
PRESS RELEASE 

  1 

LIVE THE CITY 
URBAN MEDIA PROJECT 

7-28 มิถุนายน 2559 

สยามเซ็นเตอร (ชั้น 1) หอศิลปกรุงเทพฯ (ลานดานหนา)  สถาบันเกอเธ ประเทศไทย (สวนดานหนา) 

จัดโดย สถาบันเกอเธประเทศไทย  ฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และเครือขายคอนเนคติงซิตี้ส 

พิธีเปดงาน 7 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ หองออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯ 
 

ศิลปน 
จุน ออง 

นิธิพัฒน หอยสังขทอง 

เอกภาพ สุขสุดไพศาล พรรณธร เอ้ียวศิวิกูล และสุธีนี โปรงเมฆ 
 

LIVE THE CITY คนหาแนวทางการหลอมรวมศิลปะดิจิตอลเขากับบริบทเมืองใหญ พรอมหาคําตอบวาศิลปะดิจิตอล

ในบริบทเมืองสงผลอยางไรตอการสรางเมือง เครือขายผูคนและสรางพ้ืนท่ีสําหรับนําเสนอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตางๆ อยางไรบาง เปาหมายของโครงการนี้คือการใชสื่อใจกลางเมืองเปนพ้ืนท่ีสําหรับรวมสรางสรรคและวางแนวทาง

ใหกับชีวิตผูคนในเมืองดิจิตอลของเรา ซ่ึงจะแตกตางกับการใชในทางธุรกิจอยางสิ้นเชิง รูปแบบการมีสวนรวมและการ

สรางพ้ืนท่ีดิจิตอลท่ีกําลังจะเกิดข้ึนใหมนี้มีลักษณะอยางไร คือคําถามท่ีเราตองยกข้ึนมาอยางเรงดวนโดยเฉพาะใน

กรุงเทพ ท่ี ซ่ึงโครงสรางพ้ืนฐานของสื่อขยายตัวอยางรวดเร็วและพ้ืนท่ีโฆษณาดิจิตอลแบบถาวรสงอิทธิพลตอ

ประสบการณการใชชีวิตในเมืองมากข้ึนทุกขณะ โครงการนี้มีมุมมองเชิงวิพากษตอการใชสื่อในบริบทเมือง ซ่ึงในยุค

แหงการสื่อสารดิจิตอลและสมารทซิตี้นี้ศักยภาพการสื่อสารบนพ้ืนท่ีสาธารณะจะถูกตีความใหมไดอยางหลากหลาย 

สภาพแวดลอมของสื่อในบริบทเมืองจะเปนตัวเชื่อมพ้ืนท่ีเมืองกับโลกดิจิตอลเขาดวยกัน พรอมท้ังกระตุนใหผูคนใน

เมืองรวมกันเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีใจกลางเมืองอยางตอเนื่อง โครงการนี้เปนการรวมมือระหวางสถาบันเกอเธ หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สยามเซ็นเตอรและ ESIC Lab มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี โดยความ

รวมมือจาก Connecting Cities และจะถูกจัดแสดงพรอมกันในสามสถานท่ีในกรุงเทพฯ ดังนี้ 
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PLASTIC PARTITION 
จุน ออง 

สยามเซ็นเตอร ชั้น 1 ใกลจุดประชาสัมพันธ 

 
ในโลกท่ีเต็มไปดวยขอมูล มีขอมูลทะลักลนจํานวนมากท้ังออฟไลนและออนไลน เสียงของเราจึงเริ่มซอนทับกัน โลก

วัตถุจะไดยินเสียงของเราหรือเปลา 

เราสามารถแสดงความเห็นไดไหม 

แสงสังเคราะหสามารถใชแสดงอารมณไดหรือไม 

“Plastic Partitions” (ฉากก้ันพลาสติก) มีเปาหมายเพ่ือสรางพ้ืนท่ีเอกเทศ เปนเวทีทางกายภาพในพ้ืนท่ีสาธารณะ

เพ่ือยกยองการแสดงออกของเสียงแตละเสียง ในฐานะปจเจกและกลุม ไดรับแรงบันดาลใจจากกระดานความเห็นซ่ึง

เปนเครื่องมือทางสังคมทองถ่ิน การจัดวางนี้จึงใชแสงสังเคราะหเพ่ือแสดงความเห็น พรอมกับการรวบรวมขอมูลและ

แสดงอารมณในเวลาเดียวกัน แตละพิกเซลมีลักษณะเฉพาะของแสงสามแบบ กดหนึ่งครั้ง ไดแสงสลัว กดสองครั้งได

แสงเปนจังหวะ และกดสามครั้งไดแสงกระพริบถ่ี แตละครั้งแสดงอารมณบางอยาง ใชแอปพลิเคชันมือถือตอไรสาย

