
 

นิทรรศการ เจา-ของ 

วันท่ี : 14 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2556 

สถานท่ี: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8 

โดยภัณฑารักษ : ไบรอัน เคอรติน และ สตีฟ ดัทตัน  

พิธีเปดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ยินดีเสนอนิทรรศการนานาชาติ ซ่ึงสํารวจกระบวนการท่ีศิลปนทัศนศิลป 

ใชอางสิทธิ์เปนเจาของความคิด และยืนยันสิทธิ์สําแดงอัตวิสัย, ท้ังๆท่ีทุกคนลวนกลั้วเกลือกกับวัฒนธรรม

อินเตอรเนต และการผลิตซํ้าแบบดิจิตัล ซ่ึงชําแรกอิทธิพลของมันไปท่ัวหลา ศิลปนในนิทรรศการ Possession 

เจา-ของ สะทอนทัศนะของตน ตอเทคโนโลยีรวมสมัย และตอผลกระทบหลากหลายของมัน ไดแก ความสามารถ

อันไรขีดจํากัด ในการผลิตซํ้า(reproduction), การท่ีโลกเสมือนครอบงําวัฒนธรรมรวมสมัย และสภาวะท่ีเราลวน

เสพ ภาพ(images) และภาพแทน(representation) จากสื่อออนไลน โดยไมแยกแยะลําดับชั้นความหมายของมัน 

ท้ังหมดนี้ ลวนทาทายศิลปะ ท่ีเคยอางตัววามีความหมายเปนอิสระจากบริบทท่ีแวดลอมตัวมัน และเม่ือใครๆก็

เห็นชัดวา มันไมมีทางเปนอยางท่ีอางกัน, ตัวตนของศิลปนในศิลปะ ยอมถูกกรอนทอนจนแทบไรรองรอย  

 

นิทรรศการ Posession เจา-ของ นําเสนอแงมุมหลากหลาย นับตั้งแต สภาวะถลําลอมดวยวัฒนธรรมภาพ(visual 

culture), การใชเทคโนโลยีใหม, การยอนคิดประเด็นวิพากษรุนแรกๆ ไดแก ความเปนผูสรางงาน(authorship), 

ความใหมถอดดาม(originality)และเรื่องราวแวดลอม หรือบริบท(context) ความลักลั่นของความหมาย

ของสัญญะ เดียวกันเม่ือใชในถ่ินตางๆ ไปจนถึงการใชกระบวนการผลิตซํ้าเพ่ือสลายภาพตนทางออกไปจากผลงาน 

ของนิทรรศการนี้กระตุกจิตใหคิดวา การท่ีศิลปะรวมสมัยอวดอางความหมายล้ําลึกเกินสิ่งอ่ืนใด ชางยอนแยงกับ

การท่ีโลกศิลปะรวมสมัยเองก็ศิโรราบหมดสภาพ ตออํานาจนอกระบบศิลปะอยางเลี่ยงไมไดแถมยังแวงกลับมา

ซักฟอกวา ใครกันแนท่ีเปนผูครองกระบวนการถือครองใคร? และใครกันแนท่ีมีอํานาจชี้ขาดวาใครจะไดเปนเจา-

ของ? 

  



 

ศิลปน 

เดนนิส บอลค  

แอนดรูว เบรซี  

ซูซาน คอลลินส  

ตินติน คูเปอร  

ชาน แดน ี 

ไมเคิล เดย  

สตีฟ ดัทตัน และ นีล เวบบ  

เลสลีย กาย 

สตีฟ ฮอวลีย 

มอด ฮายา-บาเวียรา  

โอลิเวีย โนทาโร  

คริส ชอว-ฮิวส  

แอนดรูว สแปคแมน  

จูเลีย ชวาดรอน  

เรเน สมิธ  

ดัก ฟชโบน  

กรกฤช เจียรพินิจนนัท  

เวียต ล ี 

ไนเจล พาเวอร  

  

นิทรรศการริเริ่มและดําเนินการโดย ภัณฑารักษ ไบรอัน เคอรติน และ สตีฟ ดัทตัน  

ดวยการดําเนินงานรวมและการสนับสนุนจากฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

สอบถามเพ่ิมเติมท่ีฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ  

โทรศัพท 02 214 6630 – 8 ตอ 501 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 



 

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 non-

hierarchical 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? 

  
  

http://en.bacc.or.th/event/Exhibition-Possession-.html


 

 

Artists: 

Dennis Balk   

Andrew Bracey   

Susan Collins   

Tintin Cooper   

Chan Dany   

Michael Day   

Steve Dutton and Neil Webb  

Lesley Guy   

Steve Hawley   

Maud Haya-Baviera   

Olivia Notaro   

Chris Shaw-Hughes   

Andrew Spackman   

Julia Schwadron   

Rene Smith   

Doug Fishbone   

Kornkrit Jianpinidnan   

Viet Le  

Nigel Power   

  

Exhibition curated by Brian Curtin and Steve Dutton  

in collaboration with BACC exhibition dept.  

for more information, please contact BACC Communication Department  

Tel: 02 214 6630 – 8 Ext. 501  

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 
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