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1980

ุกุโอกะ, ญี่ ุ่ – ิ ศกา CONTEMPORARY ASIAN ART SHOW 1980
เ ื่องใ โอกาสค อ 1 ี ของกา เ ิ ิ ิ ั ์ ิ ิ ั ์ศิ ะ ุกุโอกะ จั แส ง
งา ศิ ะจาก 13 ะเ ศใ เอเชี ไ ้แก่ ังก าเ ศ, จี , อิ เ ี , เกาห ี,
เ า , ากีส า , ศ ี ังกา, ญี่ ุ่ , อิ โ ีเซี , าเ เซี , ิ ิ ิ ส์, สิงคโ ์,
แ ะไ
้อ ั้ง ีกา จั งา ะชุ วิชากา ใ หัวข้อ “What must be done for

Fukuoka, Japan – The commemorative exhibition of the 1st anniversary

the future of Asian tradition and art which have been changed under the

event featured a symposium on the topic of “What must be done for

influence of Western art?”

the future of Asian tradition and art which have been changed under

of the Fukuoka Art Museum was held with the title CONTEMPORARY

ASIAN ART SHOW 1980, displaying artworks from 13 countries:
Bangladesh, China, India, South Korea, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
Japan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. This

the influence of Western art?”.

ิว อ ์ก, สห ัฐอเ กิ า – ก่อ ้งั Asian Cultural Council (ACC) องค์ก ไ ่แสวงหา
ก�าไ เ ื่อส ั ส ุ กา แ กเ ่ี างศิ ะ ะหว่างสห ัฐอเ ิกาแ ะ ะเ ศ ่างๆ
ใ เอเชี

New York, USA – The Asian Cultural Council (ACC), a non-profit

า ีส, ่ังเศส – Month of Photography เ ศกา า ่า ี่จั ขึ้ ุกสอง ีเ ิ่
จั ขึ้ เ ็ ค ้งั แ ก

Paris, France – The Month of Photography, a biannual event, was first

ก ุงเ ฯ – เ ิ ัว ิ สา โลกศิลปะ

Bangkok – Lok Silapa magazine was launched.

ไ – ค�าสั่งส�า ัก า ก ัฐ
ี ี่ 66/2523 ห ือค�าสั่ง ี่ 66/2523 โ า ก ัฐ
ี
เอก เ
ิ สู า ์ กา เ ือง �ากา หา เ ื่อ ุ ิส า กา ์สงค า ฏิวั ิ
ของคอ ิว ิส ์ ก ะ ั่ง �าไ สู่กา เสื่อ งของ คคอ ิว ิส ์แห่ง ะเ ศไ

Thailand – The Order of the Office of the Prime Minister No. 66/2523,

organization, was established to support art exchange between the US
and Asian countries.

introduced.

or often known as Order 66/2523, was issued by the Prime Minister
General Prem Tinsulanonda. This “politics-leading-military” approach
was implemented to put an end to the Communist insurgency, leading
to the fall of the Communist Party of Thailand.
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ก ุงเ ฯ – เ ิ วิฌว

1981

แก เ อ ี่

าเ เซี – หาเ ์ โ ฮั ห ั

า� ง �าแห ่ง า ก ัฐ

Bangkok – The Visual Dhamma Gallery was opened.

ีส ั แ ก

Malaysia – Mahathir bin Mohamad served his first term as the Prime
Minister of Malaysia.
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1982

สิงคโ ์ – เ ิ่ กา

ะกว จิ ก

ูโอ ี ี่สิงคโ ์เ ็ ค ั้งแ ก

Singapore – The United Overseas Bank (UOB) started the Painting of
the Year competition.

ี ัง, าเ เซี – เ ิ

Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM (USM Museum &

USM (USM Museum & Art Gallery)

Art Gallery)

ก ุงเ ฯ – ก่อ ั้งส าค

ะ ิ าก ไ

Bangkok – The Thai Sculpture Association was established.

เชี งให ่ – ก่อ ั้งค ะวิจิ ศิ ์ หาวิ า ั เชี งให ่
ก ุงเ ฯ – ก่อ ั้งก ุ่ ไว ์ า� โ
เ ี ญ
ุ า
ก ุงเ ฯ – จั กา
ค อ 200 ี โ
ก ุงเ ฯ – ิ

Penang, Malaysia – The opening of the Muzium & Galeri Tuanku Fauziah

วิโชค ุก า

ี, ิชิ

Chiang Mai – Chiang Mai University’s Faculty of Fine Arts was founded.

ั้งเจ ิญ, แ ะ

Bangkok – The White Group was initiated by Vichoke Mukdamanee,
Pichit Tangcharoen, and Montien Boonma.

ะกว จิ ก างวั ู่กั อง ใ วโ กาสก ุง ั โกสิ
าคา กสิก ไ

ศกา ศิลปะหลัง 2475

หาวิ า ั

ศาส ์ ( ่า ะจั

์

Bangkok – A Golden Paintbrush Competition was organized by Kasikorn
Bank to commemorate the Rattnakosin Bicentennial.

์)

Bangkok – The Art After 1932 exhibition was held at Thammasat
University, Tha Pra Chan Campus.

ก ุงเ ฯ – เ ิ่ เ ิ ส ั ิแก เ อ ี่ ี่ River City Plaza

Bangkok – The Sombat Gallery was opened at River City Plaza.

ไ

–

Thailand – The Rattanakosin Bicentennial celebration took place.

ไ

– ัฐ า ส ั

ะ าช ิ ีส โ ชก ุง ั โกสิ
เอกเ

ิ สู า

์ 200 ี
์ า ก ัฐ

ี

Thailand – General Prem Tinsulanonda served his term as a Prime
Minister.
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1983

ะ ิ า, ิ ิ ิ ส์ – เ ื้อ ห ิ ิ ักษ์ ไ ้ ั างวั แ กไซไซ จาก งา กา อ ุ ักษ์
จิ ก
า ัง

Manila, Philippines – Fua Haripitak received the Ramon Magsaysay

ก งุ เ ฯ – ค ะศิ ก ศาส ์ จุฬา งก ์ หาวิ า ั เ ิ ั ักศึกษา ีแ ก
ีเ ี งสอง าควิชา คือ าควิชา ัศ ศิ ์แ ะ ุ ิ างคศิ ์

Bangkok – Chulalongkorn University’s Faculty of Fine and Applied Arts

Award in recognition of his mural restoration efforts.

accepted students for the first time. The faculty initially started with
two divisions: the Department of Visual Arts and the Department of Music.

ูไ – ูไ า ุสซา า

ะกาศเอก าชจากอังก ษวั ี่ 31 ั วาค

Brunei – Brunei Darussalam declared independence from Britain on
December 31.
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1984

อ อ , อังก ษ – ก ุ่ ศิ ิ ไ ุ่ ให ่ เช่ เฉ ิ ชั โฆษิ ิ ั ์, ัญญา
วิจิ สา , ส
ุ าช เ ิ างไ เขี จิ ก
า ัง ี่วั ุ
ี ะเ ศ
อังก ษ

London, UK – A group of young Thai artists comprising of Chalermchai

ซา าห์, าเ เซี – ก่อ ั้ง Sabah Art Gallery ใ ะ ะแ กใช้ ื้ ี่ของ ิ ิ ั
ก ะ ั่งเ ิ อาคา ของ เองใ ี 2012

Sabah, Malaysia – The Sabah Art Gallery was established, initially sharing

์ ัฐ

Kositpipat, Sompop Budtarad, and Panya Vijnithanasarn traveled to
the UK to create mural paintings for Buddhapadipa Temple.

facilities with the State Museum until the inauguration of its new
establishment in 2012.

ก งุ เ ฯ – เ ิ่ กา ะกว กา แส งศิ ก
โ หาวิ า ั ศิ าก

่ว ส ั ของศิ ิ ุ่ เ าว์

ก งุ เ ฯ – เ ิ่ จั เว ีส ั่ ส�าห ั กา แส งสื่อ ส ี่ หอศิ
โ จุ
อ ิสุข
ก ุงเ ฯ – เ ิ ิ ิ ั

Bangkok – The Exhibition of Contemporary Art by Young Artists was
initiated by Silpakorn University.

ี ะศ ี

ส า แห่งชา ิ ศิ ์ ี ะศ ี อ ุส ์

ูไ เข้า ่ว เ ็ ส าชิกอาเซี
อ ุ า, ไ – เ ิ ศู ์ศิ าชี างไ ใ ส เ ็จ ะ างเจ้าสิ ิกิ ิ์ ะ าชิ ี า
เ ื่อส่งเส ิ แ ะส ้างอาชี แ ะ า ไ ้จากงา หั ก
้ื ้า จากวัส ุใ ้อง ิ่
อ ่าง ่งั ื แก่ าษฎ

Bangkok – A multi-disciplinary live event called Wethi-Samai was
organized by Chumpon Apisuk at the Bhirasri Institute of Modern Art.
Bangkok – The Silpa Bhirasri Memorial National Museum was opened.

Brunei Darussalam joins ASEAN.
Ayutthaya, Thailand – The Bang Sai Arts and Crafts Centre was
established under the patronage of Her Majesty Queen Sirikit to
promote supplementary occupations, helping Thai citizens to generate
sustainable income from handicrafts made of local materials.
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1985

สิงคโ ์ – ก่อ ั้ง TheatreWorks ื้ ี่ส�าห ั ศิ ะกา แส งอิส ะ

Singapore – TheatreWorks was established as an independent
performance space.

ก ุงเ ฯ –

ะกาศ างวั ศิ ิ แห่งชา ิ ค ั้ง ี่ 1

ก ุงเ ฯ – ิ ศกา บทเพลงแห่งความตายของนิทรรศการศิลปะ
ี ะศ ี โ ก เ ่าสวัส ์ิ

Bangkok – The first award ceremony of Thailand’s National Artist was held.

หอศิ

Bangkok – Song for the Dead Art Exhibition by Kamol Phaosavasdi at
the Bhirasri Institute of Modern Art.

ก ุงเ ฯ – ก่อ ั้ง Riverside Auction House

Bangkok – The Riverside Auction House was founded.

ไ

– กา อ่ งเ ี่ วแห่ง ะเ ศไ เ ิ่ �ากา า เ ้ กา โฆษ า า ักษ ์ของ
ะเ ศไ า สโ แก ของแ ่ ะ ี เช่ “Brilliant Thailand” (1986), “Visit Thailand
Year” (1987), “Thailand Arts and Crafts” (1989), แ ะ “Exotic Thailand – See

Thailand – Tourism Authority of Thailand (TAT) started to promote

More of the Country, See More of the People” (1991)

Year” (1987), “Thailand Arts and Crafts” (1989), and “Exotic Thailand

the country’s image through marketing campaigns according to each
year’s chosen slogan, including “Brilliant Thailand” (1986), “Visit Thailand
– See More of the Country, See More of the People” (1991).
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ก ุงเ ฯ – เ ิ่ กา

1986

ะกว ศิ ก

. ค ั้งแ ก

Bangkok – The 1st Petroleum Authority of Thailand (PTT) Art
Competition.

ก งุ เ ฯ – เ ่ิ กา
หาวิ า ั ศิ าก

ะกว ศิ ะเค ื่อง ั้ ิ เ าแห่งชา ิโ กา ส ั ส ุ ของ

ก ุงเ ฯ – ก่อ ั้งค ะศิ ก
ออกแ )

Bangkok – The National Ceramics Exhibition was established through
the support of Silpakorn University.

หาวิ า ั ังสิ ( ัจจุ ั คือ วิ า ั กา

Bangkok – The Faculty of Art, Rangsit University, was founded (now
the College of Design).

ก ุงเ ฯ – ค ะก กา วั
แห่งชา ิ อ้ เก ้าฯ วา ะ าชส ัญญา
“อัค ศิ ิ ” แ ่ ะ า ส เ ็จ ะ ิ
หา ู ิ อ ุ เ ช ( ัชกา ี่ 9)

Bangkok – The National Culture Committee gave His Majesty King Rama IX

ช ุ ี – เว สี ั่ สัญจ เ ี กว่า สากสมั่ย ศี ิ ิ ห า า่ เช่ ก
ศัก ิ์ ุญเชิ เข้า ่ว ส ้าง งา ศิ ะ ่สี ั ั ์กั สิง่ แว ้อ

Chonburi – A roadshow of Wethi-Samai called Sak-Samai was conducted,

เ ่าสวัส ,ิ์

the name “Supreme Artist” in commemoration of his artistic ability.

involving many artists such as Kamol Phaosavasdi and Thammasak
Booncherd in the making of environment-related artworks.

เวี า – ะกาศใช้ โ า ฏิ ู เศ ษฐกิจ “โ ่ เห ” โ ือว่าเ ็ กา
เ ี่ แ งค ั้งส�าคัญ ุ่งแ ว างเศ ษฐกิจแ เส ี ิ
า ของ ัฐใ าค
เศ ษฐกิจ แ ่ ังคง ะ คอ ิว ิส ์ใ างกา สังค กา เ ือง

Vietnam – A free-market economic reform plan called “Doi Moi” was

ิ ิ ิ ส์ – กา ฏิวั ิ ัง ะชาช (The People Power Revolution) ห ือ EDSA
กา ะ ้วงค ั้งใหญ่ของ ะชาช ่อ ัฐ า เ ็จกา แ ะส่ง ให้เ อ ์ ิ า ์
า ์กอส งจากอ�า าจ

Philippines – The People Power Revolution (EDSA) took place to overthrow

าว – เ ิ่ ใช้ ะ เศ ษฐกิจแ

า อีกค ั้ง

launched, aiming to reduce the state’s role in the economic sector
while communism retained its dominance over sociopolitical affairs.

the dictatorial government under President Ferdinand Marcos, causing
him to eventually step down.
Laos – The country resumed a market economy approach.
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1987

ก ุงเ ฯ – าคา กสิก ไ จั กา ะกว “จิ ก
ู่กั อง” ใ วโ กาสเฉ ิ
ะช
ษา 60 ษา ะ า ส เ ็จ ะเจ้าอ ู่หัว ัชกา ี่ 9

Bangkok – Kasikorn Bank organized a painting competition to celebrate
the auspicious occasion of His Majesty King Rama IX’s 60th Birthday
Anniversary.

งา ร่ายร�าในความนิ่งเงียบ ของ ะสงค์ ือเ อื ง ไ ้ ั างวั เกี ิ ิ อั ั
สอง เห ี ญเงิ ะเ จิ ก กา ะกว ศิ ก แห่งชา ิค ้งั ี่ 33

Dancing in Silence, a painting by Prasong Leumeung, won the Second

งา ลิขิตสวรรค์ ของ ะสงค์ ือเ ือง ไ ้ ั างวั ี่ห ึ่ง
แ
ะเ ี จิ ก
ัวห วงค ้งั ี่ 11

The Prophecy, a painting by Prasong Leumeung, won the First prize

ไ

ะเ จิ ก

– เ ่ิ โค งกา อีสา เขี ว ใ ะ าช �า ขิ อง ะ า ส เ ็จ ะ
ู ิ อ ุ เ ช เ ื่อแก้ ัญหา ั แ ้งแ ะ ั าคุ า ชีวิ

ไ

Prize with Silver Medal (painting) at the 33rd National Exhibition of Art.

ิ

(Thai Traditional painting) at the 11th Bua Luang Painting Exhibition.

หา

Thailand – The E-San Keaw Project (the Green Northeast Project)
was initiated by King Rama IX to solve drought problem and improve
the local citizens’ quality of life.
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1988

ก ากา ์ า, อิ โ ีเซี – เ ิ Cemeti Modern Art Gallery ( ่อ าเ ี่ ชื่อเ ็
Cemeti Art House) ื้ ี่ างศิ ะอิส ะแห่งแ กของ ะเ ศอิ โ ีเซี โ ศิ ิ
Mella Jaarsma แ ะ Nindityo Adipurnomo

Yogyakarta, Indonesia – The Cemeti Modern Art Gallery (later renamed
the Cementi Art House) was established by Mella Jaarsma and Nindityo
Adipurnomo to provide an independent artist-initiated space which
was the first of its kind in Indonesia.

สิงคโ ์ – ก่อ ั้ง The Artists Village (TAV) โ ศิ ิ
กา
อง

Tang Da Wu เ

็ ื้ ี่ส�าห ั
Singapore – The Artists Village (TAV) was initiated by the artist Tang Da Wu
to provide an experimental space.

ก ุงเ ฯ – หอศิ

ี ะศ ี ิ ัวห ังจากเ ิ ใ ี .ศ. 2517

Bangkok – The Bhirasri Institute of Modern Art was closed after its
opening in 1974.

ก ุงเ – เ ิ หอศิ ์ค ะจิ ก
ศิ าก
งา ล�าน�าอรหันต์ โ
เห ี ญ อง ะเ จิ ก

ะ ิ าก

แ ะ า

ิ ์ หาวิ า ั

ะสงค์ ือเ ือง ไ ้ ั างวั เกี ิ ิ อั ั ห ึ่ง
กา ะกว ศิ ก แห่งชา ิค ั้ง ่ี 34

่า – เห ุกา ์ 8888 วั ี่ 8 สิงหาค

1988

่า – อองซา ซูจีเ ิ างจากอังก ษก ั สู่ ่า

Bangkok – The Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University, was opened.

Festival, a painting by Prasong Leumeung, won the First Prize with
Golden Medal (painting) at the 34th National Exhibition of Art.

Burma – The 8888 Uprising took place.
Burma – Aung San Suu Kyi returned from England to reside in her motherland.

ไ – เอก ชา ิชา ชุ หะวั เ ็ า ก ัฐ
ี ะกาศ โ า “เ ี่ ส า ให้เ ็
ส า กา ค้า” กั ะเ ศเ ื่อ ้า โ เฉ าะ ะเ ศใ ก ุ่ อิ โ จี าง ้า กา เ ิ โ าง าง
เศ ษฐกิจไ ไ ้ ั กา ข า า ว่า “เสือ ัว ี่ 5” ของเอเชี ่อจาก “4 เสือเศ ษฐกิจของเอเชี ” คือ
เกาห ีใ ้, ฮ่องกง, สิงคโ ์, แ ะไ ้หวั

Thailand – The Prime Minister General Chatichai Choonhavan announced the “War

เชี ง า , ไ – เ ่ิ โค งกา ั า อ ุง ( ื้ ่ี งงา ) อั เ ื่อง าจาก ะ าช �า ิส เ ็จ
ะศ ี ค ิ า าชช ี จังหวั เชี ง า เ ื่อ ื้ สู า ่า ่ี ูก �า า จากกา กู ืชห ุ เวี
แ ะกา ูก ิ่

Chiang Rai, Thailand – The Doi Tung Development Project was initiated by Her Royal

ไ

Thailand – Founded in 1976, the Foundation for the Promotion of Supplementary

– ู ิ ิส่งเส ิ ศิ าชี ิเศษใ ะ
าชิ ู ั ์ ี่ก่อ ้ังโ ส เ ็จ ะ างเจ้าสิ ิกิ ิ์
ะ าชิ ี า ( ั้งแ ่ ี .ศ. 2519) เ ่ี ชื่อเ ็ ู ิ ิสง่ เส ิ ศิ าชี ใ ส เ จ็ ะ างเจ้าสิ ิกิ ิ์
ะ
าชิ ี า

Zone to Trade Zone” foreign policy, aiming to strengthen relationship with countries
in Indochina. In terms of economic growth, Thailand was nicknamed “the Fifth Asian
Tiger” after the first four tigers: South Korea, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.