แสดงขอความ ผลคือแสงในระดับตาง ๆ ท่ีจะระบายสีการตอบสนองของผูชมตอหัวขอตาง ๆ 
 

THE HIDDEN SOUND OF BANGKOK 
นิธิพัฒน หอยสังขทอง 

หอศิลปกรุงเทพฯ บริเวณลานดานหนา 

 

น้ําเปนปจจัยหลักในการอยูรอดของมนุษยและสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้น การบริหารจัดการน้ําท่ีใชในสินคาบริโภคยังเปน

รากฐานสําคัญในการสรางตนทุนของสังคม ทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยพบกับความเปลี่ยนแปลงอยางมากจาก

สังคมเกษตรกรรมกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม ความตองการน้ําและการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนสราง

มลภาวะทางน้ําและทําใหทรัพยากรเสื่อมโทรม ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของกรุงเทพฯ ไมเหมาะในการรับมือกับภัย

ธรรมชาติ การใชอํานาจรัฐในทางผิด จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาและการวางแผนและพัฒนาเมืองท่ีไมมี

ประสิทธิภาพนําไปสูปญหาการเติบโตของเมืองแบบไรทิศทาง (Urban Sprawl) แหลงน้ําในและรอบกรุงเทพฯ

เสียหายอยางหนัก การขยายตัวอยางไมหยุดของโรงงานและโครงการกอสรางตางๆ กําลังสรางผลเสียไมแพกัน ผลจาก

การละเลยสิ่งแวดลอมนี้สรางผลเสียตอสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ โครงการ “The Hidden 

Sound of Bangkok” (เสียงท่ีซอนเรนของกรุงเทพฯ) พยายามปลุกจิตสํานึกในเรื่องนี้ โดยการทําใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญของแหลงน้ําโดยใชการจัดวางสื่อมัลติมีเดียในหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

นิทรรศการนี้เชิญชวนใหผูชมสัมผัสและแลกเปลี่ยนกับน้ําผานแสงและเสียง 
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TALES OF A TREE (เรื่องเลาของตนไม) 
เอกภาพ สุขสุดไพศาล  พรรณธร เอ้ียวศิวิกูล และสุธีนี โปรงเมฆ 

สถาบันเกอเธ ประเทศไทย บริเวณสวนดานหนา 

 

“เรื่องเลาของตนไม” เปนโครงการจัดวางสื่อ-ศิลปแบบอินเตอรแอคทีฟ เปาหมายเพ่ือศึกษาความคิดสามขอในเชิง

วิจารณไปพรอมกัน: (1) บทบาทของตนไมในการจัดเมืองใหญ และความสัมพันธของตนไมกับชีวิตประจําวันของคนใน

เมือง (2) ตนไมในฐานะสื่อและขอความผานการปฏิสัมพันธของเรากับตนไม และ (3) ความสัมพันธท่ีเปลี่ยนไปและ

การบูรณาการของมนุษยกับเทคโนโลยีท่ีมีอยูทุกหนทุกแหงและมากมายในสิ่งแวดลอมของเรา การเวิรคชอปท่ีสถาบัน

เกอเธ กรุงเทพฯ ทําใหเกิดจุดตัดของแนวคิดท้ังสามเพ่ือจะบอกเลาเรื่องราวของเมืองนี้ใหเปนท่ีรูจัก 

 

ตนไมถูกเลือกเปนตัวละครหลักของโครงการ ซ่ึงเปนผลจากการสังเกตชีวิตประจําวันของชาวกรุงเทพฯ ตนไมเปนสวน

หนึ่งของ “ฉากหลัง” ในชีวิตประจําวันของคนเชนเดียวกับของประดับเมืองตางๆ เชน เสาไฟฟา มานั่งหรือตูโทรศัพท 

ซ่ึงมักถูกลืมและมองขาม ดังนั้น เราจึงขอเสนอใหนําสิ่งมีชีวิตเหลานี้มาเปนสื่อในการสื่อสาร ใหเมืองไดสื่อสารกับผูอยู 

ใหเมืองไดบอกเลาเรื่องของตนเอง 

ตนไมไดกลายเปนผูแปลขอความใหแกเมืองท่ีมันอยู 

ตนไมเปนเพ่ือนของเรา 

เลนและเตนไปกับมัน 

กอดมัน 

กระซิบเลาความลับใหมันฟง 

แลวดูวาจะเกิดอะไรข้ึน 
 
 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมโปรดติดตอ 
ฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 

โทรศัพท 02 214 6630-8  

โทรสาร 02 214 6639 

อีเมล exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

สถาบันเกอเธประเทศไทย 

programm@bangkok.goethe.org 

 

blog.goethe.de/livethecity  

mailto:exhibition@bacc.or.th
http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
mailto:programm@bangkok.goethe.org
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LIVE THE CITY 
URBAN MEDIA PROJECT 

