นิ ทรรศการผูบ้ กุ เบิกศิ ลปะวีดีโอ
จากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนี ย และประเทศนอร์เวย์ ตัง้ แต่ปี 1980
จัดโดย ภาควิ ชาศิ ลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Ustanova Fundacija Sonda UGM Maribor Art Gallery ประเทศสโลวีเนี ย
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปะเมืองโทรดเฮมท์ NTNU ประเทศนอร์เวย์
และหอศิ ลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ห้องนิ ทรรศการหลักชัน้ 8 หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดแสดง 9 พฤษภาคม – 30 มิ ถนุ ายน 2562
ภัณฑารักษ์: คมสัน หนูเขียว มีฮ่า ที โฮเวท และดาวิ ด โรชด์
นิทรรศการ “Pioneer in Video Art From Thailand, Slovenia, Norway Since 1980” แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปและ
สแกนดิเนเวีย ผ่านผลงานศิลปะแนวมีเดีย ซึง่ เป็ นสื่อทีม่ คี วามหลากหลายและสามารถพบได้
ในชีวติ ประจําวัน อาทิ วีดโี อแบบจอเดียว (Single Screen Video Art) วีดโี อแบบติดตัง้ จัด
วาง (Installation Video Art) หรืองานแนวศิลปะจัดวาง (Art Installation) เป็ นต้น
สื่อในระบบดิจทิ ลั ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีท่ รงอิทธิพลต่อโลก และมีส่วนสัมพันธ์โดยตรง
ั ญาของมนุ ษ ย์ อัน เป็ น พื้น ฐานสํ า คัญ ในการ
กับ ศิล ปะ เพราะศิล ปะคือ สิ่ง ที่แ สดงสติป ญ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนัน้ จึงเชิญศิลปิ นจากประเทศ
สโลวีเนียและประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็ นประเทศที่มบี ทบาททางเทคโนโลยีในปจั จุบนั มาจัด
แสดงผลงานในรูปแบบสื่อวีดโี อประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับตัวแทนศิลปิ นไทย

จากคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยหลังจากการจัดแสดงในประเทศไทย นิทรรศการนี้จะเคลื่อนย้ายไป
จัดแสดงทีป่ ระเทศสโลวีเนียและนอร์เวย์ต่อไป
ดําเนินงานโดย ฝา่ ยนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และอาจารย์คมสัน หนูเขียว ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รบั การสนับสนุ นจาก Ustanova Fundacija Sonda
ผลงานวิดโี อจาก UGM Maribor Art Gallery เมืองมาริเบอร์ ประเทศสโลวีเนีย
และมหาวิทยาลัยศิลปะเมืองโทรดเฮมท์ NTNU ประเทศนอร์เวย์

Pioneer in Video Art
from Thailand, Slovenia, Norway Since 1980
By Fine Art Department, Architecture Faculty at King Mongkut’s institute of
Technology Ladkrabang (KMITL)
Ustanova Fundacija Sonda
UGM Maribor Art Gallery, Slovenia
NTNU Trondheim Academy of Fine Art, Norway
And Bangkok Art and Culture Centre
Main Gallery on 8 th Floor, BACC
9 May – 30 June, 2019
Curators: Komson Nookiew, Miha T. Horvat and David Rych
The video exhibition entitled “Pioneer in Video Art from Thailand, Slovenia, Norway
(since 1980)" compares and contrasts art styles prevalent in South East Asia,
Europe and Scandinavia using material produced by artists from Thailand, Slovenia
and Norway. The works represent examples of single screen video and video
installations.
The history of humankind can be chronicled by the Art they have produced. Art is
basic to human existence. All man's creations showcase the Art of the period. The
internet revolution has created a World awash in video art with people all over the
planet daily bombarded by multimedia on both their desktop and mobile devices. The

progression of technology, especially advances in speed and transmission of
enormous files, has made
a deep impact to people's daily life. A foundation of education is an important
requirement towards developing a country.
This is the mission of the Fine Art Department, Architecture Faculty at King
Mongkut’s institute of Technology Ladkrabang (KMITL). We strive to increase
knowledge base through expansion of our curriculum. Joint programs conducted with
international Art faculties will allow us to achieve this goal. The exhibition will
highlight different cultural perceptions through a common medium of video art
focusing on themes such as life, love and politics. After a run in Thailand, the
exhibition will move to both Slovenia and Norway.
The exhibition organized by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre
and Komson Nookiew, Fine Art Department, Architecture Faculty at King Mongkut’s
institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
With support from Ustanova Fundacija Sonda
All the artists and the video works from the Video Art Collection - UGM Maribor Art
Gallery

นิ ทรรศการผูบ้ กุ เบิกศิ ลปะวีดีโอ
จากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนี ยและประเทศนอร์เวย์ ตัง้ แต่ปี 1980
Pioneer in Video Art from Thailand, Slovenia, Norway since 1980 Exhibition
Screen 1
กมล เผ่าสวัสดิ์ (ไทย)
Kamol Phaosavasdi (Thailand)
พิพธิ ภัณฑ์ชวี ติ 2 ตอน นาฬิกาทราย
LIVING MUSEUM 2 Nostalgia
Pal, Color, Sound, 33.15 min., 2015
จากความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ในตอนที่ 1 (Between) ทีเ่ น้นเรื่องราวระหว่างชุมชน
พืน้ ทีแ่ ละวิถชี วี ติ ชุมชนนางเลิง้ กับความอยูร่ อดในพืน้ ทีเ่ มืองอันหนาแน่นในปจั จุบนั แสดงให้
เห็นว่าคุณค่าของความเป็ นคนนางเลิง้ ของเขานัยหนึ่งคือ เก็บงําความหลัง.... อดีตทีเ่ คยดิง่ ขึน้
ไปจนสูงสุด และตกกลับลงมาสงบราบเรียบราวท้องทะเลไร้คลื่นลม
ชุมชนนางเลิง้ ทีม่ เี รือ่ งราวหลากหลายผ่านกาลเวลายาวนาน
ถ่ายทอดเป็ นความประทับใจ
ผ่านภาพเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างความคิดเห็น บางครัง้ ..อยูบ่ นเรื่องเดียวกัน เรื่องเล่าในอดีต
ทีถ่ ูกเล่าผ่านตกทอดกันมา ยังคงวนเวียนอยูใ่ นชุมชน งานชิน้ นี้จงึ ต้องการบันทึกเรื่องราวจาก
ผูค้ นในชุมชนทีม่ ตี ่อเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ คยเกิดขึน้ ในชุมชนนางเลิง้
โดยเสนอให้เห็นทัง้ เรื่อง
ปรุงแต่ง เรื่องส่วนตัว เรื่องทีฟ่ งั มาอีกทีหนึ่ง(เขาเล่าว่า) แต่อย่างไรก็ตามทัง้ หมดก็คอื ร่องรอย
จางๆทีน่ ํ าไปสูค่ วามจริงได้เช่นกัน โดยการบันทึกขึน้ ใหม่น้ีเสมือนเป็ นหลักฐานปจั จุบนั ทีท่ ําให้
คนในชุมชนเองสามารถมองเห็นความคิดของคนอื่นในมุมอื่นๆ บันทึกนี้คอื การรวบรวมภาพ
ของนางเลิง้ ในขณะทีท่ ุกอย่างยังดําเนินต่อไปเหมือนพิพธิ ภัณฑ์แสดงภาพถ่ายแห่งชีวติ และ
เรื่องราวย้อนอดีตในเวลาเดียวกัน และสะท้อนสิง่ สําคัญทีส่ ุดของชุมชนนางเลิง้ ทีพ่ วกเขายังคง
มีอยูเ่ สมอ คือความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน และความภูมใิ จ ทีไ่ ด้เป็ น.. คนนางเลิง้

