
 

You Are Not Alone : เพราะอยูบนโลกเดียวกัน 

วันท่ี : 17 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2555 

สถานท่ี: หองนิทรรศการ ชั้น 9 

ศิลปะรวมสมัยเพ่ือสรางความเขาใจในการอยูรวมกันกับผูปวยโรคเอดส 

ผูจัด : หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับมูลนิธิ ArtAids 

 

Press Tour: วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น.  

(พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปนประธานในพิธีเปดเวลา 9.00 น.) จัดโดย 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ ArtAids 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับมูลนิธิ ArtAids นําเสนอ นิทรรศการ You Are Not Alone: 

เพราะอยูบนโลกเดียวกัน ซ่ึงเปนนิทรรศการศิลปะรวมสมัยเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับเชื้อเอชไอวี 

โรคเอดสและการอยูรวมกันในสังคมกับผูติดเชื้อ ผานผลงานศิลปะรวมสมัยจากศิลปนไทยและศิลปนนานาชาติ

ท้ังหมด 16 คน  

ในขณะท่ีวิวัฒนาการทางแพทยรุดไปขางหนา การปองกันและการดูแลรักษาโรคเอดสมีทางออกท่ีเปนไปไดจริง 

ปญหาทางสังคมหรือทัศนคติแงลบของสังคมท่ีมีตอโรคเอดสหรือผูปวยโรคเอดส หรือการกีดกันทางสังคมตอผูปวย

ในลักษณะตางๆ ยังคงดําเนินอยูอยางตอเนื่อง การริเริ่มสรางความคิดท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคเอดส เพ่ือปรับทัศนคติ

ทางสังคมจึงเปนกลไกข้ันแรกในการปรับเปลี่ยนการรับรูและความเคยชินทางความคิดท่ีเปนผลพวงมาจากอคติ

และความไมรู  และเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณเพ่ือสรางความเขาใจในขอเท็จจริง

เก่ียวกับโรคเอดส เชื้อ HIVและผูปวยโรคเอดสผานกิจกรรมตางๆ 

  

ในกรณีนี้ศิลปะรวมสมัยตางรูปแบบจากศิลปนนานาชาติเปนเสมือนสื่อในการชวยปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ

เชิงลบท่ีสังคมยังมีอยู เรื่องราวจากศิลปนในหลากหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยเอง เปนจุดเริ่มตนของบท

สนทนาท่ีสามารถพูดคุยไดอยางเปดเผยในสังคม ดวยการหยิกยกผลงานศิลปะรวมสมัยของศิลปนจากหลากหลาย

http://www.bacc.or.th/event/You-Are-Not-Alone--%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.html


 

ประเทศ เชน แอฟริกาใต ไซปรัส ชิลี ลิตูเอเนีย สเปน เวียดนาม เดนมารกและนอรเวย เนเธอรแลนด โมรอคโค 

และแมกระท่ังผลงานศิลปะจากศิลปนไทยท่ีสรางข้ึนมาใหม เหลานี้คือแกนสําคัญในการนําเสนอเรื่องราวตางๆ 

เก่ียวกับโรคเอดส มุมมองทางสังคมในหลากหลายกรณี รวมถึงสถานะทางสังคมปจจุบันของผูปวยโรคเอดสท้ังใน

ประเทศไทย และท่ีอ่ืนๆ ท่ัวโลก 

ดวยความรวมมือศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย (HIV-NAT) นิทรรศการนําเสนอดวยแผนกิจกรรมการศึกษาท่ี

มีพ้ืนฐานจากภาวะความเปนจริงท้ังทางการแพทย และทางสังคม เพ่ือจุดประสงคในการสรางการตระหนักรูใน

เรื่องสําคัญท่ีเราอาจจะลืมเลือน รวมถึงสรางมุมมองใหมของผูคนในสังคม ท่ีเปนสวนชวยผลักดันใหคุณภาพการ

ดํารงชีวิตในสังคมของผูติดเชื้อเอชไอวีและความเจริญกาวหนาทางการแพทยสามารถกาวไปขางหนาไดพรอมๆ กัน 

นิทรรศการดําเนินงานโดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ดวยความรวมมือกับมูลนิธิ 

ARTAIDS ประเทศสเปน 

โดยมีภัณฑารักษรับเชิญ Hilde Teerlinck และภัณฑารักษรวม พิชญา ศุภวานิช 

ศิลปน: 

Otto Berchem (สหรัฐอเมริกา) 

Be>Our>Friend Studio (ไทย) 

Matthew Darbyshire (อังกฤษ) 

Elmgreen & Dragset (เดนมารกและนอรเวย) 

Latifa Echakhch (โมรอคโค) 

Pepe Espaliú (สเปน) 

David Goldblatt (แอฟริกาใต) 

Juul Hondius (เนเธอรแลนด) 

สุธี คุณาวิชยานนท (ไทย) 

Deimantas Narkevičius (ลติูเอเนีย) 

กลุมศิลปน Mute Mute (ไทย)  

Christodoulos Panayiotou (ไซปรัส) 

โอม พันธุไพโรจน (ไทย) 



 

ปรัชญา พิณทอง (ไทย) 

Dahn Vo (เวียดนาม) 

Lorena Zilleruelo (ชิลี) 

  

--- 

  



 

 You Are Not Alone : เพราะอยูบนโลกเดียวกัน 

Date : 17 March - 20 May 2012 

Location: gallery, 9th floor 

 

A Contemporary Art Exhibition to promote understanding of Aids and those who are HIV 

infected. 

By ArtAids foundation and Bangkok art and Culture Centre 

 

Press tour: 16 March 2012, 4 pm 

By ArtAids foundation and Bangkok art and Culture Centre 

 

ArtAids foundation and Bangkok art and Culture Centre together present “You are not Alone”, 

the contemporary art exhibition to promote knowledge and understanding on HIV/AIDS through 

the works of sixteen Thai and international contemporary artists. 

Even with medical advancements, and the fact that HIV/ AIDS prevention and treatment are 

achievable, social problems and negative attitude towards the HIV/ AIDS and the patients, or 

discrimination and prejudice against people living with HIV still persist.  Promoting the right 

notion of AIDS in order to attune a social perception will be the first step to change the attitude 

and renounce the misunderstanding that is a consequence of bias and ignorance. 

 

The various contemporary arts from distinctive artists are the medium to help changing 

misconception and resisting attitude.  The oeuvres from artists around the world, including 

Thailand, are the beginning of a conversation where such subject can be openly discussed. The 

http://en.bacc.or.th/event/You-Are-Not-Alone--%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.html


 

artworks of internationally acclaimed artists from South Africa, Cyprus, Chile, Lithuania, Spain, 

Vietnam, Denmark, Norway, Netherland, Morocco, and new artworks from Thai artists are the 

essence of the exhibition to introduce many accounts of AIDS, its impacts and social aspects as 

well as current situation of HIV infected people both locally and abroad. 

With the collaboration and support of HIV-NAT (HIV Netherlands Australia Thailand Research 

Collaboration)  the Thai Red Cross AIDS Research Centre, the exhibition is presented with an 

educational program that is based on both clinical and social reality in order to form a public 

understanding and also provide the different perspectives which improve the livability of those 

who are affected by AIDS 

 

The exhibition operated by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre in 

collaboration with ArtAids Foundation, Spain 



 

Curator: Hilde Teerlinck 

Co-curator: Pichaya Suphavanij 

 

Artist: 

Otto Berchem (United States) 

Be Our Friend Studio (Thailand) 

Matthew Darbyshire (United Kingdom) 

Elmgreen & Dragset (Denmark and Norway) 

Latifa Echakhch (Morocco) 

Pepe Espaliú (Spain) 

David Goldblatt (South Africa) 

Juul Hondius (Netherland) 

Sutee Kunavichayanont (Thailand) 

Mute Mute (Thailand) 

Deimantas Narkevičius (Lithuania) 

Christodoulos Panayiotou (Cyprus) 

Ohm Phanpiroj (Thailand) 

Pratchaya Phinthong (Thailand) 

Dahn Vo (Vietnam) 

Lorena Zilleruelo (Chile) 

-- 
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