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bacc exhibition: 

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok 
เสียงจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาและงานทัศนศิลป 

 
1 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2559 

หองนิทรรศการหลักชั้น 7หอศิลปกรุงเทพฯ 

สวนหนึ่งในโครงการเออรเบิ้นมีเดีย (Urban Media Project)  

จัดโดย สถาบันเกอเธประเทศไทย ฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และเครือขายคอนเนคติงซิตี้ส 

(Connecting Cities Network) 

พิธีเปดงาน 31 มีนาคม 2559 เวลา 18:30 น. 
 

ศิลปน: คริสตินา คูบิช และ มิติ เรืองกฤตยา  

ภัณฑารักษ: พิชญา ศุภวานิช 
 

สถาบันเกอเธแหงประเทศไทย ฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ รวมมือกับเครือขายคอนเนคติงซิตี้ส กรุง

เบอรลิน ภูมิใจเสนอนิทรรศการ Omnivoyeur และ Electrical Walk Bangkok ผลงานเพ่ือแนะนําโครงการ 

Urban Media Project ท่ีจะเปดตัวในปลายป 2559 นี้ นิทรรศการ Omnivoyeur รวบรวมผลงานแนวขาม

สื่อของศิลปนชื่อดังจากสองงานสาขาท่ีแมแตกตาง แตมีความเชื่อมโยงกัน ไดแก คริสตินา คูบิช ศิลปนทางดาน

เสียงชาวเยอรมัน และมิติ เรืองกฤตยา ศิลปนชางภาพไทย นําเสนอผลงานจากการสํารวจการดํารงอยูของสื่อ

และเทคโนโลยีท่ีแฝงตัวอยูในพ้ืนท่ีเมืองเชนกรุงเทพ 

 

แนวคิดของโครงการเริ่มจากภัณฑารักษของงาน พิชญา ศุภวานิช หัวหนาฝายนิทรรศการของหอศิลป

กรุงเทพฯ ทํางานรวมกับสองศิลปน ประกอบโครงการจากงานสองสวน สวนแรก คือการเดินสํารวจคลื่น

แมเหล็กไฟฟาภายในกรุงเทพฯ หรือ Electrical Walk ผลงานของ คริสตินา คูบิช ท่ีเปดประสบการณใหทุก

คนไดสัมผัสกับกรุงเทพฯ ในมุมมองท่ีแตกตางดวยแผนท่ีบอกตําแหนง สนามแมเหล็กไฟฟา เผยปรากฏการณ

ของเสียงคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีซอนอยูรอบตัวเรา ผานอุปกรณ หูฟงพิเศษดักจับเสียงท่ีไมอาจเห็นไดดวยตา

เปลา สวนท่ีสอง มิติ เรืองกฤตยา สะทอนแงมุมบริบทเมืองกรุง ผานภาพถายจากสนามจริง สูรูปแบบศิลปะ

การจัดวาง โดยผลงานภาพถายจะถูกผสานรวมกับเสียงคลื่นแมเหล็ก ไฟฟาท่ีนํามาประพันธใหมโดย คริสตินา 
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คูบิช  ผูเขาชมนิทรรศการสามารถเลือกฟงเสียงตางๆ ผานอุปกรณเสียงนําชม และสัมผัสกับประสบการณทาง

สื่อ ภายในพ้ืนท่ีจัดแสดง ผานโสตสัมผัสทางตาและทางหู ในแบบฉบับของตนเอง 
 

การผสานผลงานสื่อเสียงคลื่นแมเหล็กไฟฟาของคริสตินา คูบิช เขากับผลงานทัศนศิลปของมิติ เรืองกฤตยานี้

เปนการเลาเรื่องราวขามสื่ออีกทางเลือกหนึ่งซ่ึงชี้ใหเห็นถึงวิถีชีวิตชาวกรุงท่ีแตกตางจากความเคยชินใน

กรุงเทพฯ นิทรรศการนี้เนนใหเห็นถึงการดํารงอยูของสื่อ ผานศิลปะของเสียง ตลอดจนบริบทหอหุมท่ีซอนลึก 

สอดประสานเปนทวงทํานองตางกันแตดําเนินไปดวยกันของประสบการณในเมือง ผลงานตางสื่อภายใน

นิทรรศการนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีชวยขยายขอบเขตการรับรูของผูเขาชม ใหประจักษเห็นถึงการมีอยูของ

เทคโนโลยีท่ีแผตัวตนไปทุกหนแหง ดังคํากลาวของชารก ลาแคน นําเสนอปรัชญาเชิงจิตวิเคราะหในทัศนะของ

ยุคเทคโนโลยีจากคํา “Omnivoyeur” ท่ีวา “ขาเห็นโลก แตโลกท้ังหมดก็เห็นขา” นิทรรศการ Omnivoyeur 