The first episode of LIVING MUSEUM is Between which focused on the community
relationship, space and way of life. How the community survives in urbanization
while keeping their pride of NANG LOENG .Learning from their highest golden age
and get back to our time in ordinary day without any enthusiastic.
We are now with second episode Nostalgia showing Nang Loeng community through
a variety of facts from a story in many facets. Convey the impressions of the movie
are in various aspects. Even on the same subject. Story had told in the past that
passed through each other in the same sequences of the community. This work
requires the life story in the community with events that have occurred in the facts.
By offering both a garnish. Personal matters. Gossip story, but despite all the faded
signs leading to the truth as a newly recorded in evidence. When the film released in
community the people can see the other people and other point of view while
everything continues as a LIVING MUSEUM displaying photos and stories of the
past. Simultaneously the most important facts of the community is they are always in
a good relationship and proud to be simply NANG LOENG’S

ภาณุ แสง-ชูโต (ไทย)
Panu Saeng – Xuto (Thailand)
ภายใน. ความทรงจํา – เวลาพระอาทิตย์ตก
INT. Memories-Sundown
Pal, Color, Sound, 2.15 min., 2017
Screen 2
ซอนด้า เด อาร์ (สโลวีเนี ย)
son:DA (Slovenia)
Brainshifter's intro
Sound, Color, 2 min., 2001

ฟรานส์ โพรก (สโลวีเนี ย)
Franc Purg (Slovenia)
Otroci/Kids
Sound, Color, 4 min., 2001
ฟรานส์ โพรกศึกษาศิลปะประติมากรรมจากมหาวิทยาลัยลูปิยน่า และทํางานในลูปิยน่า โดย
ทํางานศิลปะร่วมสมัยทีห่ ลากหลาย
Franc Purg studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Ljubljana and work in
Ljubljana and works in various fields of contemporary art.
http://francpurg.net/

Screen 3
เลทิ เซีย บาร์ซี่ (อาร์เจนติ น่า)
Letizia Balzi (Argentina)
Algorithm bias I&II
Sound, B&W, 2.58 min., 2018

มาร์ทิ ลาบัส (ฮังการี)
Máté Labus (Hungary)
Kettö (Two)
Sound, Color, 8.32 min, 2014
คิโต้ (สอง) เป็ นการทดลองการผสานความเป็ นส่วนตัวและความเป็ นสากล โดยทัง้ สองอย่าง
นี้มกั จะไปด้วยกันค่อนข้างยาก ซึง่ เรามักจะประสบพบเจอได้ในชีวติ ประจําวัน ภาพและเสียง
มักเป็ นสิง่ ที่แปรผันไปตามวิถที างของมัน มันเหมือนกับความเป็ นกลุ่มก้อนโดยรวมผ่านจิต
วิญญาณ หากเราเพิกเฉยความเสแสร้งเหล่านี้ทุกครัง้ เราสามารถเข้าไปในแง่มุมที่แยกตัว
ออกมาได้
Kettö (Two) is an experiment for mixing subjectivity and universality. These two
notions have naturally a kind of tension, which come from the everyday life. Visual
and audial contrast moves on a wide horizon of dynamic, seems like a
conglomerate of impressions and mental projections. If we dismiss the everyday
hypocrisy, we can slip easily into an isolated but positively reflective aspect.

Screen 4
คมสัน หนูเขียว (ไทย)
Komson Nookiew (Thailand)
flags world (Hybridity part 4)
Pal, Color, Sound, 5.19 min., 2000
หลากหลายบุคลิกภาพ หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายประเทศ หลากหลายชาติพนั ธุ์ เข้าใจ
ความหลากหลาย กับความเข้าใจสิง่ เหล่านี้
Several identities, Several Countrymen, Several Nations, Several Races,
Understandable Diversity, With Understanding.

ณัฐณรัณ บัวลอย
Nanarun Buyloy
เปรี้ยว
Sour
Pal, Color, Sound, 2.57 min., 2005
เปรีย้ ว (Sour) อาการเปรีย้ วปากคือการอยากได้ในสิง่ ทีต่ าเห็น
Sour mouth is the desire for what the eye sees.

Screen 5
นาตาช่า โพซีน สเตอนซ์ (สโลวีเนี ย)
Nataša Prosenc Stearns (Slovenia)
Obala/Beach
Sound, Color, 6 min., 2004
นาตาช่า โพซีน สเตอนซ์ เป็ นผูด้ แู ล นักเขียน และบรรณาธิการงานศิลปะ ผูซ้ ง่ึ ทํางานใน
ลักษณะงานภาพยนตร์เชิงสารคดีและวีดโี อศิลปะ โดยเฉพาะงานวีดโี อแนวจัดวาง
Nataša Prosenc Stearns is a director, screenwriter, editor and visual artist who works
in the field of documentary films and video art, especially video installations.
https://www.natasastearns.com/
Screen 6
คริ สเตียน วันทนี ย์ (นอร์เวย์)
Kristine Wathne (Norway)
Smack A B***
Sound, Color, 00:11, 2018

คริ สเตียน วันทนี ย์ (นอร์เวย์)
Kristine Wathne (Norway)
Clown-Teaser
Sound, Color, 00:14, 2004-2008

Screen 7
อํามฤทธิ์ ชูสวุ รรณ (ไทย)
Amarit Chusuwan (Thailand)
ชีวติ
Alive
Pal, Color, Sound, 1.57 min., 2019
การเต้นของหัวใจที่เป็ นการเต้นปกติ มีการเต้น 60-80 ครัง้ ต่อนาที การเต้นปกติของหัวใจ
นัน้ เป็ นการบ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์หากมีอตั ราการเต้นช้าหรือเร็ว ซึ่งขึน้ อยูก่ บั สิง่ ต่างๆที่
แวดล้อมอยู่ การเต้นของหัวใจนัน้ สื่อได้อกี อย่างหนึ่งคือ การมีชวี ติ เป็ นปกติของความเป็ น
มนุ ษย์ของเราเอง
A heart rate of normal people is a range of 60-80 times per minute. Also, this is
significant about the incomplete condition if the heart rate is too slow or even if too
fast. It depends on the external stimulating things. Therefore, a heartbeat conveys
about to be “alive” and a human being.

อารยา ราษฎร์จาํ เริ ญสุข (ไทย)
Araya Rasdjarmrearnsook (Thailand)
A Walk
Pal, Color, Sound, 20.04 min., 2002
ทําไมจึงมีรสกวีแทนความรูท้ นั เล่า? ก็......เพราะเสียงกระดิง่ กรุ๊งกริง๊ ติดรถเจ้าหญิงดังใกล้เข้า
มาจากหลังเขาโน่นแล้ว ปลุกสายลมทีแ่ อบงีบหลับใต้ตน้ ไม้ให้ฟ้ืนตื่น แล้วพัดแรงเลิก่ ลักอย่
่ าง
ไม่มเี หตุผล กว่าจะรู้ตวั เองว่าอยู่ในบทกวี ลมพัดแรงจนต้นไม้ค้อมอ่อนแต่ยงั แข็งขืนไม่ให้
กลิน่ ดอกหอม ลมจึงพัดมาเพียงกลิน่ ศพใหม่ เพิง่ มาถึงเมื่อวานนี้เอง ไม่นึกฝนั ว่าเราจะพบ
กัน ราวกับบุพเพกําหนด

And why is there the flavor of poetry instead of perceptive awareness? Well, the
reason is none other than the ting-a-ting-ling of the bell on the princess’s vehicle that
is approaching from behind that hill, awakening the wind that fell asleep under the
large shady tree. It startles the sleepy-head sending it into a commotion – illogically
blowing wilder before realizing that it is inside a poem. The wind continues blowing
and blowing, so hard that all the trees bow low though obstinately guarding their
perfumes, leaving the wind to make do with the scent of the newly arrived corpse
that came from city far away only yesterday evening. “Never dreamt we would meet,
it’s though we’re brought by Destiny.”
Screen 8
นูซ่า ดาร์กอน และ อัพพะ ซิ ริโก้ ดาร์กอน (สโลวีเนี ย)
Nuša Dragan &amp; Srečo Dragan (Slovenia)
Belo mleko belih prsi / The white milk of white breasts
Color, Sound, 13.15 min., 1969
ทํางานทีเ่ มืองทันแดมระหว่างปี 1976 และ 1988, พวกเขาเป็ นผูบ้ ุกเบิกงานวีดโี อตัง้ แต่สมัย
ยูโกสลาเวียเก่า
Working in Tandem between 1976 and 1988, they were the pioneers of video art in
(former) Yugoslavia.
http://www.videodokument.org/dragannusaana/dragannusa.htm
http://www.videodokument.org/dragansreco/srecodragan.htm