Highness Princess Srinagarindra to restore a forest destroyed by shifting cultivation
and opium plantation.

Occupations and Related Techniques (SUPPORT) under the Royal Patronage of Her
Majesty the Queen was renamed the Foundation for the Promotion of Supplementary
Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit.

ไ – กา จั แส ง ั ห ัง า า ์
สิ ุ์ ส า ั ศิ ะชิคาโก ะเ ศสห ัฐอเ ิกา ซึ่ง
เชื่อว่า ูกขโ ไ จาก าสา หิ
ุ้ง จังหวั ุ ี ั ์ ก ะ ั่ง ีกา เค ื่อ ไหวเ ี ก ้องให้ส่งคื
่อ าสห ัฐอเ ิกาส่งก ั คื สู่ ะเ ศไ

Thailand – The Thai government demanded the return of a stone lintel depicting Lord
Vishnu reclining on water which was displayed at the Art Institute of Chicago, USA.
This artifact was believed to have been stolen from the ancient temple of Phanom
Rung in Buriram Province.
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1989

า ีส, ั่งเศส – ิ ศกา Magiciens de la Terre ศู ์ศิ ะแ ะวั
แห่งชา ิฌอ ์ฌ ง ี ู ั า ักษ์โ Jean-Hubert Martin ส ้าง ากฏกา ์
ส�าคัญโ ั้งค�า า กั แ วคิ กา ึ ือ ุโ เ ็ ศู ์ก าง (ethnocentrism)
้ว กา จั แส งศิ ะ

Paris, France – Curated by Jean-Hubert Martin, the exhibition

า ีส, ั่งเศส – ิ

ศกา

Les Peintres Thailandais Traditionnels et Contemporains

a groundbreaking phenomenon by questioning ethnocentrism through
art exhibition.
Paris, France – Les Peintres Thailandais Traditionnels et Contemporains,
an exhibition at Espace Pierre Cardin

Espace Pierre Cardin

ก ุงเ ฯ – กา ะกว ศิ ก
เ ็ ห ึ่งใ สาขากา ะกว

Magiciens de la Terre held at the Centre Georges Pompidou created

แห่งชา ิ เ ิ่

ะเ สื่อ ส

(mixed media)

Bangkok – The National Exhibition of Art added the category of “mixed
media” to the awards.

ก ุงเ ฯ – กา ะกว ศิ ก
�าสิ่ง ่ี ีสู่ชีวิ ค ั้ง ี่ 1 โ กา ส ั ส ุ ของ
ิษั โ ชิ า ะเ ศไ ่ว กั ก ศิ าก แ ะ หาวิ า ั ศิ าก

Bangkok – The 1st Toshiba Bring Good Things to Life Art Exhibition
was held in conjunction with the Fine Arts Department and Silpakorn
University.

ก ุงเ ฯ – ิ ศกา เรื่องราวแห่งท้องทุ่ง โ
เ ี
แห่งชา ิ หอศิ (หอศิ ์แห่งชา ิ
เจ้า ้า)

เ ี

า–

ะเ ศ ่าเ ี่ ชื่อเ ็ “เ ี

า”

เ ี

า – อองซา ซูจี ูกกัก ิเว ให้อ ู่ใ

ิเว

ุญ า

ิ ิ ั

ส า

Bangkok – The Story from the Farm exhibition by Montien Boonma at
the National Gallery.

Myanmar – Burma was renamed Myanmar.

้า ัก

สงข า, ไ – ส ิสัญญาหา ใหญ่ ุ ิสงค า ะหว่าง ัฐ า าเ เซี กั
คอ ิว สิ ์ า า

Myanmar – Aung San Suu Kyi was placed under house arrest.

ค

Songkhla, Thailand – The Hat Yai Peace Agreement marked the end of
an armed conflict between the Malaysian government and the Malayan
Communist Party.
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1990

ุกุโอกะ, ญี่ ุ่ – Thawan Duchanee: In Quest of the Ultimate Sacredness ิ
ี่ ิ ิ ั ์ กุ ุโอกะ
ิว อ ์ก, สห ัฐอเ ิกา – กษ์

ิ์ ี ะว ิช แส ง งา

ศกา เ ี่ วของ วั ์ ัช ี

Fukuoka, Japan – A solo exhibition of artworks by Thawan Duchanee entitled In Quest of the

Ultimate Sacredness was held at the Fukuoka Art Museum.

untitled 1990 (pad thai)

ี่ Paula Allen Gallery

New York, USA – Rirkrit Tiravanija showcased his work

untitled Untitled 1990 (pad thai) at the Paula

Allen Gallery.

ซิ ี ์, ออสเ เ ี – Sydney Biennale โ
ุกุโอกะ, ญี่ ุ่ – เ ิ ัว างวั
โ เกี ว, ญี่ ุ่ – เ ิ

ี

เ ี

ุญ า แ ะ คา ิ เ ิศชั

ะเส ิฐ เข้า ่ว

Sydney, Australia – Sydney Biennale took place, featuring Montien Boonma and Kamin Lertchaiprasert.

Fukuoka Prize

ASEAN Cultural Center

Fukuoka, Japan – The launch of Fukuoka Prize

โ กา ส ั ส ุ ของ Japan Foundation

Tokyo, Japan – The opening of ASEAN Cultural Center with the support of Japan Foundation.

ุกุโอกะ, ญี่ ุ่ – ิ ศกา Narrative Visions in Contemporary ASEAN Art ( งา สะส ของ Fukuoka Art
Museum) จั ่ี Japan Foundation ASEAN Cultural Center Gallery

Fukuoka, Japan – The exhibition Narrative Visions in Contemporary ASEAN Art (from the collection

ุกุโอกะ, ญี่ ุ่ – ิ ศกา Tradition, the Source of Inspiration จั แส ง งา ของศิ ิ จาก ะเ ศ
ูไ , อิ โ ีเซี , าเ เซี , ิ ิ ิ ส์, สิงคโ ์, แ ะ ไ

Fukuoka, Japan – The exhibition Tradition, the Source of Inspiration displayed artworks from Brunei,

of the Fukuoka Art Museum) was held at the Japan Foundation ASEAN Cultural Center Gallery.

กัว า ั เ อ ์, าเ เซี แ ะ โ เกี ว, ญี่ ุ่ – ASEAN Symposium on Aesthetics, Workshop and Exhibition
ค ั้ง ี่ 1 Tradition, the Source of Inspiration โ กา ส ั ส ุ ของ Japan Foundation ศิ ิ ไ ี่เข้า ่ว
แส งคือ ะห ั งษ์ า� แ ะ สวัส ิ์ ั ิสุข
าโคโ , ิ ิ ิ ส์ – ก่อ ั้ง VIVA Excon โ ก ุ่

Black Artists of Asia

เ ื่อจั เ ศกา ศิ ะ ุกๆ สอง ี

Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand.
Kuala Lumpur, Malaysia and Tokyo, Japan – The first ASEAN Symposium on Aesthetics, Workshop, and
Exhibition was organized under the theme Tradition, the Source of Inspiration. This event was supported
by the Japan Foundation and featured two Thai artists, namely Prayat Pongdam and Sawasdi Tantisuk.
Bacolod City, Philippines – VIVA Excon was founded by the Black Artists of Asia group to run and
organize a biennial.

ก ุงเ ฯ – ิ ศกา ไทยยทไ (THAIAHT) โ
เ ี
แห่งชา ิ หอศิ (หอศิ ์แห่งชา ิ
เจ้า ้า)

สิงค์โ ์ – า ก ัฐ

ุญ า

ิ ิ ั

ส า

Bangkok – The THAIAHT exhibition by Montien Boonma was held at the
National Gallery.

ี ี กว ู งจากอ�า าจห ังจาก า� ง �าแห ่ง าว า

31

ี

Singapore – Prime minister Lee Kuan Yew stepped down after 31 years
in office.

อุ

าช า ี, ไ

– เ ิ่ ส ้างเขื่อ าก ู (แ ้วเส ็จใ

.ศ. 2537)

Ubon Ratchathani, Thailand – The construction of the Pak Mun Dam
started (and completed in 1994).
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1991

สิงคโ ์ – ก่อ ั้ง The Substation ื้ ี่ างศิ ะอิส ะ

Singapore – The Substation was established as a non-profit art space

สิงคโ ์ – ก่อ ้งั ส าศิ ก
กา ั าศิ ะใ สิงคโ ์

Singapore – The National Arts Council or NAC was founded to oversee

แห่งชา ิสิงคโ ์ (National Arts Council) เ ื่อ ูแ

art development in Singapore.

ออสเ เ ี – เ ิ่ โ แก ศิ ะ า� ัก Asialink

หาวิ า ั เ เ ิ ์

Australia – Asialink’s Arts Residency Program was established at the
University of Melbourne.

ก ุงเ ฯ – เ ิ สี ศิ าวกาศ โ

ชา ิชา

ุ เ ี แ ะ ิ ี สั

์ ิ ักษ์

Bangkok – The Silom Art Space, an artist-run initiative space by Chatchai
Puipia and Pinaree Sanpitak, was opened.

ก ุงเ ฯ – เ ิ ไ อะ ็อก แก เ อ ี่
ก ุงเ ฯ – ิ
ศิ าวกาศ

Bangkok – The Dialogue Gallery was opened.

ศกา กากบาท ไข่ วัว และน�้าเต้า โ

ิ ี สั

์ ิ ักษ์

Bangkok – The Cross The Egg The Cow & The Squash, an exhibition by
Pinaree Sanpitak at Silom Art Space.

ก งุ เ ฯ – ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม โ สิ ศิ ิ ไ แ ะห ึ่งศิ ิ เ อ ั
ค ะจิ ก
ะ ิ าก แ ะ า ิ ์ หาวิ า ั ศิ าก

หอศิ ์

Bangkok – Art and Environment, an exhibition by ten Thai and one German
artists at the Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University.

ก ุงเ ฯ – Recents Works ิ
ิ ิ ส า แห่งชา ิ หอศิ

ศกา โ ชา ิชา

ก ุงเ ฯ – ิ ศกา ก.เอ๋ ก.ไก่ โ
แก เ อ ี่ แ ะ ไ อะ ็อก แก เ อ ี่

ุ เ ี แ ะ ิ ี สั

์ ิ ักษ์

Bangkok – Recents Works, an exhibition by Chatchai Puipia and Pinaree
Sanpitak at the National Gallery.

คา ิ เ ิศชั

ะเส ิฐ

วิฌว

ก ุงเ ฯ – ัฐ ะหา 23 กุ า ั ์ .ศ. 2534 โ ค ะ ักษาควา สง เ ี
แห่งชา ิ ( สช.) ึ อ�า าจจาก ัฐ า เอก ชา ิชา ชุ หะวั

Bangkok – Gaw Ery Gaw Gai, an exhibition by Kamin Lertchaiprasert at
the Visual Dhamma Gallery and the Dialogue Gallery.

้อ

Bangkok – On February 23, 1991, the government led by Prime Minister
Chatichai Choonhavan was ousted by the National Peace Keeping Council
(NPKC)’s coup.

ิ อ ์ ะวั ออก – กา สังหา ห ู่ ี่เ ือง ี ี
เ ี

า – อองซา ซูจีไ ้ ั างวั โ เ สาขาสั ิ า

East Timor – Santa Cruz Massacre (Dili Massacre)
Myanmar – Aung San Suu Kyi was awarded the Noble Peace Prize.
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1992

โ เกี ว, ุกุโอกะ, โอซาก้า, แ ะ ฮิโ ชิ ่า, ญี่ ุ่ – คั ส
งา ศิ ะให ่ๆ จาก 6
ะเ ศใ เอเชี ะวั ออกเฉี งใ ้ New Art from Southeast Asia โ ีชา ิชา ุ เ ี ,
เ ี ุญ า, ศุ ชั ศาส ์สา ะ เข้า ่ว แส ง ั า ักษ์โ Nakamura Hideki,
Tani Arata, Ushiroshoji Masahiro แ ะ Sakonaka Yoko ส ั ส ุ โ
The Japan

Tokyo, Fukuoka, Osaka, and Hiroshima, Japan – Organized by the Japan
Foundation, the New Art from Southeast Asia exhibition was curated by
Nakamura Hideki, Tani Arata, Ushiroshoji Masahiro, and Sakonaka Yoko.
Three Thai artists were featured, namely Chatchai Puipia, Montien Boonma,

Foundation

and Supachai Satsara.

ี ิ ห์ ังสือ Modern Art in Thailand: Nineteenth and Twentieth Centuries เขี โ
อ ิ ั ์ โ ษ า ์ โ ส�า ัก ิ ์ Oxford University Press.

Written by Apinan Poshyananda, a book titled Modern Art in Thailand: Nineteenth

ซิ ี ์, ออสเ เ ี – เ ศกา Biennale of Sydney ค ้งั ี่ 9 The Boundary Riders
โ ี คา ิ เ ิศชั ะเส ิฐ, วสั ์ สิ ิเข ์, แ ะ ก เ ่าสวัส ิ์ เข้า ่ว

Sydney, Australia – The 9th Biennale of Sydney under the theme The Boundary

ี ิ ์ห ังสือ ะกอ ิ
Herbert P. Phillips.

ศกา

The Integrative Art of Modern Thailand

โ

and Twentieth Centuries was published by Oxford University Press.

Riders featured Kamin Lertchaiprasert, Vasan Sitthiket, and Kamol Phaosavasdi.
The catalogue of an exhibition The Integrative Art of Modern Thailand by
Herbert Phillips was published.

ีโอเ จาเ โ , าซิ – เ ี ุญ า ่ว แส ง งา ใ โค งกา
ิ ิ ั ์ศิ ะส ั ให ่ Museu de Arte Moderna

Arte Amazonas

ก ุงเ ฯ – งา ฉ อง 100 ี ศาส าจา ์ศิ ์ ี ะศ ี

Rio de Janeiro, Brazil – Montien Boonma was featured in the exhibition

Arte Amazonas at the Museu de Arte Moderna.

Bangkok – The 100th anniversary commemoration of the death of
Professor Silpa Bhirasri.

เชี งให ่ – โค งกา ศิ ะสา า ะเชี งให ่จั วางสังค ค ั้ง ่ี 1 โ อุ ิศ อ ิ า ะ
อาจา ์ ะจ�าค ะวิจิ ศิ ์ หาวิ า ั เชี งให ่ จั แส ง งา ใ ื้ ่สี า า ะ
อ เ ืองเชี งให ่

Chiang Mai – The 1st Chiang Mai Social Installation by Uthit Atimana,

ก งุ เ ฯ – เห ุกา ์
ี่ ะชาช เค ื่อ ไหว
�าไ สู่เห ุกา ์ า
�าให้ ี ู้เสี ชีวิ แ ะ า

ษ า หาวิ โ ค ะหว่างวั ี่ 17–24 ษ าค .ศ. 2535 เ ็ เห ุกา ์
ะ ้วง ัฐ า ัฐ ะหา ่ี ี เอก สุจิ า ค า ะ ู เ ็ า ก ัฐ
ี
า แ ะ ะ ะกั ะหว่างเจ้าห ้า ี่ �า วจแ ะ หา กั ะชาช ู้ชุ ุ
เจ็ จ�า ว าก

Bangkok – the violent popular protest, also known as Black May, took place during

– ะหว่างเห ุกา ์ควา ุ แ งใ วั ี่ 20 ษ าค .ศ. 2535 ะ า ส เ ็จ ะ ิ
หา ู ิ อ ุ เ ช ะ าช า ะ าชวโ กาสให้ศาส าจา ์สัญญา
ศัก ิ์ ะ า องค
ี
แ ะ เอก เ
ิ สู า ์ องค
ีแ ะ ัฐ ุ ุษ �า เอก สุจิ า ค า ะ ู า ก ัฐ
ีแ ะ
ี จ�า อง ศ ีเ ือง เข้าเ ้า ู ะออง ุ ี ะ า โอกาส ี้ ง ะก ุ าโ เก ้าโ ก ะห ่อ
ะ าช า ะ าช �า ัสแก่ค ะ ู้เข้าเ ้า ู ะออง ุ ี ะ า ้ว โ โ ัศ ์ ว กา เฉ าะกิจ
แห่ง ะเ ศไ า� เ ั ึก า เห ุกา ์ ังก ่าวออกอากาศ างส า ีโ ัศ ์ ั้ง 5 ช่อง ห ังจาก
ั้ ะ า 1 สั าห์ (วั ี่ 24 .ค.) เอก สุจิ า ะกาศ าออกจาก �าแห ่ง า ก ัฐ
ี

Thailand – As the unrest flared, on May 20, 1992, King Rama IX asked Professor Sanya

ไ

Thailand – On September 13, a national election was held and the Democrat Party

ไ

– 13 กั า
ีกา เ ือก ั้งใหญ่ ั่ว ั้ง ะเ ศ
�า ั ห ึ่ง า ชว ห ีก ั ไ ้เ ็ า ก ัฐ
ี

จั ั้งเข กา ค้าเส ีอาเซี

(AFTA)

ค ะชา ิ ั ์ไ ้ ั คะแ เสี ง าเ ็

a professor at the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University. Artworks
were displayed across public spaces around the city.

May 17–20, 1992, against the government of General Suchinda Kraprayoon. This led
to a military crackdown and a clash between demonstrators and security forces which
resulted in great casualties and injuries.

Dharmasakti, President of the Privy Council, and General Prem Tinsulanonda, Privy
Counsellor and Statesman, to summon General Suchinda Kraprayoon, Prime Minister,
and Major-General Chamlong Srimuang to his palace for a televised meeting that
were broadcasted on all five channels. During the meeting, the King made a statement
that helped to defuse the crisis. A week later, General Suchinda resigned from office.

won the majority vote. Chuan Leekpai became the Prime Minister.
The ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established.
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1993

ิสเ , ออสเ เ ี – Asia Pacific Triennial of Contemporary Art ค ั้ง ี่ 1 จั โ Queensland
Art Gallery
ะเ ศออสเ เ ี โ ี เ ี ุญ า, อา า าษฎ ์จ�าเ ิญสุข, วสั ์ สิ ิเข ์,
ก เ ่าสวัส ิ์, ะวั ิ เ ้าเจ ิญ, แ ะอ ิชั ิ ์ ักษ์ เข้า ่ว

Brisbane, Australia – The 1st Asia Pacific Triennial of Contemporary Art was
organized by the Queensland Art Gallery, Australia. Featured Thai artists were Montien
Boonma, Araya Rasdjarmrearnsook, Vasan Sitthiket, Kamol Phaosavasdi, Prawat
Laucharoen, and Apichai Pisomrak.

ะ ิ า, ิ ิ ิ ส์ – ASEAN Workshop, Exhibition and Symposium on Aesthetics ค ั้ง ี่ 2

Manila, Philippines – The 2nd ASEAN Workshop, Exhibition, and Symposium on
Aesthetics

สิงคโ ์ – ก่อ ั้ง The National Heritage Board (NHB)

Singapore – The National Heritage Board (NHB) was established.

