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เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016 The Female Perspective  

วันเสารท่ี 21 พฤษภาคม 2559 

โสรยา นาคะสุวรรณ / The Pearl Button (ชิลี / 2015) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ 

วันเสารท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

วรรณแวว และ แวววรรณ หงษวิวัฒน  

วันเสารท่ี 24 กันยายน 2559 

พิมพกา โตวิระ 

วันเสารท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 

อโนชา สุวิชากรพงศ 

เวลา 16.00 – 20.30 น.  

หองออดิทอเรียม  ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The 

Female Perspective รวมชม 4 ภาพยนตรนานาชาติท่ีคัดเลือกโดย 5 ผูกํากับภาพยนตรหญิงชาวไทย พรอมพูดคุยภาษา

ภาพยนตรกับผูกํากับท้ัง 5 ภายหลังการฉาย 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective จะจัดข้ึนท้ังหมด 4 ครั้ง 

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยจัดข้ึนทุกสองเดือน แตละครั้งจะจดัฉายภาพยนตรจากประเทศตางๆ ท่ัว

โลก ท่ีมีความหลากหลายท้ังในดานเน้ือหาและรูปแบบ คัดสรรใหโดยผูกํากับภาพยนตรหญิงชาวไทย เพ่ือเปดมุมมอง แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ความรู ประสบการณ และทัศนคติตาง ๆ ผานการชมภาพยนตรและการพูดคยุหลังการฉายภาพยนตรระหวางผู

กํากับภาพยนตรกับผูชม เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ตอยอดความคดิและจินตนาการสรางสรรคตอไป    

คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี) 

ลงทะเบียนสํารองท่ีนั่งไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันจัดกจิกรรม 

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

*ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 17.00 น. 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย 

*กิจกรรมน้ีเหมาะสมกับผูมีอายตุั้งแต 15 ปข้ึนไป 

 



 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016 The Female Perspective   

โดยฝายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse จัดข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 ภายใตพันธกิจของหอศิลปกรุงเทพฯในการ

รณรงคใหชุมชนรูรักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางศิลปนกับประชาชน ท้ังยังตองการสรางคณุคาและแรงบันดาล

ใจดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน โดยโครงการน้ีเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหสังคมรูรักศิลปะภาพยนตรในแงมุมท่ี

ภาพยนตรเปนสวนหน่ึงของศิลปวัฒนธรรม กระตุนใหผูคนในสังคมเปดรับความรูและแลกเปลีย่นความคิดเห็น ไดมโีอกาสรับชม

ภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย และคอนขางหาชมไดยากจากนานาประเทศท่ัวโลก  

ท้ังน้ีการฉายภาพยนตรภายใตโครงการเทศกาลภาพยนตรคัดสรรน้ัน มีจุดมุงหมายอ่ืนนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังวา

ภาพยนตรท่ีจดัฉายจะใหความรูและแงคิดแกผูเขาชมและเปนอีกชองทางการเรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตาง โครงการเทศกาล

ภาพยนตรคัดสรรเปนโอกาสใหผูท่ีสนใจภาพยนตรไดมโีอกาสพบปะพูดคุย ซักถามขอสงสยั และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับ

ผูสรางงานภาพยนตรและผูท่ีมีความรูดานภาพยนตร เกิดการเช่ือมโยงระหวางผูสรางสรรคงานและผูเสพงานศิลปะภาพยนตร 

เพ่ือใหเกิดปฏสิัมพันธกันในเชิงของการเสพสื่อศลิปะอีกรูปแบบหน่ึงดวย      

สําหรับเทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective ฝายกิจกรรม หอ

ศิลปกรุงเทพฯ ไดเชิญ 5 ผูกํากับภาพยนตรหญิงชาวไทยมารวมคัดสรรภาพยนตรท่ีแตละทานช่ืนชอบ โดยคดัเลือกจากเรื่องราว 

เน้ือหา และแนวคดิของภาพยนตรท่ีมีความโดดเดนนาสนใจ  

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective จะจัดข้ึนท้ังหมด 4 ครั้ง 

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยจัดข้ึนทุกสองเดือน แตละครั้งจะจดัฉายภาพยนตรจากตางประเทศท่ีมี

ความหลากหลายท้ังในดานเน้ือหาและรูปแบบเพ่ือเปดมุมมอง ถายทอดความรู วัฒนธรรม แนวคิด และทัศนคติตาง ๆ 

นอกจากน้ีการพูดคุยหลังการฉายภาพยนตรจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณระหวางผูกํากับภาพยนตร

และผูท่ีมีความรูดานภาพยนตรกับผูชม เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ตอยอดความคิดและจินตนาการสรางสรรคใหแกผูคนในสังคม

ตอไป    

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 214 6630-8 ตอ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th 

www.bacc.or.th I  baccpage 
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Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective 

Saturday 21 May 2016 

Soraya Nakasuwan / The Pearl Button (Chile / 2015) 

With Thai and English subtitles 

Saturday 23 July 2016 

Wanweaw and Weawwan Hongvivatana 

Saturday 24 September 2016 

Pimpaka Towira 

Saturday 19 November 2016 

Anocha Suwichakornpong 

16.00 – 20.30 hrs. 

Auditorium, 5th Floor, Bangkok Art and Culture Centre 

Bangkok Art and Culture Centre proudly presents “Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female 

Perspective”. For the fourth Cinema Diverse, four international films, selected by five acclaimed female 

Thai directors, will be shown bi-monthly from May – November 2016. 

After each screening there will be a post-screening talk and a Q&A session to discuss ideas and thoughts 

about the film with the directors. We hope that Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female 

Perspective will build up dialogue and encourage the exchange of new ideas, knowledge and creativity 

between the public and the filmmakers. 

 

Entry fee is 60 Baht per person (with a free programme). 

Registration for each screening starts at 13.00 hrs. 

*With Thai and English subtitles 

*Film screening starts at 17.00 hrs. 

*The talk after the screening will be in Thai with English translation. 

*This event is suitable for adults 15 years and over. 

 

 



 

Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective  

by Arts Activity Department, Bangkok Art and Culture Centre 

The first Cinema Diverse was created in 2012 by Bangkok Art and Culture Centre's Arts Activity 

Department as part of the Bangkok Art and Culture Centre’s mission to promote arts and culture within the 

local community as well as encourage arts and cultural dialogue between the artists and general public. 

This project aims to motivate arts and cultural values and give inspiration to the local community by 

screening international films with diverse cultural and social content. 

Cinema Diverse tries to promote cinema not only as an entertaining experience but as an art form which 

can be used to project the thoughts, ideas and beliefs of the filmmakers. Through this project, the audience 

is encouraged to discover new perspective, experience and knowledge from cinema as well as to exchange 

ideas by taking part in the talk and the Q&A session after the screening with the filmmakers and film 

experts. 

For Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective, we have invited five acclaimed Thai 

female directors to select four international films of their choosing. The chosen films address diverse 

cultural and social issues from which the audience can gain new ideas and perspectives. 

All four screenings of Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective will be shown bi-

monthly from May – November 2016. After each screening there will be a talk and Q&A session to discuss 

ideas and thoughts about the film with the directors and film experts. 

We hope that Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective will build up dialogue and 

encourage the exchange of new ideas, knowledge and creativity between the public and the filmmakers. 

 

For more information Tel. 02 214 6630-8 ext. 528 and email: activity@bacc.or.th 
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