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BACC Exhibition 

ใกล ไ ก ล สมัพัทธ - สวนที่ 2 
นิทรรศการศิลปะระยะทางและความสัมพัทธ 

 
ดําเนินงานโดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

รวมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 muz' 

 
4 กรกฎาคม - 25 ตุลาคม 2558 

ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เปดนิทรรศการ วันศุกรท่ี 3 กรกฎาคม 2558 

 
ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ inSPIRACJE International Visual Art 

Festival '13 muz' จัดนิทรรศการ ‘PROXIMITY’ นําเสนอศิลปะรวมสมัยไทยและโปแลนดโครงการนี้เริ่มข้ึนจาก

การทํางานรวมกัน ระหวางภัณฑารักษไทยและโปแลนดในการพัฒนาความคิดผานการโตตอบสนทนาเพ่ือนําเสนอ

ผลงานท่ีเปนจุดเชื่อมตอของท้ังสองประเทศ 

 

สิ่งหนึ่งท่ีเปนพ้ืนฐานและสําคัญท่ีสุดท่ีภัณฑารักษใชในการตัดสินใจคือการกําหนดคุณลักษณะของนิทรรศการ ท่ี

ตองคํานึงถึงอิทธิพลของงานท่ีมีตอผูชมท่ัวไปในสองสถานท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกใชประโยชนจากขอมูลและ

คุณคาทางการรับรูท่ีหลากหลายเพ่ือใหงานออกมาตามจุดประสงคอยางไรก็ตามดวยวาวัฒนธรรมของท้ังสอง

ประเทศท่ีมีความแตกตางท้ังอากาศประชากรประวัติศาสตรและศาสนาทําใหเกิดพัฒนาการของแตละพ้ืนท่ีท่ีไม

เหมือนกันแมตั้งอยูบนพ้ืนฐานคลายกันท่ีเรียบงายและไดกลายเปนสวนกระตุนใหเกิดความคิดคูตรงขามกันนั่นคือ 

“เราและเขา” แนวคิดของนิทรรศการ PROXIMITY นี้จึงมีการนําเสนอมุมมองในอีกรูปแบบดวยการคัดสรร

ประเด็นท่ีความละเอียดออนและเสาะหาผลงานศิลปะท่ีคงความซับซอนของทองถ่ินและในขณะเดียวกันมี

คุณสมบัติรวมสมัยท่ีเปนสากล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมุงเนนไปท่ีผลงานท่ีมีโครงสรางของการตีความท่ีเปดกวาง อิสระ 

โดยท่ีไมถูกตัดสินลวงหนาดวยมุมมองท่ียึดติดแคปรากฏการณความแตกตางบนพ้ืนผิว จนถึงการไมนําเสนอความ

คิดเห็นวาสิ่งนี้ดีหรือไมดีอยางฉาบฉวยเพ่ือเปดทางใหกับความคิดปลีกยอยท่ีอาจไดมองขาม 

 

โครงการนี้เริ่มข้ึนจากการคิดคนจากจุดรวมเดียวกันซ่ึงประกอบไปดวยสองสวน สวนแรกคือผลงานของศิลปนไทย

ซ่ึงจะไปจัดแสดงท่ีหอศิลป Szczecin ในเมืองสเชชเซ็นประเทศโปแลนดในเดือนมิถุนายน 2557 และสวนท่ีสองก็

จะเปนผลงานของศิลปนโปแลนดซ่ึงจะจัดแสดงท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) ในป 2558 โดย

สวนท่ีสองในปนี้จะเนนไปท่ีการสังเกตในรายละเอียดปกติท่ีไมปกตินักในชีวิตประจําวัน อางอิงถึงยุคปอปอารต 
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และ ยุคหลังสมัยใหมในประเด็นถูกทําใหชัดแจงข้ึนดวยความคิดแบบถอนรากถอนโคน ผลงานบางชิ้นเจือความเปน

ปรัชญาแตก็คานอยางคมคายในปรัชญานั้นๆหลายผลงานมีลักษณะพิเศษท่ีผสมผสานท้ังความเปนสากลและ

ทองถ่ินบางผลงานภายในชิ้นเดียว สงสารคนหาความหมายเวิ้งวางของการดํารงอยูแตในขณะเดียวกันก็ยึดฐาน

คุณคาท่ีไมวางเปลาของความเปนมนุษยในนิทรรศการครั้งนี้จะนําเสนอศิลปนรวมสมัยชาวโปแลนด 11 คน

ประกอบไปดวยงานอินสตอลเลชั่นงานภาพถายและงานวิดีโอ 

ท้ังสองสวนของโครงการนี้มีจุดประสงคในการนําเสนองานศิลปะจากตางวัฒนธรรม มาไวในตางพ้ืนท่ีตางเวลาตาง