ซิ ี ์, ออสเ เ ี – เ ิ่

Sydney, Australia – The magazine Art and Asia Pacific (now ArtAsiaPacific) started in

Art and Asia Pacific

( ัจจุ ั คือ ArtAsiaPacific)

Sydney.

ี ิ ์ห ังสือ Modernity in Asia

า ิกา โ

The publication of the book Modernity in Asia edited by John Clark.

John Clark

เว สิ , อิ า ี – เ ี ุญ า แส ง งา Homage to a Man who tries to Push his identity out
(ห ่งึ ใ งา ชุ เรือ่ งราวจากท้องทุ่ง) ใ ิ ศกา In Between: National Internationalism and
International Nationalism ซึ่งเ ็ ห ึ่งใ ิ
ศกา ่อ ของ Venice Biennale ค ั้ง ี่ 45

Venis, Italy – Montien Boonma’s work Homage to a Man Who Tries to Push His Identity

Out (part of his The Story from the Farm exhibition) was displayed in In Between:
National Internationalism and International Nationalism, a small exhibition of the 45th
Venice Biennale.

เว ิส, อิ า ี – กษ์

ิ์ ี ะว ิช เข้า ่ว แส ง งา

Untitiled: 1271

ใ ิ

ศกา

Venice, Italy – Rirkrit Tiravanija’s work Untitiled: 1271 was featured in an exhibition

Aperto 93

Aperto 93.

โ

ุ ี – ก่อ ั้ง ้า ึก ื้ ี่ศิ ะอิส ะส�าห ั ศิ ะแส งส
จุ
อ ิสุข

ช ุ ี – เ ิ ค ะศิ ก

ี่จังหวั

ุี

Nonthaburi – The Concrete House, a non-profit art space in Nonthaburi
Province was established.

หาวิ า ั ู า วิ าเข างแส

Chonburi – The Faculty of Fine and Applied Arts was opened at Burapha
University, Bang Saen Campus.

ก ุงเ ฯ – เ ิ ค ะศิ ก

ศาส ์ หาวิ า ั ศ ี ค ิ

วิโ

ะสา ิ

ก ุงเ ฯ – ค ะส า ั ก ศาส ์ ส า ั เ คโ โ ี ะจอ เก ้าเจ้าคุ
า ก ะ งั เ ิ าควิชาวิจิ ศิ ์ ( ัจจุ ั คือ าควิชาศิ ก )

หา

Bangkok – The Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University, was opened.

Bangkok – The Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, opened the Department of Fine Arts (now the
Faculty of Liberal Arts).

ก ุงเ ฯ – เ ิ ห้องศิ

ิ

ศ า ศี

วังสว ักกา

Bangkok – The Marsi Gallery at Suan Pakkad Palace was opened.

ก ุงเ ฯ – งา ะ ิ าก เ ือ าแ ้ว โ วัชชั ั ุ์สวัส ิ์ ไ ้ ั างวั
อั ั 2 เห ี ญเงิ ( ะ ิ าก ) กา แส งศิ ก แห่งชา ิ ค ั้ง ี่ 39

Bangkok – The Ship Has Arrived, a sculpture by Tawatchai Puntusawasdi,
won the Second Prize with Silver Medal (sculpture) at the 39th National
Exhibition of Art.

ก ุงเ ฯ – ิ

ศกา โศ กไ โ

ชา ิชา

ุ เ ี

ศิ าวกาศ

Bangkok – Hymn of Fire, an exhibition by Chatchai Puipia at the Silom Art Space.
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1994

เปิดตัวงานประกวดศิลปกรรม Philip Morris Group of Companies ASEAN Art
Awards ถือว่าเป็นการจัดงานประกวดศิลปกรรมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นครั้งแรก

The Philip Morris Group of Companies ASEAN Art Awards were launched.

ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น – นิทรรศการครบรอบ 15 ปีของการเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟุกุโอกะ
ในชื่อว่า ศิลปะเอเชียครั้งที่ 4 (4th ASIAN ART SHOW)

Fukuoka, Japan – The commemorative exhibition of the 15th anniversary

พระตะบอง, กัมพูชา – ก่อตั้ง Phare Ponleu Selpak โรงเรียนศิลปะแบบไม่แสวงหา
ผลก�าไรและไม่มีค่าเล่าเรียน โดยกลุ่มศิลปินชาวกัมพูชาและฝรั่งเศส

Battambang, Cambodia – Phare Ponleu Selpak was founded. Charging

It is considered the first regional art competition.

of Fukuoka Art Museum was held with the title the 4th ASIAN ART SHOW.

no tuition fee, it is a Cambodian non-profit arts school operated by
Cambodian and French artists.

สิงคโปร์ – ก่อตั้ง Asia Pacific Breweries (APB)

Singapore – Asia Pacific Breweries (APB) was founded.

แอดิเลด, ออสเตรเลีย – เทศกาลศิลปะแอดิเลดหรือเทศกาลแอดิเลด โดยมีมณเฑียร
บุญมา เข้าร่วม

Adelaide, Australia – The Adelaide Festival of Arts, also known as the

กรุงเทพฯ – เปิดตัวนิตยสาร Art Record (เลิกพิมพ์ในปี 2001)

Bangkok – The launch of Art Record magazine (stopped in 2001)

นนทบุรี – Live Art เทศกาลศิลปะการแสดงสดครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นที่บ้านตึก

Nonthaburi – Live Art, the first performance art festival in Thailand was organized at

Adelaide Festival, took place. Montien Boonma was also featured.

the Concrete House.

ขอนแก่น – ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen – The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, was founded.

ขอนแก่น – เปิดหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen – The opening of the Khon Kaen University Art and Culture Museum.

กรุงเทพฯ – นิทรรศการ Breast Works โดย พินรี สัณฑ์พิทักษ์ ณ สีลมศิลปาวกาศ

Bangkok – Breast Works, an exhibition by Pinaree Sanpitak at Silom Art Space.

กรุงเทพฯ – เริ่มการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน โดย กลุ่มบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส

Bangkok – The 1st ASEAN Art Awards by Phillip Morris Group of Companies

กรุงเทพฯ – ผลงานประติมากรรม วิดน�้ำ โดย ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 เหรียญทองแดง
(ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40

Bangkok – Bailing Water, a sculpture by Tawatchai Puntusawasdi, won the Third Prize

เชียงใหม่ – นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ก่อตั้งบริษัท นาวิน โปรดักชั่น จ�ากัด

Chiang Mai – Navin Production Co., Ltd. was established by Navin Rawanchaikul

กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ – ผลงานชุด แม่น�้ำแม่ขำ่ โดย บริษัท นาวิน โปรดักชั่น จ�ากัด

Bangkok and Chiang Mai – Mae Kha River by Navin Production Co., Ltd.

ไทย และ ลาว – เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เชื่อมนครเวียงจันทน์กับจังหวัด
หนองคาย เป็นสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งแรก

Thailand and Laos – The inauguration of the Thai-Lao Friendship Bridge

with Bronze Medal (Sculpture) at the 40th National Exhibition of Art.

over the Mekong, connecting the Laos city of Vientiane to Thailand’s
Nong Khai Province.
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ก ุงเ

1995

ฯ, ไ

แ ะ โ เกี ว, ญี่ ุ่ – ิ

ศกา

Asian Modernism: Diverse

Development in Indonesia, the Philippines, and Thailand ไ

Bangkok, Thailand and Tokyo, Japan – The Japan Foundation organized

้ ั กา ส ั ส ุ จาก
Japan Foundation ไ ่เ ี ง ว ว
งา ศิ ะส ั ให ่ใ ู ิ าค แ ่ ัง ว ว
ข้อเขี ของ ั า ักษ์ กั วิจา ์ศิ ะใ ู ิ าค ่เี ข้า า ว่ เขี ึงแ วควา
คิ เ ื่องควา เ ็ ศิ ะส ั ให ่ ว้

an exhibition titled Asian Modernism: Diverse Development in Indonesia,

โอซาก้า, ญี่ ุ่ – วัชชั ั ุ์สวัส ิ์ ไ ้ ั างวั
ะ ิ าก ใ Osaka Triennale Competition

Osaka, Japan – Tawatchai Puntusawasdi was awarded the Grand Prize

ก ุงเ ฯ – เ ิ หอศิ วิ

ิ

Grand Prize

จากกา

ะกว

the Philippines, and Thailand. This event not only collected and showcased
modern artworks in the region, but also compiled written commentaries
from regional curators and art critics on what modernity means.

(Sculpture) from Osaka Triennale Competition.

ศ ์ จุฬา งก ์ หาวิ า ั

Bangkok – The opening of the Art Center at the Center of Academic Resources, Chulalongkorn
University.

ก ุงเ ฯ – ห งั สือ ิ ์ ผู้จัดการรายสัปดาห์ งข้อควา
กา เค ื่อ ไหว อ่ ้า
ก งุ เ ฯ – ิ
หาวิ า ั

ศกา ไทย พิกฤต ั

า ักษ์โ

Sale 50%

า อ ุสาว ี ์ศิ ์ ี ะศ ี า� าสู่

monument, leading to an opposition movement.

อ ิ ั ์โ ษ า

์ หอศิ วิ

ิ

ศ ์ จุฬา งก ์

ะกว ศิ ก

ก ุงเ ฯ – ก่อ ั้ง ิ สา

สหวิ ิ า โอเอ (เ ิกไ ใ ช่วง ศว ษ 2000)

Bangkok – The SVOA Group Art Competition started (and ended in the 2000s).
Bangkok – art4d, an international architecture, art and design magazine was founded.

art4d

ก ุงเ ฯ – เ ิ ส ั ิเ ิ่ ู แก เ อ ี่
– ิ

Bangkok – Thai Tensions, an exhibition curated by Apinan Poshyananda at the Art center at
the Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

ก ุงเ ฯ – เ ิ่ กา

ก ุงเ

Bangkok – The weekly newspaper Manager wrote “sale 50%” on the image of Silpa Bhirasri’s

Bangkok – The Sombat Permpoon Gallery was opened.

ศกา ยิ้มสยาม ดอกบัวยังไม่บาน โ

ก ุงเ ฯ – ิ ศกา
ส า ั เกอเ ่

ชา ิชา

SUBSTANCEABOUTNONSUBSTANCE

ุ เ ี
โ

าวิ

ศู ์วั

ญี่ ุ่

Bangkok – Siamese Smile, an exhibition by Chatchai Puipia at the Japan Cultural Center.

าวั ์ชั กุ แ ะ โฆษิ จั

ิ ์

Bangkok – SUBSTANCEABOUTNONSUBSTANCE, an exhibition by Navin Rawanchaikul and
Kosit Juntaratip at Goethe-Institut, Thailand.

ก ุงเ ฯ – โค งกา นาวิน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ (แ ็กซี่แก เ อ ี่), ก ุงเ ฯ, ะเ ศไ . ( ่ว กั ฉวี ศ ี า ุ
ักงา ขั แ ็กซี่แ ะศิ ิ ั เชิญ), 2538-2543

Bangkok – The Navin Gallery Bangkok (or the Taxi Gallery), Bangkok, Thailand, (in collaboration

ก งุ เ ฯ – ิ ศกา สุนทรียภาพแห่งความไม่มีแก่นสาร โ
ก งุ เ ฯ (แ ็กซี่แก เ อ ี่)

Bangkok – An Aesthetics of Immaterialism, an exhibition by Navin Rawanchaikul at The Navin

ก ุงเ ฯ – ิ ศกา รากเหง้าแห่งกลิ่นรส โ
แก เ อ ี่) (1995–1996)

าวิ

Masato Nakamura

าวั ์ชั กุ

าวิ แก เ อ ี่

with the taxi driver Chawee Sitabut and other invited artists), 1995–2000.

Gallery Bangkok (the Taxi Gallery)

าวิ แก เ อ ี่ ก ุงเ ฯ (แ ็กซี่

Bangkok – Origin of Flavor, an exhibition by Masato Nakamura at The Navin Gallery Bangkok
(the Taxi Gallery), 1995–1996.

เชี งให ่, ไ – ก่อ ั้งเว็ ไซ ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (midnightuniv.org) โ
ส เกี ิ ั้ง โ

Chiang Mai, Thailand – Somkiat Tangnamo started Midnight University

เวี

Vietnam joined ASEAN.

า เข้า ่ว ส าค อาเซี

(midnightuniv.org), a public intellectual website.

2539

1996

ออสเ เ ี – Asia Pacific Triennale ค ั้ง ี่ 2 โ
จัก ั ์ วิ าสิ ีกุ เข้า ่ว แส ง
ิว อ ์ก, สห ัฐอเ ิกา – ิ
โ ษ า ์
สิงคโ ์ – เ ิ

ศกา

คา ิ เ ิศชั

ะเส ิฐ, ชา ิชา

ุ เ ี , าวิ

าวั ์ชั กุ ,

Australia – The 2nd Asia Pacific Triennale featured Kamin Lertchaiprasert, Chatchai Puipia,
Nawin Rawanchaikul, and Jakapan Vilasineekul.

Contemporary Art in Asia: Tradition/Tension

ั

า ักษ์โ

อ ิ ั ์

New York, USA – Contemporary Art in Asia: Tradition/Tension, an exhibition curated by Apinan
Poshyananda.
Singapore – The Singapore Art Museum was opened.

Singapore Art Museum

สิงคโ ์ – ิ ศกา Modernity and Beyond ิ ศกา แ กใ ู ิ าคเอเชี ะวั ออกเฉี งใ ้ซึ่งส�า วจ
ศิ ะส ั ให ่ของ ู ิ าค ี T.K. Sabapathy เ ็ ั า ักษ์

Singapore – Curated by T. K. Sabapathy, Modernity and Beyond was an exhibition that explored

โฮจิ ิ ห์, เวี

Ho Chi Minh City, Vietnam – The launch of the Blue Space by Tran Thi Huynh Nga

า – เ ิ ัว Blue Space โ

Trần Thị Huỳnh Nga

ก ากา ์ า, อิ โ ีเซี – เ ิ ื้ ี่ศิ ะอิส ะ Kedai Kebun Forum

regional modern arts for the first time in Southeast Asia.

Yogyakarta, Indonesia – The opening of Kedai Kebun Forum, an independent, artist-initiated space.

โ เกี ว,ญี่ ุ่ – ิ ศกา Visions of Happiness: Ten Asian Contemporary Artists ั า ักษ์โ Shimizu
Toshio ไ ้ ั กา ส ั ส ุ จาก The Japan Foundation Forum อา า าษฎ ์จ�าเ ิญสุข แ ะชา ิชา
ุ เ ี
เข้า ่ว แส ง

Tokyo, Japan – With the support of the Japan Foundation Forum, an exhibition Visions of

ควี ส์แ

Queensland, Australia – An exhibition The Spiritual & the Social: Nine Artists from Thailand,

์, ออสเ เ ี – ิ

ศกา

The Spiritual & the Social: Nine Artists from Thailand, Indonesia

and the Philippines Represented in the Collection of the Queensland Art Gallery โ
Alwin Reamillo, Brenda V. FaJardo, F.X. Harsono, Heri Dono,

ิ ี สั

์ ิ ักษ์, Santiago Bose, Setiawan Sabana

คา ิ เ ิศชั

ะเส ิฐ, าวิ

ี งา ของ
าวั ์ชั กุ ,

Happiness: Ten Asian Contemporary Artists was organized and curated by Shimizu Toshio.
Araya Rasdjarmrearnsook and Chatchai Puipia were featured.

Indonesia and the Philippines Represented in the Collection of the Queensland Art Gallery
featured works from Alwin Reamillo, Brenda V. FaJardo, F.X. Harsono, Heri Dono, Kamin
Lertchaiprasert, Nawin Rawanchaikul, Pinaree Sanpitak, Santiago Bose, and Setiawan Sabana.

กัว า ั เ อ ์, าเ เซี – ก่อ ั้ง Valentine Willie Fine Art า� เ ิ งา ั้งใ กัว า ั เ อ ์, สิงคโ ์, แ ะ ะ ิ า

Kuala Lumpur, Malaysia – The Valentine Willie Fine Art was founded as a pioneer consultancy for
modern and contemporary Southeast Asian art. It operates in Kuala Lumpur, Singapore, and
Manila.

ก ุงเ ฯ – เ ิ หอศิ ์ า ู โ ไ ้ ั กา ส ั ส ุ จาก ิษั
ก งุ เ ฯ – ก่อ ั้งหอศิ

กิจ จ�ากั

Bangkok – Supported by Yontrakit Group of Companies, the Tadu Contemporary Art was opened.

หาวิ า ั ก ุงเ

Bangkok – The Bangkok University Art Gallery was established.

ก ุงเ ฯ – ก่อ ้งั Project 304 (1996–2002) ้ื ี่ศิ ะอิส ะ โ ก ิ า กาวีวงศ์ ว่ กั ศิ ิ ห า ่า
เช่ ชา ิชา ุ เ ี , เ ี ุญ า, ก เ ่าสวัส ิ์, ไ เคิ เชาว าศั , แ ะอ ิชา ิ งศ์ วี ะเศ ษฐกุ

Bangkok – The Project 304 was founded as a non-profit, independent art space by Gridthiya
Gaweewong, together with other prominent artists, including Chatchai Puipia, Montien Boonma,
Kamol Phaosavasdi, Michael Shaowanasai, and Apichatpong Weerasethakul.

ก งุ เ ฯ – ิ ศกา Hidden Agenda โ ศิ ิ 6 า่ คือ สุ สีห์ กุศ วงศ์, ี อุ
ิ์, ไ เคิ เชาว าศั ,
งค แ ้ ี, ศจี ิ ์ ิ่ วิจิ แ ะจิ ิ เกษ กิจวั า ิ ศกา แ กของ Project 304

Bangkok – Hidden Agenda, the first exhibition by the Project 304, featured ten works by six
artists, namely Surasi Kusolwong, Natee Utarit, Michael Shaowanasai, Mongkol Yammanee, Chitti
Kasemkitvattana, and Sajeetip Nimvijit.

ก งุ เ ฯ – เ ิ อะเ า ์ส ู ิโอ (About Studio / About Cafe) แ ะ About (Photography) Gallery โ เก ้า าศ
ิ อิ ซอ แ ะ
ขาวส�าอางค์

Bangkok – The opening of About Café/About Studio and About (Photography) Gallery by Klaomas

ก งุ เ ฯ – ก่อ ั้ง ู ิ ิหอศิ ะแห่ง ัชกา ี่ 9 ่อ า า ห ังเ ้ จั �าฐา ข้อ ู ศิ ะส ั ให ่แ ะ ่ว ส ั
ใ ะเ ศไ

Bangkok – The Rama IX Art Museum Foundation was founded and the focus was later shifted

ก ุงเ ฯ – ิ

Bangkok – An exhibition Art in the Reign of King Rama IX was held.

