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CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016 
The Female Perspective  
วันเสารท่ี 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 – 20.30 น. 
หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
 
เทศกาลภาพยนตรคัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice2016: The 

Female Perspective รวมชม 4 ภาพยนตรนานาชาติท่ีคัดเลือกโดย 5 ผูกํากับภาพยนตรหญิงชาวไทย พรอมพูดคุยภาษา

ภาพยนตรกับผูกํากับท้ัง 5 ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมน้ีจะจัดข้ึนทุกสองเดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 

2559 

 

สําหรับการจัดฉายครั้งแรก ในวันเสารท่ี 21 พฤษภาคม 2559 พบกับภาพยนตรจากประเทศชิลีเรื่อง The Pearl Button 

(2015) กํากับภาพยนตรโดย พาทริซิโอ กุซแมน และคัดสรรโดย โสรยา นาคะสุวรรณ ผูกํากับภาพยนตรหญิงชาวไทย

เจาของผลงาน Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท และราตรีสวัสด์ิ 

 

The Pearl Button เปนภาพยนตรสารคดีจากประเทศชิลี ไดรับเลือกใหฉายในสายประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร

เบอรลินครั้งท่ี 65 และควารางวัล Silver Bear สาขาบทภาพยนตรยอดเยี่ยม นอกจากน้ียังไดรับรางวัลภาพยนตรสารคดียอด

เยี่ยมจาก Lumières Award ครั้งท่ี 21  

 
The Pearl Button เปนหน่ึงในไตรภาค Nostalgia for the Light และเปนภาพยนตรเรื่องท่ีสามของ พาทริซิโอ กุซแมน ท่ี

ถายทอดเรื่องราวของเทือกเขาแอนดีสในมุมมองเก่ียวกับความทรงจําและเหตุการณในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องราวของ "ผู

แพ" จากการตั้งถ่ินฐานในหมูเกาะเทียรา เดล ฟูเอโก ผานการบอกเลาของคนในชนเผาพ้ืนเมืองท่ียังหลงเหลืออยูอยางอาลา

กาลูฟและยากัน 

 

ตัวอยางภาพยนตร The Pearl Button: https://www.youtube.com/watch?v=Atra27D18g4  
 
คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี) 
ลงทะเบียนสํารองท่ีนั่งไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม 
*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

*ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 17.00 น. 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย 

*กิจกรรมน้ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 214 6630-8 ตอ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th 
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CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016 
The Female Perspective  
Saturday 21 May 2016 at 16.00 – 20.30 hrs. 
Auditorium, 5th Floor 
 
Bangkok Art and Culture Centre proudly presents “Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female 

Perspective”. For the fourth Cinema Diverse, four international films, selected by five acclaimed female 

Thai directors, will be shown bi-monthly from May – November 2016.After each screening there will be a 

post-screening talk and a Q&A session to discuss ideas and thoughts about the film with the directors.  

 

The first screening on Saturday 21 May 2016 is The Pearl Button( Chile /  2015)  directed by Patricio 

Guzmán and chosen by Soraya Nakasuwan, an acclaimed Thai director of Final Score and Rahtree 

Sawasdi. 

The Pearl Button is a 2015 Chilean documentary film. It was screened in the main competition section of 

the 65th Berlin International Film Festival where it won the Silver Bear for Best Script. It won the Lumières 

Award for Best Documentary at the 21st Lumières Awards.  

 

The film is part of a triptych with Nostalgia for the Light and potentially a third film focusing on the 

Andes, exploring familiar Guzmán themes such as memory and the historical past, particularly of that of 

the history's " losers"  rather than victors, as it documents the settlement of Chile’s Tierra del Fuego, 

including some of the last surviving descendants of the original Alacalufeand Yaghan inhabitants. 

 

The Pearl Button Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Atra27D18g4  
 
Entry fee is 60 Baht per person (with a free programme). 
Registration for each screening starts at 13.00 hrs. 
*With Thai and English subtitles 

*Film screening starts at 17.00 hrs. 

*The talk after the screening will be in Thai with English translation. 

*This event is suitable for adults 15 years and over. 

 

For more information Tel. 02 214 6630-8 ext. 528 Email: activity@bacc.or.th 
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