
 

DRIFT ซีรียสกิจกรรมทดลองทางดานเสียง Project #1 : Duration 

วันท่ี : 07 พฤศจิกายน - 08 พฤศจิกายน 2557 

สถานท่ี: หองอเนกประสงค ชั้น 1 และหองประชุม 501 ชั้น 5 

จัดโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ SO::ON Dry FLOWER 

สวนหนึ่งของ BACC Experimental Project ริเริ่มและดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร 

 

ซีรียสกิจกรรมทดลองทางดานเสียงนําเสนอผานแนวคิด “Drift’ หรือการไหลรื่นอยางเขมขนในความหมายทาง

เทคนิคของ การแขงรถท่ีนักแขงตั้งใจขับไหลผานโคงดวยความเร็วและลีลาของการขับซ่ึงในขณะเดียวกันยัง

สามารถควบคุมสถานะของรถไวได จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึง การไหลผานทางจิตวิทยาในภูมิศาสตรของเสียงไร

พรมแดนจากแหลงหนึ่งเขาสูอีกแหลง สื่อสารเนื้อหาทางเทคนิคและความคิดสรางสรรคท่ีปลอยเชื่อมลอยตัวดวย

หลากหลายวิธีการของศิลปน จุดประสงคของงานคือเพ่ือใหผูชมเขาใจดนตรีและเสียงในฐานะรูปแบบของศิลปะท่ี

เปดกวางตอสถานการณท่ีเอ้ือตอการรับรูแบบใหม ผานการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การแสดง

เสียงอิมโพรไวสตอเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายท้ังจากศิลปนไทยและนานาชาติ ท้ังหมดนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีแตกตางแตสรางสรรครวมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรียสกิจกรรมครั้งนี้เริ่มจาก Project #1 : 

DURATION 

 

Project #1 : Duration 

ในขอบเขตการรับรูในชวงหนึ่งของเวลา เราสามารถรับรูไดในการดําเนินอยูของเหตุการณ ดวยสถานะเชิง

สัมพันธภาพ ท่ีความยาวของเวลาข้ึนอยูกับมุมมองของผูรวมเหตุการณ ดวยแนวคิดของเวลาในฐานะพ้ืนฐานหนึ่ง

ของดนตรี ความตางทางมุมมองของการรับรูนี้ คือโอกาสในการแตกยอย ยนระยะ ยืดขยาย ลื่นไหลเพ่ือสื่อ

ความหมายของชวงเวลา ดวยโทน จังหวะ รูปแบบตางๆ ในภาษาของดนตรี ในระหวางจุดเริ่มตนและจุดจบ ศิลปน

สํารวจและทดลองเสียงท่ีสามารถเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีไมใชแคสั้นและยาว แตเปนเหตุการณยอยหลากเหตุการณใน

ความสั้นและความยาว เพ่ือขยายมุมมองนําเสนอความเปนไปไดทางการรับรูของเสียงและเวลา 

http://www.bacc.or.th/event/DRIFT.html


 

ภัณฑารักษ 

โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช 

ศิลปน 

อานนท นงคเยาว (ไทย)  

คริส โคล (แคนาดา)  

โกะ ลี ควาง (มาเลเซีย)  

โอเรน แอมบารคี (ออสเตรเลีย)  

โรเบิรท พิโอโทรวิค (โปแลนด) 

รวมดวย The Photo Sticker Machine, โจ ฟองน้ํา, สุทธิภัทร สุทธิวาณิช  

  

วันศุกรท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 

หองอเนกประสงค ชั้น 1 

19:30 – 21:00 น. Improvising session 

โรเบิรท พิโอโทรวิค, โกะ ลี ควาง, คริส โคล, The Photo Sticker Machine, โจ ฟองน้ํา, สุทธิภัทร สุทธิวาณิช 

  

วันเสารท่ี 8 พฤศจิกายน 2557 

หองประชุม 501 ชั้น 5 

14:00 น.  Workshop 1 : โรเบิรท พิโอโทรวิค 

15:00 น.  Workshop 2 : โกะ ลี ควาง 

16:00 น.  Workshop 3 : โอเรน แอมบารคี และ คริส โคล 

17:15 น.  Workshop 4 : อานนท นงเยาว 

หองอเนกประสงค ชั้น 1  

18.30 – 21.30 น. การแสดงสด  

  