ศกา เฉ ิ

ะเกี

ิฯ ศิ ะแห่ง ัชกา ี่ 9

ก งุ เ ฯ – ก่อ ั้งก ุ่ อุกกา า โ ก ุ่ ศิ ิ
แ ะ อ ชา ัก ี
ก ุงเ ฯ แ ะ
ุี

ุ ี– ิ

ศกา

ักเขี

Womanifesto ค

ก ุงเ ฯ – เ ศกา ห้ว ขวางเ ืองให ่ โค งกา
ก ุงเ ฯ – ิ ศกา ไ ่ ีค�า ะกอ
(แ ็กซี่แก เ อ ่)ี (2539-2540)

ไ

2539,

1

แ ะกวี ไ ้แก่ ไ ศา เ ี่

างช้าง, ส งษ์ วี,

ั้ง ี่ 1 จั ี่ ้า เจ้า ะ า ก ุงเ ฯ แ ะ ้า ึก จังหวั

– หา งค ส ั ฉ องสิ ิ าชส ั ิค

กษ์

50

towards creating a database of modern and contemporary arts in Thailand.

Bangkok – U-Kabat Group was founded by a group of artist, writer, and a poet, namely Phisan
Plienbangchang, Sompong Tawee, and Thanom Chapakdee.
Bangkok and Nonthaburi – The first Womanifesto, an international women’s art exchange exhibition,
was organized at Baan Chaopraya, Bangkok, and the Concrete House, Nonthaburi Province.
Bangkok – Huey Kwang Mega City Project 1, a festival by U-Kabat Group.

โ ก ุ่ อุกกา า

(จ าจ ), โ

Yipintsoi and Nopadol Khaosam-Ang.

ิ์ ี ะว ิช

ี9 ิ ุ า

าวิ แก เ อ ี่ ก ุงเ ฯ

.ศ. 2539

Bangkok – Untitled 1996 (traffic), an exhibition by Rirkrit Tiravanija at The Navin Gallery Bangkok (the Taxi Gallery), 1996-1997.

Thailand – The 50th Anniversary Celebration of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej’s accession to the throne.

ิ ิ ิ ส์ – ข้อ ก งสั ิ า ะหว่าง ัฐ า ิ ิ ิ ส์กั แ ว ่ว
แห่งชา ิโ โ

อ

่อ

Philippines – The peace agreement between the government of the
Philippines and the Moro National Liberation Front (MNLF).

2540

1997

ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฟุกุโอกะจัดแสดงนิทรรศการ Birth of
Modern Art in Southeast Asia แสดงผลงานของศิลปินจากประเทศอินโดนีเซีย,
ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย, และเวียดนาม

Fukuoka, Japan – The Fukuoka Art Museum held an exhibition Birth

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย – เปิด Rumah Air Panas (RAP)

Kuala Lumpur, Malaysia – The Opening of Rumah Air Panas (RAP)

กรุงเทพฯ – นิทรรศการ สวัสดีปีความรักสีชมพู โดย โฆษิต จันทรทิพย์ ณ นาวิน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ (แท็กซี่แกลเลอรี่)

Bangkok – Happy New Love Year, an exhibition by Kosit Juntaratip at The Navin Gallery Bangkok (the Taxi

of Modern Art in Southeast Asia featuring works from Indonesia,
Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam.

Gallery)

กรุงเทพฯ – นิทรรศการ บานกลางใจ(กรุง) โดย นาวิน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ ร่วมกับ สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์ ณ นาวิน แกลเลอรี่
กรุงเทพฯ (แท็กซี่แกลเลอรี่)

Bangkok – A Blossom in the Middle of the Heart (City), a gallery project in collaboration with Suttisak

กรุงเทพฯ – เปิด About Art Related Activities (AARA)

Bangkok – The opening of About Art Related Activities (AARA)

กรุงเทพฯ – ก่อตั้ง Bangkok Experimental Film Festival (1997–2007) โดย กฤติยา กาวีวงศ์ ร่วมกับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

Bangkok – Gridthiya Gaweewong co-founded the Bangkok Experimental Film Festival (1997–2007) with

Phutararak at The Navin Gallery Bangkok (the Taxi Gallery)

Apichatpong Weerasethakul.

กรุงเทพฯ – เปิดสุรพล แกลเลอรี่

Bangkok – The Surapon Gallery was opened.

กรุงเทพฯ – เปิด Viengtavern แกลเลอรี่

Bangkok – The Viengtavern Gallery was opened.

กรุงเทพฯ – นิทรรศการ Welcome to My Land, Come and Taste the Paradise นิทรรศการเดี่ยวโดย ไมเคิล เชาวนาศัย ณ

Bangkok – Welcome to My Land, Come and Taste the Paradise, a solo show by Michael Shaowanasai at

Project 304

the Project 304.

กรุงเทพฯ – เปิด Tang Gallery ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Tang Contemporary Art

Bangkok – The Tang Gallery was opened and later renamed the Tang Contemporary Art.

กรุงเทพฯ – เปิดน�าทองแกลเลอรี่

Bangkok – The Numthong Gallery was opened.

กรุงเทพฯ – มานิต ศรีวานิชภูมิ และ สมพงษ์ ทวี ร่วมกันสร้างผลงาน Pink Man

Bangkok – Manit Sriwanichpoom and Sompong Tawee created Pink Man.

กรุงเทพฯ – เปิดตัวบริษัทประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย

Bangkok – The launch of the auction house Christie’s in Thailand.

กรุงเทพฯ – เปิดตัวบริษัทประมูลโซเทบีส์ ประเทศไทย

Bangkok – The launch of the auction house Sotheby’s in Thailand.

กรุงเทพฯ – นิทรรศการ ศิลปะแห่งรัชกำลที่ 9 โดยมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

Bangkok – The Golden Jubilee Art Exhibition: 50 Years of Thai Art by the Rama IX Art Museum Foundation.

กรุงเทพฯ – นิทรรศการ สวรรค์ร�าไร โดย ชาติชาย ปุยเปีย ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Bangkok – Paradise Perhaps, an exhibition by Chatchai Puipia at the Bangkok University Art Gallery

ไทย – วิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย�ากุ้ง” เริ่มต้นจากประเทศไทย และส่งผลกระทบไปในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมถึง
เกาหลีใต้

Thailand – The “Tom Yum Kung” financial crisis started in Thailand and subsequently

ไทย – พระราชด�ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงิน

Thailand – His Majesty King Bhumibol Adulyadej gave a royal statement on December 4,

affected other countries in the region, including South Korea.

1997, underscoring the importance of sufficiency economy philosophy as a guideline to
solve economic downturn.

ลาว และ เมียนมา เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

Laos and Myanmar joined ASEAN.

ประกาศวิสัยทัศน์ 2563 (ASEAN VISION 2020) จุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของแผนการสร้างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

The Declaration of ASEAN Vision 2020 marked an official beginning of the plan to establish

ก่อตั้งอาเซียน+3 หมายถึง 10 ประเทศอาเซียน บวกกับจีน, ญี่ปุ่น, และเกาหลีใต้

Established the ASEAN+3 cooperation, meaning 10 ASEAN member states and the addition

ASEAN Economic Community.

of China, Japan, and South Korea.

ไทย – หนังโฆษณา ไอ้ฤทธิ์ กินแบล็ค น�าเสนอภาพความเป็น “ไทยๆ”

Thailand – Ai Rit Gin Black, a TV commercial for a local brand of whiskey, presented elements
of the banality of “Thai-ness”.

เมียนมา – การจลาจลต่อต้านมุสลิมที่เมืองมัณฑะเลย์

Myanmar – Anti-Muslim riots broke out in Mandalay.

สุมาตรา และ กาลิมันตัน, อินโดนีเซีย – วิกฤตหมอกควันครั้งประวัติศาสตร์จากเกาะสุมาตราและกาลิมันตัน
(บอร์เนียว) ส่งผลกระทบทั่วคาบสมุทรมลายูไปยังสิงคโปร์, กัวลาลัมเปอร์, รวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย

Sumatra and Kalimantan, Indonesia – An unprecedented smoke crisis from the islands of
Sumatra and Kalimantan (Borneo) affected the whole Malay Peninsular as the haze blanketed
Singapore, Kuala Lumpur, and Southern Thailand.
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1998

ฮา อ , เวี

า –เ ิ

เ ญ, กั ูชา – เ ิ

Nha San Studio

ื้ ี่ศิ ะ

อง

Hanoi, Vietnam – The opening of Nha San Studio, an experimental art space

Reyum Institute of Arts and Culture

โ

Ly Daravuth แ

ะ Ingrid Muan

Phnom Penh, Cambodia – The opening of Reyum Instititue of Arts and Culture by Ly Daravuth
and Ingrid Muan.

เ ญ, กั ชู า – ก ุ่ ศิ ิ ่ี อ ชีวิ า ห ังกา กค องของก ุ่ เข แ ง ่ว กั ั้ง Cambodian Living
Arts เ ื่อ ื้ ูศิ วั
กั ชู า

Phnom Penh, Cambodia – Artists who survived the Khmer Rouge regime founded Cambodian

กัว า ั เ อ ์, าเ เซี – เ ิ

Galeri Petronas

Kuala Lumpur, Malaysia – The launch of the Galeri Petronas at KLCC.

กัว า ั เ อ ์, าเ เซี – เ ิ

Islamic Arts Museum Malaysia

ะ ิ า, ิ ิ ิ ส์ – ก่อ ั้ง ิ ิ ั

ี่ ึก KLCC

Kuala Lumpur, Malaysia – The opening of the Islamic Art Museum Malaysia.

์ศิ ะแห่งชา ิ ิ ิ ิ ส์

ุกุโอกะ, ญี่ ุ่ – Taxi Ramen (Pork Noodle Soup) โ

Living Arts to restore Cambia’s artistic heritage.

Manila, Philippines – The National Museum of Fine Arts was founded.

ิษั

าวิ โ

ักชั่ จ�ากั

Museum City

Fukuoka, Japan – Taxi Ramen (Pork Noodle Soup) by Navin Production Co., Ltd. at the Museum
City Fukuoka.

Fukuoka

ี ิ ์ห ังสือ Modern Asian Art โ

Publication of Modern Asian Art, a book written by John Clark.

John Clark

ี ิ ห์ ังสือ Relational Aesthetics ค ั้งแ กใ าษา ั่งเศส ส�า ัก ิ ์ Les Presses
ิ ์ฉ ั แ าษาอังก ษใ ี 2002

Nicolas Bourriaud

Nicolas Bourriaud’s original French edition of Relational Aesthetics was published by Les

du Réel

Presses du Réel. The English translation released in 2002.

อ อ , อังก ษ – ก่อ ั้ง Afterall

London, UK – Afterall, a Research Centre of University of the Arts London was founded.

University of the Arts London

ก ุงเ ฯ – กา ะกว งา จิ ก ่ว ส ั า าโซ ิค ค ั้ง ี่ 1 โ
จ�ากั ่ว กั ก ศิ าก แ ะหอศิ ์ หาวิ า ั ศิ าก

ิษั

า าโซ ิค ซิว เซ ส์ ( ะเ ศไ )

Bangkok – The 1st Panasonic Contemporary Painting Competition was organized by Panasonic Siew Sales
(Thailand) in conjunction with the Department of Fine Arts and Silpakorn University Art Gallery.

เชี งให ่ – ก่อ ั้งหอ ิ ศกา ศิ วั
หาวิ า ั เชี งให ่ า ใ ้กา ูแ ของ ค ะวิจิ ศิ ์ หาวิ า ั
เชี งให ่ ือว่าเ ็ หอศิ ์แห่งแ กของ าคเห ือ

Chiang Mai – Chiang Mai University Art Museum was established and overseen by the Faculty of Fine Arts,

ก ุงเ ฯ – เ ิ สาขาวิชา ัศ ศิ ์ ค ะศิ ก
กา สอ ศิ ะ ่ว ส ั

Bangkok – Bangkok University opened the Visual Arts Department as part of the School of Fine and

ศาส ์ หาวิ า ั ก ุงเ

ือว่าเ ็ ส า ั ศิ ะแห่งแ ก ี่เ ้

Chiang Mai University. This was regarded as the first of its kind in Northern Thailand.

Applied Arts. It was the first institution which focused on contemporary arts.

เชี งให ่ – ก่อ ั้ง The Land Foundation อ�าเ อสั ่า อง จังหวั เชี งให ่ โ

กษ์

ิ์ ี ะว ิช แ ะ คา ิ เ ิศชั

ะเส ิฐ

Chiang Mai – The Land Foundation, a collaborative educational-ecological project, was founded by Kamin
Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija.

ขอ แก่ – เ ิ หอศิ วั

หาวิ า ั ขอ แก่

Khon Kaen – The opening of the Khon Kaen University Art and Culture Museum.

ก ุงเ ฯ – หก ศิ ก แห่งเอเชี เอเชี่ เก ส์ค ั้ง ี่ 13 กรุงเทพเมืองฟ้าอมร โค งกา ิ ั้ง ะ ิ าก ใ ื้ ี่
สา า ะ ิเว เกาะ ั โกสิ ์ โ ศิ ิ ไ 78 ่า แ ะศิ ิ เอเชี 7 ่า ใ กา ส ั ส ุ ของกา ่องเ ี่ วแห่ง
ะเ ศไ , ก ุงเ หา ค , แ ะ หาวิ า ั ศิ าก

Bangkok – As part of the celebration of the 13th Asian Games, the Bangkok Art Project 1998 was organized,
featuring different sculptures in public spaces in the old part of Bangkok (Rattanakosin Island). Supported
by Tourism Authority of Thailand (TAT), the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), and Silpakorn
University, this project involved numerous artists from seven Asian countries, with 78 of them from Thailand.

ก งุ เ ฯ แ ะ เชี งให ่ – ก่อ ้งั เอเชียโทเปีย เ ศกา ศิ ะแส งส ใ ะ ั ู ิ าคเอเชี ะวั ออกเฉี งใ ้ โ
อ สิ ุข แ ะ ัง า� เ ิ งา จ ึง ัจจุ ั
ก ุงเ ฯ – ู ิ ิหอศิ ะแห่ง ัชกา ี่ 9 จั �าฐา ข้อ ู

งา ของศิ ิ ใ

ก ุงเ ฯ – กา

ะ ู งา ศิ ก

ก ุงเ ฯ – ิ
แก เ อ ี่)

ศกา และแล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทาง โ

จุ

ะเ ศไ

าวิ แก เ อ ี่ ก ุงเ ฯ (แ ็กซี่

– โค งกา

Bangkok – An art auction by the Financial Sector Restructuring Authority.
Bangkok – At the end of all the Journeys, an exhibition by Yutaka Sone at The Navin Gallery Bangkok (the
Taxi Gallery)

ี ิ ์ข่าวศิ ะ า เ ือ บ่าง ฉ ั แ ก

ไ

Chumpon Apisuk.
Bangkok – The Rama IX Art Museum Foundation developed a database of works from artists in Thailand.

ขององค์กา เ ื่อกา ฏิ ู ะ ส า ั กา เงิ ( ส.)
Yutaka Sone

Bangkok and Chiang Mai – The launch of Asiatopia, a performance art festival in Southeast Asia by

The first issue of Bang, a monthly art newspaper, was published.

Amazing Thailand 1998–1999 เ

ื่อก ะ ุ้ เศ ษฐกิจ

Thailand – The project “Amazing Thailand 1989–1999” to stimulate
the economy.

ไ

– ก่อ ั้ง

คไ

ักไ

โ

อิ โ ีเซี – ะ า า ิ ีซูฮา ์โ
เ ็จกา าว า กว่า 32 ี

ักษิ ชิ วั
งจากอ�า าจห ังจาก กค อง ้ว ะ อ

Thailand – Thaksin Shinawatra founded the Thai Rak Thai Party.
Indonesia – President Suharto stepped down after 32 years of
dictatorship.

2542

1999

ุกุโอกะ, ญี่ ุ่ – Fukuoka Asian Art Triennale ค ั้ง ี่ 1 เ ี
ศ ีวา ิช ู ิ,
ี เ ิ ส ั ิ, กษ์ ิ์ ี ะว ิช ่ว แส ง งา

ุญ า, า ิ

Fukuoka, Japan – The 1st Fukuoka Asia Art Triennale featured Montien
Boonma, Manit Sriwanichpoom, Montri Toemsombat, and Rirkrit
Tiravanija.

กุ ุโอกะ, ญี่ ุ่ – เ ิ ิ ิ ั ์ Fukuoka Asian Art Museum โ แ ก วั ออก า
จาก Fukuoka Art Museum เ ้ เก็ สะส แ ะจั แส ง งา ศิ ะส ั ให ่แ ะ
่ว ส ั ของ ู ิ าคเอเชี
ก ากา ์ า – เ ิ ื้ ี่ศิ ะอิส ะ ี่ ิเ ิ่ โ ศิ ิ

KUNCI Cultural Studies

Asian Art Museum was opened, limiting its focus to only modern and
contemporary Asian arts.
Yogyagarta, Indonesia – The launch of the KUNCI Cultural Studies Center,
an independent, artist-initiated space.

Center

เ

Fukuoka, Japan – Separated from the Fukuoka Art Museum, the Fukuoka

า ์ก – Cities on the move 4, ใ ควา ่ว ือ ะหว่าง าวิ
กษ์ ิ์ ี ะว ิช Louisiana Museum of modern art

าวั ์ชั กุ แ ะ

Denmark – Cities on the move 4, an exhibition through a collaboration
between Navin Rawanchaikul and Rirkrit Tiravanija at the Louisiana
Museum of Modern Art

ก ุงเ ฯ – ิ

ศกา

Alter Ego โ

หาวิ า ั ศิ าก แ ะ European Com-

Bangkok – Alter Ego, an exhibition by Silpakorn University and the

munity

European Community.

ก ุงเ ฯ – ิ ศกา ระหว่างทางไปหาพระพุทธ พบโกแกงเดินสวนทางมา, ข้าฯ
ลังเล โ ชา ิชา ุ เ ี หอศิ วิ ิ ศ ์ จุฬา งก ์ หาวิ า ั

Bangkok – On the way to see Buddha, Encountered Gauguin Passing by,

I think twice, a solo exhibition by Chatchai Puipia at the Art Center,
Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

ก ุงเ ฯ – WOMANIFESTO 2

สว ส าญ

์

Bangkok – The 2nd Womanifesto at Saranrom Park

ก ุงเ ฯ – กรุงเทพ 1% ิ ศกา ก ุ่ ศิ ิ า าชา ิ 22 ค จั โ
1%, โคเ เฮเก
าวิ แก เ อ ี่ ก ุงเ ฯ (แ ็กซี่แก เ อ ี่)

Artspace

Bangkok – Bangkok One percent, a collective exhibition by 22 international
artists, curated by Artspace 1%, Copenhagen at The Navin Gallery
Bangkok (the Taxi Gallery)

ไ

–

ะ าช ิ ี หา งค เฉ ิ

ะช

ษา 6 อ

5

ั วาค

.ศ. 2542

Thailand – The Celebration of His Majesty King Rama IX’s 72nd Birthday
Anniversary on December 5, 1999.

ิ อ ์ ะวั ออก – กา ง ะชา ิว่า ้ว กา เ ็ เอก าชจากอิ โ ีเซี ของ ิ อ ์
ะวั ออก ี 1999
กั ูชาเข้า ่ว เ ็ ส าชิกอาเซี

East Timor – The 1999 referendum to gain independence from Indonesia.

Cambodia joined ASEAN.
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2000

สิงคโปร์ – ก�ำหนดแผน Renaissance City Plan นโยบำยหลักทีจ่ ะผลักดันให้สงิ คโปร์เป็ นศูนย์กลำงของโลก
ศิลปะนำนำชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เป็ นศูนย์กลำงของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Singapore – The Renaissance City Plan was initiated as a main policy to push Singapore to
become a global arts city, specifically positioning the country as a contemporary arts hub
in Southeast Asia.

จำกำร์ตำ, อินโดนีเซีย – ศิลปินในจำกำร์ตำก่อตัง้ Ruangrupa

Jakarta, Indonesia – Ruangrupa, an independent, artist-initiated space was established in
Jakarta.

มะนิลำ, ฟิ ลปิ ปิ นส์ – เปิ ด Green Papaya Art Projects พืน้ ทีศ่ ลิ ปะอิสระทีศ่ ลิ ปิ นเป็ นผูด้ �ำเนินงำน โดย
Noberto Roldan และ Donna Miranda ถือว่ำเป็ นพืน
้ ทีศ่ ลิ ปะอิสระแรกเริม่ ในฟิลปิ ปินส์

Manila, Philippines – The launch of the Green Papaya Art Projects, an independent,
artist-initiated space by Noberto Roldan and Donna Miranda, which can be considered
the earliest of its kind in the Philippines.

ปีนงั , มำเลเซีย – ก่อตัง้ Arts-ED (Community Based Art & Cultural Education) องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร
ด�ำเนินกำรสอนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชมุ ชน

Penang, Malaysia – Arts-ED was established as a non-profit organization that provides

สิงคโปร์ – ก่อตัง้ Arts Networks Asia (ANA) โดย Ong Keng Sen

Singapore – The Arts Networks Asia (ANA) was founded by Ong Keng Sen.

อัมสเตอร์ดมั , เนเธอร์แลนด์ – นิทรรศกำร
ณ Thai Art Foundation

Amsterdam, Netherlands – Thai Art 2000: Introduction of Contemporary Thai Art,

Thai Art 2000: Introduction of contemporary Thai Art

เวอร์มอนต์, สหรัฐอเมริกำ – นิทรรศกำร Across the Eyebrows and into the Ears โดย ชำติชำย ปุยเปีย
ณ Vermont Studio Center Art Gallery

community-based art and cultural education.

an exhibition at the Thai Art Foundation.
Vermont, USA – Across the Eyebrows and into the Ears, an exhibition by Chatchai Puipia at
the Vermont Studio Center Art Gallery.

เมลเบิรน์ , ออสเตรเลีย – USEby: Asia-Pacific Artists Initiatives Project ณ Centre for Contemporary
Photography และ 200 Gertrude Street

Melbourne, Australia – USEby: Asia-Pacific Artists Initiatives Project at Centre for

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Alien(gener)ation ทีห่ อศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ภัณฑำรักษ์
โดย กฤติยำ กำวีวงศ์ ผลงำนชุด Portaits of a Man โดย ไมเคิล เชำวนำศัย ทีน่ �ำเสนอผลงำนภำพถ่ำย
สวมชุดพระ ได้ก่อให้เกิดกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์เป็ นวงกว้ำงจำกฝำ่ ยพุทธศำสนำ กระทังผู
่ จ้ ดั งำนต้องม้วนภำพ
ดังกล่ำวขึน้

Bangkok – Alien(gener)ation, an exhibition curated by Gridthiya Gaweewong, was

Contemporary Photography and 200 Gertrude Street

held at the Art Center, the Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.
The work titled Portraits of a Man by Michael Shaowanasai presented photographs
of himself dressed in a monk’s robe which stirred controversy among the religious
circles, causing the organizer to roll up this particular photographic work.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Euro-Visions: Thai-European Contemporary Art ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม
ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีศลิ ปิน 21 ท่ำนเข้ำร่วม เช่น อ�ำมฤทธิ ์ ชูสวุ รรณ,
ถำวร โกอุดมวิทย์, สำครินทร์ เครืออ่อน, ชำติชำย ปุยเปีย, ประพล ค�ำจิม่ , ไมเคิล เชำวนำศัย, พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์,
กมล เผ่ำสวัสดิ,์ สุรสีห์ กุศลวงศ์, อภิชำติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

Bangkok – Euro-Visions: Thai-European Contemporary Art Exhibition was held at
the Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn
University, featuring 21 artists; among them were Amrit Chusuwan, Thavorn Ko-Udomvit,
Sakarin Krue-on, Prapon Kumjim, Kamol Phaosavasdi, Chatchai Puipia, Pinaree Sanpitak,
Michael Shaowanasai, Surasi Kusolwong, and Apichatpong Weerasethakul.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร SAVE OUR SOULs!!! เพือ่ ระดมทุนให้แก่ Project 304

Bangkok – The exhibition SAVE OUR SOULs!!! was held as a fundraising event for
the Project 304.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Womanly Bodies in Print โดยพินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์ ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – Womanly Bodies in Print, an exhibition by Pinaree Sanpitak at the
Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Time & Experience โดยคำมิน เลิศชัยประเสริฐ ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – Time & Experience, an exhibition by Kamin Lertchaiprasert at the
Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร เดอะ บีช โดย Philippe Parreno ณ นำวิน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ (แท็กซีแ่ กลเลอรี)่

Bangkok – The Beach, an exhibition by Philippe Parreno at The Navin Gallery Bangkok
(the Taxi Gallery)

ไทย – นิตยสำร a day รำยเดือน ฉบับแรก

Thailand – The first issue of A Day magazine was published.

ไทย – ภำพยนตร์เรือ่ ง ฟ้ำทลำยโจร ก�ำกับโดยวิศษิ ฏ์ ศำสนเทีย่ ง ทีน่ �ำเสนอในรูปแบบของหนังไทยยุคเก่ำ
แม้วำ่ จะไม่ประสบควำมส�ำเร็จในประเทศ แต่เป็นภำพยนตร์ไทยเรือ่ งแรกทีไ่ ด้รบั เลือกไปฉำยในเทศกำลภำพยนตร์
เมืองคำนส์

Thailand – Written and directed by Wisit Sasanatieng, Tears of the Black Tiger was
shot in the old-fashioned style. The film, though not very successful domestically,
was the first from Thailand to be selected for competition at the 2001 Cannes Film Festival.
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สเปน – นิทรรศกำร Asianvibe: Arte Contemporaneo Asiatico ส�ำรวจวงกำรศิลปะร่วมสมัยในภูมภิ ำค
เอเชียแปซิฟิก (เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

Spain – Asianvibe: Arte Contemporaneo Asiatico, an exhibition that explored the

โตเกียว, ญีป่ นุ่ – โครงกำร Under Construction: New Dimensions of Asian Art โดยภัณฑำรักษ์ 9 ท่ำน
จำก 7 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญีป่ นุ่ , เกำหลี, ฟิลปิ ปินส์, และไทย

Tokyo, Japan – Under Construction: New Dimensions of Asian Art was an exhibition curated

contemporary art scene in East and Southeast Asia, or the Asia Pacific Region.

by nine curators from seven Asian countries — China, India, Indonesia, Japan, Korea,
Philippines, and Thailand.

สิงคโปร์ – สิงคโปร์เข้ำร่วมใน Venice Biennale เป็ นครัง้ แรก
พนมเปญ, กัมพูชำ –
เปิ ดสอนฟรี

Ly Daravuth

ก่อตัง้ Reyum Art School โรงเรียนศิลปะแบบไม่แสวงหำก�ำไรและ

ฟุกุโอกะ, ญีป่ นุ่ – ถวัลย์ ดัชนี ได้รบั รำงวัล Fukuoka Prize ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กัวลำลัมเปอร์, มำเลเซีย – นิทรรศกำร Thai Contemporary ภัณฑำรักษ์โดย Adeline Ooi แสดงผลงำน
โดยศิลปินไทย 6 ท่ำน ประกอบด้วย คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, นที อุตฤทธิ ์, นิติ วัตุยำ, พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์,
สุโรจนำ เศรษฐบุตร, และวสันต์ สิทธิเขตต์ ณ Valentine Willie Fine Art
โยโกฮำม่ำ, ญีป่ นุ่ – เทศกำลศิลปะ The YOKOHAMA 2001: International Triennale of Contemporary
่ ง Mega-Wave – Towards a New Synthesis มีผลงำนของ นำวิน ลำวัลย์ชยั กุล ร่วมแสดง
Art ภำยใต้หวั เรือ

Singapore – Singapore joined the Venice Biennale for the first time.
Phnom Penh, Cambodia – Ly Daravuth founded the non-profit Reyum Art School, offering
lessons completely free of charge.
Fukuoka, Japan – Thawan Duchanee received the Fukuoka Prize (Arts and Culture).
Kuala Lumpur, Malaysia – Thai Contemporary, an exhibition curated by Adeline Ooi at the
Valentine Willie Fine Art featured six Thai artists, namely Kamin Lertchaiprasert, Natee
Utarit, Niti Wattuya, Pinaree Sanpitak, Surojana Sethabutra, and Vasan Sitthiket.
Yokohama, Japan – The YOKOHAMA 2001: International Triennale of Contemporary Art was
titled Mega-Wave – Towards a New Synthesis. Navin Rawanchaikul was featured.

นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกำ – นิทรรศกำร Chatchai Puipia: Paradise Perhaps 2 โดยชำติชำย ปุยเปีย และมี
Toshio Shimizu เป็ นภัณฑำรักษ์ ณ ISE Cultural Foundation

New York, USA – Chatchai Puipia: Paradise Perhaps 2, an Asian Art series exhibition by

กรุงเทพฯ – เปิดคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในตอนต้นเปิดสองสำขำ ได้แก่ สำขำวิชำกำรละคอนและ
สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ หลังจำกนัน้ จึงเพิม่ สำขำวิชำออกแบบหัตถอุตสำหกรรม

Bangkok – Thammasat University opened the Faculty of Fine and Applied Arts. Starting with the Department

Chatchai Puipia, curated by Toshio Shimizu, at ISE Cultural Foundation.

of Drama and the Department of Textile and Fashion Design, the Department of Industrial Crafts Design
was later added.

เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร 12 Artists from Thailand, Malaysia, Singapore ณ หอนิทรรศกำรศิลปวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และพิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป

Chiang Mai and Bangkok – 12 Artists from Thailand, Malaysia, Singapore, an exhibition at the Chiang Mai

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Vessels and Mounds โดย พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์ ณ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป

Bangkok – Vessels and Mounds, an exhibition by Pinaree Sanpitak at the National Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร หนีเสือปะจระเข้ โดย กมล เผ่ำสวัสดิ ์ ณ Project 304

Bangkok – Dilemma, an exhibition by Kamol Phaosavasdi at the Project 304.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Painting โดย ชำติชำย ปุยเปีย ณ Open Arts Space

Bangkok – Painting, an exhibition by Chatchai Puipia at the Open Arts Space.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร ประวัตศิ าสตร์และความทรงจ�า โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม,ิ สุธี คุณำวิชยำนนท์, และ อิง๋ เค
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย

Bangkok – History & Memory, an exhibition by Sutee Kunavichayanont, Manit Sriwanichpoom, and Ing K
at the Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร We come from the same way โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – We come from the same way, an exhibition by Vasan Sitthiket at the Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Faith + City: a survey of contemporary Filipino art by artists from the Philippines ณ หอศิลป
วิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Bangkok – Faith + City: a survey of contemporary Filipino art by artists from the Philippines, an exhibition

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Common Delusion โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ ณ Bangkok Gallery

Bangkok – Common Delusion, an exhibition by Vasan Sitthiket at the Bangkok Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร The ordinary man is a Buddha โดย คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – The ordinary man is a Buddha, an exhibition by Kamin Lertchaiprasert at the Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – คาบเส้น นิทรรศกำรภำพถ่ำย ภัณฑำรักษ์โดย อภินนั ท์ โปษยำนนท์ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

Bangkok – Borderline, a photography exhibition curated by Apinan Poshyananda at the Art Center,
Center of Academic Resources, Chulalongkorn university.

ไทย – พรรคไทยรักไทยชนะกำรเลือกตัง้ มีทกั ษิณ ชินวัตร เป็ นนำยกรัฐมนตรี

Thailand – After Thai Rak Thai Party won the election, Thaksin Shinawatra became the

University Art Museum and the National Gallery.

at the Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

Prime Minister.

ไทย – เริม่ โครงกำรหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

Thailand – One Tambon One Product (OTOP) project was launched.

ไทย – ประกำศมติคณะรัฐมนตรี ก�ำหนดสัญลักษณ์ประจ�ำชำติไทย 3 สิง่ ได้แก่ 1. สัตว์ประจ�ำชำติไทย คือ
ช้ำงไทย 2. ดอกไม้ประจ�ำชำติ คือ ดอกรำชพฤกษ์ (คูน) 3. สถำปตั ยกรรมประจ�ำชำติ คือ ศำลำไทย

Thailand – The Cabinet Resolution was announced to determine three national symbols
of Thailand: elephant as a national animal, Ratchapruek (Cassia Fistula) as a national
flower, and sala (Thai-style pavilion) as a national architecture.

ยูเนสโกประกำศปฏิญญำสำกลว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม

UNESCO adopted the Universal Declaration on Cultural Diversity.

ไทย – เปิดตัวภำพยนตร์องิ ประวัตศิ ำสตร์ สุรโิ ยไท ก�ำกับโดย หม่อมเจ้ำชำตรีเฉลิม ยุคล

Thailand – The launch of a historical film, The Legend of Suriyothai directed by
Chatrichalerm Yukol.
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ฟุกุโอกะ, ญีป่ นุ่ – Fukuoka Asian Art Triennale ครัง้ ที่ 2 พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์, ปญั ญำ วิจนิ ธนสำร, และ
สุธี คุณำวิชำนนท์ ร่วมแสดงผลงำน

Panya Vijinthanasarn, and Sutee Kunavichayanont.

ไมอำมี, สหรัฐอเมริกำ – เปิดตัว Art Basel in Miami Beach

Miami, USA – The launch of Art Basel in Miami Beach.

บันดุง, อินโดนีเซีย – เปิด

Asbestos Art Space (AAS)

พืน้ ทีศ่ ลิ ปะอิสระทีร่ เิ ริม่ โดยศิลปิน

Mimi Fadmi

Fukuoka, Japan – The 2nd Fukuoka Asia Art Triennale featured Pinaree Sanpitak,

Bandung, Indonesia – The opening of the Asbestos Art Space (AAS), an independent,

and W Christiawan

artist-initiated space by Mimi Fadmi and W Christiawan.

กัวลำลัมเปอร์, มำเลเซีย – กลุม่ ศิลปินจำก Rumah Air Panas ก่อตังเป็
้ นสมำคม Rumah Air Panas Art Society

Kuala Lumpur, Malaysia – Artists from Rumah Air Panas formed Rumah Air Panas Art Society.

สิงคโปร์ – นิทรรศกำร
ณ Atelier Frank & Lee

Singapore – Phantom & Parody, an exhibition by Manit Sriwanichpoom, curated by Josef Ng,

Phantom & Parody

โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม ิ ภัณฑำรักษ์โดย

Josef Ng

at Atelier Frank & Lee.

เมลเบิรน์ , ออสเตรเลีย – นิทรรศกำร No Worries! Mai Pen Rai: Art from Australia and Thailand

Melbourne, Australia – No Worries! Mai Pen Rai: Art from Australia and Thailand exhibition.

ปำรีส, ฝรังเศส
่ – นิทรรศกำร SUPER(M)ART โดย นำวิน ลำวัลย์ชยั กุล ณ Palais de Tokyo

Paris, France – SUPER(M)ART, an exhibition by Navin Rawanchaikul at the Palais de Tokyo.

กรุงเทพฯ – ก่อตัง้ ส�ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรม

Bangkok – The Office of Contemporary Art and Culture (OCAC) was established under the Ministry of Culture.

กรุงเทพฯ – ก่อตัง้ โครงกำรเชิดชูเกียรติศลิ ปินยอดเยีย่ มแห่งประเทศไทย รำงวัลศิลป์ พีระศรี โดยมหำวิทยำลัยศิลปำกร

Bangkok – A program to honor Thai artists of distinction Silpa Bhirasri Creativity Grants was established by Silpakorn university.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Beyond Paradise: Nordic Artists Travel East by Artists from Scandinavian Countries ภัณฑำรักษ์โดย อภินนั ท์
โปษยำนนท์ ณ พิพธิ สถำนแห่งชำติ หอศิลป, หอศิลป์ตำดู, About Studio/About cafe, และหอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Bangkok – Beyond Paradise: Nordic Artists Travel East by Artists from Scandinavian Countries, an exhibition curated by Apinan
Poshyananda at the National Gallery, the Tadu Contemporary Art Gallery, About Studio/About Cafe, and the Art Center,
Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

เชียงใหม่ – นิทรรศกำร ศิลปะและสิง่ แวดล้อม ณ หอนิทรรศกำรศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

Chiang Mai – Art and Environment, an exhibition at Chiang Mai University Art Museum.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Superstition in the City – Multimedia Exhibition ณ สถำบันเกอเธ่ โดย Saskia Breitenreicher และศิลปินไทยที่
เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรทีม่ หำวิทยำลัยกรุงเทพ

Bangkok – Superstition in the City – Multimedia Exhibition was held at Goethe-Institut, featuring Saskia Breitenreicher and
Thai artists who participated in a workshop at Bangkok University.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Prasong Lue-Muang Art Exhibition B.E. 2545 ณ Viengtavern แกลเลอรี่

Bangkok – Prasong Lue-Muang Art Exhibition B.E. 2545 at the Viengtavern Gallery.

กรุงเทพฯ – เปิด H Gallery

Bangkok – The H Gallery was opened.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร รากแก้วแห่งชีวติ :ศิลปะกับวิญญาณทางสังคม โครงกำรศิลปะกับชุมชนสันติอโศก

Bangkok – Taproot of Life: Art and Spiritual Society, Art and Santi Asoke Community Project.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Art-Religion-Faith-Vision โดยศิลปิน 7 ท่ำน โดยมีมณเฑียร บุญมำ และ คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ร่วมด้วย ณ หอ
ศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Bangkok – Art-Religion-Faith-Vision, an exhibition by seven artists, including Montien Boonma and Kamin Lertchaiprasert, at

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร “In Your Face” Portraits of Artists โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม ิ ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – “In Your Face” Portraits of Artists, an exhibition by Manit Sriwanichpoom at the Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร ท�าไมจึงมีรสกวีแทนความรูท้ นั ? โดย อำรยำ รำษฎร์จำ� เริญสุข ณ พิพธิ สถำนแห่งชำติ หอศิลป

Bangkok – Why is it poetry rather than awareness?, an exhibition by Araya Rasdjarmrearnsook at the National Gallery.

น่ำน – เปิดหอศิลป์รมิ น่ำน โดย วินยั ปรำบริปู ศิลปินชำวน่ำน

Nan – The Nan Riverside Art Gallery was founded by Winai Prabripoo.

ปตั ตำนี – ก่อตัง้ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปตั ตำนี

Pattani – The Faculty of Fine and Applied Arts at the Prince of Songkla University, Pattani Campus, was established.

ปตั ตำนี – เปิดหอศิลปวัฒนธรรมภำคใต้ สถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวฒ
ั นำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปตั ตำนี

Pattani – The opening of the Southern Arts and Culture Hall at Princess Galyani Vadhana Institute of Cultural Studies, Prince of

the Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

Songkla University.

ชลบุร ี – เปิดหอศิลปะและวัฒนธรรมภำคตะวันออก หอศิลป์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยบูรพำ

Chonburi – The opening of the Eastern Center of Art and Culture by Burapha University.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร ขออภัยในความไม่สะดวก ในโครงกำร Under Construction, กรุงเทพฯ ภัณฑำรักษ์โดย กฤติยำ กำวีวงศ์

Bangkok – Sorry for the Inconvenience, an exhibition as part of the Under Construction Project (Bangkok, Thailand) curated by
Gridthiya Gaweewong.

ตีพมิ พ์หนังสือ ศิลปปริทศั น์ เชิงอรรถการวิจารณ์ รวมบทวิจำรณ์ศลิ ปะของ ถนอม ชำภักดี จำกนิตยสำรเนชันสุ
่ ดสัปดำห์ ส�ำนักพิมพ์เนชันบุ
่ ค๊ ส์

The publication of Art Review: Critical Footnotes, a collection of art critiques Thanom Chapakdee wrote for the Nation Weekly
by the Nation Books Publishing.

ไทย – สถำปนำกระทรวงวัฒนธรรม (หลังจำกถูกยุบรวมให้เป็นส่วนหนึง่ ของกระทรวงศึกษำธิกำรใน พ.ศ. 2501)
โดยมีหน้ำทีห่ ลักเพือ่ อนุรกั ษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย

Thailand – The Ministry of Culture was established (after being placed under the aegis of
the Ministry of Education since 1958) with the key mission to preserve and promote Thai
culture and identity.

ั เชิญแนวปรัชญำ
ไทย – แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) เป็นแผนทีไ่ ด้อญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9 มำเป็นปรัชญำน�ำทำง
ในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศ

Thailand – The 9th National Economic and Social Development Plan (2002–2006) incorporated

ไทย – ภำพยนตร์แนวทดลองเรือ่ ง สุดเสน่หา ก�ำกับโดย อภิชำติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ได้รบั รำงวัลชนะเลิศใน
สำยประกวดรอง (Un Certain Regard) จำกเทศกำลภำพยนตร์เมืองคำนส์ และยังได้รบั รำงวัลจำกเทศกำล
ภำพยนตร์อกี จ�ำนวนมำก ปจั จุบนั ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกภำพยนตร์ของชำติ

Thailand – Blissfully Yours, a film by Apichatpong Weerasethakul, won the Un Certain Regard
prize at the 2002 Cannes Film Festival, as well as garnered a number of awards from many

ติมอร์ตะวันออก – ติมอร์ตะวันออกได้รบั เอกรำชจำกอินโดนีเซีย

East Timor – East Timor gained independence from Indonesia.

บำหลี, อินโดนีเซีย – เหตุกำรณ์ระเบิดในบำหลีอนั เนื่องมำจำกกำรก่อกำรร้ำย ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ กว่ำ 200 รำย

Bali, Indonesia – The 2002 Bali bombings killed over 200 people.

the philosophy of sufficiency economy following the royal statement made by His Majesty
King Rama IX as a guideline to develop and administer the country.

film festivals. The film was listed as a national heritage film.
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นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกำ – นิทรรศกำร Thai-Tanic: Thai Art in the Age of Constraint and Coercion ภัณฑำรักษ์
โดย อภินนั ท์ โปษยำนนท์ ณ Ethan Cohen Fine Arts น�ำเสนอประเด็นเรือ่ งโลกำภิวตั น์, บริโภคนิยม, กำรล่มสลำย
ของระบบเศรษฐกิจ, และวิกฤตเศรษฐกิจในสังคมวัฒนธรรมไทย โดยผลงำนของศิลปินไทยหกท่ำน ประกอบด้วย
คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, กมล เผ่ำสวัสดิ ์, มำนิต ศรีวำนิชภูม,ิ ไมเคิล เชำวนำศัย, วสันต์ สิทธิเขตต์, บุษฎี เหล่ำมำนะเจริญ

New York, USA – Thai-Tanic: Thai Art in the Age of Constraint and Coercion, an exhibition curated
by Apinan Poshyananda at the Ethan Cohen Fine Arts Gallery, New York, United States. The works of
six Thai artists examined the issues of globalization, mass consumerism, world politics, the collapse
of the economic bubble in 1997, and the impact of financial crisis on Thai culture and society. Featured
artists were Kamin Lertchaiprasert, Kamol Phaosavasdi, Manit Sriwanichpoom, Michael Shaowanasai,
Vasan Sitthiket, and Busadee Laomanachareon.

สิงคโปร์ – นิทรรศกำร Next Move: contemporary art from Thailand ณ Earl Lu Gallery โดยศิลปินทีเ่ ข้ำร่วม
แสดงคือ บัณฑิต พูนสมบัตเิ ลิศ, ชำติชำย ปุยเปีย, คำมิน เลิศชัยประเสริฐ, กมล เผ่ำสวัสดิ,์ มำนิต ศรีวำนิชภูม,ิ
ไมเคิล เชำวนำศัย, นที อุตฤทธิ ์, มนตรี เติมสมบัต,ิ ศรำวุธ ชุตวิ งศ์ปีต,ิ Nuts Society, พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์,
สุธี คุณำวิชยำนนท์, ทวีศกั ดิ ์ ศรีทองดี, จักรพันธ์ ธนธีรำนนท์

Singapore – Next Move: contemporary art from Thailand, an exhibition at Earl Lu Gallery, featuring
Bundith Phunsombatlert, Chatchai Puipia, Kamin Lertchaiprasert, Kamol Phaosavasdi, Manit
Sriwanichpoom, Michael Shaowanasa, Natee Utarit, Montri Toemsombat, Sarawut Chutiwongpeti,
Nuts Society, Pinaree Sanpitak, Sutee Kunavichayanont, Thaweesak Srithongdee, and Jakraphun
Thanateeranon.

โตเกียว, ญีป่ นุ่ – นิทรรศกำร Under Construction: New Dimensions of Asian
เจ็ดประเทศในเอเชีย (จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญีป่ นุ่ , เกำหลีใต้, และฟิลปิ ปินส์)

Art

โดยภัณฑำรักษ์จำก

Tokyo, Japan – Under Construction: New Dimensions of Asian Art, an exhibition that presented the
viewpoints of curators from seven Asian countries — China, India, Indonesia, Japan, Korea, Philippines,
and Thailand.

วอชิงตัน ดี.ซี., สหรัฐอเมริกำ – ฤกษ์ฤทธิ ์ ตีระวนิช ได้รบั รำงวัล

Lucelia Artist Award

จำก

Smithsonian

Washington, D.C., USA – Rirkrit Tiravanija won Lucelia Artist Award from the Smithsonian

American Art Museum

American Art Museum.

เวนิส, อิตำลี – Venice Biennale ครัง้ ที่ 50 ศำลำไทยครัง้ แรกภำยใต้หวั ข้อ Dreams and Conflicts – The Viewer’s
Dictatorship ภัณฑำรักษ์โดย อภินน
ั ท์ โปษยำนนท์ มีศลิ ปินดังต่อไปนี้ กมล เผ่ำสวัสดิ,์ สำครินทร์ เครืออ่อน,
มำนิต ศรีวำนิชภูม,ิ ธวัชชัย พันธุส์ วัสดิ ์, มนตรี เติมสมบัต,ิ วสันต์ สิทธิเขตต์ และไมเคิล เชำวนำศัย

Venice, Italy – The first Thai Pavilion was featured in the 50th Venice Biennale under the theme

Dreams and Conflicts – The Viewer’s Dictatorship curated by Apinan Poshyananda, featuring works
from Kamol Phaosavasdi, Sakarin Krue-On, Manit Sriwanichpoom, Tawatchai Punthusawasdi,
Montri Toemsombat, Vasan Sitthiket, and Michael Shaowanasai.

นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกำ – นิทรรศกำร Montien Boonma: Temple of the Mind ภัณฑำรักษ์โดย อภินนั ท์ โปษยำนนท์
ณ Asia Society

กรุงเทพฯ – ก่อตัง้ Jim Thompson Art Center โดย มูลนิธเิ จมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สนั
กรุงเทพฯ – เปิดหอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมรำชินนี ำถ ตำมพระรำชด�ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ ิ ์
พระบรมรำชินีนำถ
เชียงใหม่ – ก่อตัง้ หลักสูตรสือ่ ศิลปะ และกำรออกแบบสือ่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

New York, USA – Montien Boonma: Temple of the Mind, a traveling solo exhibition curated by
Apinan Poshyananda at the Asia Society.

Bangkok – The Jim Thompson Art Center was established by James H. W. Thompson Foundation.
Bangkok – The Queen’s Gallery was established from the initiation of Her Majesty Queen Sirikit.

Chiang Mai – The program of Media Arts and Design, Chiang May University, was formed to promote
interdisciplinary study of media theory.

กรุงเทพฯ – เปิดตัวนิตยสำรศิลปะรำยเดือน Fine Art (ปจั จุบนั เป็ นรำยสำมเดือน)

Bangkok – The launch of a monthly art magazine Fine Art (now trimonthly).

กรุงเทพฯ – กำรจัดกำรแสดงภำพพิมพ์และวำดเส้นนำนำชำติเป็ นครัง้ แรก: เนื่องในวำระฉลองครบรอบ 60 ปี
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

Bangkok – The Print and Drawing Exhibition on the occasion of the 60th anniversary celebration

ไทย – ประเทศไทยเข้ำร่วมเป็ นประเทศสมำชิกของงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

Thailand – Thailand joined the Venice Biennale through the support of the Office of Contemporary

Venice Biennale

โดยกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำน

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร On Theme, Situation and Provisions โดย จักรพันธ์ วิลำสินกี ลุ ณ About Studio/About Cafe

of Silpakorn University, Thailand.

Art and Culture (OCAC), Ministry of Culture.

Bangkok – On Theme, Situation and Provisions, a solo exhibition by Jakapan Vilasineekul at About
Studio/About Cafe.

ตีพมิ พ์หนังสือ Flavours – Thai Contemporary Art เขียนโดย Steven Pettifor โดย Thavibu Gallery

The book Flavours – Thai Contemporary Art written by Steven Pettifor was published by
the Thavibu Gallery.

เชียงใหม่ – ก่อตัง้ โครงกำร อึกกะบึก

Chiang Mai – Eukabuek was founded.

ไทย – สงครำมยำเสพติด ภำยใต้รฐั บำลทักษิณ ชินวัตร อำจมีผเู้ สียชีวติ มำกถึง 2,500 คน

Thailand – The war on drug under the government of Thaksin Shinawatra could cause over
2,500 deaths.

โตเกียว, ญีป่ นุ่ – ภำพยนตร์เรือ่ ง หัวใจทรนง ก�ำกับและเขียนบทโดย อภิชำติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และ ไมเคิล เชำวนำศัย
ฉำยครัง้ แรกทีเ่ ทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติโตเกียว

Tokyo, Japan – The premiere screening of The Adventure of Iron Pussy, a film written and
directed by Apichatpong Weerasethakul and Michael Shaowanasai at Tokyo International
Film Festival.
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กวำงจู, เกำหลีใต้ – Gwangju Biennale ครัง้ ที่ 4 P_A_U_S_E, ภัณฑำรักษ์โดย Charles Esche, Hou Hanru,
และ Sung Wan Kyung นิทรรศกำรเชิญพืน้ ทีท่ ำงศิลปะอิสระและกลุม่ ศิลปินทีส่ ร้ำงควำมเคลือ่ นไหวในโลกศิลปะ
เข้ำร่วมแสดง

Gwangju, South Korea – The 4th Gwangju Biennale under the theme P_A_U_S_E was curated

นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกำ – ฤกษ์ฤทธิ ์ ตีระวนิช ได้รบั รำงวัล Hugo Boss Prize จำก Guggenheim Museum

New York, USA – Rirkrit Tiravanija won Hugo Boss Prize from the Guggenheim Museum.

กัวลำลัมเปอร์, มำเลเซีย – ก่อตัง้ พืน้ ทีศ่ ลิ ปะอิสระ Lostgens

Kuala Lumpur, Malaysia – An independent, artist-initiated space called Lostgens was founded.

เมลเบิรน์ , ออสเตรเลีย และ ยกยำกำร์ตำ, อินโดนีเซีย – นิทรรศกำร
ศรีวำนิชภูม ิ ณ Monash University และ Cemeti Art House

Pink Man in Paradise

โดย มำนิต

by Charles Esche, Hou Hanru, and Sung Wan Kyung. The exhibition invited the participation
of non-profit and experimental art groups and movements from around the world.

Melbourne, Australia and Yogyakarta, Indonesia – Pink Man in Paradise, an exhibition by
Manit Sriwanichpoom at Monash University, and the Cemeti Art House.

จำกำร์ตำ, อินโดนีเซีย – เทศกำล OK Video: Jakarta Video Art Festival ครัง้ ที่ 1

Jakarta, Indonesia – The 1st OK Video: Jakarta Video Art Festival.

ตีพมิ พ์หนังสือ Painters in Hanoi: An Ethnography of Vietnamese Art โดย Nora Annesley Taylor

Painters in Hanoi: An Ethnography of Vietnamese Art written by Nora Annesley Taylor
was published.

กรุงเทพฯ – เริม่ โครงกำรสรรหำศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ส�ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบรำงวัลศิลปำธรครัง้ แรก แบ่งออกเป็ น 5 สำขำ
ได้แก่ สำขำทัศนศิลป์, สำขำวรรณศิลป์, สำขำคีตศิลป์, สำขำภำพยนตร์, และสำขำศิลปะกำรแสดง

Bangkok – The 1st Silpathorn Awards was organized by the Office of Contemporary Art and Culture (OCAC),
Ministry of Culture, to honor outstanding contemporary artists in five categories: visual arts, literature,
music, film, and performing arts.

กรุงเทพฯ – เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ได้รบั รำงวัลศิลปำธร สำขำทัศนศิลป์

Bangkok – Chalermchai Kositpipat was given Silpathorn Awards (visual arts).

กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, และเบอร์ลนิ – นิทรรศกำร Identity versus Globalization? จัดโดย Heinrich Böll Foundation และมี
Jörg Löschmann เป็ นภัณฑำรักษ์ มีศล
ิ ปินจำกภูมภิ ำคเข้ำร่วมกว่ำ 40 คน ทัง้ จำกประเทศไทย, เวียดนำม, กัมพูชำ, มำเลเซีย, สิงคโปร์,
เมียนมำ, อินโดนีเซีย, ฟิลปิ ปินส์, ลำว, และบรูไน

Bangkok, Chiang Mai, and Berlin – Identity versus Globalization?, an exhibition by the Heinrich Böll
Foundation with Jörg Löschmann as a curator and the participation of 40 regional artists from Thailand,
Vietnam, Cambodia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Indonesia, Philippines, Laos, and Brunei.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร จิตรกรรม 20 ปี โดย สมศักดิ ์ รักษ์สวุ รรณ ณ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป ผลงำนจิตรกรรมชุด โขนกับหญิงเปลือย
ของเขำแสดงภำพโขนยักษ์อยูด่ ำ้ นหลังและมีรปู ผูห้ ญิงเปลือยยืนอยูข่ ำ้ งๆ ถูกวิจำรณ์วำ่ ดูหมิน่ โขน ซึง่ ถือว่ำเป็ นของศักดิสิ์ ทธิ ์

Bangkok – 20 Years of Work, a solo exhibition by Somsak Raksuwan at the National Gallery. His painting of
a naked woman against the traditional Thai masks (Khon), a highly revered object, was heavily criticized as
being disrespectful.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Temporary Insanity โดย พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์ ณ Jim Thompson Art Center

Bangkok – Temporary Insanity, a solo exhibition by Pinaree Sanpitak at the Jim Thompson Art Center.

กรุงเทพฯ – โครงกำรศิลปกรรม BrandNew เกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรก

Bangkok – The Brandnew Art Project was initiated.

ล�ำพูน – นิทรรศกำร สุดขอบฟ้า โครงกำรศิลปะกับชุมชนในระยะเวลำหนึ่งปี โดย นำวิน ลำวัลย์ชยั กุล ในควำมร่วมมือกับ อินธ์สนธิ ์ วงศ์สำม
ศิลปินชำวล�ำพูน ณ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หริภุญไชย

Lamphun – As part of a one-year art and community project, an exhibition Fly with Me to Another World
(2004–2005) was organized by Nawin Rawanchaikul through a collaboration with Inson Wongsam,
a senior artist from Lamphun Province, at the Hariphunchai National Museum.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Galileo Chini and The Colors of Asia โดย กำลิเลโอ คินี และ ศิลปินเอเชีย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ ิ ์
พระบรมรำชินีนำถ

Bangkok – Galileo Chini and the Colors of Asia, an exhibition by Galileo Chini and Asian artists at
the Queen’s Gallery.

เชียงใหม่ – นิทรรศกำร Nothing: A Retrospective โดย คำมิน เลิศชัยประเสริฐ และ ฤกษ์ฤทธิ ์ ตีระวนิช ภัณฑำรักษ์โดย กฤติยำ กำวีวงศ์
ณ หอนิทรรศกำรศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

Chiang Mai – Nothing: A Retrospective, an exhibition by Kamin Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija,
was curated by Gridthiya Gaweewong and displayed at the Chiang Mai University Art Museum.

ในควำมร่วมมือของพิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป และ

Bangkok – Displayed at the National Gallery, the Video Sculpture in Germany Since 1963 exhibition was
organized through the collaboration between the National Gallery and the Goethe-Institut.

กรุงเทพฯ – ก่อตัง้ ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. มีหน่วยงำนในสังกัด 3 หน่วย
งำน ประกอบด้วย ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park), ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC), และสถำบัน
พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรูแ้ ห่งชำติ

Bangkok – The Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Video Sculpture in Germany
สถำบันเกอเธ่ ณ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป

Since 1963

or OKMD was established with three organizations under its aegis: Thailand Knowledge
Park (TK Park), the Thailand Creative & Design Center (TCDC), and the National Discovery
Museum Institute (NDMI)

นรำธิวำส – กำรจูโ่ จมค่ำยทหำรในอ�ำเภอเจำะไอร้อง รูจ้ กั กันในฐำนะ “เหตุกำรณ์ปล้นปืน”

Narathiwat – Large scale militant attack on an army base in Joh Ai Rong District.

ั
ปตตำนี
– กำรปิดล้อมยิงกลุม่ นักรบในมัสยิดกรือเซะและเหตุกำรณ์อน่ื แวดล้อม หรือทีเ่ รียกรวมๆ ว่ำ “เหตุกำรณ์กรือเซะ”

Pattani – The Krue Se incident, the siege and assault of the historic Krue Se Mosque in
Pattani Province.

นรำธิวำส – กำรชุมนุมประท้วงใหญ่ทอ่ี ำ� เภอตำกใบ หรือทีเ่ รียกว่ำ “เหตุกำรณ์ตำกใบ”

Narathiwat – The Takbai incident, a great demonstration in Tak Bai Distict.

ปตั ตำนี, ยะลำ, และนรำธิวำส – ประกำศกำรใช้กฎอัยกำรศึก

Pattani, Yala, and Narathiwat – Martial law was imposed.

อินโดนีเซีย – รัฐบำลอินโดนีเซียและกลุม่ แบ่งแยกดินแดนอำเจะห์ลงนำมในข้อตกลงหยุดยิง

Indonesia – The Indonesian government signed a ceasefire agreement with Aceh separatists.

ไทย, อินโดนีเซีย, ศรีลงั กำ, และอินเดีย – แผ่นดินไหวและคลืน่ สึนำมิในมหำสมุทรอินเดีย

Thailand, Indonesia, Sri Lanka, and India – Earthquake and the Indian Ocean tsunami
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เบอร์ลนิ , เยอรมนี – นิทรรศกำร Politics
กฤติยำ กำวีวงศ์ และ Ong Keng Sen

2005
of fun

ณ

Haus der Kulturen der Welt

ภัณฑำรักษ์โดย

Berlin, Germany – Politics of Fun, an exhibition with works by 19 artists from Southeast
Asia co-curated by Gridthiya Gaweewong and Ong Keng Sen at the Haus der Kulturen der Welt.

กัวลำลัมเปอร์, มำเลเซีย – นิทรรศกำร Pink Man in Paradise โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม ิ ณ Valentine Willie

Kuala Lumpur, Malaysia – Pink Man in Paradise, an exhibition by Manit Sriwanichpoom at

Fine Art

the Valentine Willie Fine Art.

เวนิส, อิตำลี – Venice Biennale ครังที
้ ่ 51 ศำลำไทยครังที
้ ่ 2 น�ำเสนอนิทรรศกำร Those dying wishing to stay,
Those living preparing to leave (คนตายอยากอยู่ คนอยูอ
่ ยากตาย) จัดแสดงผลงำนของสองศิลปินคือ
มณเฑียร บุญมำ และอำรยำ รำษฎร์จำ� เริญสุข โดยมีปญั ญำ วิจนิ ธนสำร, สุธี คุณำวิชยำนนท์ และลักขณำ
คุณำวิชยำนนท์ เป็ นภัณฑำรักษ์

Venice, Italy – The second Thai Pavilion for the 51st Venice Biennale presented Those Dying

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร ตายก่อนดับ: การกลับมาของ มณเฑียร บุญมา ณ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป

Wishing to Stay, Those Living Preparing to Leave, an exhibition curated Panya Vijinthanasarn,
Sutee Kunavichayanont, and Luckana Kunavichayanont to showcase works by two artists:
Montein Boonma and Araya Rasdjarmrearnsook.

Bangkok – Death Before Dying: The Return of Montien Boonma, an exhibition at the
National Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Michael Shaowanasai Greatest
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย

Hits R.E. 223

โดย ไมเคิล เชำวนำศัย

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Quiet Storm โดยกมล เผ่ำสวัสดิ ์ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Bangkok – Michael Shaowanasai Greatest Hits R.E. 223, an exhibition by Michael Shaowanasai
at the Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn university.
Bangkok – Quiet Storm, a solo exhibition by Kamol Phaosavasdi at the Art Center, Center of
Academic Resources, Chulalongkorn university.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร ไม่ใช่เก้าสิบองศา โดย ธวัชชัย พันธุส์ วัสดิ ์ ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – Flat Perception, a solo art exhibition by Tawatchai Puntusawasdi at the
Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร นีโอ-ชาตินยิ ม: นิทรรศการการเมืองร่วมสมัย โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม,ิ สุธี คุณำวิชำยำนนท์,
สำครินทร์ เครืออ่อน, อิง๋ เค, ชำติชำย ปุยเปี ย, วสันต์ สิทธิเขตต์, สันติ ทองสุข, ต้อย อังควัฒนะพงษ์
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Bangkok – Neo-Nationalism: A Contemporary Political Art Exhibition by Manit Sriwanichpoom,
Sutee Kunavichayanont, Ing K, Vasan Sitthiket, Chatchai Puipia, Toi Ungkavatanapong,
Sakarin Krue-On, and Santi Thongsuk at the Art Center, Center of Academic Resources
Chulalongkorn University.

ตีพมิ พ์หนังสือ ผมเป็ นศิลปิน โดย อำรยำ รำษฎร์จำ� เริญสุข ส�ำนักพิมพ์มติชน

The publication of Araya Rasdjarmrearnsook’s book (I) [masculine pronoun] Am an Artist

([Phom] pen sinlapin) by Matichon Publishing.

กรุงเทพฯ – พรชัย ใจมำ ได้รบั รำงวัลศิลปำธร สำขำทัศนศิลป์

ตีพมิ พ์หนังสือภำพถ่ำย Very Thai: everyday popular culture โดย Cornwell Smith น�ำเสนอภำพควำม
เป็ นไทยๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ภำพมอเตอร์ไซค์รบั จ้ำง, รถเข็นขำยลูกชิน้ ปิ้ง-ทอด, รถเข็นขำยส้มต�ำ,
ภำพสำยไฟทีห่ อ้ ยระโยงระยำงริมท้องถนนในกรุงเทพฯ

Bangkok – Pornchai Jaima was given Silpathorn Awards (visual arts).

Cornwell Smith’s book Very Thai: Everyday Popular Culture was published. It is a collection
of photographs depicting quintessential elements of everyday Thainess, e.g. motorcycle
taxi drivers, street food stalls selling grilled and fried meatballs or Thai-style spicy papaya salad,
or a chaotic mess of tangled electrical wires in Bangkok.

กรุงเทพฯ – เปิดศูนย์สร้ำงสรรค์กำรออกแบบ (TCDC) ณ อำคำรเอ็มโพเรียมชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ (ย้ำยไปที่
อำคำรไปรษณียก์ ลำง บำงรักใน พ.ศ. 2556) พร้อมเปิดนิทรรศกำร กันดารคือสินทรัพย์: อีสาน น�ำเสนอ
ควำมเป็ นอีสำนแบบร่วมสมัย

Bangkok – The opening of Thailand Creative & Design Center (TCDC) at the Emporium
Shopping Complex (later moved to Bang Rak Post Office in 2017), featuring the launch
of the exhibition Isan Retrospective: Deprivation, Creativity and Design, presenting
the notion of contemporary Isan.

กรุงเทพฯ – เปิด TK Park อุทยำนกำรเรียนรูต้ น้ แบบ หรือห้องสมุดมีชวี ติ ณ อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์

Bangkok – The opening of TK Park, a prototype learning space that operated under the
concept of “Living Library” at Central World.
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ลอนดอน, อังกฤษ – สุรสีห์ กุศลวงศ์ แสดงผลงำน One Pound Turbo Market (You’ll Have a Good Time)
ที่ Tate Modern

London, UK – One Pound Turbo Market (You’ll Have a Good Time), a performance installation
by Surasi Kusolwong at the Tate Modern

โฮจิมนิ ห์, เวียดนำม – Saigon Open City (2006-2007) ภัณฑำรักษ์โดย กฤติยำ กำวีวงศ์ และ ฤกษ์ฤทธิ ์
ตีระวนิช

Gridthiya Gaweewong and Rirkrit Tiravanija.

สิงคโปร์ – Singapore Biennale ครัง้ ทีห่ นึ่ง

Singapore – The 1st Singapore Biennale

สิงคโปร์ – นิทรรศกำร Southeast
ภัณฑำรักษ์โดย Ahmad Mashadi

Singapore – Southeast Asian Contemporary Art Practices During the 1960s–1980s,

Asian Contemporary Art Practices During the 1960s–1980s

Ho Chi Minh City, Vietnam – Saigon Open City (2006–2007), an exhibition co-curated by

an exhibition curated by Ahmad Mashadi.

จำร์กำตำ, อินโดนีเซีย – ก่อตัง้ Serrum Studio

Jakarta, Indonesia – Serrum Studio was founded.

โฮจิมนิ ห์, เวียดนำม – ก่อตัง้ a little blah blah (albb) พืน้ ทีท่ ำงศิลปะอิสระ

Ho Chi Minh City, Vietnam – a little blah blah (albb) was launched as an independent,
artist-run initiative to provide a platform for contemporary art.

กรุงเทพฯ – เปิดหอศิลป์รว่ มสมัย อำร์เดล โดย ถำวร โกอุดมวิทย์

Bangkok – Thavorn Ko-Udomvit opened the ARDEL Gallery of Modern Art.

กรุงเทพฯ – เปิด Gallery Ver โดย ฤกษ์ฤทธิ ์ ตีระวนิช

Bangkok – Rirkrit Tiravanija opened the Gallery Ver.

กรุงเทพฯ – เปิด Kathmandu Photo Gallery โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม ิ

Bangkok – Manit Sriwanichpoom opened the Kathmandu Photo Gallery.

กรุงเทพฯ – เปิดนัมเบอร์วนั แกเลอรี่

Bangkok – The Number 1 Gallery was opened.

ั
กรุงเทพฯ – ปญญำ
วิจนิ ทนสำร และทีมงำน เขียนภำพจิตรกรรมฝำผนัง ได้แก่ ภำพ สุวรรณภูมดิ าวดึงส์, แดนสรวงพิสทุ ธิ,์ และอนันตมหานคร ณ อำคำรสนำมบิน
สุวรรณภูม ิ

Bangkok – Panya Vijinthanasarn and his team painted three murals for the Suvarnabhumi Airport, namely Suvarnabhumi Dowwadung
(One Step to Heaven), Dan Suong Phi Sut (The Land of the Heaven), and Ananta Mahanakorn (The Great City).

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชกาลที ่ 9: 6 ทศวรรษศิลปะไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ พระบรมรำชิ
ิ์
นีนำถ, หอศิลป์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, และสัญจรไปยังจังหวัดมหำสำรคำม, อุบลรำชธำนี, และสงขลำ

Bangkok – The exhibition Art in the Reign of King Rama IX: 6 Decades of Thai Art was held at the Queen’s Gallery and the Silpakorn
University Art Gallery. It also travelled to three other provinces: Mahasarakam, Ubonratchthani, and Songkhla.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำรผลงำนศิลปกรรม “ในหลวง” โดย 12 ศิลปิน ณ หอศิลป์รว่ มสมัย อำร์เดล

Bangkok – Nai Luang (the King), an exhibition by 12 artists at the ARDEL Gallery of Modern Art.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร หลงกรุง เพือ่ เฉลิมฉลองวำระครบรอบ 100 ปี ของ จิม ทอมป์สนั โดย นำวิน ลำวัลย์ชยั กุล ณ Jim Thompson Art Center

Bangkok – An exhibition Lost in the City by Navin Rawanchaikul celebrating the centenary of the birth of Jim Thompson was
held at the Jim Thompson Art Center.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Arahmaiani in Bangkok: Stitching the Wound โดย Arahmaiani Feisal ภัณฑำรักษ์โดย Lenzi lola ณ Jim Thompson Art Center

Bangkok – Arahmaiani in Bangkok: Stitching the Wound, an exhibition by Arahmaiani Feisal, curated by Lenzi lola at the
Jim Thompson Art Center.

สงขลำ – เปิดหอศิลป์นครหำดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ

Songkhla – The opening of the Hatyai City Art Chamber in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Panya Vijinthanasarn and Andrew Stahl: Conversations, Collaborations and New Paintings โดย ปญั ญำ วิจนิ ธนสำร และ
Andrew Stahl ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

Bangkok – Panya Vijinthanasarn and Andrew Stahl: Conversations, Collaborations and New Paintings, an exhibition of individual
and collaborative paintings, prints, and drawings by Panya Vijinthanasarn and Andrew Stahl at the 100 Tonson Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร นางกวัก: มือใครยาว สาวได้ สาวเอา โดย สำครินทร์ เครืออ่อน และศิลปินรับเชิญ ไมเคิล เชำวนำศัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Bangkok – Nang Kwak: Equal Opportunity?, an exhibition by Sakarin Krue-On and Michael Shaowanasai (Invited Artist) at
the Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร แพล็ทฟอร์ม: นิวมีเดีย แล็บ ภัณฑำรักษ์โดย มนุพร เหลืองอร่ำม และ David Teh ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Bangkok – Platform: New Media Lab, an exhibition by Thai and Australian artists, curated by Manuporn Leungaram and
David Teh at the Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Good: New paintings 2006 โดย ไมเคิล เชำวนำศัย ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – Good: New paintings 2006, an exhibition by Michael Shaowanasai at the Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – ถ้อยความจากห้วงเวลาพิเศษ: เรือ่ ง-ของนักเล่าแห่งเมือง โดย อำรยำ รำษฎร์จำ� เริญสุข ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

Bangkok – Great Times Message: Storytellers of the Town, an exhibition by Araya Rasdjarmrearnsook at the 100 Tonson Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Pinkman in Wonderland โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม ิ ณ สถำนีรถไฟฟ้ำสนำมกีฬำแห่งชำติ

Bangkok – Pinkman in Wonderland, an exhibition by Manit Sriwanichpoom at the National Stadium BTS Skytrain Station.

กรุงเทพฯ – ความพอเพียง นิทรรศกำรเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงศิรริ ำชสมบัตคิ รบ 60 ปี ณ หอศิลป์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

Bangkok – Self-Sufficiency, the art exposition on the auspicious occasion of the 60th anniversary celebrations of His Majesty
King Rama IX’s accession to the throne at the Silpakorn University Art Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร นัง่ (เงิน) โดย คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ณ หอศิลป์ตำดู

Bangkok – Sitting (Money) 2004–2006, a sculpture exhibition by Kamin Lertchaiprasert at the Tadu Contemporary Art

ตีพมิ พ์หนังสือ สนทนากับความตาย อำรยำ รำษฎร์จำ� เริญสุข ส�ำนักพิมพ์มติชน

Art and Words, a book by Araya Rasdjarmrearnsook, was published by Matichon Publishing..

กรุงเทพฯ – ชำติชำย ปุยเปีย ได้รบั รำงวัลศิลปำธร สำขำทัศนศิลป์

Bangkok – Chatchai Puipia recieved Silpathorn Awards (Visual Arts).

ปตั ตำนี – ก่อตัง้ ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้

Pattani – The Deep South Watch was established.

ไทย – รัฐประหำร วันที่ 19 กันยำยน โดยคณะปฏิรปู กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข (คปค.) ซึง่ มีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เป็ นหัวหน้ำคณะรัฐประหำร

Thailand – A coup d’état was staged on September 19 by the Council for Democratic

ไทย และ ลำว – เปิดสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว 2 สะพำนข้ำมแม่น้�ำโขงเชือ่ มต่อจังหวัดมุกดำหำรของ
ประเทศไทยเข้ำกับแขวงสะหวันนะเขตของประเทศลำว

Thailand and Loaos – The inauguration of the second Thai-Lao Friendship Bridge over

Reform led by General Sonthi Boonyaratglin.

the Mekong, connecting Thailand’s Mukdahan Province to the Laos city of Savannakhet.
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ปกั กิง่ , จีน – นิทรรศกำร Charm and Chasm โดย อภิชำติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, คำมิน เลิศชัยประเสริฐ,
มำนิต ศรีวำนิชภูม,ิ นที อุตฤทธิ ์, นำวิน ลำวัลย์ชยั กุล, พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์, ฤกษ์ฤทธิ ์ ตีระวนิช, สำครินทร์
เครืออ่อน, และวสันต์ สิทธิเขตต์ ณ Tang Contemporary Art

Beijing, China – Charm and Chasm, an exhibition by Apichatpong Weerasethaku, Kamin
Lertchaiprasert, Manit Sriwanichpoom, Natee Utarit, Navin Rawanchaikul, Pinaree Sanpitak,
Rirkrit Tiravanija, Sakarin Krue-on, and Vasan Sitthiket on August 4–28, 2007 at the Tang
Contemporary Art.

โฮจิมนิ ห์, เวียดนำม – ก่อตัง้ พืน้ ทีศ่ ลิ ปะอิสระ Sàn Art

Ho Chi Minh City, Vietnam – an artist-initiated, non-profit art platform Sàn Art was founded.

เวนิส, อิตำลี – Venice Biennale ครัง้ ที่ 52 ศำลำไทยครัง้ ที่ 3 นิทรรศกำร Globalization... Please Slow Down
(เชิญคุณก่อน...ขอหยุดคิด) โดย อ�ำมฤทธิ ์ ชูสุวรรณ และ นิพนั ธ์ โอฬำรนิเวศน์ โดยมีอภิศกั ดิ ์ สนจด
เป็ นภัณฑำรักษ์

Venice, Italy – The third Thai Pavilion for the 52nd Venice Biennale presented Globalization...
and Nipan Oranniwesna.

กรุงเทพฯ – เปิดตัว Bangkok Art Map (BAM)

Bangkok – The launching of the Bangkok Art Map (BAM).

กรุงเทพฯ – ธนำคำรกสิกรไทยกลับมำจัดงำนประกวดศิลปกรรมเนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9

Bangkok – Kasikorn Bank organized a painting competition to celebrate the auspicious occasion of His Majesty King Rama IX’s

Please Slow Down, an exhibition curated Apisak Sonjod to display works by Amrit Chusuwan

80th Birthday Anniversary.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำรผลงำนศิลป์ชนั ้ ยอด 2007 ศิลปินศิษย์เก่าศิลปากร เทิดไท้ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั องค์อคั รศิลปิน ณ ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลเวิลด์

Bangkok – An art exhibition par excellence Silpakorn Alumni Artists Celebrate the 80th Birthday Anniversary of His Majesty

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระผูท้ รงงานอันยิง่ ใหญ่ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมรำชินีนำถ

Bangkok – King Bhumibol Adulyadej: The Great Achiever, a painting exhibition to commemorate King Rama IX’s 80th Birthday at

the King, the Great Artist was held at Central World.

the Queen’s Gallery.

กรุงเทพฯ – คณะสงฆ์และฆรำวำสออกมำต่อต้ำนภำพ ภิกษุสนั ดานกา ของ อนุพงษ์ จันทร ทีช่ นะรำงวัลเหรียญทองสำขำจิตรกรรม ในกำรแสดงศิลปกรรม
แห่งชำติครัง้ ที่ 53 เนื่องจำกเห็นว่ำเนื้อหำของภำพสะท้อนถึงกำรย�่ำยีพทุ ธศำสนำ

Bangkok – The painting Last Bite From the Monk’s Bowl by Anupong Chantorn, which won the Gold Medal (Painting) at the 53rd
National Exhibition of Art, stirred an outcry from the religious circles, claiming the artwork damaged the reputation of Buddhism.

กำญจนบุร ี – เปิด บ้ำนศิลปินแห่งชำติ หอศิลป์เอมเจริญ โดย ประเทือง เอมเจริญ

Kanchanaburi – The opening of the Emjaroen Art Gallery, the house of the national artist Pratuang Emjaroen.

นครปฐม – เปิดหอศิลป์สนำมจันทร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Nakornpathom – The opening of the Sanamchandra Art Gallery, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus.

เชียงใหม่ – จัดท�ำหนังสือ เยีย่ มชมเฮือนสล่าล้านนา โดยได้รบั กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Chiang Mai – The book Yiam Chom Huen Sa-la Lanna (a visit to the Lanna artist’s house) was published through the support of
the Office of Contemporary Art and Culture.

กระบี่ – เปิดประติมำกรรมอนุสรณ์ภยั พิบตั สิ นึ ำมิ กอดฉันให้แน่น โดย Louis Bourgeois ประติมำกรชำวฝรังเศส
่ ณ อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ

Krabi – The inauguration of the tsunami memorial sculpture Hold Me Close by Louis Bourgeois at the Hat Nopparat Thara
National Park.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร ในความพร่ามัวของปรารถนา โดย อำรยำ รำษฎร์จำ� เริญสุข ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

Bangkok – In a blur of desire, an exhibition by Araya Rasdjarmrearnsook at the 100 Tonson Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร นมกับเมฆ โดย พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์ ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

Bangkok – Breasts & Clouds, an exhibition by Pinaree Sanpitak at the 100 Tonson Gallery.

กรุงเทพฯ – Talk About Love นิทรรศกำรงำนศิลปะทีต่ คี วำมหมำยจำกอัลบัม้ Let’s talk about love ผ่ำนมุมมองศิลปิน 11 คน ได้แก่ ยุร ี เกนสำคู,
ท๊อป จ่ำงตระกูล, สุโรจนำ เศรษฐบุตร, ธำดำ วำริช, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปอม จิตรประทักษ์, ไทวิจติ พึง่ เกษมสมบูรณ์, วุฒกิ ร คงคำ, พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์,
กรกฤช เจียรพินิจนันท์, และจักรพันธ์ วิลำสินีกุล ณ หอศิลปมหำวิทยำลัยกรุงเทพ

Bangkok – An art exhibition Talk About Love was held at the Bangkok University Art Gallery, featuring works by 11 artists:
Jakapan Vilasineekul, Kornkrit Jianpinidnan, Pinaree Sanpitak, Pomm Jitpratuk, Surojana Sesthabutha, Tada Varich, Thaiwijit
Poengkasemsomboon, Toi Ungkavatanapong, Top Changtrakul, Wutikorn Kongka, and Yuree Kensaku. This exhibition was
inspired by songs from the album Let’s Talk About Love.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Untitled 2550: (26,59,34,39 and 503) โดยไมเคิล เชำวนำศัย ณ น�ำทองแกลเลอรี

Bangkok – Untitled 2007: (26,59,34,39 and 503), an exhibition by Michael Shaowanasai at the Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ – วสันต์ สิทธิเขตต์, ฤกษ์ฤทธิ ์ ตีระวนิช, และ พินรี สัณฑ์พทิ กั ษ์ ได้รบั รำงวัลศิลปำธร สำขำทัศนศิลป์

Bangkok – Vasan Sitthiket, Rirkrit Tiravanija, and Pinaree Sanpitak received Silpathorn Awards.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร ชีวติ ทุกวัน โดยคำมิน เลิศชัยประเสริฐ ณ ถัง แกลเลอรี่

Bangkok – Lifeveryday, an exhibition by Kamin Lertchaiprasert at the Tang Contemporary Art.

ไทย – คณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญมีคำ� สังยุ
่ บพรรคประชำธิปไตยก้ำวหน้ำ, พรรคพัฒนำชำติไทย, พรรคแผ่นดินไทย,
และพรรคไทยรักไทย รวมทัง้ ให้เพิกถอนสิทธิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรบริหำรพรรคทัง้ 4 พรรค มีกำ� หนด 5 ปี

Thailand – The Constitutional Tribunal ordered the dissolution of the Progressive
Democratic Party, Pattana Chartthai Party, Thai Ground Party, and Thai Rak Thai Party.
The order also imposed a 5-year revocation of election rights of the executive members
of these four parties.

ไทย – พรรคพลังประชำชนชนะกำรเลือกตัง้

Thailand – The People Power Party (PPP) won the election.

ไทย – พระรำชพิธมี หำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2550

Thailand – The Celebration of His Majesty King Rama IX’s 80th Birthday Anniversary on
December 5.

ไทย – เปิดตัวภำพยนตร์องิ ประวัตศิ ำสตร์ตำ� นำนสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ภำค
ชำตรีเฉลิม ยุคล

1

ก�ำกับโดยหม่อมเจ้ำ

Thailand – The launch of King Naresuan 1, a historical epic directed by Chatrichalerm Yukol.

2551

2008

คัสเซิล, เยอรมนี – งำนเทศกำลศิลปะ documenta 12 นิตยสำรและเว็บไซต์ของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั กำร
คัดเลือกทัง้ หมด 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน, ฟ้าเดียวกัน, เว็บไซต์ ประชาไท, โอเพ่นออนไลน์,
นิตยสำร Questionmark, และ เว็บไซต์ Budpage ไปร่วมพูดคุย สมเกียรติ ตัง้ มโน กล่ำวถึงกรณีทเ่ี ว็บไซต์
midnightuniv.org ถูกสังปิ
่ ดหลังเหตุกำรณ์รฐั ประหำร

Kassel, Germany – Six Thai magazines and websites were selected to be featured in a discussion

ไทเป, ไต้หวัน – Coffee, Cigarettes and Pad Thai: Contemporary Art in Southeast Asia นิทรรศกำร
คัดสรรผลงำนศิลปะจำกศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 17 คน ใน 6 ประเทศ ภัณฑำรักษ์โดย Eugene Tan
โดยมีนิพนั ธ์ โอฬำรนิเวศน์, พรทวีศกั ดิ ์ ริมสกุล และมำนิต ศรีวำนิชภูม ิ เข้ำร่วมแสดง ณ Eslite Gallery

at the art festival documenta 12. The selected independent media were Midnight University,

Same Sky, Prachatai, OpenOnline, Questionmark, and Budpage. Somkiat Tangnamo mentioned
the closure of his website Midnight University (midnightuniv.org) by the military junta’s order.
Taipei, Taiwan – Coffee, Cigarettes and Pad Thai: Contemporary Art in Southeast Asia,
an exhibition curated by Eugene Tan featuring 17 artists from six Southeast Asian countries,
took place at Eslite Gallery. The selected Thai artists were Nipan Oranniwesna, Porntaweesak
Rimsakul, and Manit Sriwanichpoom.

กรุงเทพฯ – เปิดหอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (BACC)

Bangkok – The opening of the Bangkok Art and Cultural Centre (BACC).

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร รอยยิม้ สยาม: ศิลปะ+ศรัทธา+การเมือง+ความรัก ภัณฑำรักษ์โดย อภินนั ท์ โปษยำนนท์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร

Bangkok – Traces of Siamese Smile Art + Faith + Politics + Love, curated by Apinan Poshyananda at the Bangkok Art and
Cultural Centre (BACC).

นนทบุร ี – นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงศิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี

Nonthaburi – The 60th Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne, an art exhibition at Impact Arena
Muang Thong Thani.

กรุงเทพฯ – โครงกำรศิลปกรรม พระประวัตแิ ละพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้ำพีน่ ำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวฒ
ั นำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ส�ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับศิลปินร่วมสมัยสำขำทัศนศิลป์ จิตรกรรมจำกทัวทุ
่ กภำคของประเทศ จ�ำนวน 84 คน เพือ่ น้อมร�ำลึกถึง
พระกรุณำธิคณ
ุ และพระเมตตำคุณของสมเด็จพระเจ้ำพีน่ ำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวฒ
ั นำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจิตรกรรม
โดยน�ำผลงำนของศิลปินทัง้ หมดไปติดตัง้ ทีท่ อ้ งสนำมหลวง ในโอกำสกำรจัดงำนพระรำชพิธพี ระรำชทำนเพลิงศพ

Bangkok – The art exhibition commemorating the life and work of HRH Princess Galyani Vadhana was created by Office
of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, featuring 84 contemporary artists from different regions of Thailand.
All the paintings were displayed at Sanam Luang for the royal cremation ceremony of the Princess.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร มาจาก(คนละ)ฟากฟ้าของเพิงผา สูก่ ารทลายเส้นแบ่งของวิธวี ทิ ยาทางโบราณคดี วลีในทางมานุษยวิทยาและมายาในศิลปกรรม ณ
พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป

Bangkok – From (Different) Horizons of Rockshelter: breaking through the lines of archaeological methods, phrases in anthropology,
and myths in arts, an exhibition at the National Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Prasong Leumeung 2007 โดย ประสงค์ ลือเมือง ณ นัมเบอร์วนั แกลอรี่

Bangkok – Prasong Leumeung 2007, an exhibition by Prasong Leumeung at the Number 1 Gallery.

กรุงเทพฯ – อำรยำ รำษฎร์จำ� เริญสุข ได้รบั รำงวัลศิลปำธร สำขำทัศนศิลป์

Bangkok – Araya Rasdjarmrearnsook received Silpathorn Awards (Visual Arts).

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร The Mekong Art & Culture Project Traveling Exhibition โดย เพ็ญวดี นพเกตุ มำนนท์, Kong Vollak, Misouda Heuangsoukkhoun,
และ Le Ngoc Thanh ณ หอศิลป์ตำดู

Bangkok – The Mekong Art & Culture Project Traveling Exhibition by Penwadee Nophaket Manont, Kong Vollak, Misouda
Heuangsoukkhoun, and Le Ngoc Thanh at the Tadu Contemporary Art.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Our Lady of the Low Countries โดย ไมเคิล เชำวนำศัย ณ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่

Bangkok – Our Lady of the Low Countries, an exhibition by Michael Shaowanasai at the Kathmandu Photo Gallery

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Beyond. . . โดย คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

Bangkok – Beyond. . ., an exhibition by Kamin Lertchaiprasert at the 100 Tonson Gallery.

Pettifor เป็ นภัณฑำรักษ์

กรุงเทพฯ – ศาลานาวิน นิทรรศกำรแสดงผลงำนย้อนหลังของนำวิน ลำวัลย์ชยั กุล พร้อมกำรเปิดตัวหนังสือ ศำลำนำวิน ในรูปแบบของนิตยสำร มี Steven
ณ เดอะริเวอร์ พรอเมอนำด

Bangkok – Sala Navin’s, a retrospective exhibition of works by Navin Rawanchaikul curated by Steven Pettifor at the River
Promenade.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร 8/8/08 – 8/8/38: New Performance โดย ไมเคิล เชำวนำศัย ณ น�ำทองแกลเลอรี่

Bangkok – 8/8/08 – 8/8/38: New Performance by Michael Shaowanasai at the Numthong Gallery.

กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ – นิทรรศกำร More to Love: The Art of Living Together: Contemporary Art โครงกำรศิลปะเพือ่ ลดกำรแบ่งแยกต่อผูป้ ว่ ย
เอชไอวีและเอดส์ สนับสนุนโดยศูนย์ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพือ่ กำรวิจยั ทำงคลินิกด้ำนโรคเอดส์

Bangkok and Chiang Mai – More to Love: The Art of Living Together: Contemporary Art, an exhibition by the HIV
Netherlands-Australia-Thailand Research Collaboration aimed at drawing attention to the exclusion and stigmatization
experienced by those suffering from HIV/Aids.

ตีพมิ พ์หนังสือรวบรวมบทควำม ศิลปะ ณ บัดนี้ โดย อรรฆย์ ฟองสมุทร

The publication of Art Now, a collection of articles written by Ark Fongsmut for his column “Hype Art” in Esquire Magazine.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำรกรุงเทพฯ 226: ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมืองสูก่ รุงเทพฯ ในฝนั ภัณฑำรักษ์โดย ลักขณำ คุณำวิชยำนนท์ และ อภิศกั ดิ ์ สนจด
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร

Bangkok – KRUNGTHEP 226: The Art from Early Days Bangkok to the Imagined Future, an exhibition curated by Luckana
Kunavichayanont and Apisak Sonjod at the Bangkok Art and Culture Centre.

ไทย – สมัคร สุนทรเวช เป็ นนำยกรัฐมนตรี

Thailand – Samak Sundaravej became the Prime Minister.

ไทย – สมเด็จพระเจ้ำพีน่ ำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวฒ
ั นำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ สิน้ พระชนม์

Thailand – HRH Princess Galyani Vadhana passed away.

กรุงเทพฯ – จัดตัง้ โครงกำรทดลอง เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) กลุม่ พลเมืองทีร่ วมตัวกันเพือ่
สนับสนุนสิทธิพลเมืองออนไลน์

Bangkok – Thai Netizen Network, a pilot experimental project was set up as a platform that

กรุงเทพฯ – กำรประท้วงของกลุม่ พันธมิตรประชำชนเพือ่ ประชำธิปไตย หรือกลุม่ คนเสือ้ เหลืองโดยกำรปิดสนำมบิน
สุวรรณภูม ิ เพือ่ ต่อต้ำนและขับไล่รฐั บำลสมชำย วงศ์สวัสดิ ์ รัฐบำลปรำบปรำมผูช้ มุ นุม กระทังนำยอภิ
่
สทิ ธิ ์ เวชชำชีวะขึน้ มำ
เป็ นนำยกรัฐมนตรี

Bangkok – The anti-government protest by the People’s Alliance for Democracy, or the

กรุงเทพฯ – เปิดมิวเซียมสยำม ภำยใต้กำรดูแลของสถำบันพิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรูแ้ ห่งชำติ พร้อมนิทรรศกำรถำวรชุด
เรียงความประเทศไทย (พ.ศ. 2551–2559)

Bangkok – The Museum Siam was opened under the management of the National Discovery

advocates for digital rights.

Yellow Shirts, proceeded to shut down Suvarnabhumi airport, leading to the government’s
crackdown. Eventually, Abhisit Vejjajiva became the Prime Minister.

Museum Institute. It housed a permanent exhibition entitled The Account of Thailand
(2008–2016).

ปตั ตำนี – กำรชุมนุ มเพื่อประท้วงเหตุกำรณ์ ละเมิดอ�ำนำจหน้ ำที่ของหน่ วยงำนควำมมันคงของรั
่
ฐที่มสั ยิดกลำง
จังหวัดปตั ตำนี

Pattani – Mass demonstrations against abuses by the security forces at the Pattani

เมียนมำ – พำยุไซโคลนนำร์กสี พัดเข้ำบริเวณสำมเหลีย่ มปำกแม่น้�ำอิรวดี

Myanmar – Cyclone Nargis swept across the Irrawaddy Delta.

ไทย และ กัมพูชำ – กรณีพพิ ำทพรมแดนไทย-กัมพูชำ หรือกรณีพพิ ำทพรมแดนพืน้ ทีป่ รำสำทพระวิหำร ส่งผลให้
มีกำรปะทะระหว่ำงก�ำลังทหำรทัง้ สองฝำ่ ยหลำยครัง้ ในช่วงสองสำมปีต่อมำ พร้อมกับกำรอ้ำงสิทธิ ์ของแต่ละฝำ่ ยเหนือ
พืน้ ทีพ่ พิ ำทดังกล่ำว

Thailand and Cambodia – The Cambodian-Thai border dispute over the Preach Vihear temple

Central Mosque.

caused several exchanges of fire between Thai and Cambodian troops stationed at
the conflicted area over a few years. Both sides claimed territorial ownership of the land
around the temple.

ตีพมิ พ์หนังสือภำพถ่ำย 101 Thai Forms โดย วิจติ ร อภิชำติเกรียงไกร

The publication of 101 Thai Forms, a photography book by Wijit Apichartkriengkrai.
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เวนิส, อิตำลี – Venice Biennale ครัง้ ที่ 53 ศำลำไทยครัง้ ที่ 4 น�ำเสนอนิทรรศกำร
Gondola al Paradiso Co.,Ltd. (นาวาสูส
่ วรรค์ กัมปะนี) โดยมีถำวร โกอุดมวิทย์ และ
อ�ำมฤทธิ ์ ชูสุวรรณ เป็ นภัณฑำรักษ์ แสดงผลงำนของสำครินทร์ เครืออ่อน, ไมเคิล
เชำวนำศัย, สุดศิร ิ ปุยอ๊อก, ศุภร ชูทรงเดช, และวันทนีย์ ศิรพิ ฒ
ั นำนันทกูร

Venice, Italy – The fourth Thai Pavilion for the 53rd Venice Biennale
presented Gondola al Paradiso Co.,Ltd., an exhibition curated by Thavorn
Ko-Udomvit and Amrit Chusuwan to showcase artworks by Sakarin
Krue-On, Michael Shaowanasai, Sudsiri Pui-Ock, Suporn Shusongdej,
and Wantanee Siripattananuntakul.

กรุงเทพฯ – เทศกำลศิลปะ บำงกอก…กล้วย…กล้วย!!!

Bangkok – Bangkok...Bananas!!, an art and cultural festival

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร TRACES รวบรวมผลงำนวิดโี อและภำพถ่ำยเพือ่ รือ้ ฟื้นควำมทรง
จ�ำร่วมในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศิลปินจำกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภัณฑำรักษ์
โดย กฤติยำ กำวีวงศ์ และผูช้ ว่ ยภัณฑำรักษ์ แมรี่ ปำนสง่ำ ณ Jim Thompson Art Center

Bangkok – TRACES, a video art and photography exhibition at the Jim
Thompson Art Center was curated by Gridthiya Gaweewong together with
Mary Pansanga, assistant curator, to reinvestigate Southeast Asia’s shared
socio-cultural history through works by artists from the region.

กรุงเทพฯ – พัดยศ พุทธเจริญ และ สำครินทร์ เครืออ่อน ได้รบั รำงวัลศิลปำธร สำขำทัศนศิลป์

Bangkok – Phatyos Buddhacharoen and Sakarin Krue-On recieved Silpathorn
Awards (Visual Arts)

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Without Balancing โดยธวัชชัย พันธุส์ วัสดิ ์ ณ หอศิลป์รว่ มสมัย
อำร์เดล
กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร 40 ปี ศิลปะสะสมทิสโก้: 4 ทศวรรษศิลป์รว่ มสมัยไทย ณ อำคำร
ทิสโก้ทำวเวอร์
กรุงเทพฯ – นิทรรศกำร Beyond โดย คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ณ น�ำทองแกลเลอรี่

Bangkok – Without Balancing, an exhibition by Tawatchai Puntusawasdit at
the ARDEL Gallery of Modern Art.
Bangkok – The 40th Anniversary of TISCO Art Collection: 4 Decades of Thai

Contemporary Art, an exhibition at TISCO Tower.
Bangkok – Beyond, an exhibition by Kamin Lertchaiprasert at the Numthong
Gallery.

กรุงเทพฯ – นิทรรศกำรภำพถ่ำย Master โดย มำนิต ศรีวำนิชภูม ิ ณ คัดมันดู โฟโต้
แกลเลอรี่

Bangkok – Master, an exhibition by Manit Sriwanichpoom at the Kathmandu

ไทย – กำรระบำดของไวรัสสำยพันธุใ์ หม่ A-2009 H1N1 ในประเทศไทย เรียกว่ำ
“ไข้หวัด 2009”

Thailand – A pandemic of a new flu virus known as H1N1, or so-called

กรุงเทพฯ – รัฐบำลปรำบผูช้ ุมนุ มเสือ้ แดงในเดือนเมษำยน ถูกเรียกว่ำ “สงกรำนต์
เลือด”

Bangkok – The government cracked down on the Red Shirt protesters

Photo Gallery.

the “2009 flu”.

in April. The clash was later termed “Bloody Songkran”.

