
EXHIBITIONS AND
EVENTS IN
2020

นิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ 
SPECTROSYNTHESIS II –
Exposure of Tolerance: 

LGBTQ in Southeast Asia

นทิรรศการท่ีนาํเสนอประเดน็เกีย่วกบั 
LGBTQ ความหลากหลาย และ
ความเทาเทยีมทางเพศในสังคม 

ซึง่จดัข้ึนเปนครัง้ใหญทีส่ดุในเอเชยี

The biggest of its kind in Asia,
the contemporary art 

exhibition is devoted to 
LGBTQ+, diversity, and gender

equality.

NOV 2019 - MAR 2020

01

จดัแสดงผลงานจติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพและสือ่ผสม ในรปูแบบเหมอืนจรงิ และศิลปะรปูลักษณ
ภายใตกรอบความคิด โดยไมจํากัดเทคนิคและวัสดุ

The display features paintings, sculptures,prints, and mixed media under the concept
of realistic and figurative art, regardless of techniques and materials.

นิทรรศการภาพถายจากหอจดหมายเหตุ ฯ 
(ทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน)  

"Thailand Historical Wet Plate 
Photography Exhibition" 

นิทรรศการจัดแสดงภาพถายฟลมกระจก 
Wet Plate Photography Exhibition.
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นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ 
“มหัศจรรยพรรณภาพ” ในสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
A Photography Exhibition 
“Photos Wonderland” 
By H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn

รวมชืน่ชมพระอจัฉรยิภาพดานการถายภาพของสมเดจ็
พระกนษิฐาธริาชเจากรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานภาพถายฝพระหตัถที่ไดทรงบนัทกึไวระหวาง
การเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานที่ตางๆ ในชวงป 
2561-2562

The annual exhibition celebrates the photographic
proficiency of H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn, through the photos personally
captured during her journeys in 2018-2019. 

DEC 2019 – FEB 2020

04 JAN 2020

นิทรรศการ 80 ป ชวลิต เสริมปรุงสุข
“80 Years of  Chavalit Soemprungsuk”

นิทรรศการจิตรกรรมระดับมาสเตอรพีซจาก
ศลิปนชาวไทย ชวลิต เสรมิปรงุสขุ ผูไดรบัเลือก
ใหไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติ
สาขาทัศนศิลป ในป  2557

The collection features the masterpieces
of the Thai painter Chavalit Soemprungsuk,
who was awarded a National Artist of 
Thailand in 2014.

Jaras Light Fest Exhibition
นิทรรศการ จรัสLight Fest: 
เทศกาลศิลปะแสงกลางแจง

การแสดงงานประตมิากรรมศิลปะแสง จากพลงังานแผง
โซลารเซลล ดวยเทคนิคและเนื้อหาที่หลากหลายจาก 
12 ศิลปน เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจและการรับรู
เรื่องพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟา

In this outdoor lighting festival, 12 art installations
are powered by solar energy created to promote 
more awareness about alternative energy.
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นทิรรศการจติรกรรมระดบัมาสเตอรพซี จากศลิปนชาวไทย
ดาํรง วงศอุปราช ผูซึง่ไดรบัเลอืกใหเปนศลิปนแหงชาติ
ในสาขาจติรกรรมเม่ือป 2542 ทัง้ยงัเคยควารางวัลมาแลว
มากมายจากเวทีระดับประเทศ

FEB – MAR 2020

coming soon to #yourbacc

03 DEC 2019 – FEB 2020

โครงการบมเพาะและ
สรางเครือขายศิลปนรุนใหม ปที่ 5

BACC Early Years Project #5 by MILLCON
An Incubating Project for Young Artists

โครงการบมเพาะศิลปนรุนใหมภายใต
แนวความคิดทางดานศิลปะสิ่งแวดลอมและ
การดํารงอยูของมนุษยในศตวรรษที่ 21
ในหัวขอ “สุนทรียศาสตร กระแสสมัย

และสิ่งแวดลอม ในวันพรุงนี้”

The focuses of this year’s programme 
are environmental art and human

existence in the 21st century,
in topic “Tomorrow Aesthetics,

Contemporaries and Environment”

MAR – JUN 202006

MAR – JUN 202007
MAR – MAY 202008 นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือก

White Elephant Art Exhibition   

Exibitions Cinemas Performances Education Activites

The exhibition houses masterpieces by the 
Thai artist Damrong Wong-Uparajt, the 1999
Thailand’s National Artist in Painting and the
recipient of many national awards.

ณ บานหลังนี้ 
At This House
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JUN - SEP 2020MAY 202009
เทศกาลภาพยนตรคัดสรร 
Cinema Diverse 2020: Alternative Energy

นําเสนอสารคดีเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของโลก 
และเรือ่งของพลงังานทางเลือก พรอมพดูคุยกบัวทิยากร
ผูเช่ียวชาญในประเด็นเก่ียวเนื่องกับพลังงานทางเลือก
ในรูปแบบตาง ๆ (ภายใตโครงการจรัส)

The festival presents documentaries on 
the world’s current situations and alternative
energy, plus open discussions with experts
on topics related to various forms of alternative
energy (as part of the Jaras Project).

จรัส Experience: Save for later
Jaras Experience: Save for later
An Interactive Performance 
    
การนาํเสนอเน้ือหาของพลงังานทางเลอืกในประเทศไทย
ผานรูปแบบของศิลปะการแสดง ผสานการออกแบบ
แสง การออกแบบเสียง และการใชสื่อผสมมารวม
สรางสรรค

Learn about alternative energy in Thailand 
through performing art, light and sound
designs and mixed media. 

JUN 2020

นิทรรศการ กรุงเทพเปลี่ยนแปลง
Bangkok in Progress

นทิรรศการนาํเสนอประเดน็เกีย่วกับกรงุเทพมหานคร
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
รวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเพ่ือปรับตัวแกไข
ปญหาอันเกิดจากมนุษย

The exhibition is dedicated to issues 
related to the city of Bangkok, its 
environmental changes and nature, 
as well as its preparation for and 
adaptation to disasters caused by 
humans.

Bangkok Art Biennale 2020

เทศกาลศลิปะรวมสมยัทีเ่นรมติกรงุเทพสู
ศูนยกลางแหงเมอืงศลิปวัฒนธรรมระดบัโลก

The contemporary art festival will 
transform Bangkok into a world-class 

center of art and culture.

Arte Povera Projcet

นทิรรศการทีก่ระตุนมมุมองและแนวคดิในการ
สรางคํานิยามของศิลปะ เพ่ือทาทายแนวคิด
ตลอดจนการผลิตศิลปะทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

The project will challenge thoughts, 
redefine art, and invite the audience
to ponder on the creation of art amid
of technological changes.

นิทรรศการศิลปะนักสะสมบริบทเมืองและสิ่งแวดลอม 
In The Context of Urban and Enviornment

นิทรรศการนาํเสนอผลงานสะสมของนักสะสมศิลปะไทย ผานการคัดสรร
ในหัวขอ ศิลปะและสิ่งแวดลอม

The exhibition showcases pieces from the collections of
Thai art collectors, curated under the theme of city and
the environment.

JUN – SEP 2020 13 AUG – DEC 2020

14 OCT – DEC 2020 16 NOV – DEC 202015
OCT 2020 – FEB 2021

17 DEC 2020 – FEB 2021

นาํเสนอการแสดงหลากหลายรปูแบบของศลิปนชาวไทยและนานาชาต ิตลอด 5 เดือนทีจั่ดข้ึน
ภายใตในโครงการนีเ้หมอืนเชนทกุปแลว โครงการคร้ังที ่9 นียั้งไดนาํเสนอประเดน็ทีเ่ก่ียวกับ
เมืองกรุงเทพฯ อันสอดคลองไปกับนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง” 

BACC’s annual festival of  performative arts comes with a line-up of Thai
and international artists. Spreading over five months, the ninth Performative 
Art Project features the city of Bangkok, as part of the exhibition titled 
“Bangkok in Progress”.

BACC E- Academic Journals Project
    
โครงการสรางองคความรูศลิปะสมยัใหมไทยจากนกัวชิาการ
ทีม่ชีือ่เสยีงและนักวชิาการหนาใหม นาํเสนอมมุมอง ความคิด
เชงิกาวหนาทางวิชาการผานการรวบรวมบทความ

Aiming to generate knowledge of Thai Modern Arts, 
the project will provide the stage for both well-
known and budding academics to voice their 
progressive ideas and concepts in academic 
articles.

นทิรรศการภาพถายฝพระหตัถ ประจาํป 2563 ในสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารี  / A Photography Exhibition in 2020 By H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn

รวมชืน่ชมพระอจัฉรยิภาพดานการถายภาพ ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน ภาพถายฝพระหัตถที่ไดทรงบันทกึไวระหวางการเสดจ็พระราชดาํเนินไปยังสถานท่ีตาง ๆ

The annual exhibition celebrates the photographic proficiency of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, through the photos personally
captured during her journeys.

Kid’s Calendar

กจิกรรมสําหรบัเดก็ท่ีใหศิลปะเปนอกีหนึง่ชองทางเรยีนรู 
จัดข้ึนประจาํทกุเดอืนตลอดป
A collection of monthly art activities for kids.

นิทานคุณหนูและละครเด็ก
Storytelling and drama activities for children

กจิกรรมเลานทิานและละครสาํหรับเด็กซึง่ในปนี ้เนนนําเสนอเนือ้หาของพลงังานทางเลอืกท่ีทกุคนเขาถึงได  
The main theme for 2020 is accessible alternative energy.

โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 9 
Performative Art Project #9

นทิรรศการและกจิกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม / Please note that the programme may be subject to change.


