
 

นิทรรศการ ไอคอนดีไซน ฝร่ังเศส 

วันท่ี : 09 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2553 

สถานท่ี: นิทรรศการชั้น 7 

ผูจัด: สถานทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย และ Culturesfrance 

ผูรวมจัด: หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

“ไอคอนดีไซน ฝรั่งเศส” รวบรวมผลงานการออกแบบฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 20 กวาสามสิบชิ้น ของฟลลิป สตารค, 

ฌอง พรูเว, ปแยร โปแลง, โรนอง บูรูเลค และ เลอ กอรบูซิเย 

  

“ไอคอนดีไซน ฝรั่งเศส” รวบรวมผลงานการออกแบบฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 20 กวาสามสิบชิ้น ของฟลลิป สตารค, 

ฌอง พรูเว, ปแยร โปแลง, โรนอง บูรูเลค และ เลอ กอรบูซิเย ผลงานการออกแบบฝรั่งเศสแตละชิ้นสะทอนถึง

พัฒนาการดานเทคโนโลยีท่ีโดดเดนในแตละยุคสมัย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศท่ีมีบทบาท

สําคัญทางดานอุตสาหกรรม นิทรรศการชุด “ไอคอนดีไซน สไตลฝรั่งเศส” แสดงผลงานออกแบบตั้งแตรถยนต DS 

Citroën จนถึงเครื่องบิน Concorde ตลอดจนการออกแบบเกาอ้ียาว LC4 ของ Le Corbusier กลาวไดวา 

นิทรรศการชุดนี้ตอกย้ําและสะทอนใหเห็นบทบาทสําคัญของการออกแบบของฝรั่งเศสในประวัติศาสตรการ

ออกแบบนานาชาติ 

  

กอนหนานี้ นิทรรศการ “ไอคอนดีไซน สไตลฝรั่งเศส” จะเปนโปรแกรมสําคัญของงานเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-

ไทย “ลาแฟต” 2553 แตสืบเนื่องจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ทําใหสถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลื่อนกิจกรรมท้ังหมดออกไปจนกวาจะถึงชวงเวลาท่ี

เหมาะสมในการจัดงาน ยกเวนงานนิทรรศการดีไซนอันนาอัศจรรยอยาง “ไอคอนดีไซน สไตลฝรั่งเศส” ท่ีผูจัด

ยังคงสามารถจัดได และตอนนี้ก็กลายเปน “ไอคอน” ของ “ลาแฟต” 2553 ไปแลว 



 

 ประเทศฝรั่งเศส เปนหนึ่งในประเทศท่ีมีชื่อดานการออกแบบ เม่ือกลาวถึงการออกแบบและผลงานการออกแบบ 

ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของฝรั่งเศส บางชิ้นบงบอกถึงจิตสํานึกและรองรอยแหงหลากหลายความทรงจํา บางชิ้น

เปนผลงานเลื่องชื่อท่ีถูกนําไปจําหนาย ตามศูนยศิลปะในราคาสูงลิบลิ่ว บางสวนก็ไดรับการเก็บรักษาไวใน

พิพิธภัณฑ ซ่ึงอาจเรียกไดวานี่คือไอคอนแหงโลกยุคใหมก็วาได 

  

นิทรรศการนี้เปนสวนหนึ่งของเทศกาล La Fete French-Thai Cultural Festival จัดโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจํา

ประเทศไทย 

  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีฝายนิทรรศการ  โทร. 02 214 6630-9 ตอ 533 

กําหนดการงานเปดนิทรรศการ 

Icons of French Design 

วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

16.00 น. – 21.00 น.  

ณ หองนิทรรศการชั้น 7 

  

 

 

 

 

 



 

 

งานแถลงขาวพรอมการเย่ียมชมนิทรรศการ 

16.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน (ชั้น 7) 

16.10 น. แถลงขาวโดย (มีลามอังกฤษ-ไทย) 

- เซดริค มอริสเซต ภัณฑารักษ 

- สเตฟาน เนแกร็ง ผูชวยทูตฯฝายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย 

- ปแยร ลาบูรธ หัวหนาฝายวฒันธรรมและศูนยศิลปนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ 

16.30 น. Q&A 

16.45 น. ชมนิทรรศการพรอมกับ curator 

18.00 น. จบการเยี่ยมชม 

------------------------------------- 

พิธีเปดนิทรรศการ 

18.00 น. แขกผูมีเกียรติลงทะเบียน 

18.10 น. นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที  

ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร กลาว 

18.15 น. ฯพณฯ นายจิลดาส เลอ ลิเด็ค เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย กลาว 

18.25 น. นายเซดริค มอริสเซต ภัณฑารักษ กลาว 

18.35 น. ฯพณฯ นายจิลดาส เลอ ลิเด็ค นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที และนายเซดริค มอริสเซต รวมกันตัดริบบิ้น

เปดงาน 

20.45 น. จบงาน 



 

 

Icons of French Design 

Date : 09 July - 22 August 2010 

Location: Gallery, 7th floor 

Organizer: Embassy of France in Thailand 

Co-Organizer: Bangkok Art and Culture Centre 

Icons of French Design » is a collection of thirty iconic works representing French design in the 

20th century, from Philippe Starck to Jean Prouvé, from Pierre Paulin to 

  

France is amongst the leading countries in Design. Be it a French designer or an object designed 

for a French label, some of these objects have left a deep impression in our minds and 

collective memories.  In fact, some are so famous that they have been sold for a fortune in 

auction houses and been given pride of place amongst works of art in museums. In a certain 

way, they are true icons of modern world 

 

« Icons of French Design » is a collection of thirty iconic works representing French design in the 

20th century, from Philippe Starck to Jean Prouvé, from Pierre Paulin to Ronan Bouroullec, not 

to mention Le Corbusier.  French design has been distinguished by its magnitude to innovate 

and incorporate cutting edge technologies of its period, as this is typical for a country where 

engineering has earned such a prominent place. From the DS Citroën to the Concorde, and Le 

Corbusier’s chaise LC4, « Icons of French Design » Exhibition reflects a role it has established in 

the international design history. 
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