
 

BACC experimental นิทรรศการ Temporary Storage #01 

 

วันท่ี : 10 พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2555 

สถานท่ี: ชั้น 5 

ดําเนินงานโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

 

เปดนิทรรศการ ในวันเสารท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ หองนิทรรศการชั่วคราว   ชั้น 5 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร และปายโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟา BTS (สยาม - อนุสาวรียชัย

สมรภูมิ) 

 

BACC Experimental Project เปนโครงการเชิงทดลองของหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีนําเสนอโครงการจากภัณฑารักษ

และศิลปนในรูปแบบนิทรรศการขนาดเล็กเพ่ือสนับสนุนความคิดกาวหนาเชิงคนหาของผูสรางสรรคงาน ท่ีเปนผล

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่งของวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สังคม รวมถึงโครงสรางความสัมพันธ และ

บทบาทของผูคนในสังคมท่ีถูกสับเปลี่ยนจากภาวะความเปลี่ยนแปลงตางๆ จุดประสงคของโครงการคือการกระตุน

ภัณฑารักษ ศิลปน หรือผูสรางสรรคงานใหเกิดการรื้อคิด ทบทวน พิจารณาตั้งคําถาม วิเคราะหเพ่ือคนหาเหตุผล 

หรือทดลองความเปนไปไดตางๆ ทางศิลปะ และนําเสนอสาระสําคัญนี้ตอสาธารณชนในวงกวาง  

จากประวัติศาสตรทางความคิดท่ียึดถือเปนประเพณีนิยมและยากตอการเปลี่ยนแปลง โครงการนี้นําเสนอวิถี

ความคิดท่ีตั้งคําถามตอขอปฏิบัติลาหลังท่ีมีอยูเดิม การทดลองและปฏิบัติใหมเพ่ือใหพนจากกรอบจํากัด หรือการ

สืบหาเพ่ิมเติมในคําอธิบายท่ีมีไมเพียงพอในยุคสมัย เพ่ือสรางพ้ืนท่ีของความคิดและบทสนทนาอันหลากหลาย

ระหวางรากฐานท่ีเกิดข้ึนในอดีต ปรากฏการณท่ีกําลังดําเนินอยูปจจุบัน จนถึงความเปนไปไดตางๆ ในอนาคต  

 

BACC Experimental Project หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร นําเสนอนิทรรศการ Temporary 

Storage #01 โดย จิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑารักษอิสระ 

 

Temporary Storage #01 เปนนิทรรศการก่ึงโครงการ เพ่ือศึกษา-ทดลองหาความเปนไปไดในการจัดการ และ

ผลิตนิทรรศการศิลปะรวมสมัย โดยเนนไปท่ีกระบวนการสงผานงานวิจัย ผลงาน และองคความรู ท่ีศิลปนและผู



 

ทํางานเก่ียวเนื่องในสายศิลปวัฒนธรรมออกสูผูชม นิทรรศการครั้งนี้ประกอบดวยผลงานของศิลปนท่ีพํานักใน

ประเทศไทยและตาง ประเทศ ไดแก อรวรรณ อรุณรักษ ภัทระ จันทรฤาชาชัย วิริยะ โชติปญญาวิสุทธิ์ ดิสรณ 

ดวงดาว สุวิชชา ดุษฎีวนิช ศุภพงศ เหลาธีรศิริ ปรัชญา พิณทอง มิติ เรืองกฤตยา ปฐมพล เทศประทีป สถิตย 

ศัสตรศาสตร และ Julia Schwadron รวมถึง กลุมสถาปนิก all(zone) นักออกแบบเครื่องประดับ นุน ภาสมา 

นักประวัติศาสตรศิลป/ภัณฑารักษอิสระ วิภาช ภูริชานนท และองคกรดานศิลปวัฒนธรรม The Reading Room 

Temporary Storage #01 เปนการสรางพ้ืนท่ีทับซอน สําหรับการเขามาแทรกแซงและมีสวนรวมของท้ังศิลปน 

และผูชมงาน รวมถึงเปนพ้ืนท่ีตอใหโครงการอ่ืนๆในอนาคต นิทรรศการ/โครงการนี้ไมไดนําเสนอเรื่องราวใหกับ