ผูชมเพ่ือถายทอดความหมายท่ีเปนแบบทดสอบทางการตีความโดยจุดมุงหมายทายสุดของงานคือการสื่อสารทาง

ศิลปะท้ังสองท่ีในมุมมองท่ีถูกขยายความรวมไปถึงโอกาสในการเชื่อมตอผลงานของศิลปน บนขอบเขตของความ

เปนสากลท่ีสามารถเคลื่อนตัวพรอมกับความเปนไปไดของยุครวมสมัย 

 

ภัณฑารักษ  
บารเต็ก โอท็อคกี // พิชญา ศุภวานิช 

 

ศิลปน 
อดัมวิทควอสก้ี 

อกาตาบีลเอสกา 

อันนาวิทควอสกา 

อารเตอรมาเลสก้ี 

ฟรานชิสเซ็ก ออรโลวสกี 

กุรไชกอรชดรอซด 

คริสตอฟเคทโอลเชสสก้ี 

พอลีนาสโดวสกา 

พาเวลคูลา 

เพียวอัทรสกีบา 

โทมาชโกแซ็ค 
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ดําเนินงานโดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  
รวมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 muz'  

 

สอบถามเพ่ิมเติมโปรดติดตอ 
ฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 

อีเมลexhibition@bacc.or.th 

โทร 02 214 6630 

 

-- 
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P ROX IMITY - Part II 
An art exhibition of distance and relativity 

 
Organized by BACC Exhibition department in collaboration with  

inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 muz’ 

 

July 4 – October 25, 2015 

7th floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 

Opening on Friday 3rd July, 2015 

06.30 p.m. At Bangkok Art and Culture Centre 

 

BACC Exhibition department in collaboration with inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 

muz' together organizing a joint exhibition ‘PROXIMITY’ presenting the contemporary art of 

Poland and Thailand. The project starts with a working in collaboration between Thai and Polish 

curators developing a dialoging concept proposing the works of Thai and Polish artists to 

communicate to general public both in Thailand and Poland. 

 

One of the most essential and fundamental decisions to be made by the curators is to 

determine the character of the exhibition and the scope of its influence on the typical 

audience. In view of the cultural contrast between Poland and Thailand, it is especially enticing 

to organize a project that is rich in informative and purely cognitive values. It is inevitable that 

the elements such as climatic, demographic, historical and religious differences cause an almost 

automatic formation of the spectacular comparisons based on the simplest contrasting values, 

boiling to the antonym of ours-yours.  As the idea of the exhibition ‘PROXIMITY’ it proposes, 

however, a slightly different view on the differences. It purposefully chooses rather detailed and 

unconventional issues looking for such works of art that describe with local complexities and at 

the same time communicating universally as possible. In other words, it is to focus on the works 

with an open interpretation structure that do not prejudge on the character of a given 

phenomenon, refrain from cheap moralising or trivial findings. 
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Starting from the same origination, the project will have two parts; the first part as the works of 

Thai artist presenting in a ‘PROXIMITY’ exhibition at National Museum in Szczecin in June, 2014 

and the second part will be the works of Polish artists at Bangkok Art and Culture Centre in 

2015. For the second part of the project at BACC this year, the project focuses on detailed and 

unconventional sharp observation of the daily life, lapidary zinger referring back to 

postmodernism and Pop Art, cutting remarks about radical conviction and belief.  Some of 

proposed artworks will be almost philosophical but working against the idea at the same time. 

Some uniquely combines various global and local elements into one work that is both 

existential and humanistic.  This Polish edition in Thailand is going to present the 11 

contemporary Polish artists comprises of installation, photography, as well as video arts. 

 

The co-existence of the works of art from different cultural areas in two exhibition spaces at 

different time will carry varying messages to audience.  It aims that the outcome from the 

project will be an effective communication to expanded audience and become a further 

opportunity to explore alternative aspects to connect artworks of artists on the international 

scene in the flux of the contemporary.  

 

Curators: 
Bartek Otocki // Pichaya Aime Suphavanij 

 

Artists 
Adam Witkowski 

Agata Bielska 

Anna Witkowska 

Artur Malewski 

Franciszek Orlowski 

Grzegorz Drozd 

Krzysztof KED Olszewski 

Paulina Sadowska 

Pawel Kula 

Piotr Skiba 
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Tomasz Kozak 

 
 
BACC Exhibition department in collaboration with  

inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 muz’ 

 

For more information, please contact: 
Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre 

939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. 02 214 6630 – 8 

exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

— 
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