มิ ฮ่า ไวโพทนิ ค (สโลวีเนี ย)
Miha Vipotnik (Slovenia)
Videogram 4
Color, Sound, Loop, 1976-1977
เขาเป็ นตัวอย่างหนึ่งของผูบ้ ุกเบิกงานวีดโี อของประเทศสโลวีเนีย ในปี 1983 เขาได้เริม่ ต้น
และเป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานวีดโี อซีดเี บียนนาเล่นานาชาติ และนันทํ
่ าให้มกี ารทํางานวีดโี อศิลปะ
ของสโลวีเนียไปสูค่ วามเป็ นนานาชาติมากขึน้
He is considered as one of the pioneers of experimental art video in Slovenia. In
1983 he was the initiator and director of three editions of the International biennale
Video CD, which accelerated the integration of Slovenian video art into international
context.
http://metroljub.com/
Screen 9
คริ สโตเฟอร์ โลแกน (อเมริ กา/นอร์เวย์)
Christopher Logan (USA /Norway)
Desensed Singular Flight or Fight
PAL HD Found Footage, 15:13, 2018
จากชุดผลงานวีดโี อทัง้ 3 ภาค หนึ่งในนั ่นทีอ่ ธิบายการป้องกันตนและอารมณ์เชีย่ วกรากใน
ช่วงเวลาขณะนัน้
This intense series of 3 videos form an episodic look into the desensitization of
singular defining moments and the inherent fight or flight response.

คริ สโตเฟอร์ โลแกน (อเมริ กา/นอร์เวย์)
Christopher Logan (USA /Norway)
The Will to Hurt
PAL HD Found Footage, 16:46, 2019
การแสดงให้เห็นถึงพลังความเชื่อมโยงของการให้อทิ ธิพล การตัดสิน และปฎิเสธความ
เจ็บปวด และการบรรเทาทุกข์จากความปวดร้าว
A look into relationship power dynamics, the desire and rejection of pain and the
utter search of relief from anguish.
Screen 10
อานนท์ นงเยาว์ (ไทย)
Arnont Nongyao (Thailand)
Ghost Rabbit & The Casket Sales
Pal, Color, Sound, 7.07 min., 2015
ยังงัยซะเส้นทางสายนี้ ก็มแี สงสว่างทีป่ ลายอุโมง เมื่อกระต่ายกําลังกลายเป็ นผี และคนขาย
โรงศพเตรียมงานเฉลิมฉลอง
“By the way this route there is light at the end tunnel. When rabbits becoming to
ghost and the casket sales prepare the celebration Thailand’s independent day”
The part of song in this film from propaganda song of Thailand’s military named “Rou-JaThum-Tiam-Sang-Ya” (Restoring Happiness to Thailand) After military coup in Thailand 22
May 2014, The military compose this propaganda song for on air every television programs
and radio broadcasting every hour and every single day until now (Sep 2015)

วุฒินท์ ชาญสตบุตร (ไทย)
Wuttin Chansataboot (Thailand)
16 X 9 Capsule
Pal, Color, Sound, 6.42 min., 2014
“16 x 9 Capsule” เป็ นงานวีดที ศั น์ทป่ี ระกอบขึน้ จากการซ้อนทับกันของชิน้ ส่วนเหตุการณ์ท่ี
เคยดําเนินอยูใ่ นช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันออกไป กล้องบันทึกภาพวีดที ศั น์ถูกนํ ามาใช้ในฐานะ
ผูส้ งั เกตการณ์และผูเ้ ก็บรักษาช่วงเวลาทีห่ ลากหลาย นับตัง้ แต่เรื่องราวสัพเพเหระทีพ่ บเห็น
ได้ในชีวติ ประจําวันไปจนถึงเหตุการณ์สําคัญในเชิงประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองของประเทศ
ไทย ตัวเลข 16 และ 9 ที่ปรากฏในชื่อผลงานชิน้ นี้ส่อื ถึงสัดส่วนของภาพวีดที ศั น์ท่ที ําหน้าที่
เป็ น เสมือ นภาชนะบรรจุ ห้ว งเวลาที่เ คยมีอ ยู่ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ และในท้า ยที่สุ ด ภาพ
เหล่านัน้ ได้ปรากฏอยูใ่ นสถานะของประจักษ์พยานของเหตุการณ์ทงั ้ หมดทีเ่ คยเกิดขึน้
“16×9 Capsule” shows fragments of time and incidents taking place at particular
locations around Bangkok. Camera observed different situations in various
conditions, ranging from trivial moments in ordinary days to crucial circumstances in
political history of Thailand.
Metaphorically, each place used as background in the video is defined as a
receptacle of temporal matters, exploring a Buddhist concept saying that everything
keeps rising, standing and cessation. They eternally and inevitably change. Only
memory remains as an evidence of their existence.

Screen 11
มาริ น่า กรีซินี่ และอายนา ชมิ ด (สโลวีเนี ย)
Marina Gržinič & Aina Šmid (Slovenia)
Os življenja/Axis of life
Color, Sound, 6 min., 1987
มาริน่า กรีซินี และอายนา ชมิด ได้ทํางานเกี่ยวกับวีดโี อตัง้ แต่ปี 1982 พวกเขาได้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับงานการแสดงวีดโี อศิลปะมากกว่า 40 การแสดง พวกเขาได้ทํางานภาพยนตร์
ขนาด 16 mm. และงานวีดโี อ งานมีเดียแบบติดตัง้ นอกจากนันยั
่ งเป็ นผูก้ ํากับอิสระทีท่ ํางาน
สารคดีวดี โี อและงานเทเลวิช ั ่น
อีกด้วย
Marina Gržinić and Aina Šmid are involved in video from 1982. They have
collaborated in more than 40 video art projects, they made a short feature 16 mm
film and numerous video and media installations; independently they directed several
video documentaries and television productions.
http://grzinic-smid.si
Screen 12
Kit-Tape 3 (NTNU)
1994

Screen 13
วุฒิกร คงคา (ไทย)
Wuntigorn Kongka (Thailand)
Cris
Pal, Color, Sound, loop, 2014
Cris คือการนํ าเสนอภาพลักษณ์ของดารา ในรูปแบบ portrait เพื่อแสดงภาวะการรับรูแ้ บบ
ใหม่ เป็ นreal time ความยาว 14 นาที ทีอ่ า้ งอิงและตัง้ คําถามไปถึง portrait painting ว่า
ระหว่างสื่อภาพเคลื่อนไหว กับสื่อภาพเขียน การรับรูข้ องผูช้ มจะเป็ นอย่างไร
‘CRIS’ is represent an image of a Thai celebrity in portrait. The work itself show
audiences the new perception of recognition by looking at the video of CRIS portrayed
in real time 14 minutes . To make audiences questioning about the difference between
looking at a painting portrait on canvas and a video.