ผูชมงานตามแบบการเลา เรื่อง ดานเดียว แตจะเสนอความเปนไปไดในการ “อาน” “ตีความ” และการทําความ

เขาใจ ในเนื้อหาของงานท่ีนํามาเสนอ โดยอิงไปกับบริบทของสถานท่ีและเวลา และเนนไปท่ีการสรางประสบการณ

ของผูชม  

รายช่ือศิลปน/ผูรวมนิทรรศการ:  

all(zone) 

อรวรรณ อรุณรักษ 

ภัทระ จันทรฤาชาชัย 

วิริยะ โชติปญญาวิสุทธิ์ 

ดิสรณ ดวงดาว 

สุวิชชา ดุษฎีวนชิ 

ศุภพงศ เหลาธีรศิริ 

นุน ภาสมา 

ปรัชญา พิณทอง 

วิภาช ภูรชิานนท 

The Reading Room 

มิติ เรืองกฤตยา 

ปฐมพล เทศประทีป 

สถิตย ศัสตรศาสตร 

Julia Schwadron 



 

ภัณฑารักษ: จิตติ เกษมกิจวัฒนา 

ผูชวยภัณฑารักษ: แมรี่ ปานสงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BACC experimental Temporary Storage #01 

Date : 10 November - 09 December 2012 

Location: 5th floor 

Operated by BACC Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre. 

 

Opening: 10 November 2012, 6 – 8 pm at Bangkok Art and Culture Centre & Advertising Banners 

around BTS Stations (Siam – Victory Monument) 

 

BACC Experimental Project is a project that has an aim to support a small-sized exhibition or art 

activities from curators and artists that explore progressive ideas and alternative possibilities in 

arts.  The project encourages enquiry thoughts of creators in the age of flux where culture, 

environment, and society are all revolved in continuous change, in consequence shifts and 

misplaces in relationships and social roles of people. BACC experimental project promotes the 

ideas of curators and artists to deconstruct, examine, and analyze in order to question various 

concerns and search for answers, or experiment for possibilities and communicate the process 

and outcome to general public.  

From the long history of traditional belief that is difficult to modify, the project has a goal in 

providing different angles to outdated fixed values and reach out beyond frames of 

explanations in our own time.  It is to create diverse dialogues between what has happened 

before, what is currently happening, and what it could be in the future, that results as 

experiences and valuable perspectives to various contemporary issues.  

 

Bangkok Art and Culture Centre presents “Temporary Storage #01”, as part of BACC 

Experimental Project 2012, curated by Chitti Kasemkitvatana. 

 

Temporary Storage #01 is a project-based exhibition, which is trying to explore the possibility of 



 

creating multi-platform for contemporary art exhibitions. Focusing on the process of transmitting 

research work, artwork and idea produced by artists and those who are in related fields to the 

public. Works included in this exhibition are from artists who are based in both Thailand and 

abroad, Orawan Arunrak, Pattara Chanruechachai, Viriya Chotpanyavisut, Disorn Duangdao, 

Suvicha Dussadeewanich, Supapong Laodheerasiri, Pratchaya Phinthong, Miti Ruangkritya, 

Pathompon Tesprateep, Sathit Sattarasart & Julia Schwadron; and also from an architects’ 

group, all(zone); a jewelry designer, Noon Passama; an art historian/independent curator, Vipash 

Purichanont and a not-for profit organization, The Reading Room. 

  

Temporary Storage #01 is an overlapping platform for intervention and participation of both the 

artists and the viewers and also a platform for future project. This exhibition/project does not 

present the whole idea as a single narrative but rather to provide the possibility of readings, 

interpreting and perceiving the presented works in relation to the context of time and place 

and to emphasize the viewers’ experiences.  

Artists:  

all(zone) 

Orawan Arunrak 

Pattara Chanruechachai 

Viriya Chotpanyavisut 

Disorn Duangdao 

Suwicha Dussadeewanich 

Supapong Laodheerasiri 

Noon Passama 

Pratchaya Phinthong 

Vipash Purichanont 

The Reading Room 

Miti Ruangkritya 



 

Pathompon Tesprateep 

Sathit Sattarasart 

Julia Schwadron 

Curator: Chitti Kasemkitvatana 

Assisting Curator: Mary Pansanga 
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