issue 93
January 2021 / Calendar
กิจกรรมในหอศิลปกรุงเทพฯ

HIGHLIGHT EXHIBITION

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “ชีวิตยามอยูบาน”
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิสงเสริมการถายภาพ
10 ธันวาคม 2563 - 7 กุมภาพันธ 2564
หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9
รวมชืน
่ ชมพระอัจฉริยภาพดานการถายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานภาพถายฝพระหัตถที่ไดทรงบันทึกไว
ระหวางป 2562 - 2563 มาจัดแสดงใหผชู มไดทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถายภาพนัน
้ ๆ ในหัวขอ
“ชีวิตยามอยูบาน: Life@Home” ภายในนิทรรศการจัดแสดง ภาพถายแขวนผนัง, ภาพเล็กจำลอง
บรรยากาศสวน และ Art wall รวมภาพถายทั้งหมดกวา 700 ภาพ

The Royal Photo Exhibition" Life@Home "
By Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand
The Royal Photographic Society of Thailand, Bangkok Art and Culture Centre
and Photographic Arts Foundation
10 December 2020 – 7 February 2021
Main Gallery, 9th Floor
This year, more than 700 photographs taken by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
are exhibited on the Main Gallery 9th ﬂoor. On this auspicious occasion, a video of
Princess Sirindhorn’s narration on the exhibition photographs is also shown to reﬂect
the Princess’s concept, wisdom and perspective.

SPECIAL EXHIBITION

MAIN EXHIBITION

นิทรรศการ บางกอก อารต เบียนนาเล 2020 "ศิลปสราง ทางสุข"
มูลนิธิบางกอก อารต เบียนนาเล
29 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
หองนิทรรศการหลัก ชั้น 7-8 และ ชั้น 1
ในปนห
้ี อศิลปกรุงเทพฯ ยังเปนอีกสถานทีท
่ ไ่ี ดรบ
ั ความสนใจอยางตอเนือ
่ ง โดยมีผลงานจัดแสดงมากถึง 39
ศิลปน เชน ศิลปนชาวลาว สุลย
ิ า ภูมวิ งศ ผูส รางสรรค ผลงาน “Flow” ศิลปะจัดวางของฝูงสัตวสามมิติ และวิดโี อ
ทีช่ วนใหผชู มตระหนักถึงการไหลตามกระแสทีไ่ หลเวียนอยูใ นสังคม ลีอน
ั โดร เออรลช
ี ศิลปนชาวอารเจนตินา
ผูส
 รางสรรค “classroom” ผลงานการจำลองหองเรียนดวยเทคนิคภาพลวงตาทีม
่ ลี ก
ั ษณะเฉพาะ ทีจ่ ะกระตุน

ความทรงจำแกผชู มใหยอ
 นนึกถึงชวงเวลาในวัยเรียน นอกจากนีย
้ งั มีผลงานจากศิลปนอืน
่ ๆ ทีน
่ า สนใจทัง้ ไทย
และตางประเทศอีกมายมายที่มาจัดแสดงในครั้งนี้

Bangkok Art Biennale 2020 "Escape Routes"
Bangkok Art Biennale Foundation
29 October 2020 - 31 January 2021
Main Gallery, 7-8th Floor and 1st Floor
This year, the Bangkok Art and Culture Centre is another venue that has continued to
attract attention, with exhibitions of 39 artists such as Lao artist Suliya Phumwong, the
creator of "Flow", 3D animal arts and videos that will invite the audience to realize the
ﬂow that ﬂows in society, an Argentinian artist, Leandro Erlich, the creator of “classroom”
works to simulate the classroom with a unique illusion technique that will stimulate
the audience's memories of the time in school. There are also many interesting works
from other artists both Thai and foreign.

