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BACC Exhibition: 

แอรวิน วูรม 
ปรัชญา ประ-ติ-บัต ิ

 

26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ 2560 

ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

จัดโดย: ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

ผูสนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ผูสนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

เปดงานวันท่ี: 25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 18:30 น. 

 

ศิลปน 
แอรวิน วูรม 

 

ภัณฑารักษ  
พิชญา ศุภวานิช 
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ดวยบรรยากาศแหงความไมแนนอนทางสังคมและการเมืองในปจจุบัน ไดสรางหมุดหมายของภาวะแหงการ

เปลี่ยนผานท่ีไมเพียงแคเชื่อมไปกับปรากฏการณท่ีเคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวโลก 

ตรงจุดนี้ไดตั้งคําถามตอความหมายในความคิด การปฏิบัต ิรวมถึงกระบวนทัศนท่ีดํารงอยู ไมวาจะเปนจากฝง

อนุรักษนิยมกระแสใหม จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวกาวหนา กระแสเหลานี้ไดสรางบริบทให

นิทรรศการ นําเสนอการกาวขามพรมแดนแหงตัวตนเพ่ือทําความเขาใจประเด็นทางสังคมท่ีอยูเบื้องหนา ดวย

คําสําคัญเชน อารมณขัน การสําคัญตน ความยอนแยง และความเปนสาธารณะ กระท่ังอาการปากวาตาขยิบ 

เปนสวนหนึ่งในหลากหลายวิธีการ แฝงอยูในศิลปะเพ่ือกระตุนใหผูชมไดมองเห็นสิ่งท่ียึดถือในตัวตนและ

ปฏิกิริยาของเขาท่ีมีตอสังคมรอบขาง ในผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของศิลปนระดับโลก แอรวิน วูรม 

นําเสนอปรัชญาอันลึกซ้ึงดวยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนยกลางอยูท่ีผูชมใหไดสํารวจตัวตนดวยความสนุกสนาน

และนาขบขัน และในขณะเดียวกันสรางกระบวนการสะทอนกลับใหไดวิเคราะหและวิพากษตนไดอยาง

เครงเครียด จุดประสงคของนิทรรศการคือการนําเสนอผลงานศิลปะและศิลปนคนสําคัญผูมีประวัติศาสตรการ

ทํางานในการสํารวจความเปนไปไดทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลายทางความคิดท้ังในตัวตนและสภาวะ

ความจริงในสังคมรวมสมัย 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
ฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02 214 6630 – 8 ตอ 501 

info@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

— 
 
  

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
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BACC Exhibition 

Erwin Wurm 
The Philosophy of Instructions 

 

26November 2016 – 26February 2017 

9th floor, Bangkok Art and Culture Centre 

Organised by BACC Exhibition Department 

BACC Main sponsor: Thai Beverage Public Company Limited 

BACC Project sponsor: Antalis (Thailand) Limited 

30:18 at ,2016 November 25 Opening on 

 

Artist 
Erwin Wurm 

 

Curator 
Pichaya Aime Suphavanij 
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With the current political and social climate, it marks up the stage of transition not only links 

with what goes on around the SEA region but also parts of the world where the 

contemporaneity is constituted with a shift of systematic of thoughts at present. Whether it 

is neo-conservative uprising, progressive evolution, it paves the context for the exhibition to 

broaden beyond existing boundaries to reassess current issues at hand in their 

contemporaneous entirety. With the keywords such as humour, superiority, irony, mass, and 

contradiction are some among many, suggested to encourage new thoughts of self in 

relation to society.  Through the sculptural works of the world famous artist, Erwin Wurm, 

they offer various depths of philosophy with subliminity placing audience at his central core 

to explore a light and humorous side yet critical state of self. The intention of the exhibition 

is to present the artworks of the notable artist who has long history in investigating the 

possibility of art on the relative planes of self and the reality in the contemporary society. 

 

For more information, please contact 
Bangkok Art and Culture Centre 

939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. 02 214 6630 – 8 

info@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

— 

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
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