นี้จะพาผูเขาชมเขาไปสัมผัสผลงานศิลปะ ในรูปแบบกลับมุมมอง เปลี่ยนบทบาทของผูเขาชม ใหกลายเปน

ผูสํารวจสื่อ ดวยการรับรูถึงบริบทท้ังการเมืองและศิลปะของสื่อท่ีแฝงอยูรอบตัวเรา 
 

สอบถามขอมูลนิทรรศการและโครงการเพ่ิมเติมโปรดติดตอ: 
ฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 

โทรศัพท 02 214 6630-8 

โทรสาร 02 214 6639 

อีเมล exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

สถาบันเกอเธ ประเทศไทย 

โทรศัพท 02 108 8231 - 32 

อีเมลinfo@bangkok.goethe.org  

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
mailto:info@bangkok.goethe.org
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bacc exhibition: 

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok 
Electromagnetic Sound and Visual Project 

 

1 April- 10 July 2016 

Main gallery, 7th floor, BACC 

Organized as part of Urban Media Project by Goethe Institute in Bangkok,               

BACC Exhibition Dept., Connecting Cities Network in Berlin 

Opening on 31 March 2016, at 18:30 hr 
 

Artists: Christina Kubisch, and Miti Ruangkritya 

Curator: Pichaya Aime Suphavanij 
 

Organized to introduce the Urban Media Project to be launched later this year by the 

Goethe Institute of Bangkok, BACC Exhibition Dept, and the Connecting Cities Network in 

Berlin, Omnivoyeur is a trans-media project presenting the works of two artists from different 

fields but closely related; a renowned German sound artist Christina Kubisch, and a Thai 

Photographer Miti Ruangkritya investigating the urban technological landscape of Bangkok.  

 

Curated by Pichaya Aime Suphavanij, BACC Head of Exhibitions, the project consisted of two 

components; the first part is an electromagnetic walk of Christina Kubisch guiding audience 

through city with a map and custom-made headphone catching magnetic sound that are 

inaudible to naked ears, and the second part is the installation of field-recorded images of 

Miti Ruangkritya providing a reflexive urban context. The installation of images will be 

synaestheticized with sound recomposed by Christina Kubisch in which the audience could 

activate via audio-guide to audibly move about crafting their own listening and seeing 

experience in the exhibition space.  
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The juxtaposition of Christina Kubisch’s electromagnetic audio piece and Miti Ruangkritya’s 

visual language proposes a trans-media narrative that becomes alternative perceptions to 

our urban ritual of street walking in Bangkok. It accentuates the presence of media through 

the art of sound as well as the profound context forming contrapuntal aspects to 

experience the city. The works prolong perceptibility of the audience to mark the 

omnipresent of media in our increasingly technological environment. Hence, the title 

Omnivoyeur, a psychoanalytical concept “ I see the world but I am looked at from all sides” 

by Jacques Lacan, the project offers a reverse in action through the artworks where the 

audience is encouraged to become more instrumental in perceiving both politics and poetic 

of media hidden in their urban everyday surrounding.    
 

For more information on the exhibition and the project,please contact: 
BACC Exhibition Dept. 

Tel. 02 214 6630-8, Fax 02 214 6639 

Emailexhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

Goethe-Institut Thailand 

Tel. 02 108 8231 - 32 

Emailinfo@bangkok.goethe.org 

  

mailto:exhibition@bacc.or.th
http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
mailto:info@bangkok.goethe.org
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เกี่ยวกับผูจัดงาน 

เกี่ยวกับสถาบันเกอเธ 
 
สถาบันเกอเธเปนหนวยงานดานวัฒนธรรมของสหพันธรัฐเยอรมนีท่ีตั้งอยูท่ัวโลก พันธกิจของเราคือการ

สนับสนุนความรูดานภาษาเยอรมันในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ 

เราถายทอดภาพกวางของประเทศเยอรมนีผานการใหขอมูลดานวัฒนธรรม สังคม และการเมืองในประเทศ

ของเรา กิจกรรมดานวัฒนธรรมและการศึกษาของเราผลักดันใหเกิดการถายทอดซ่ึงกันและกันระหวาง

วัฒนธรรมและนําไปสูการรวมมือทางวัฒนธรรม เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับการพัฒนาโครงสรางภาค

ประชาสังคมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวท่ัวทุกมุมโลก 

ดวยเครือขายของสถาบันเกอเธ ศูนยเกอเธ กลุมงานดานวัฒนธรรม หองสมุด ศูนยสอบ และศูนยภาษา เราได

ทําหนาท่ีเปนศูนยติดตอแรกกับประเทศเยอรมนีสําหรับหลายๆคนมากวาหกสิบปแลว ความรวมมือท่ีมีมาอยาง