ANNOUNCEMENT

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญสมัครเขารวม
โครงการศิลปะการแสดง 2021

organized by

รับสมัครวันนี้ 14 กุมภาพันธ 2564

ประกาศผลผู ไดรับการคัดเลือก
8 มีนาคม 2564
ทาง bacc.or.th และ FB baccpage

การแสดงที่ ไดรับการคัดเลือก
จะเกิดขึ้นระหวาง
เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2564

bacc principal supporter

“ นําเสนอเรื่องราวและประสบการณจากศิลปนโดยตรง
รวมทั้งนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการอาน
ที่เปนประโยชนกับคุณผูฟง ”
ติดตามรับฟง BACC Library Podcast ในชองทางนี้
https://anchor.fm/bacc-library
https://open.spotify.com/show/3G3gYxUP7dCBsVHTJIYBCV
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มีจุดบริการแอลกอฮอลเจลลางมือ
Hand sanitizers are provided.

เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดอาคาร
Clean and sanitize all public touch points more often.

ฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อในพื้นที่ปด
Sanitize Auditorium, Studio, Multi-Function Room and Elevators.

ทําความสะอาดบัตรจอดรถดวยแอลกอฮอลฆาเชื้อ กอนและหลังการใช
Sanitize the parking card before and after use.

เตรียมความพรอมในการนําผูมีอาการเสี่ยงติดเชื้อสงโรงพยาบาล
Be prepared to bring anyone at risk of infection to the hospital.

้อไวรั
้ นี้
รป้
องกั
องกั
นเชืน้อเชื
ไวรั
ส COVID-19
ส COVID-19
ดังดั
นีง

nar
ionar
measures
measures
forfor
thethe
safety
safety
of our
of our
visitors.
visitors.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7, 8, 9
Precautionary measures to minimize the spread of
COVID-19 for the Main Galleries

• หองนิทรรศการจํากัดจํานวนผูช ม 200 ทานตอรอบ
200 visitors are allowed in the main gallery per round.
• เดินเขาและเดินออกจากหองนิทรรศการตามลําดับทีเ่ จาหนาทีแ่ นะนํา
Proceed to enter and exit the gallery according to the officer’s guidance.
• สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาทีอ
่ ยูใ นหองนิทรรศการ
Face masks must be worn at all times.
• รักษาระยะหางจากผูใ ชบริการทานอืน
่ อยางนอย 1.5 เมตร
Keep at least 1.5 meters distance from other visitors.
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เปลือก
ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
6 - 31 มกราคม 2564
หอง People's Gallery P1-P2
ชั้น 2, artHUB@bacc

The Facade
Natsuree Techawiriyataweesin
6 - 31 January 2021
People's Gallery P1-P2
2nd Floor, artHUB@bacc

นิทรรศการ ทีส่ ะทอนแนวความคิด “ธรรมชาติของคนเรามักเกิด
ความประทับใจคนที่พบเห็น จากภายนอกในครั้งแรกที่เจอ”
โดยผูค
 นสวนใหญรบ
ั รูไ ดจากการมองเห็น รูปราง หนาตา จึงกลาย
เปนสวนสำคัญ ผูห
 ญิงสวนใหญจงึ ใหความสำคัญกับสิง่ นี้ เปน
อันดับตนๆ ทั้งการแตงหนา การแตงตัวสวยงาม หรือแมแต
การทำศัลยกรรมหนาใหม ก็เพือ
่ สรางความสนใจ และประทับใจ
ใหแกผค
ู นทีพ
่ บเจอ แตบางครัง้ การเสริมแตงความงามจนมาก
เกินไป เปรียบเสมือนการสวมหนากากทีแ่ ลกมาดวยความเจ็บปวด

An exhibition that reﬂects the concept “Naturally,
people tend to be impressed by outside the ﬁrst time
they meet." Most people perceive it by sight, so
appearance becomes an integral part. Most women
put this a top priority. They put on makeup, make hair,
dress up gorgeously or even get a new plastic surgery
to get the attention and impression of the people they
meet. But sometimes too much beauty enhancement
is like wearing a mask at the expense of pain.

