Experimental Video Art Exhibition,
Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project)
วันที่ : 18 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2557
สถานที่: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ อาจารยคมสัน หนูเขียว
พิธีเปดงาน 17 กรกฎาคม 2557
เปนโครงการที่ถูกทําขึ้นทุกๆ ป โดยเปนการนําเสนอผลงานวีดีโอจากประเทศไทย และจากประเทศในแถบยุโรป
โดยเริ่มตนโครงการตั้งแตป 2004 (ถึงปจจุบันเปนเวลา 10 ป แลว) ซึ่งโครงการนี้ไดมุงประเด็นไปที่สุนทรียศาสตร
และเนื้อหาของเทคนิควีดีโอ อันเปนมีเดียที่สําคัญประการหนึ่งในโลกศิลปะปจจุบัน โดยตัวของมันเองมีสวนรวม
แสดงอย างมากต อ โลกศิ ล ปะร ว มสมั ย หรื อ อาจจะมากกว ามี เดี ย แบบเก า (เทคนิ ค Painting, Print making,
Sculpture) โดยวีดีโอมักใชเทคนิคสมัยใหม ผานการคํานวนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งใชพื้นฐานของสุนทรีย
ศิลปะเป น ตั วแสดงออก และผลพวงจากสิ่ งเหลานี้ นั้ น มาจากสภาพแวดลอมของเราๆ ที มีชีวิตอัน เกี่ย วของกั บ
เทคโนโลยีในปจจุบัน โดยในประเทศไทย วีดีโอ อารต (Video Art) ยังไมไดถูกใชอยางแพรหลายในทางศิลปะนัก
โครงการ EVA ในตลอด 10 ปของโครงการ มีความตั้งใจที่จะแสดงใหเห็นถึงรูปแบบวีดีโอ ที่ศิลปนใชในปจจุบัน
และสําหรับการแสดงในประเทศไทย ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัย 9 แหง เขาโครงการอันประกอบดวย คณะจิตรกรรม
ประติ มากรรม และภาพพิ มพ มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร, คณะศิล ปกรรม มหาวิทยาลั ยกรุงเทพ, คณะศิ ลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, วิทยาลัยชางศิลป ลาดกระบัง, สาขาศิลปกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คณะมนุษยและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบัณฑิตพัฒนศิลป ศาลายา

วัตถุประสงคของโครงการเปนการจัดขึ้นทุกๆ ปน้ันไดแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายจากผลงาน ทั้งจากผลงาน
ของศิลป น นานาชาติ ผนวกกั บ ผลงานของศิลป น ไทย และนั กศึกษาในมหาวิทยาลัย ตางๆ เพื่อแสดงให เห็ น ถึ ง
ผลงานที่ทําผานเทคนิควีดีโอ โดยเฉพาะผลงานเหลานี้จะเปนตัวแสดงถึงสิ่งที่พวกเขาเกี่ยวของ ตลอดจนชี้ใหเห็นถึง
วิธีคิดทฤษฎีตางๆ โดยเฉพาะในความหลากหลายของพฤติกรรมที่สะทอน และไดรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีที่อยู
รอบๆ ตัวพวกเรา ผานการรับรูและสุนทรียทางศิลปะ โดยไดเชิญศิลปนชาวยุโรปผูซึ่งอาศัยและทํางานในประเทศ
เหลานั้น อาทิ ศิลปนจาก เยอรมนี, ออสเตรีย, อิตาลี, สวิตเซอรแลนด, สโลเวเนีย, อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ใน
บริเวณโดยรอบ โดยสไตลรูป แบบและขบวนการการทํ างานไดบ งบอกถึ งความหลากหลาย โดยเบื้ องหลังการ
แสดงออกผ านทางวัฒ นธรรม ขนมธรรมเนี ยม ประเพณี และความสนใจของศิลป น ซึ่งประด็นตางๆ เหลานั้ น
ชี้ใหเห็นการแกปญหาอันเกี่ยวของกับสถานที่ เวลา ตามภาพเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งศิลปนตางๆ ที่มี
สวนรวมในโครงการ ตางมีความหลากหลายของพื้นเพ ซึ่งเปนสิ่งที่เราตั้งใจ เพื่อเปนการเชื่อมสัมพันธในการทํา
ความเขาใจของความแตกตางของวัฒนธรรมตลอดทั้งสุนทรียศิลปะ
เพื่อเปดโลกทัศนในระดับนานาชาติ และเปนการเชื่อมความสัมพันธในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยดวยกัน และ
ตอสถาบันการศึกษาในตางประเทศใหแนนแฟนมากขึ้น อาทิสถาบัน Academy of Fine Arts, Vienna, Austria,
Academy of Media Arts, Cologne, Germany
จุดมุงหมายของเราเปนบริบทหนึ่งที่พิสูจนใหเห็นถึงศักยภาพการศึกษาในประเทศไทย วิศวกรรมคอมพิวเตอรใน
ปจจุบันซึ่งมีสวนสําคัญตอระบบการศึกษาศิลปะเปน อันมาก โดยโครงการเปนความตั้งใจประการหนึ่งเพื่อเป ด
โอกาศแกนักศึกษาไดทําความเขาใจ และรูจักผลทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ซึ่งที่โครงการถูกทําขึ้นมาตลอดทั้ง 10 ป
ที่ผานมา และยังไดใหการศึกษาเพิ่มความรูตอมีเดียสมัยใหมแกนักศึกษาและผูสนใจ และยังเปนการรวมมือเชื่อม
สัมพั น ธระหวางศิล ปน ไทย และศิล ปน ตางประเทศดวยอีกประการหนึ่ ง อั นได พิสู จนให เห็ นแลววาโครงการได
ประสบความสําเร็จจากการแสดงที่ผานมา โดยหวังวาในอนาคตตัวโครงการจักนําพาสูความเปนสากลมากยิ่งขึ้น
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Experimental Video Art Exhibition, Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project)
[extend showing period]
Date : 18 July - 28 September 2014
Location: Main Gallery, 7th floor
by BACC Exhibition Department and Komson Nookiew
Opening ceremony 17 July 2014
The Experimental Video Art Exhibition is an annual presentation of new video art from Thailand
and Europe, which started in 2004. The exhibition focuses on artistic video practices to reveal
new media’s important position and versatile use in contemporary art that differs from
traditional art media such as painting, sculpture, and print making. Video art uses new
technology, computer calculation and engineering practices for artistic expression and generates
results in close proximity to our increasingly technological living environments. In Thailand
video art and its emphasis on technology has not been widely presented, yet.
The Experimental Video Art Exhibition Thai-¬‐European Friendship installment of this video art
series intended to show current styles and modes of video practices in Thailand will be
featured from nine participating universities such as Bunditpatanasilata Institute in Bangkok,
Painting, Sculpture and Graphic Arts Faculty at Silpakorn University, Fine Art Faculty at Chiang
Mai University, Fine Art Faculty at Burapa University, Department of Fine Art, Architecture
Faculty, at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Faculty of Fine Arts, Bangkok
University, Fine Art Faculty at Suan Sunandha Rajabhat University, Faculty of Humanities and
Social Science, Dhonburi Rajabhat University. College of Fine Arts Ladkrabang, Bangkok.
The purpose of the annual project is to showcase a diverse international group of students from
various universities and artists working in video art each year to stir up new concerns, methods