ยาวนานของเรารวมกับสถาบันชั้นแนวหนาหลายแหงรวมถึงความสัมพันธในระกับบุคคลในกวาเกาสิบประเทศ

ท่ัวโลกไดสรางความไววางใจของผูคนตอประเทศเยอรมนี เราเปนพันธมิตรกับทุกคนท่ีเก่ียวของกับประเทศ

เยอรมนีรวมถึงวัฒนธรรมเยอรมัน และทํางานอยางเปนอิสระไมเก่ียวของกับประเด็นทางการเมือง 

www.goethe 

เกี่ยวกับฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 
 
ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเปนสวนหนึ่งของหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มี

หนาท่ีสรางสรรคกิจกรรมการจัดแสดงทางศิลปะ โครงการท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค และกิจกรรมดาน

วัฒนธรรมรวมถึงการศึกษา ฝายนิทรรศการมีความมุงหวังท่ีจะจัดหาพ้ืนการพบปะกันระหวางมุมมองแนวคิดท่ี

หลากหลายของท้ังภัณฑารักษ ศิลปน นักวิชาการ นักเรียนศิลปะ และผูชม เพ่ือกระตุนใหเกิดการคิดอยาง

วิพากษวิจารณและเกิดประสบการณการเรียนรู ขอบขายงานของฝายครอบคลุมตั้งแตกิจกรรมทางศิลปะ

สําหรับชุมชนไปจนถึงการเรียนศิลปะ งานของฝายนิทรรศการมีจุดประสงคเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้ังในดานของเนื้อหา การจัดแสดงผลงาน การจัดการทางวัฒนธรรม ไปจนถึงการเปด

พ้ืนท่ีใหมสําหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสรางเครือขายเพ่ือสรางแหลงขอมูลดานศิลปะวัฒนธรรม

ใหมๆ 

www.bacc.or.th 
 

http://www.bacc.or.th/
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เกี่ยวกับเครือขายคอนเนคติงซิตี้ส  
 
คอนเนคติงซิตี้ส (Connecting Cities) เปนเครือขายท่ัวโลกท่ีตั้งข้ึนเพ่ือสรางและเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน

ของสิ่งแวดลอมสื่อในเมือง เชน ปายดิจิตอลบนผนังอาคาร จอดิจิตอลในเมือง หรือสถานท่ีฉายภาพเพ่ือ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับศิลปะและสังคม ตรงกันขามกับการใชสือ่ของวงการโฆษณา โครงการ

สื่อในเมืองของคอนเนคติงซิตี้สเกิดข้ึนเพ่ือเปนพ้ืนท่ีรวมกันสรางและกําหนดอนาคตของมนุษยในเมืองดิจิตอล 

โครงการนี้ริเริ่มข้ึนโดย Public Art Lab และดวยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป  

www.connectingcities.net 

  

http://www.connectingcities.net/
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ABOUT ORGANISERS 

ABOUT GOETHE INSTITUT 
 
The Goethe-Institut is the cultural institute of the Federal Republic of Germany with a global 

reach. We promote knowledge of the German language abroad and foster international 

cultural cooperation. We convey a comprehensive image of Germany by providing 

information about cultural, social and political life in our nation. Our cultural and 

educational programmes encourage intercultural dialogue and enable cultural involvement. 

They strengthen the development of structures in civil society and foster worldwide 

mobility. With our network of Goethe-Instituts, Goethe Centres, cultural societies, reading 

rooms and exam and language learning centres, we have been the first point of contact for 

many with Germany for over60 years. Our long-lasting partnerships with leading institutions 

and individuals in over 90 countries create enduring trust in Germany. We are partners for all 

who actively engage with Germany and its culture, working independently and without 

political ties.  

www.goethe 
 

ABOUT BACC EXHIBITION DEPARTMENT 
 
BACC exhibition department as a part of Bangkok Art and Culture Centre (BACC) programmes 

for art exhibitions, creative disciplinary projects, and cultural/educational events. It aims to 

create a crossing ground for diverse views from curators, artists, scholars, art practitioners 

and audience, to stimulate critical thinking as well as learning experience. Through art 

programmes for the community to art educations, it is intended as a platform for cultural 

exchange in terms of content, curatorial and cultural management, opening up new 

landscapes for cultural dialogue, net working, to create new art and cultural resources. 

www.bacc.or.th 
 

http://www.bacc.or.th/
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ABOUT CONNECTING CITIES NETWORK 
 
 

Connecting Cities is a worldwide network aiming to build up a connected infrastructure of 

urban media environments like media facades, urban screens and projection sites to 

circulate artistic and social content. In opposition to the commercial use of these urban 

media, Connecting Cities' goal is to establish them as platforms for co-creating and shaping 

the human futures of our digital cities. Initiated by Public Art Lab and supported by the 

European Union. 

www.connectingcities.net 

http://www.connectingcities.net/
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