คณากร คชาชีวะ (ไทย)
Knakorn Kachacheewa (Thailand)
อ้วก
Vomit
Pal, Color, Sound, 3.44 min., 2014

พนักงานหนุ่ ม ภายใต้แรงกดดัน ของเศรษฐกิจในปจั จุบนั ค่าครองชีพที่สูงขึน้ ในกรุงเทพฯ
มันแย่มากกับสภาวะทีเ่ กิดขึน้
Young employee under current economic pressure, increased living expenses in
Bangkok, this is terrible circumstances.
Screen 14
วุค โคซิ ส (สโลวีเนี ย)
Vuk Cosić (Slovenia)
Deep ASCII
java application with video content out of letters, loop, 1998
เป็ นผูบ้ ุกเบิกวีดโี อของเน็ต อาร์ต โคซิสเขาสนใจอย่างมากเกีย่ วกับโค้ด ASCII ในช่วงทําการ
วิจ ัย ราวๆปี 1996-2001 โดยใช้สุ น ทรีย ศาสตร์พ้ืน ฐาน เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อ ม และ
โบราณคดีของมีเดีย ระหว่างการทับซ้อนของข้อความและโค้ดคอมพิวเตอร์ การใช้พ้นื ที่
ข่าวสารข้อมูล มันเต็มไปด้วยความงดงามและการแปรเปลีย่ นอย่างอนันต์
One of the pioneers of net.art, Ćosić became deeply interested in ASCII code during
a long period of research (1996–2001) on low-tech aesthetics, the economy, ecology
and archaeology of the media, on the intersections between text and computer code,
on the use of spaces in information, its fluid nature and infinite convertibility.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vuk_%C4%86osi%C4%87

Screen 15
ออสก้า ดิ บส์ (เลบานอน)
Oscar Debs (Lebanon)
Vespers
Sound, Color, 3.50 min., 2018

ออสก้า ดิ บส์ และมีน่า แอล-ชาซ์รี่ (เลบานอน / อียิปต์)
Oscar Debs & Mena el-Shazly (Lebanon / Egpt)
The Surplus as Entropy
Sound, Color, 7.09 min., 2015
Screen 16
โฆษิ ต จันทรทิ พย์ (ไทย)
Kosit Juntaratip (Thailand)
การจูบ
Kiss
Pal, Color, Sound, 10.19 min., 2005
“การจูบ” ถูกลดทอนความหมายลงเหลือเพียงแค่สญ
ั ลักษณ์ของรสนิยมทางสังคม “การจูบ”
จึงไม่มอี ะไรที่ เกี่ยวข้องอย่างแน่ นแฟ้นกับชีวติ จริงของผูจ้ ูบ ก็คอื จูบ จูบให้เสร็จๆไปตาม

หน้าที่ เช่นเดียวกับการใช้สนิ ค้า วัฒนธรรมโลกาภิวฒ
ั น์ ตวั อื่นๆ ที่มคี วามหมายสําคัญอยู่ท่ี
การใช้ (แล้วทิง้ ) แล้วค่อยหาตัวใหม่ๆมาใช้ต่อๆไปเรื่อย ไม่แปลกใจทีเ่ ห็นScene“การจูบ”ใน
หนังไทยในอดีตแบบแห้งๆไม่โรแมนติก แบนๆ เสียวน้อยกว่าฝรั ่งเหตุเพราะสังคมไทยไม่
อนุ ญ าตให้ค วามหมายของอะไรก็ต าม ที่เ กี่ย วกับ การแสดง ทางศิล ปะวัฒ นธรรม และ
การเมืองถูกเชื่อมโยงกลับไปที่ความตัง้ ใจเบื้องหลังฉาก (Back Stage) หากแต่เป็ น
กระบวนการรับ รู้ค วามหมาย และเล่ น กับ ความหมาย ซึ่ง รู้ก ัน ระหว่ า งสมาชิก ในฐานะ
Symbolic Performance ทีเ่ กิดขึน้ ทีห่ น้าฉาก (Front Stage) เท่านัน้
Once “a kiss” has been reduced to a mere social symbol, “a kiss” no longer conceals
within it the hidden meaning that the kisser intended to convey. “A kiss” becomes a
mere peck and just part of a social duty. It’s like consumer goods that have come
with globalization. People use them because they’re to be used and ...(throw them
away) then they look for something else instead.

วันทนี ย์ ศิ ริพฒ
ั นานันทกูร (ไทย)
Wantanee Siripattananuntakul (Thailand)
พืน้ ทีส่ ว่ นตัว
Personal inner space
Pal, Color, Sound, 15.58 min., 1997-1998
พื้น ที่ ส าธารณะเป็ น พื้น ที่ เ ปิ ด เผยที่ทุ ก คนมี สิ ท ธิ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆได้ ใน
ขณะเดียวกันก็มขี อ้ กําหนดที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ หรือข้อห้ามที่มอิ าจจะละเมิด เป็ นข้อตกลงที่
เกิดขึน้ จากความจําเป็ นทีม่ นุ ษย์ตอ้ งอยูร่ วมกัน ทําให้เรามีสทิ ธิเสรีภาพทางการกระทําอย่าง
จํากัด

ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการในการสร้างพืน้ ทีท่ ช่ี ดั เจนของแต่ละคน โดยไม่มขี อ้ กําหนดใดๆ
ทางสังคมมาเกีย่ วข้อง เป็ นการสร้างพืน้ ทีส่ ว่ นตัวทีส่ ามารถครอบครองได้โดยลําพัง เป็ นทีท่ ม่ี ี
อิส ระทัง้ ความคิด และการกระทํ า และให้ค วามรู้สึก ปลอดภัย เป็ น การสร้า งโลก สร้า ง
อาณาจักรของตัวเอง ซึง่ เป็ นความต้องการและเป็ นธรรมชาติทม่ี อี ยูใ่ นทุกคน
Public area is the common area that everyone has the right to join the activities
under certain terms and conditions. It is a social contract to regulate rights and
freedom of the community.
On the other hand, the need to create a clear individual space with no social
limitation is a personal space building that belong to no other. It is a free space both
thoughts deeds and a complete sense of security. It is one’s own kingdom which
comes by nature to everyone.
Screen 17
อันฟ่ า เทสล่า (สโลวีเนี ย)
Aphra Tesla (Slovenia)
Archives 2009/ ASMR
Sound, Color, loop APH, 2009-2019
อันฟา่ เทสล่า ทํางานเกีย่ วกับมีเดียแบบต่างๆ เธอเป็ นทัง้ กวี และทําเสียงลักษณะต่างๆ หรือ
อาจเรียกได้วา่ เป็ นเจ้าแม่ดา้ นเสียงในลักษณะงานใต้ดนิ ก็วา่ ได้
Aphra Tesla's practice is based in intermedia field, she is a poet and voice
manipulator, called a slovenian queen of noise and underground.
https://www.facebook.com/aphra.tesla

Screen 18
Kit-Tape 1 (NTNU)
1991-1992
Screen 19
กวิ ตา วัฒนะชยังกูร (ไทย)
Kawita Vatanajyankur (Thailand)
ไสนํ้าแข็ง
The Ice Shaver
Pal, Color, Sound, 2.46 min., 2018
ไสนํ้าแข็ง เป็ นงานวิดโี อในงานชุด "Tools: เครื่องมือ" ทีถ่ ่ายทําการแสดงของกวิตา วัฒนะชยังกูร
ทีก่ วิตาเปลีย่ นร่างกายของตนเองเป็ นวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ ช้ในการทําความสะอาด และ
การทําอาหาร ภายในบ้าน โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของผูห้ ญิงในสังคมไทยทีเ่ ธอ
คุน้ เคย และดัดแปลงฉากบางส่วนมาจากภาพวาดในยุคศตวรรษที่ 17 ทีผ่ หู้ ญิงมักจะถูกวาด
ภายในบรรยากาศของการทํางานในบ้าน งานของกวิตาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย
ของผูห้ ญิงกับความเป็ นวัตถุ โดยที่ทงั ้ สองมักจะถูกหลอมรวมกลายเป็ นหนึ่งเดียวผ่านการ
แสดงและผลกระทบจากการแสดงภายในช่วงเวลานัน้ ๆ งานวิดีโอของกวิตามักจะพูดถึง
ความอดทน ความเจ็บปวด ความเข้มแข็งและความอ่อนไหว ของการเป็ นผูห้ ญิง
The Ice Shaver (ไสนํ้าแข็ง) The Ice Shaver is part of Kawita Vatanajyankur's
performative video series Tools, in which she aims to reconstruct the elements of
traditional 17th century painting - often portraying a female figure, usually posed as a
still object within domestic work space. Vatanajyankur's work illustrates the
relationship between the female body and domestic objects, which physicallysometimes violently-confront each other until the body succumbs and is pressured to
work with the objects; merge with it; become part of it; and eventually, is transformed

into sculptured domestic tool. The action and reaction of the body reflects the
physical, psychological and cultural aspects of female endurance, physical resilience,
strength and insecurity.

