
 

 

เทศกาลศิลปะการแสดง คร้ังท่ี  4  
P.A.F. : Performative Art Festival  # 4 

สิงหาคม - ธันวาคม 2558 
ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศลิปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจดังานเทศกาล
ศิลปะการแสดง คร้ังท่ี 4 หรือ  P.A.F. #4 : 

 
Performative Art Festival  # 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2558 ที่ห้องสตูดิโอ และพืน้ท่ีอื่น ๆ ในหอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 

โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้าน
ศิลปะการแสดงในการร่วมกันจดัเทศกาลศิลปะการแสดงข้ึนอย่างตอ่เนื่อง เพื่อเป็นอีกพ้ืนท่ีในการเผยแพร่งาน
ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรคผ์ลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
แนวคิด เพื่อให้สังคมเกดิพลวัตรอย่างสร้างสรรค์  

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมคีวามหลากหลายจากศลิปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศลิปะการเต้น Experiential Performance และ interdisciplinary physical 
theatre performance รวมถึงการแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศลิปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะการเต้นอีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 5 การแสดง (แบ่งเป็น 2 การแสดงและ 3 เทศกาล) ได้แก่    
 
-Secret Keeper 5-23 สิงหาคม . โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว  
-Asiatopia International Performance Art Festival 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน โดยกลุม่ศิลปนิเอเชียโทเปีย 
(Asiatopia)  
-เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) 3-15 พฤศจิกายน โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre 
Network) 
-International Dance Festival 17 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม โดยมูลนิธิเพ่ือนศลิปะ (Friends of the Arts Foundation) 
-Si Ti Kay 11-13 และ 18-20 ธันวาคม โดย Effendy จากประเทศสิงคโปร์   

 
เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 น้ีได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ กลุ่มละคร B-Floor  

กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละครกรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และ Effendy จากประเทศสิงคโปร์ ที่จะมาร่วม
สร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะการแสดงให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม   

 
ติดตามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปท่ี www.bacc.or.th  และ facebook/baccpage  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 2146630-8 ต่อ 530  
 



 

 

 

P.A.F. : Performative Art Festival  # 4 

August - December 2015 

At Studio, 4th floor and other space at Bangkok Art and Culture Centre 

Bangkok Art and Culture Centre in partnership with the Performing Artists’ Network proudly 

present Performative Art Festival # 4. 

Performative Art Festival # 4 will take place in August - December 2015 at Studio, 4th floor and 

other spaces at Bangkok Art and Culture Centre.  

The year 2015 marks the fourth consecutive year that the Bangkok Art and Culture Centre has 

joined forces with the Performing Artists’ Network to present Performative Art Festival. This collaboration 

aims to promote performing arts as a bridge between artists and the public, as well as to encourage 

dialogue and the exchange of ideas between artists and audience. 

This year’s festival will feature various types of performances from both local and 

international artists including live performances, experimental performances, interdisciplinary 

physical theatre performance and plays. Apart from performances, there will also be the artists’ 

talks and workshops on performing arts and dance. The highlights of this year’s festival include;  

Secret Keeper: 5-23 August by B-Floor Theatre, Dujdao  

Asiatopia International Performance Art Festival: 29 October – 1 November by Asiatopia 

Bangkok Theatre Festival: 3-15 November by Bangkok Theatre Network 

International Dance Festival: 17 November – 6 December by Friends of the Arts Foundation 

Si Ti Kay: 11-13 and 18-20 December by Effendy from Singapore  

Performative Art Festival # 4 would like to thank the Performing Artists’ Network, namely; B-Floor 

Theatre, Asiatopia, Bangkok Theatre Network, Friends of the Arts Foundation, and Effendy from Singapore 

for their collaboration. Their efforts have helped to turn Bangkok Art and Culture Centre into a creative 

open space where everyone can enjoy diverse performances and realise opportunities for dialogue and 

idea exchange. 

 