7 – 28 June 2016 

Siam Center (1st floor), Bangkok Art and Culture Centre (Forecourt), Goethe-Institut Thailand (Front 

Garden) 

Organised by Goethe-Institut Thailand, BACC Exhibition Dept., and Connecting Cities Network 

Opening event on 7 June 2016, at 14:00 at Auditorium, BACC  
 

Artists 
Jun Ong 

Nithiphat Hoisangthog 

Ekapob Suksudpaisarn, Pannathorn Eawsivigoon & Sutinee Prongmake 
 

LIVE THE CITY explores how to embed digital art in the urban context and how urban digital art 

contributes to shaping neighborhoods, networking citizens and creating platforms for visualizing 

science and technologies. 

In opposition to the commercial use of these urban media, the goal of the project is to establish 

them as platforms for co-creating and shaping the human futures of our digital cities. What are 

new emerging forms of participation and digital place making?  

We see an urgency to pose such questions, especially in Bangkok where a massive growth of 

media infrastructures and permanent digital advertisements are increasingly defining the urban 

experience. The project addresses a critical view towards the use of media in the context of the 

city.  

In times of digital communication and smart cities, the communicative potential of the public 

space is reinterpreted in manifold ways. Urban media environments connect physical space with 

the digital world and encourages city inhabitants to actively and conjointly reshape the urban 

space.  

The project is a collaboration between the Goethe-Institut, the Bangkok Art and Culture Centre, 

Siam Center and the ESIC Lab of King Mongkut’s University of Technology Thonburi in cooperation 

with Connecting Cities and is shown simultaneously in three locations in Bangkok: 
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PLASTIC PARTITION 
Jun Ong 

Siam Center, First Floor Information 

 
In today’s data-laden world, there is a conflux of information, offline and online. Our voices 

become convoluted. The installation aims to create an autonomous space, a physical forum in a 

public domain where the expression of each voice can be celebrated, as an individual and as a 

collective. Inspired by the bulletin board as a local social device, the installation uses artificial light 

to express an opinion, simultaneously collecting information and conveying mood. Each pixel has 

three possible light characteristics. Statements are posted wirelessly through the project blog. The 

result is a visceral gradient of lights that paints the public’s reaction to a specific topic. 
 

THE HIDDEN SOUND OF BANGKOK 
Nithiphat Hoisangthong 

Bangkok Art and Culture Centre, Forecourt 

 

Water is a key factor for the survival of human beings and all living creatures. Moreover, water 

management used in consumer products is a critical foundation in building social capital. For the 

past decades, Thailand has been undergoing a profound change from an agricultural society to an 

industrial one. The demand for water and high consumption of natural resources has lead to 

severe pollution of water sources and resource degradation. The geographical location of Bangkok 

is naturally unsuited to cope efficiently with natural water-related disasters. Water resources in and 

around Bangkok have been severely damaged through exploitation, increasing population, and 

inefficient urban planning, leading to an urban sprawl. The relentless expansion of industry and 

construction projects has had an equally detrimental effect.  

 
The installation seeks to raise awareness of this issue by bringing sources of water in the Bangkok 

Art and Culture Centre into the consciousness of the public. It invites visitors to engage in a 

dialogue with water through light and sound. 
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TALES OF A TREE 
Ekapob Suksudpaisarn, Pannathorn Eawsivigoon, Sutinee Prongmake 

Goethe-Institut, Front Garden 

 

The installation aims to critically explore three distinct ideas in parallel: (1) the roles of a tree in an 

urban setting and its relationship with the routine of city dwellers, (2) the tree as the medium and 

the message through our interaction with it, and (3) the evolving relationship and integration of 

human beings with ubiquitous technology and its immersion in our surroundings. Trees are chosen 

as the protagonists of the project as a result of observations on how Bangkok residents live their 

routines. Trees are part of the backdrop of people’s routine, just like any other urban furniture, 

such as lamp posts, benches or telephone booths, which are often forgotten and overlooked. The 

installation takes this living being as a medium for communication – for the city to communicate 

with its inhabitants, for the city to tell its stories. Trees then become translators for the city that 

they reside in. 

 

Play & dance with her. 

Hug her. 

Whisper her your secrets. 

See what happens. 
 

More information, please contact 
BACC Exhibition Department 

Tel. 02 214 6630-8 

Fax. 02 214 6639 

Email exhibition@bacc.or.th 

 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

Goethe-Institut Thailand 

programm@bangkok.goethe.org 

blog.goethe.de/livethecity 

— 

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
mailto:programm@bangkok.goethe.org
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