ทักษิ ณา พิ พิธกุล (ไทย)
Tuksina Pipitkul (Thailand)
Overthinking
Pal, Color, Sound, 1 min., 2018
แนวความคิด ฉันเป็ นแค่คนธรรมดา ที่ยงั ติดอยู่กบั ความคิดวกวนของตนเอง ฉันติดกับดัก
ตัวเอง แต่กไ็ ม่รวู้ า่ จะออกอย่างไร
I am just ordinary person. I am just constantly overthinking. I am trapped in my
thought but really do not know how to find the way out.
Screen 20
เวริ และ อาร์โมส (สวิ ส-สโลวีเนี ย)
Veli & Amos (Slovenia/Swiss)
Art of bombing
Sound, Color, loop 0.24 min., 2013
เวริ และอาร์โมส เป็ นศิลปิ นชาวสวิส-สโลวีเนียน งานของพวกเขามักใช้ภาษาในการสื่อสาร
ไม่วา่ จะเป็ นงานลักษณะกราฟิต้ี และนักเคลื่อนไหว

Veli & Amos are a Swiss-Slovenian artist duo. Their work uses language, codes and
the energy of graffiti and activism.
Screen 21
อูนนัวร์ อังเดร อายน่ าชาด็อตเทียร์ (ไอซ์แลนด์)
Unnur Andrea Einarsdottir (Iceland)
Selfie stick battle
Sound, Color, 1.20 min, 2016

ยาเซอร์ ราฮาร์ (ซีเรีย)
Yaser Rahhal (Syrian)
FALCON
Sound, Color, 2 min, 2016

อันนา อิ ดา พิ สโซ่ท และ อันกี อาร์ มิ คาเซ่น (เดนมาร์ก และนอร์เวย์)
Anna Ida Pezzot and Aage A. Mikalsen (Denmark and Norway)
Pleasant Sounds
Sound, Color, 03.33 min, 2018

Screen 22
ศุภฤกษ์ คณิ ตวรานันท์ (ไทย)
Suparirk Kanitwaranun (Thailand)
Blind spot
Pal, Color, Sound, 16 min., 2018
“Blind spot” ข้อจํากัดในการรับรูข้ องมนุ ษย์กบั การตอบสนองต่อสิง่ เร้าภายนอก
เรื่องย่อ
โต้ง เด็กผูช้ ายที่มปี ญั หาเรื่องการมองบกพร่องกับกิจกรรมในโรงเรียนสอนคนตาบอด และ
ความชื่นชอบทีม่ ตี ่อครูนนั คุณครูฝึกสอนในโรงเรียน
All human senses are connected as a respond of external stimulus.
Synopsis:
Tong who has low vision boy with his activities at the school for the blind also
include his impression has shown to teacher Nun who is a training teacher. He is
appreciated her.

สกลพัฒน์ โชติ ปัทมนนท์ (ไทย)
Sakonpat Chotipatthamanon (Thailand)
พืน้ ทีแ่ ห่งการทับซ้อน
OVERLAY
Pal, Color, Sound, 9.12 min., 2019
แนวคิดในการสร้างสรรค์ คือ การทับซ้อนของเวลาพื้นที่แ ละเวลา ทัง้ อดีต ปจั จุบนั และ
อนาคต ของผูค้ นในเมืองกรุง ผูค้ นจากต่างจังหวัด และต่างประเทศล้วนมุมน่ าสู่เมืองใหญ่
เพื่อคนหาโอกาสใหม่ หรือโอกาสที่ดี ทําให้เกิดสิง่ ใหม่ๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น วัฒนธรรม
สังคม หรือสิง่ อืน่ ๆ มันทําให้สงั คมมีความซับซ้อน และเหลื่อมลํ้ากันมากขึน้
The concept of this artwork is about the crossing of times and spaces with past,
present, and future in urban society. The variety of people from rural and foreign
peoples are moving to the capital city for new opportunities. It is creating something
new such as social, culture and etc. It makes society more complex, crowded and
overlay.
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นิ ก่า อูเทอร์ (สโลวีเนี ย)
Nika Autor (Slovenia)
Solidarnost/Solidarity
Sound, Color, 6 min., 2011
นิก่า อูเทอร์ เป็ นผู้ทํางานลักษณะงานวีดโี อทดลองและภาพยนตร์เชิงสารคดี ภาพยนตร์
ข้อมูลข่าว ข่าวเชิงข้อมูล และวีดโี อเกีย่ วกับจักรวาล และงานวีดโี อจัดวาง งานเธอเจาะจงวิจยั

เกี่ยวกับภาพที่มองไม่เห็น และการไม่ได้ยนิ อันเกี่ยวข้องกับสิง่ ที่ถูกลืมต่างๆในอดีตของคน
และสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสนใจของโลกปจั จุบนั
Nika Autor's practice is primarily based on experimental videos and documentary
films, film essays, newsreels and spatial video and film installations. The focus of her
work is a research of the invisibilities/ inaudibilities dealing with concealed topics of
the forgotten past and the silenced present.
https://www.autor.si/
Screen 24
Kit-Tape 2 (NTNU)
1992
Screen 25
ภูริณัฐ ปลังกลาง
่
(ไทย)
POORINAT PLANGKLANG (Thailand)
New Arctic front Angle
Pal, Color, Sound, 3.00 min., 2019
วันหนึ่งผมบังเอิญได้พบกับกองขยะจากโฟมจํานวนมาก ผมจึงเกิดไอเดีย’สิง่ หนึ่งสร้าง สิง่
หนึ่งถูกทําลาย' ขึน้ มา สิง่ หนึ่งสร้างหมายถึง จํานวนผลิตภัณฑ์จากโฟมทีเ่ กิดขึน้ เรื่อยๆ เรา
สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงครัง้ เดียว แลกกับขยะทีล่ น้ โลกอย่างโฟมทีก่ ว่าจะย่อยสลายก็ใช้
เวลานับพันปี ผมใช้ภูเขานํ้ าแข็งเป็ นตัวแทนของสิง่ ที่ถูกทําลาย เพราะการละลายของภูเขา
นํ้ า แข็ง คือ ผลพวงของภาวะโลกร้อ นที่เ ห็น ได้ช ัด เจนที่สุ ด และเราควรตระหนั ก ถึง ผม

นํ าโฟมเหล่านี้มาทําลาย เป็ นนัยยะหนึ่งของการเกิดและทําลาย กล่าวคือเราใช้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้จาํ นวนมาก พร้อมกับการทีโ่ ลกของเราค่อยๆถูกทําลาย ด้วยฝีมอื ของเราเอง
This art video has been inspired by my own experience that one day I accidentally
found a lot of foam garbage. Thus, I came up with an idea of “one thing produced,
one thing destroyed.” One thing produced means foam products have been
produced unceasingly but we can make use of them once. So, as a result, we have
a huge amount of garbage that is very hard to decompose. I then used an image of
iceberg as a representative of one thing destroyed because the melting of iceberg
nowadays is a very clear result of global warming phenomenon which we need to be
aware of.
I took these foam garbages to be destroyed as an implication toward creation and
destruction. It means we use these products in a great amount together with destroying
our earth through our own hands.

วิ รินสิ รี ชมเชย (ไทย)
Virinsire Chomchey (Thailand)
The Bird of ‘Hope’
Pal, Color, Sound, 2019
ช่วงเวลาของการเปลีย่ นแปลง สามารถสร้าง ความแตกต่าง ความหวัง และความเป็ นไปได้ท่ี
ไม่สน้ิ สุด วิดโี อชิน้ นี้กําลังพยายามสร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั “วัตถุแห่งความหวัง” เพื่อ
นําไปสูส่ งิ่ ทีแ่ ปลกออกไป

The time of change can create endless differences, expectations and possibilities. I
tried to create change through the “Object of hope”. To bring it to something strange

ชญาน์ มญชุ์ สถีรศิ ลปิ น (ไทย)
Chayamon Steerasinlapin (Thailand)
Swim
Pal, Color, Sound, 2019
รูปทรงของร่างกายในสระว่ายนํ้ า เป็ นเหมือนกับภาษาและเสียงในความหมายอื่น มันชั ่วคราว
และถาวรได้ในเวลาเดียวกัน
The shape of body wave in a swimming pool like a language and sound in other
meaning. It’s temporary and permanent in the same way.

