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HIGHLIGHT EXHIBITION

นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือก ครั้งที่ 8
“รื่นเริง เถลิงศก”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
28 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2562
หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9
“รื่นเริง เถลิงศก” สื่อความหมายถึงชวงเวลาแหงการเริ่มตนศักราชใหมอันรุงโรจนรื่นเริง บอกเลา
บรรยากาศความสุข ความหวัง ความปรารถนาดีที่ผูคนพึงมีตอกันโดยไมจำเปนตองยึดโยงที่รูปแบบ
การสรางสรรคผลงานแบบใดแบบหนึ่ง แตเปดโอกาสใหศิลปนไดใชจินตนาการผสมผสานกับศักยภาพ
ทางศิลปะแบบเหมือนจริง ถายทอดความงดงามอันลึกซึง้ ใหปรากฏ ในผลงานศิลปะทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพและสือ
่ ผสม โดยไมจำกัดเทคนิคและวัสดุ นิทรรศการครัง้ นีม
้ ผ
ี ลงานทีไ่ ดรบ
ั รางวัล 20 ชิน
้ และ
ผลงานรวมแสดง 36 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 56 ชิ้นที่รวมจัดแสดง

The 8th White Elephant Art Award Exhibition
“Joyous Celebrations”
Thai Beverage Public Company Limited and Bangkok Art and Culture Centre
28 March - 12 May 2019
Main Gallery, 9th ﬂoor
“Joyous Celebrations” presents a special art collection to celebrate the beginning
of the new year. Blending imagination with realistic art, artists were invited to
portray the beauty of the festive season in paintings, sculptures, prints and mixed
media with no limitation on the techniques nor materials. The exhibition features
a selected of 56 works of art, comprising 20 award-winning and 36 selected pieces.

MAIN EXHIBITION

TianTian Xiang Shang ( TTXS )
“ศิลปะ {การเรียนรู} คือ การเรียนรู {ศิลปะ}”
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับคณะซูนีไอโคซาฮีดร็อน
ดวยความสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกง (กรุงเทพฯ)
1 มีนาคม -12 เมษายน 2562
หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8
สุภาษิตจีน “เทียนเทียนเซี่ยงซาง” แปลถอดความไดวา เรียนรูสิ่งใหม กาวหนาตอไป
นิทรรศการนีร้ วบรวมผลงานออกแบบสรางสรรคตก
ุ ตาเทียนเทียนฯ ของศิลปนหลายสาขาของฮองกง
และนานาประเทศกวา 200 ชิน
้ ศิลปน ผูร ก
ั และสนับสนุนงานศิลปะไทยไดออกแบบเพิม
่ อีกมากกวา 100
ชิ้น เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มาชมนิทรรศการไดสรางสรรคตามจินตนาการอีกกวา 2,000 ชิ้น
#TTXSbacc

TianTian Xiang Shang ( TTXS )
“Arts is Learning Learning is Arts”
Bangkok Art and Culture Centre and Zuni Icosahedron Supported by Hong Kong
Economic and Trade Ofﬁce (Bangkok)
1 March - 12 April 2019
Main Gallery, 8th ﬂoor
Tian Tian Xiang Shang is a Chinese proverb, literally translated as “looking up,
every day”. The exhibition comprises over 200 upward-looking Tian Tian statues
designed by Hong Kong and international creative professionals. Thai artists and
art lovers contribute more than 100 to the collection. Visitors are also invited to join
the cultural dialogue and decorate another 2,000 white ﬁgurines. #BEYOURSELF

UPCOMING EXHIBITIONS

นิทรรศการ Early Years Project
โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
10 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2562
หองนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โครงการบมเพาะ ศิลปนรุนใหมหรือผูที่อยูในชวงเริ่มตนของการทำงาน เขารวมกิจกรรมปฏิบัติการ สัมมนา
หรือกิจกรรมพิเศษตางๆ เพือ
่ พัฒนาผลงานและศักยภาพของตนไดอยางตอเนือ
่ งและมีประสิทธิภาพ เมือ
่ สิน
้ สุด
โครงการทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานและโครงการของศิลปน เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางและ
ทุนศิลปนพำนัก

Early Years Project
An Incubating Project for Young Artists
Bangkok Art and Culture Centre
10 May - 28 July 2019
Main Gallery, 7th ﬂoor
The Early Years Project incubates young and early-career artists. Participants attend
workshops, seminars and other special activities designed to continually develop their
work and potential as artists. Following the project’s conclusion, a panel of judges
will award a Mobility Fund and an Artist-in-Residence scholarship to two artists based
on their showcases and projects.

2 - 7 April 2019
Curved Wall, 5th Floor
Bangkok Art and Culture Centre

ACTIVITIES

2019

วันเสารที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ หอง Friends of bacc ชั้น 6

@bacc

โดย
กลุมนิทานแตมฝน

ไมมีคาใชจายในการเขารวม ไมตองสำรองที่นั่ง
(อุปกรณศิลปะประดิษฐมี 40 ชุด)
ลงทะเบียนเวลา 13.30 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-8 ป

สรางสรรคโดย
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 214 6630-8 ตอ 126, 127

PEOPLE’S GALLERY

นิทรรศการ
งอกงามความเดียวดาย
กิตติพงษ รุธิรวรรณวงศ
4 - 28 เมษายน 2562
หอง People's Gallery P1
ชั้น 2 artHUB@bacc

The Lonely Growth
Kittipong Rutirawonwong
4 - 28 April 2019
People's Gallery P1
2nd ﬂoor, artHUB@bacc

ปจจุบน
ั สิง่ ตางๆ ในโลกออนไลนกบ
ั ในโลกจริงเกิดขึน
้ ควบคูก
 น
ั ไป
ทัง้ ขาวสาร ขอมูล เหตุการณตา งๆ หรือแมกระทัง่ ตัวตนของ
เราเอง และบางครัง้ มนุษยเขาไปสถิตในโลกออนไลนจนลืมสิง่ ที่
เกิดขึน
้ รอบๆ ตัวในโลกจริง และซึมซับสิง่ ทีร่ บ
ั รูใ นโลกออนไลน
เขาไปในตัวตนอยางไมทันรูตัว

People nowadays live parallel lives, online and in
the actual world. News, information, events, and
even our identity unfold simultaneously in both.
At times, people are so absorbed in their virtual
life that they forget the reality and unconsciously
infuse what they consume online into their identity.

PEOPLE’S GALLERY

นิทรรศการ 20 Memoirs

ในฐานะผูอาน ศิลปนสนใจขยับขยายอาณาเขตของหนังสือ
และวัฒนธรรมการอานไปสูพื้นที่อื่นๆ

Dear Reader
4 - 28 เมษายน 2562
หอง People's Gallery P2
ชั้น 2 artHUB@bacc

20 Memoirs
Dear Reader
4 - 28 April 2019
People's Gallery P2
2nd ﬂoor, artHUB@bacc

As a reader, the artist is interested in expanding
the boundaries of books and reading cultures to
other areas.

PEOPLE’S GALLERY

นิทรรศการ
ศิรา-พัสตราภรณ
ธีรพล สีสังข
และ เกรียงไกร แกวสุวรรณ
4 - 28 เมษายน 2562
หอง People's Gallery P3
ชั้น 2 artHUB@bacc

SIRA-BHASTRABHORN
Teerapon Sisung
and Kriangkrai Keawsuwan
4 - 28 April 2019
People's Gallery P3
2nd ﬂoor, artHUB@bacc

ศิราภรณ และพัสตราภรณ เปนผลงานวิจต
ิ รศิลป ซึง่ สะทอนวัฒนธรรม
และชาติพน
ั ธุอ
 น
ั ดีงามของชาติทแ่ี สดงเอกลักษณทม
่ี ส
ี น
ุ ทรียภาพ
และคุณคาทางทัศนศิลป เกิดเปนแรงบันดาลใจแกศิลปนในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะผานเทคนิคกระบวนการเย็บปกและถักทอ
บงบอกถึงความเจริญงอกงามทางดานวัฒนธรรม และคุณคาดาน
จิตใจทีไ่ มใชเพียงเครือ
่ งประดับ หรืออาภรณทส
่ี วมใสเปนเปลือกนอก
เทานั้น

Khon headdress and costume are the quintessence
of Thai ﬁne arts, reﬂecting a rich national culture and
ethnic heritage, as well as unique artistic values. Inspired
by the traditional craft, the artists created the collection
using embroidery and weaving to highlight the cultural
reﬁnement and spiritual value beyond that of accessories
and clothing.

BACC SHOP

Summer

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

Sale

Sale

20%

หนังสือที่จะทำใหคุณเขาใจ
ความหมายของศิลปะมากยิ่งขึ้น

OFF

Sale

กระเปาผา
ผลงานคุณวสันต สิทธิเขตต

30%

* April 2019 only (or until STOCK LASTS!)

OFF

@

artHUB BACC

Thailand Closet
2nd ﬂoor
Tel. 091 802 2816
Thailand Closet Bangkok

รานคาสุดชิคแหงใหม รวบรวมสินคาทอมือและทำมือฝมอ
ื นักออกแบบชาวไทย อาทิ กระเปาลายไทย ชุดผาทอ
เดรสผาขาวมา และเครือ
่ งประดับดีไซนเกไก โดดเดนดวยสไตลแฟชัน
่ รวมสมัย อบอวลดวยกลิน
่ อายแหงวัฒนธรรม
Thailand Closet: a new popular shopping place, where Thai handcraft meets contemporary
fashion. Explore various products by Thai designers such as Thai pattern bags, Pha Khao Ma
dresses and chic accessories. We'd like to invite you to enjoy the outstanding contemporary
fashion and the Thai cultural atmosphere.

Coffee Booms
3rd ﬂoor
Tel. 081 803 5889, 086 456 896
Coffee Booms

พบกับเครือ
่ งดืม
่ และอาหารวางหลากหลายประเภท อาทิ กาแฟสด ชา สมูทตีผ
้ ลไม แซนวิช ขนมปงกรอบ ฯลฯ
ในบรรยากาศสบายๆ
Enjoy coffee, tea, smoothies, sandwiches, toasts and many more delicious treats
at Coffee Booms.

arthubbacc