of practice, art theory and discourses of meaning about global influences of new media on
social behavior, perception and artistic expression. We invite many artists from Europe who
currently live and work in Germany, Austria, Italy, Switzerland, Slovenia, England and other
countries. Each artist’s style and individual work process contributes to the diversity of the
exhibition project providing insights into their cultures, roots and customs, personal interests
and

issues

that

tackle

concerns

about

place,

time

and

simulation.

Through the participation of artists from various backgrounds we intend to create a network that
enhances understanding of different cultures through artistic practices and opens up an
international

platform

for

discussions.

Additionally, we focus on building academic partnerships within Thailand as well as establishing
academic exchange programs with foreign universities and institutes that already include the
Academy of Fine Arts in Vienna (Austria), the Academy of Media Arts in Cologne (Germany), and
others.
Our specific goal is to improved fine art education and academic regulations in Thailand.
Science technology is nowadays an important area of study in the arts and projects should be
made available for students at their academic institutes. The Experimental Video Art, Exhibition
Thai-¬‐European Friendship is a project that extends knowledge of new media for students and
the general public through organized video screenings and receptions at various universities in
Bangkok. The cooperation among artists from Thailand and abroad proved to be very successful
in the past few years opening up future communication between nations around the world.

Curator
Komson Nookiew
Pascal Fendrich
Sabine Marte
Artist
Alex Heim/ Anja Krautgassner/ Anon Chaisansook, Rach Chulajata, Nattapat Thamasal, Napat
Vattanakuljalas
and Bavorn Kajonpanpong/ Arnont Nongyaow/ Barbara Sturm/ Billy Rois/ Boris Irmscher/
Chayanis Wongthongde/ Daniel Burkhardt/ Dariusz Kowalski/ David Larcher/ Derek Robert/ Dieter
Kovacic/ Doris Schmid/ Egbert Mittelstädt/ Eva Weingärtner/
Evamaria Schaller/ Gerald Zahn/ Gertrude Moser-Wagner/ Giuliano Vece/ Graw Boeckler/ Harald
Hund and Paul Horn/
Hee-Seon Kim/ Heidrun Holzfeind and Christoph Draeger/ Ittiphon Chuntong/ Jan Arlt/ Jan
Machacek/ Jate Yooyim/ Jihye Park/
Johan Lurf/ Julia Weidner/ Jun Yang/ Kanakorn Kachacheeva/ Karin Fissthaler/ Karl Inger Roys/
Kate Pickering/ Katharina Huber/ Khae Mongkornwong/ Kitti Sornmanee/ Komson Nookiew/ Kosit
Juntratip/ Lena Ditte Nissen/ Leopord Kessler/ LIA/ Maki Satake/ Manuel Knapp/ Maria Petschig/
Matej Modrinjak/ Matthias Neuenhofer/ Menno Aden/ Miriam Bajtala/ Namfon Udomlertlak/
Nanthanach Ithisampand/ Natnaran Bualoy & party/ Nawarat Kanchaninthu/ Nicole Schatt/
Nithiphat Hoisangthong/
Nonglak Trithanachot/ Norbert Pfaffenbichler/ Oliver Stotz/ Orawan Arunrak/ Panu Saeng-Xuto/
Pascal Fendrich/ Pascal Fendrich and Bernd Härpfer/ Pasut Kranrattanasuit/ Peter Conrad Beyer/
Phillipp Messer/ Piriya Ouypaibulswat/ Puttipong Pisikullapark/ Rimas Sakalauskas/ Robert Vater/
Sabine Marte/ Susanne Schuda/ Susi Jirkuff/ Tessa Knapp/ Theerawat Maysasitthivit/

Thorsten Schneider/ Tina Frank/ Tintin Cooper/ Tuksina Pipitkul/ Urs Domingo Gnad/ Wuntigorn
Kongka/ Yoshihisa Nakanishi/ Yuthachai Tangwongcharoen

An exhibition co-organized by BACC Exhibition Department and Komson Nookiew
For inquiry on the exhibition:
Bangkok Art and Culture Centre
939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 02 214 6630 – 8 Fax. 02 214 6639
www.bacc.or.th
www.facebook.com/baccpage
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