กลุ่มนิ ว วอยส์ (ไทย)
NEW VOICE (Thailand)
Street Race
Pal, Color, Sound, 2019
วิดีโอสารคดีนําเสนอเรื่องเด็กแว้นในประเทศไทย เหตุท่พี วกเขาเลือกที่จะมาเป็ น ความ
ต้องการพิสจู น์ความเร็ว มุมมองทีพ่ วกเขามองตัวเอง และสิง่ ทีท่ าํ เมื่อสวมบทบาทเด็กแว้น

This documentary presents “Vanz” youngsters in Thailand. It represents the reasons
why they choose to become “Vanz”, their urge to compete driving speed, What they
normally do when they have to be a Vanz.

Video Installation
ศุภฤกษ์ คณิ ตวรานันท์ (ไทย)
Suparirk Kanitwaranun (Thailand)
ขอบฟ้าเดียวกัน
Continued Horizon
Video Installation, (LED Panel and Processor) Dimensions Variable
ขอบฟ้า (Continue Horizon) ในความหมายของทัศนคติและวิธกี ารมองโลก ซึ่งเกิดจาก
มุมมองของตัว เราไปเชื่อมกับสิง่ ต่างๆ ในโลก ภาพขอบฟ้ากับคลื่นทะเลบนจอแอลอีดที ่มี ี
ลักษณะภาพแบบหยาบๆ และถูกยืด ขยายไปตามพืน้ ทีข่ องห้องนิทรรศการ ทีส่ ะท้อนเรื่อง
การตัง้ คําถามกับข้อจํากัดของการรับรู้ และการให้ความหมายกับความทรงจําทีไ่ ม่ใช่แค่การ
ทํางานของสมอง แต่เป็ นการก่อตัวของเรื่องเล่าผ่านการให้ความหมายเชิงสังคม ระยะและ
ตํ า แหน่ ง ที่ส่ ง ผลต่ อ มุ ม มองและการตี ค วาม การยึด ติ ด กับ ภาพความทรงจํ า ใน อดี ต
ประสบการณ์ ประวัตศิ าสตร์และความเป็ นตัวตน ล้วนส่งผลต่อการเกิดอคติและการเหมารวม
เป็ นขอบฟ้าทีต่ ่อเนื่อง เป็ นอคติทเ่ี กิดขึน้ ในใจของเรา อันเป็ นข้อจํากัดของการทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ทแ่ี ตกต่างกัน
Horizon offers a perspective of the world derived from our connection with various
objects. The expanse of the sky and the sea, crudely portrayed on LED monitors
and spanned across the exhibition room, reflects the questioning and the limit of our
awareness, and defines “memories” not merely as some machination of our brain,
but the narration of social status quo. Distance and position that influences
perspective and interpretation, adherence to past memories, experience, histories,
and identities – all contributes to our bias and stereotyping, a continued horizon
deep within our psyche that represents the limit of our understanding of worldly
phenomena and the different connections between humans.

พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย)
Pasutt Kanrattanasutra (Thailand)
Polar Bear และ Iceberg
Color, Sound, Video Installation. 2019
ผลงาน Polar Bear และผลงาน Iceberg เป็ นผลงานทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันและกัน โดยPolar
Bear เป็ นผลงาน ประติมากรรมรูปหัวหมีขาวขัว้ โลก เป็ นตัวแทนของหมีขาวตัวสุดท้าย ที่
เกิดจากการล่าของมนุ ษย์แบบทางอ้อม จากการที่มนุ ษย์ทาลายสิง่ แวดล้อมทุกขณะ ไม่ใช่
การล่าหมีขาวแบบตัดหัวเพื่อแขวนเป็ นสิง่ ประดับผนัง แต่เป็ นหมี ขาวที่ตายลงอย่างช้าๆ
เพราะขาดแคลนอาหารและทีอ่ าศัย จากการทีน่ ้าแข็งขัว้ โลกละลาย สัมพันธ์กนั กับงานวีดโี อ
ชื่อ Iceberg ที่แสดงการเย็นตัวของก้อนน้ าแข็ง และละลายลงไปในที่สุด เป็ นการจาลอง
สถานการณ์ โดยในวัตถุใน ชีวติ ประจาวัน (Everyday object) ในทีน่ ้ีคอื ตูเ้ ย็นเก่าทีม่ รี ะบบน้า
แข็งเกาะและระบบละลายน้าแข็ง เสียงในงาน วีดโี อเป็ นเสียงจากตู้เย็นที่แผดร้องเร่งเครื่อง
เพื่อทาความเย็น และในทางเดียวกันก็มเี สียงสั ่นดังเมื่อระบบทาการ ละลายน้ าแข็ง ทุกๆ
ความร้อนที่มนุ ษย์ปลดปล่อยให้แก่โลกก็ย่อมส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ ก้อนน้ าแข็งที่ขวั ้ โลก
และ หมีขาวจะไม่เป็ นเรื่องไกลตัว หรือพืน้ ทีห่ า่ งไกลอีกต่อไป
Polar Bear and Iceberg's work are linked to each other. Polar Bear, a sculpture of a polar
white bear head that lives in Arctic, represent the last white bear caused by indirect
human hunting from human destruction of the environment. It is not a white bear hunting
that cut to hang as a wall decoration. But a white bear that died slowly because of lack of
food and living from the polar ice melt in relation to the video work called Iceberg that
shows the coolness of the ice cubes and finally melted down is a simulation in the
everyday objects. Here is the old refrigerator with ice island system and defrosting
system. The sound of the video is the sound of the refrigerator screaming to speed up the
cooling and in the same way there is a loud shaking when the system is defrosting every
heat that humans give to the world will surely affect the chain. The iceberg in Arctic and
white bear are not far-reaching or longer distant areas.

ปิ ติ วรรธน์ สมไทย (ไทย)
Pitiwat Somthai (Thailand)
อะไรทําให้เราเป็ นมนุ ษย์
What make us human
Pal, Color, Sound, Mixed Technique Installation, 2019
ผลงานตัง้ คําถามถึงความเป็ นมนุ ษย์ อะไรหรือสิง่ ใดทีท่ ําให้เราเป็ นมนุ ษย์ ทําให้เราแตกต่าง
จากสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายบนโลกใบนี้ ยูวลั โนอาห์ แฮรารี (Yuval Noah Harari) กล่าวว่า
“ความสามารถในการพูดเกีย่ วกับเรื่องแต่งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวทีส่ ุดของภาษาเซเปี ยนส์ จึง
ถือเป็ นเรื่องค่อนข้างง่ายทีจ่ ะเห็นพ้องกันว่ามีเพียงโฮโมเซเปียนส์ทส่ี ามารถพูดถึงสิง่ ทีไ่ ม่ได้มี
อยูจ่ ริง...แต่นิทานก็ไม่ได้แค่เพียงทําให้เราสามารถจินตนาการถึงสิง่ ต่างๆเท่านัน้ แต่ยงั ช่วย
สังสมเรื
่
่องราวที่จนิ ตนาการนัน้ เอาไว้ด้วย เราสามารถถักทอเรื่องราวของเทพนิยาย อย่าง
เรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้า นิทาน ก่อนนอนของชาวอะบอริจนิ ส์ในออสเตรเลีย และ
ตํานานวีรบุรุษชาตินิยมของรัฐสมัยใหม่ เรื่องราวเหล่านี้ ได้มอบความสามารถด้านความ
ร่วมมือที่ยดื หยุน่ ในกลุ่มใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนแก่พวกเซเปี ยนส์ มดและผึง้ จํานวนมาก
สามารถทํางานร่วมกันได้ แต่พวกมันทําไปตามหน้าทีแ่ บบทื่อๆร่วมกันกับญาติในฝูงเท่านัน้
หมาปา่ และชิมแปนซีรว่ มมือกันอย่างยืดหยุน่ กว่ามาก แต่พวกมันร่วมมือกันในกลุม่ เล็กทีร่ จู้ กั
ใกล้ชดิ กันเป็ นอย่างดี แต่เซเปี ยนส์สามารถร่วมมือกันด้วยวิถที ่ยี ดื หยุ่นมากที่สุดกับสมาชิก
แปลกหน้ าจํานวนนับไม่ถ้วน นี่เองอธิบายว่าทําไมเซเปี ยนส์ถึงครองโลกได้ ขณะที่มดกิน
ซากสิง่ ทีเ่ หลือจากเรา ชิมแปนซีถูกขังในกรงของสวนสัตว์และห้องทดลอง”
The work questions about humanity. What or something makes us human, also
makes us different from the other species on this planet. Yuval Noah Harari said
“Legends, myths, gods and religions appeared for the first time with the Cognitive
Revolution. Many animals and human species could previously say, ‘Careful! A lion!’
Thanks to the Cognitive Revolution, Homo sapiens acquired the ability to say, ‘The

lion is the guardian spirit of our tribe.’ This ability to speak about fictions is the most
unique feature of Sapiens language. It’s relatively easy to agree that only Homo
sapiens can speak about things that don’t really exist,... However, fiction has
enabled us not merely to imagine things, but to do so collectively. We can weave
common myths such as the biblical creation story, the Dreamtime myths of
Aboriginal Australians, and the nationalist myths of modern states. Such myths give
Sapiens the unprecedented ability to cooperate flexibly in large numbers. Ants and
bees can also work together in huge numbers, but they do so in a very rigid manner
and only with close relatives. Wolves and chimpanzees cooperate far more flexibly
than ants, but they can do so only with small numbers of other individuals that they
know intimately. Sapiens can cooperate in extremely flexible ways with countless
numbers of strangers. That’s why Sapiens rule the world, whereas ants eat our
leftovers and chimps are locked up in zoos and research laboratories.

นิ พนั ธ์ โอฬารนิ เวศน์ (ไทย)
Nipan Oranniwesna (Thailand)
The Space Left No Memory without Its Creator
Pal, Color, Sound, 15 min., 2014
ผมคงต้องกล่า วถึง สร้างงานชิ้น นี้ ในช่วงปี 2014 ว่า มันคือช่วงเวลาหลังการประกาศปิ ด
กรุงเทพฯ ของกลุม่ กปปส. (PDRC/ People's Democratic Reform Committee) ทีป่ ระกาศ
ยกระดับชุมนุ มขับไล่รฐั บาลที่มาจากการเลือกตัง้ ในขณะนัน้ และแม้จะมีการยุบสภาและมี
ความพยายามที่จะจัดการเลือกตัง้ ขึ้นมาใหม่ แต่มนั ก็ไม่สําเร็จ เพราะถูกสกัดกัน้ โดยกลุ่ม
ดังกล่าว กระทังเกิ
่ ดเหตุ การณ์ รุนแรงในบางพื้นที่ และนํ าไปสู่การรัฐประหารโดย คสช.
(NCPO / National Council for Peace and) จุดเริม่ ต้นของการอยูภ่ ายใต้รฐั บาลทหารใน
ทีส่ ุด
“The Space Left No Memory without Its Creator” เป็ นผลงาน site-specific มีตน้ ทาง
ความคิดยึดโยงอยูก่ บั บริบทของพืน้ ทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ซึ่ง
ตัง้ อยูบ่ ริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ในช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ พืน้ ทีบ่ ริเวณสีแ่ ยกปทุมวันถูกใช้เป็ นเวที
หลักในการชุมนุ มที่ด้วยความเหมาะสมของทําเลที่ตงั ้ ที่นอกจากจะเป็ นที่ตงั ้ ของหอศิลป
กรุงเทพฯ (BACC) แล้ว สีแ่ ยกปทุมวันยังเป็ นจุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้า ใกล้กบั แหล่ง
ธุรกิจสําคัญๆ หลายแห่ง
เมื่อต้องทําโครงการศิลป์ในหอศิลปกรุงเทพฯ ผมมองหอศิลปในฐานะของพืน้ ทีต่ น้ เรื่อง และ
เริม่ ต้นสํารวจพืน้ ที่หอศิลปในทุกๆ มิติ องค์ประกอบสําคัญที่สุด อย่างหนึ่งที่อยู่ในความ
สนใจของผมก็ คือ ผู้ค น โดยเฉพาะพนั ก งาน ซึ่ง ก็คือ แรงงาน / คนย้า ยถิ่น ที่ใ ช้ชีวิต
ไหลเวียนอยูใ่ นพืน้ ทีห่ อศิลป ผมเริม่ ต้นพูดคุย / สัมภาษณ์ พวกเขาทีละคน บทสนทนาของ
เราก็เริม่ ตัง้ แต่ พื้นเพดัง้ เดิม หน้าที่การงานก่อนหน้าที่จะมาทํางานที่หอศิลป์ จนถึงประเด็น
สําคัญที่อยากได้ยนิ จากปากคําของพวกเขา นัน่ ก็คอื ในภาวการณ์ ท่เี รียกได้ว่าค่อนข้างตึง
เครียดทางการเมืองแบบนัน้ มีผลกระทบต่อพวกเขาหรือไม่? มากน้อยเพียงใด? และอย่างไร ?

พวกเขารูส้ กึ อย่างไร? มีความเห็นอย่างไร? ทัง้ ต่อพืน้ ทีห่ อศิลป เลยไปถึงพืน้ ทีข่ า้ งนอกที่
พวกเขาใช้ชวี ติ อยู่ในการปิ ดล้อมกรุงเทพฯ ครัง้ นัน้ หอศิลปกรุงเทพฯ ถูกใช้เป็ นเวทีหลัก
ของการชุมนุ ม และนัน่ ทําให้มนั จึงมีประวัติศาสตร์แ ละความทรงจําแบบหนึ่ งบรรจุเอาไว้
ในขณะทีผ่ ลงาน The Space Left No Memory without Its Creator เป็ นเหมือนการฉาย
ภาพพืน้ ที่ผ่านการสํารวจผูค้ น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงานรักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) และกลุม่ แม่บา้ นหรือพนักงานทําความสะอาดในหอศิลป
I should talk about the situation in Bangkok in 2014. I had just started working on
this project, which was the period after the occupation of Bangkok by the People’s
Democratic Reform Committee (PDRC) to announce the authority of the faction that
ousted the elected government. Even though the council was dissolved and there
were efforts for a re-election, it was ultimately unsuccessful due to interference by
that faction. Subsequent outbreaks of violence in some areas eventually led to the
coup d’état by the National Council for Peace (NCPO) and the establishment of the
military junta.
“The Space Left No Memory without Its Creator” is the site-specific work linked to
context of the spaces; Bangkok Art and Culture Center (BACC), located at
Pathumwan Intersection. During that time, the area around Pathumwan was used as
the main stage to rally support for the event shutdown of Bangkok. This area was
suitable because not only was it where Bangkok Art and Cultural Centre was, its
train stations were also closely connected to many important business centers.
When I was working on the project, I viewed BACC in its capacity as the root of this
story, I began to examine every dimension. The most important aspect of the BACC
story that interested me was the people, especially the workers – the labourers / the
migrants whose lives were so intertwined with the BACC. I started speaking to/
interviewing this group of people individually. Our conversations started with talking
about their hometown, their job responsibilities, their life before they worked at the

art center, and moving on to the key issues that I wanted to hear about from them –
which was that, in the stressful political situation that they were in, what effect did
that have on them? How much did it affect their lives? How did the stressful political
situation affect them? How did they feel? What opinions do they have?, from inside
the art center to their lives outside of it.
During the period of the occupation of Bangkok, BACC was exploited as a main
stage for assembly and that’s a kind of history and memory. The work “The Space
Left No Memory without Its Creator” is like displaying spaces through surveys of
people especially workers i.e. security guards, housekeepers at BACC.

นิ ธิพฒ
ั น์ หอยสังข์ทอง (ไทย)
Nithiphat Hoisangthong (Thailand)
ความผันผวนของจังหวะ (ลูกสาว)
Rhythmic fluctuation (Daughter)
Pal, Color, Sound, Live Video Installation, 2019
ข้าพเจ้าสร้างวีดโี อชิ้นนี้จากปจั จัยที่แตกต่างกันของความถี่ของแสงและอุปกรณ์บนั ทึกภาพ
เพื่อนํ าเสนอภาพแทนของความเปราะบางทีก่ ําลังเติบโตท่ามกลางความผันผวนของสภาวะ
สังคมปจั จุบนั
I created video from different factors of the frequency of light and recording devices.
Is an image instead of growing fragility amidst the volatility of the current social
conditions.

เตยงาม คุปตะบุตร และ ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา (ไทย)
Toeingam Guptabutra & Pattarapong Sripanya (Thailand)
ภาพและเสียงโซโนรัสเอ็นวะโรบทีห่ ลอกหลอน
Image and Sound of Haunting Sonorous Envelope
ReaEQ, Channel Time Delayer, Fast Fourier Transform Algorithm, MAX MSO
and Processing for sound analysis, Color, 3 min., 2018
โซโนรัสเอ็นวะโรบเป็ นประสบการณ์ทางเสียงทีท่ ารกถูกอาบด้วยเสียงของแม่ ในขณะพูดคุย
กับลูกทีอ่ ยูค่ รรภ์ หากทารกมีประสบการณ์แบบโซโนรัสเอ็นวะโรบทีด่ ี ก็จะทําให้มพี ฒ
ั นาการ
ในเรื่องตัวตนและกระบวนการสร้างอัตตาทีส่ มบูรณ์ หากแต่ทารกไม่ได้รบั ประสบการณ์ทาง
เสีย งที่ดี เช่น ได้ย ิน เสียงพ่อ แม่ด่า ทอกัน ตลอดเวลา ก็จ ะทํา ให้เ กิด การรอยฉี ก ขาดและ
แตกร้าวในกระบวนการสร้างอัตตา นํ าไปสู่ความเปราะบางของอารมณ์ ความหดหู่ และมี
ความรูส้ กึ ว่าถูกรุกลํ้าจากโลกภายนอกตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ ประสบการณ์แบบแบบโซโนรัสเอ็น
วะโรบนี้สามารถ กลับมา (หลอกหลอน) ได้อกี ตลอดชีวติ แต่มาในรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียง
ของคนอื่น เสียงในสิ่งแวดล้อ ม และเสียงของดนตรี เป็ นต้น เป็ นสิ่ง ที่แ น่ ชดั ว่า เราคงจํา
ประสบการณ์ แ บบโซโนรัส เอ็น วะโรบเมื่อ ตอนที่อ ยู่ ใ นท้ อ งของแม่ ไ ม่ ไ ด้ ศิ ล ปิ น สนใจ
ประสบการณ์แบบโซโนรัสเอ็นวะโรบทีย่ งั คงตามมา (หลอกหลอน) ตลอดชีวติ ของมนุ ษย์ เตย
งามได้ส ัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ห ญิ ง วัย กลางคนและสู ง วัย จํ า นวนเจ็ด คน ผู้ห ญิง ทัง้ หมดผ่ า น
ประสบการณ์ชวี ติ มากมาย และยินดีเล่าเรื่องของตัวเอง ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผูห้ ญิงแต่
ละคนจะเล่าถึงประสบการณ์ในช่วงวัยเด็ก และมักมีประโยคทีส่ ะเทือนใจ เช่น “เพื่อนๆชอบ
ล้อว่า เป็ นลูกไม่มพี ่อ” “พีน่ ้องชอบด่าว่า โบ๋วหลาว” (หมายถึง โง่) และ “ม่าย ไม่ได้เรียน
หนังสือ เขาไม่ให้เรียนหนังสือ” ตัวอย่างประโยคเหล่านี้แสดงให้ถงึ คําพูดและการกระทําของ
คนอื่นที่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์จดจําได้เป็ นอย่างดี อาจกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ในวัยเยาว์ อันรวม
ไปถึงเสียงพูดและการกระทําของคนรอบข้าง ได้กลับมาหลอกหลอนกลุ่มผูห้ ญิงเหล่านี้จนถึง
ปจั จุบนั อย่างไรก็ดี ประสบการณ์อนั ไม่น่าพึงใจ กลับสร้างภูมคิ ุม้ กันได้เป็ นอย่างดี ปจั จุบนั
ผูห้ ญิงทัง้ เจ็ดคนมีฐานะความเป็ นอยู่ทด่ี ี สามารถส่งเสียลูกๆให้เรียนได้สูงสุดเท่าที่พวกเขา
ต้องการเรียน เตยงามได้คดั เลือกคําพูดที่แสดงให้เห็นความสะเทือนใจของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับ การขาดพ่อในฐานะเสาหลักของบ้าน ความยากจน การขาด
โอกาสทางการศึกษา และความรูส้ กึ ด้อยในช่วงเริม่ ต้นของชีวติ คําพูดเหล่านี้ถูกนํ ามาตัดต่อ
ใหม่ ทําซํ้า และมีลกั ษณะสะท้อนแบบดีเลย์ระหว่างลําโพงซ้ายและขวา เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ
ว่า เป็ นคําพูดทีเ่ กิดขึน้ ณ เวลาหนึ่งในอดีตและเดินทางต่อไปยังอีกเวลาหนึ่งในอนาคต ภัทร

พงศ์สร้างภาพทีแ่ สดงให้เห็นคลื่นเสียงของผูห้ ญิง ทีพ่ ดู เป็ นคํา พยางค์ และวลี ภาพจะแสดง
การวิเคราะห์ความถี่ของเสียงโดยการแยกคลื่นความถี่ออกเป็ นช่วง ๆ ผูช้ มจะได้มโี อกาส
สํารวจความสลับซับซ้อนของคลื่นความถีเ่ สียงด้วยตา ภาพและเสียงจึงช่วยกันสะท้อนให้เห็น
ถึงประสบการณ์แบบโซโนรัสเอ็นวะโรบทีย่ งั ตามหลอกหลอนได้อกี ตลอดชีวติ
Sonorous envelope is a fetus’s audio experience of being bathed in womb by the
voice of its mother. The experience plays a role in developing fetus’s self and ego. If
it does not have a good sonorous envelope experience, the development of ego will
be lacerated and split up, leading to emotional fragility and depression. This
experience can return to haunt the baby in the rest of his/her life in other forms for
example other people’ voice, sound in environment, and sound of music. We are
interested in the haunting sound of sonorous envelope, active throughout the course
of ones’ life. Toeingam interviewed seven middle and old-aged women. They told
their story of childhood and repeated certain emotional sentences expressing other
people’ voice and action that play an impact on their life, and, later, return to haunt
them until present time. Toeingam selects emotional words and phrases that express
contents relating to the lack of father as a breadwinner, poverty, a lack of education,
and inferiority feeling. These are edited, repeated in a delay manner between two
channel speakers. Pattarapong creates image that shows the sound wave of words
and phrases. The images show the analysis of voice frequency by separating it into
audio durations. Audiences can explore the complexity of sound wave with their
eyes. Image and sound, therefore, help to reflect the sonorous envelop that still
haunts them throughout their life.

คมสัน หนูเขียว และฮันนา โฮนมันน์
Komson Nookiew & Hanna Hollmann co-operation
hack-hand (Hybridity part 25)
Video Installation, No Sound, Machine Turn, Loop, 2019
เราทัง้ สองพยายามเชื่อมความสัมพันธ์โดยแสดงการจับมือ (แต่มรี ะยะทางที่เป็ นปญั หา)
เหมือนวัฒนธรรมของเราในวันนี้ เรามีการสื่อสารทีท่ นั สมัยแต่เรารูจ้ กั กันได้ผา่ นเทคโนโลยี
We tried to shack-hand to each other (but the distance problem) just like our cultures
today, we have a very good communication and close to each other via technology.
---