PEOPLE’S GALLERY

พันธนาการและ
อิริยาบถของมนุษย
ฐานิตา ศรีสัมพันธ
6 - 31 มกราคม 2564
หอง People's Gallery P3
ชั้น 2, artHUB@bacc

Perspective
of Human
Thanaita Srisomphan
6 - 31 January 2021
People's Gallery P3
2nd Floor, artHUB@bacc

ภาพวาดมนุษยในสภาพแวดลอมและอิริยาบถ ทาทางตาง ๆ
โดยปราศจากคำวา กาลเทศะ สะทอนมุมมองตอสังคมทีย
่ อ
 มมี
ขอจำกัด คานิยมและมีกฎเกณฑที่คอยควบคุมดวยขอจำกัด
เหลานัน
้ มนุษย จึงตองแสดงตัวตน รวมถึงอิรย
ิ าบถตามสภาพ
ทีส่ งั คมยอมรับ สงผลใหบางครัง้ การแสดงออกตามความตองการ
รวมถึงอิริยาบถของมนุษยนั้น อาจจะไมเปนไปตามธรรมชาติ
ที่แทจริงในบางสถานการณ

An exhibition of human portraits in environments and
gestures without words, reﬂecting views on society
where there are limitations, values and rules that govern.
Given these limitations, human beings have to express
themselves and act according to the conditions accepted
by society, resulting in sometimes the expression in which
we are satisﬁed or not may not be true in certain situations.

HAPPY

with a special promotion

20%

GET

discount

เมื่อซื้อสินคาที่ระลึกจาก bacc shop
( เสื้อยืด BACC, สูจ�บัตรนิทรรศการ, รูปภาพจากงานนิทรรศการ )

10%

GET

discount

เมื่อซื้อสินคาในรานครบ 1,000 บาทข�้นไป
( สินคาประเภทอื่น ๆ ภายในราน )
* The promotion is valid until the end of January 2021
baccshop

baccshop 5 floor
TH

@

artHUB BACC

Gallery กาแฟดริป
1st Floor
Tel. 081 917 2131,
081 989 5244

ที่ที่บรรจบกันระหวางการเดินทางกับกาแฟ และความหลากหลายของกาแฟที่มาจากแหลงปลูกทั่วโลกและ
อุปกรณชงกาแฟที่ลูกคาสามารถซื้อกลับไปชงดื่มเองที่บานได
Taste our selection of exotic coffee found on our journey around the world. Coffee making
machines and tools are also available for purchase.

Happening Shop
3rd Floor
Tel.02 214 3040
happeningshopbangkok

รวบรวมของดีมีสไตลไวใหเลือกสรร ผลงานจากศิลปนและนักออกแบบรุนใหม ซีดี แผนเสียงเพลงหายาก
นาสะสม รวมถึงของใชตกแตงเกๆ รวมทั้งยังเปนจุดพบปะทักทายระหวางนักเขียน นักอาน และศิลปนที่
จะมาแลกเปลี่ยนความรูในแงมุมศิลปะภายในราน
Happening Shop brings together all things with style: design tees by young artists, CDs,
rare vinyl collections and hip handmade products. The shop also offers art workshops
and a meeting place for artists.

arthubbacc

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร อยูใ นความดูแลของ
มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ดวยการจัดตั้ง และสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร
Bangkok Art and Culture Centre (bacc) is under the supervision of Bangkok Art and Culture
Centre Foundation, set up and mainly funded by Bangkok Metropolitan Administration

CONTACT US

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
10.00 - 19.00 น. (ปดวันจันทร)
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
www.bacc.or.th
BACC Principal Supporter

Bangkok Art and Culture Centre
939 Rama 1 Rd., Wangmai, Pathumwan,
Bangkok 10330
10.00 - 19.00 hrs. (Closed Mondays)
Tel. 02 214 6630-8 Fax. 02 214 6639
Email : info@bacc.or.th
BACC Project Supporters

