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พิธีเปดนิทรรศการ :  

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มกราคม 2554  

Press Tour : 16.30 น. 

พิธีเปด เวลา 18.30 น. 

 

ขอเชิญชมนิทรรศการ “DIALOGUES” นําเสนอผลงานศิลปนไทยและเบลเยี่ยม 64 คน โยงประวัติศาสตร ตํานาน 

นิทาน และวัฒนธรรมท่ีเปนรากฐานดั้งเดิม สรางสรรคใหเปนงานศิลปะรวมสมัย 

  

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ “DIALOGUES” นิทรรศการการออกแบบและ

ศิลปะรวมสมัย ไทย-เบลเยี่ยม นําเสนอผลงานประติมากรรม ภาพถาย ออกแบบ และวิดีโออารตของศิลปนไทย

และเบลเยี่ยม 64 คน โดยผลงานแตละชิ้นมีความพิเศษตรงท่ีศิลปนไดเชื่อมเอาแนวความคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ประวัติศาสตร ตํานาน และนิทาน มาสรางสรรคใหเปนผลงานศิลปะรวมสมัยท้ังหมด 

  

นิทรรศการ Dialogues มีจุดประสงคใหผูชมแปลความหมายของสัญลักษณตางๆ ทางศิลปะออกมาอยางเปน

ธรรมชาติผานประสบการณของตัวเอง การเผชิญหนาตอวัฒนธรรมอยางท่ีศิลปนไดเผชิญทําใหผูเขาชมพิจารณา

มุมมองใหมจากประเด็นเดิมท่ีคิดวาเปนสิ่งท่ีตายตัวไปแลวข้ึนมาอีกครั้ง ซ่ึงนั่นคือความหมายใหมของสิ่งรอบตัว

ตางๆ ท่ีศิลปะสามารถนําเสนอ 

  

 

http://www.bacc.or.th/event/DIALOGUES-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1.html


 

เรื่องราวท่ีไมไดรับการอธิบายและไมมีการพูดถึงแตสามารถเปนท่ีเขาใจไดดวยตัวเอง คือสิ่งท่ีนิทรรศการ 

Dialogues ตองการเผยแพรออกมาใหเห็น สัญลักษณ ความเชื่อ และภาพลักษณในผลงานเหลานี้กลั่นกรองโดย

ศิลปน ผูนิยามความหมายใหมขามผานการรับรูแบบเดิมๆ นิทรรศการ Dialogues เปดโอกาสใหผูชมเกิดความ

เขาใจโดยไมตั้งขอสรุป ผานการอธิบายวิวัฒนาการของความหมายท่ีแฝงอยูในรูปแบบของสัญลักษณตางๆ 

Dialogues คือการสนทนาเพ่ือใหผูชมไดคนพบวัฒนธรรมของตนอีกครั้ง จากโลกท่ีบางครั้งดูแปลกแยก โดยผาน

การถกเถียงเพ่ือทําความเขาใจถึงกลไกท่ีทําใหมีชีวิต Dialogues คือการแลกเปลี่ยนระยะยาวระหวางความ

แตกตางทางวัฒนธรรมและวิธีการของศิลปน 

  

ประเทศไทยและประเทศเบลเยี่ยมตางเปนท่ีท่ีมีความแตกตางท้ังในเชิงภูมิทัศนและวัฒนธรรม เม่ือมองอยาง

รวดเร็ว ผลงานศิลปะและการออกแบบท่ีนํามาจัดแสดงนี้ไมมีสวนคลายคลึง แตเม่ือมองลึกผานการจัดวางผลงาน

ศิลปะท่ีแตกตางในบริบทเดียวกัน ผลงานเหลานี้มีจุดยืนรวมกันในการสรางจากรากฐานของบริบทท้ังใน

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศตน 

  

นิทรรศการ Dialogues จะเดินทางไปแสดงตอ ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือน 

มิถุนายน 2554 

 

  

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ 

หริธร อัครพัฒน. 

เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล 

กรกต อารมณดี 

อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร  

สุวรรณ คงขุนเทียน 

ชยาภรณ มณีสุธรรม 

กิตติ มนูญผล  

อานนท ไพโรจน  

วิทย พิมพกาญจนพงศ  

วรรัตน พัวไพโรจน  

อารยา ราษฎรจําเริญสุข  

Koichi Shimizu  



 

ไมตรี ศิริบูรณ  

ศุภพงษ ทรงสาร  

อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป  

เถกิง พัฒโนภาษ  

ณัฐวัฒน ธัมพิพิธ  

ปรีชา เถาทอง  

สมชาย เถาทอง  

สุชาติ เถาทอง  

สุวิชาญ เถาทอง  

มานิต ศรีวนิชภูมิ  

ณัฐบูรณ ไตรนที  

มานิต ศรีวานิชภูมิ  

อุดม อุดมศรีอนันต  

ตะวัน วัตุยา 

เอกรัตน วงษจริต 

โอม พันธุไพโรจน 

  

Arists from Beltium :  

Antonin Bachet 

Pascal Bernier 

Vilson Bicaku 

Ulrike Bolenz 

Céline Chariot 

Raphael Charles 

Michel Clerbois 

Yorick Efira 

Marin Francois 

Emmanuel Gardin 

Damien Gernay 

Adeline Godeau 



 

Rohan Graeffly 

Kaspar Hamacher 

Catherine Inghelran 

Thomas Israel 

Marin Kasimir 

Julie Krakowski 

Charlotte Lancelot 

Xavier Lust 

Dalia Nosratabadi 

Gauthier Poulain 

Pierre Radisic 

Lucille Soufflet 

Collectif Stuut 

Linda Topic 

Mathias van de Walle 

Danny Venlet 

Bob Verschueren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIALOGUES 

 

Date : 27 January - 06 March 2011 

Location: Gallery, 9th floor 

Co-organized by France Dupin de Beyssat and Xavier Lambert, and Bangkok Art and Culture 

Centre 

 

27 January – 6 March 2011 

(Press Tour 16:30 hrs. 

opening 18:30 hrs.) 

 

  

Belgium and Thailand, two countries geographically and culturally differed. At the first glance, 

the works shown in this exhibition manifests their differences without a common thread. 

Although, by juxtaposing artworks together, they reveal a similar approach: the artworks belong 

to their own culture, their own history. 

 

What usually is not explained, are the unspoken that is self-explanatory, this hidden element is 

precisely what Dialogues seeks to unveil: the symbols, myths and traditional imagery that 

captured by the artists, who appropriate them, reinterpret them and divert them without our 

knowledge. Dialogues allows the public to form its own keys to understand the world that is 

often foreign, in addition to this re-discovery of their own culture. 

 

 

It is an intention of this project that visitor will naturally reinterpret these symbols according to 

his own experience. Facing the cultural experience as seen by artists, they will have to consider 



 

the meaning of symbols that were believed it is immutable. They will come to think of the new 

"translations" that art has to offer. 

 

For more information 

- Public Relations, BACC : +66 (0)2 214 66 30  Email : prbacc@hotmail.com 
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