นิทรรศการ เจา-ของ
วันที่ : 14 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2556
สถานที่: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8
โดยภัณฑารักษ : ไบรอัน เคอรติน และ สตีฟ ดัทตัน
พิธีเปดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น.
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ยินดีเสนอนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งสํารวจกระบวนการที่ศิลปนทัศนศิลป
ใช อ างสิ ท ธิ์ เป น เจ าของความคิ ด และยื น ยั น สิ ท ธิ์ สํ าแดงอั ต วิ สั ย , ทั้ งๆที่ ทุ ก คนล ว นกลั้ ว เกลื อ กกั บ วั ฒ นธรรม
อินเตอรเนต และการผลิตซ้ําแบบดิจิตัล ซึ่งชําแรกอิทธิพลของมันไปทั่วหลา ศิลปนในนิทรรศการ Possession
เจา-ของ สะทอนทัศนะของตน ตอเทคโนโลยีรวมสมัย และตอผลกระทบหลากหลายของมัน ไดแก ความสามารถ
อันไรขีดจํากัด ในการผลิตซ้ํา(reproduction), การที่โลกเสมือนครอบงําวัฒนธรรมรวมสมัย และสภาวะที่เราลวน
เสพ ภาพ(images) และภาพแทน(representation) จากสื่อออนไลน โดยไมแยกแยะลําดับชั้นความหมายของมัน
ทั้งหมดนี้ ลวนทาทายศิลปะ ที่เคยอางตัววามีความหมายเปนอิสระจากบริบทที่แวดลอมตัวมัน และเมื่อใครๆก็
เห็นชัดวา มันไมมีทางเปนอยางที่อางกัน, ตัวตนของศิลปนในศิลปะ ยอมถูกกรอนทอนจนแทบไรรองรอย
นิทรรศการ Posession เจา-ของ นําเสนอแงมุมหลากหลาย นับตั้งแต สภาวะถลําลอมดวยวัฒนธรรมภาพ(visual
culture), การใชเทคโนโลยีใหม, การยอนคิดประเด็นวิพากษรุนแรกๆ ไดแก ความเปนผูสรางงาน(authorship),
ความใหมถอดดาม(originality)และเรื่องราวแวดลอม หรือบริบท(context) ความลักลั่นของความหมาย
ของสัญญะ เดียวกันเมื่อใชในถิ่นตางๆ ไปจนถึงการใชกระบวนการผลิตซ้ําเพื่อสลายภาพตนทางออกไปจากผลงาน
ของนิทรรศการนี้กระตุกจิตใหคิดวา การที่ศิลปะรวมสมัยอวดอางความหมายล้ําลึกเกินสิ่งอื่นใด ชางยอนแยงกับ
การที่โลกศิลปะรวมสมัยเองก็ศิโรราบหมดสภาพ ตออํานาจนอกระบบศิลปะอยางเลี่ยงไมไดแถมยังแวงกลับมา
ซักฟอกวา ใครกันแนที่เปนผูครองกระบวนการถือครองใคร? และใครกันแนที่มีอํานาจชี้ขาดวาใครจะไดเปนเจาของ?
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Exhibition: Possession (extend showing period)
Date : 14 March - 26 May 2013
Location: Main Gallery, 8th floor
Curated by Brian Curtin and Steve Dutton
Opening reception on Thursday 14 March 2013 at 6.30 p.m.
The Bangkok Art and Culture Center (BACC) is very pleased to announce an international
exhibition that explores the potential for artists to work with questions of authorship and
subjectivity, whilst engaging with the pervasive influence of internet culture and contemporary
visual reproduction. The artists in Possession respond to high and low technology and its affects
in terms of the capacity for infinite reproduction, the predominance of virtuality and the nonhierarchical character of how we consume images and representation.
A sense of immersion in visual culture generally, the use of new and old technologies, a
revisiting of earlier critical issues around authorship, originality and context, the un-even
significance of signs within a global context, and an embracing of the evacuation of the image
characterizes all the artworks in Possession. These issues can challenge the very possibility of a
singular or distinct context for understanding the artwork and the presence of the artist all but
dissipates; yet much of the artwork within this exhibition subtly undermines this assumption.
Possession points to the paradox of a claim for specificities and subjectivities in much
contemporary art practice whilst acknowledging the greater forces and agencies which affect it;
or, who is in the process of possessing who? And how do we decide?
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