 



 

** Workshop สามารถรองรับผูเขารวมได 20 คนเทานั้น สํารองท่ีนั่งไดท่ี ฝาย

นิทรรศการ exh_activity@bacc.or.th 

**ทุกกิจกรรมไมมีคาใชจายในการเขารวม 

  

ศิลปะจัดวางทางเสียง 

ชั้น 3 ทางเขา BTS อานนท นงเยาว   

ทางเขาหองอเนกประสงค ชั้น 1 คริส โคล  

  

โครงการทดลองทางเสียงโดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ SO::ON Dry 

FLOWER   

ในสวนหนึ่งของ BACC Experimental Project  

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม : ฝายนิทรรศการ :  

exh_activity@bacc.or.th 

SO::ON Dry FLOWER: eastablishrec@yahoo.com 
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DRIFT A series of experimental sound project Project #1 : Duration 

Date : 07 November - 08 November 2014 

Location: Multi-function Room, 1st floor and Meeting Room 501, 5th floor 

by BACC exhibition dept. in collaboration with SO::ON Dry FLOWER 

 

A experimental sound project presents the intensity and tension using ‘Drift’ as in motor racing 

technique where the driver intentionally oversteers while maintaining control, the concept is to 

propose psychological digressing in geography of sounds from one area to the next and explore 

its diverse aspects through technical and creative contents that involves crossing platforms and 

various disciplines of the artists. The focus is to allow the audience to understand sound as an 

art form and open up to incidents and situations to arrive at their new listening experience. 

With combination of solo performances, sound installations, improvising sessions, workshops 

and lectures, the project investigates unheard perceptions of sound through works by 

international / local sound artists via different formats under experimental approach. A series of 

experimental sound project will begin with the first project: DURATION. 

  

Project #1: DURATION 

As we experience duration as one definite length, it could apply to a period of event in progress 

or length in relativity in which the state lies in respect of the observer. In this concept of time 

as one fundamental aspect of music, its representation can be broken down, shorten, extended 

and related to beat, rhythm, form, pitch in language of music. Between the beginning and the 

end, the artists will explore and experiment of what could happen in range not only of short 

http://en.bacc.or.th/event/DRIFT.html


 

and long but also various incidents that can be sustained to expand sonic perception and 

possibility of sound in time. 

Curators: 

Koichi Shimizu / Pichaya Aime Suphavanij 

Artists: 

Arnont Nongyao (Thailand)  

Crys Cole (Canada)  

Goh Lee Kwang (Malaysia)  

Oren Ambarchi (Australia)  

Robert Piotrowicz (Poland)  

With The Photo Sticker Machine, Joe Fongnaam, Sutthipat Sutthivanich 

  

Schedule: 

Fri 7/Nov/2014 

Multi-function Room, 1st floor 

7.30pm – 9:00pm Improvising session  

Crys Cole, Goh Lee Kwang, Robert Piotrowicz  

With The Photo Sticker Machine, Joe Fongnaam, Sutthipat Sutthivanich 

  

Sat 8/Nov/2014 

Meeting Room 501, 5th floor 

2.00 pm Workshop 1 : Robert Piotrowicz 

3.00 pm Workshop 2 : Goh Lee Kwang 

4.00 pm Workshop 3 : Oren Ambarchi & Crys Cole 

5.15 pm Workshop 4 : Arnont Nongyao 

Multi - Function Room, 1st Floor  



 

6.30 pm - 9:30pm : Solo performances  

Note: 

- The workshop allows for 20 people per session, for reservation please 

contact exh_activity@bacc.or.th 

- All activities are free of charge. 

  

Sound Installation 

BTS entrance, 3rd Floor  

Multi - Function Room entrance, 1st Floor  

  

The project by BACC exhibition dept. in collaboration with SO::ON Dry FLOWER as part of BACC 

Experimental Project.  

 

For more information, please contact BACC exhibition dept.:  

exh_activity@bacc.or.th  

SO::ON Dry FLOWER: eastablishrec@yahoo.com 
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