
 

bacc experimental project  

DRIFT  ซีรียกิจกรรมทดลองทางดานเสียง  
Project #2 TOOL 

 
โดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ SO::ON Dry FLOWER  

31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2558 หองอเนกประสงค ชั้น 1 และ พ้ืนท่ีเปด BACC 

 

ซีรียสกิจกรรมทดลองทางดานเสียงนําเสนอผานแนวคิด "Drift" หรือการไหลรื่นในความหมายเชิงเทคนิค ของการ

แขงรถในการเคลื่อนตัวอยางลื่นไหลทางกายภาพ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึงการไหลผานทางจิตวิทยา ทางการรับรู

เก่ียวกับเสียงจากแหลงหนึ่งเขาสูอีกแหลง สื่อสารเนื้อหาเชิงเทคนิคและความคิดสรางสรรค ดวยหลากหลายวิธีการ

ของศิลปน จุดประสงคของงานคือเพ่ือใหผูชมมองเห็นองคประกอบของดนตรีทดลอง และเสียงในฐานะรูปแบบงาน

ศิลปะ เปดกวางตอสถานการณท่ีเอ้ือตอการรับรูแบบตางๆ ผานการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การ

แสดงเสียงอิมโพรไวสตอเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายท้ังจากศิลปนไทย และนานาชาติ ท้ังหมดนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีแตกตางแตสรางสรรครวมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรี่ยสกิจกรรม ครั้งนี้ตอเนื่องดวย 

Project #2 : TOOL 

Project #2: TOOL 
ทักษะท่ีเชี่ยวชาญในการใชเครื่องดนตรีเปนปจจัยสําคัญสําหรับศิลปนและนักดนตรีในการสื่อสารและการ

แสดงออก แตไมใชเปนเพียงแคนั้น เม่ือทักษะเปลี่ยนเครื่องมือเปนความคิด เปลี่ยนความคิดเปนเสียง เปลี่ยนเสียง

เปนวัสดุ สะทอนความคิดสรางสรรคของศิลปนท่ีแสดงศักยภาพของเครื่องมือท่ีไปไกลเกินคํานิยามปกติศิลปนบาง

คนเปลี่ยนวัตถุในชีวิตประจําวันใหกลายเปนเครื่องผลิต บางคนมีปฏิสัมพันธกับเครื่องมือธรรมดา ดวยวิธีการท่ี

พิเศษ บางคนใชรางกายตัวเองเปลี่ยนการเคลื่อนไหวใหกลายเปนเสียง หรือสลับเสียง ใหกลับกลายเปนเครื่องมือ 

สื่อสารถึงโลกแหงการฟงท่ีเราอาจไมเคยไดรับรู บางคนใชเครื่องมือตอบสนอง กับท่ีวาง กระตุนภาวะแหงความ

เงียบใหเสียงไดแสดงออกในตางสถานการณ เครื่องมือเหลานี้ ท่ีถูกนํามาใชดวยหลากหลายจุดประสงค ขยายกรอบ

ความหมายดั้งเดิม เอ้ือใหกับจินตนาการ เพ่ือทดลองความคิด เชื่อมโยงประสบการณ สรางคลื่นของการฟงท่ี

เปนไปไดมากกวาคลื่นของเสียง 

 

 



 

ภัณฑารักษ:  
โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช 

 
ศิลปน:  
FEN Far East Network (Otomo Yoshihide, Yuen Chee Wai, Yan Jun, Ryu Hankil WITH Sachiko M 

and dj sniff), Alan Courtis, เสาวภรณ มวงกรานต, ธนาธย รสานนท, ทศพร ทัศนะ 

ศิลปนทัศนศิลป:  
ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ, อภิชาติ ยิ้มยอง, จิรัชยา พริบไหว 

ศิลปนงานเสียงจัดวาง:  
Duck Unit 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

bacc experimental project 

DRIFT  A series of experimental sound project  
Project#2: TOOL 

 
by BACC exhibition dept. in collaboration with SO::ON Dry FLOWER  

31 January – 1 February 2015, Multi - Function Room and BACC common area 

 
A experimental sound project presents the intensity and tension using 'Drift' as in motor racing 

technique where the driver intentionally oversteers while maintaining control, the concept is to 

propose psychological digressing in geography of sounds from one area to the next and explore 

its diverse aspects through technical and creative contents that involves crossing platforms and 

various disciplines of the artists. The focus is to allow the audience to understand sound as an 

art form and open up to incidents and situations to arrive at their new listening experience. 

With combination of solo performances, sound installations, improvising sessions, workshops 

and lectures, the project investigates unheard perceptions of sound through works by 

international / local sound artists via different formats under experimental approach. A series of 

experimental sound project will begin with the first project: TOOL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Project #2: TOOL 
Mastering one’s instrument is an important factor for any sound artists or musicians to 

communicate and express. Tools transmit idea into sound; transform sound into materials 

reflecting creative approach that allows tools to perform beyond their usual concept. Some 

artists turn daily objects into devices, some interacts with typical instruments in his unique 

manner, some approaches body as a tool changing movements to sound, using sound as 

instrument revealing the rare world of listening, some relates instruments to a space, interact 

with silence permitting sound to perform in various situations. The specific methods in which 

the instruments are mastered expand their existed meanings, stimulate imagination for 

experimenting thoughts blending experiences to pave an alternative wave of listening that 

coincides with a new wave of sound. 

Curators:  
Koichi Shimizu / Pichaya Aime Suphavanij 

Sound Artists: 
FEN Far East Network (Otomo Yoshihide, Yuen Chee Wai, Yan Jun, Ryu Hankil WITH Sachiko M 

and dj sniff), Alan Courtis, Saowakorn Muangkruan, Thanart Rasanont, Tossaporn Tassana 

Visual Artists: 
Taiki Sakpisit, Apichart Yimyong, Jiratchaya Pribwai 

Installation Artist: Duck Unit 

 

 

 

 


	DRIFT  ซีรีย์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง  Project #2 TOOL
	Project #2: TOOL
	ภัณฑารักษ์:  โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช  ศิลปิน:
	ศิลปินทัศนศิลป์:
	ศิลปินงานเสียงจัดวาง:

	DRIFT  A series of experimental sound project  Project#2: TOOL
	Project #2: TOOL
	Curators:
	Sound Artists:
	Visual Artists:


