
 

นิทรรศการ มโนทัศน บริบท และการตอตาน: 

ศิลปะและสวนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (กรุงฮานอย) 
 

วันท่ี : 17 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558 

สถานท่ี: สถาบันเกอเธฯ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

โครงการสัญจร: โดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรงุเทพมหานคร  

และสถาบันเกอเธฯ ณ กรุงฮานอย 

 

พิธีเปดนิทรรศการ: 17 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. 

ระยะเวลาจัดแสดง: 18 – 30 มิถุนายน 2558 

 

การแสดงสดซ่ึงสาธารณชนมีสวนรวม โครงการตางๆ และ กลุมอภิปราย: 17-18 มิถุนายน 2558 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครรวมกับสถาบันเกอเธฯ ณ กรุงฮานอย นําเสนอนิทรรศการ มโนทัศน 

บริบท และการตอตาน: ศิลปะและสวนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (กรุงฮานอย) ซ่ึงเปนโครงการสัญจรท่ีมุง

สรรสรางบทสนทนาระหวางผูคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทางดานความคิด วัฒนธรรม รวมท้ังวิวาทะของศิลปะ

รวมสมัยท้ังในภูมิภาคแหงนี้และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ     

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC)  และสถาบันเกอเธฯ ณ กรุงฮานอย รวมกันพัฒนา นิทรรศการ 

มโนทัศน บริบท และการตอตาน ณ กรุงฮานอย เปนนิทรรศการสัญจรระดับนานาชาติซ่ึงตอยอดจากนิทรรศการ

ตนแบบคือนิทรรศการ มโนทัศน บริบท และการตอตาน: ศิลปะและสวนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจัด

แสดงครั้งแรก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม ปพ.ศ. 2556 นิทรรศการตนแบบนี้ 

ดําเนินการโดยหอศิลปกรุงเทพฯ ไดเชิญภัณฑารักษรับเชิญผูเชี่ยวชาญศิลปะรวมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต

สามทานท่ีพํานักในภูมิภาคนี้  โดยนิทรรศการดังกลาวซ่ึงจัดแสดงผลงานศิลปะมากกวา 70 ชิ้น ไมวาจะเปนผลงาน

ทรงอิทธิพลหรือผลงานท่ีสรางสรรคข้ึนใหมเพ่ือนิทรรศการครั้งนี้ ไดแจกแจงใหเห็นวาศิลปนหลายรุนท้ังจาก

ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ังเจ็ดประเทศใชแนวทางการสรางสรรครูปแบบตางๆ ท่ี

เนนมโนทัศนอยางชาญฉลาด เพ่ือสรางศิลปะท่ีท้ังเก่ียวของและเก่ียวเนื่องกับประเด็นท่ีสังคมเห็นรวมกันอยางไร    

http://www.bacc.or.th/event/ccc-hanoi.html
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ขณะนี้ นิทรรศการ มโนทัศน บริบท และการตอตาน กําลังเดินทางไปยังเมืองสําคัญ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เพ่ือเปนการขยายโอกาสใหผูชมในประเทศอ่ืนๆ ไดเห็นผลงานชิ้นสําคัญของนิทรรศการ รวมถึงเติมตอความหมาย

ใหแกนิทรรศการตนฉบับท่ีกรุงเทพฯ สมบูรณยิ่งข้ึน โดยแกนของนิทรรศการสัญจรครั้งนี้ยังคงไวซ่ึงแนวคิดเรื่อง

ความเชื่อมโยงระหวางอุดมการณทางสังคมและภาษาในการแสดงออกดานการสรางสรรคของศิลปะเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  ซ่ึงผลงานศิลปะท่ีจะสัญจรไปในนิทรรศการครั้งนี้มาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร พมา และกัมพูชาท่ีแสดงใหเห็นจิตวิญญาณของนิทรรศการ ผานทัศนะของเหลา

ศิลปนท่ีวิพากษสังคม ซ่ึงบอยครั้งจะแสดงออกผานเรื่องเลาทางการเมือง  อยางไรก็ดี นอกจากผูชมจะไดเห็น

ผลงาน ศิลปะท่ีนาตื่นตาและความลึกซ้ึงดานประวัติศาสตรศิลปะผานผลงานท่ีคัดสรรและนําไปจัดแสดง ณ กรุง

ฮานอยแลว   นิทรรศการ มโนทัศน บริบท และการตอตาน: ศิลปะและสวนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (กรุง

ฮานอย)  ยังไดผสานการริเริ่มสรางสรรคศิลปะรูปแบบใหมๆ ท่ีสอดคลองกับแตละพ้ืนท่ีของภูมิภาค โดยมีกรอบคิด

ของนิทรรศการท่ีมุงเติบโตตอไปเรื่อยๆ ซ่ึงเปาหมายนี้จะบรรลุไดจากการทํางานรวมกันในพ้ืนท่ีจริงระหวางศิลปน 

ภัณฑารักษ และประชาคมศิลปะ รวมถึงสาธารณชน ณ กรุงฮานอย นิทรรศการสัญจรและความรวมมือในการ

สรางสรรคผลงานใหมใหสัมพันธกับพ้ืนท่ีของฮานอยจะทําใหเห็นถึงแนวทางการสรางสรรคท่ีเนนความคิดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตนั้นเปนระเบียบวิธีในการแสดงออกของศิลปนและของชุมชนศิลปะ ซ่ึงเกิดข้ึนเปนแหงแรกและ

กลายเปนวิธีการท่ีเดนชัดท่ีสุดไดอยางไร ซ่ึงระเบียบวิธีท่ีเนนมโนทัศนในการสรางสรรคนี้เกิดข้ึนกอนตัวผลงาน

ศิลปะเสียดวยซํ้า  นิทรรศการ มโนทัศน บริบท และการตอตาน: ศิลปะและสวนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(กรุงฮานอย)  จะเสนอการอภิปรายถกเถียงดวยภาษาแหงการสรางสรรคศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใตจาก

มุมมองของฮานอย ผานผลงานท่ีสรางข้ึนในชวงสี่ทศวรรษท่ีผานมาซ่ึงคัดสรรมาจากนิทรรศการตนฉบับ จัดแสดง

รวมกับงานศิลปะท่ีสรางสรรคข้ึนใหมท้ังหมด รวมถึงโครงการกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ณ กรุงฮานอย ดวย ศิลปนท้ัง 13 

ทาน ภัณฑารักษ 3 ทาน ทีมงานฝายนิทรรศการและเจาบานซ่ึงเปนผูท่ีเลนเรื่องวัฒนธรรมของเวียดนามและศิลปน

เวียดนามจะรวมกันพัฒนา นิทรรศการ มโนทัศน บริบท และการตอตาน: ศิลปะและสวนรวมในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (กรุงฮานอย)  (Hanoi Re-Focus CCC) ผานความรวมมือและกิจกรรมและโครงการความรวมมือตางๆ 

รวมถึงผลงานท่ีสรางข้ึนใหมท้ังหมด อันไดแกศิลปะจัดวาง ศิลปะภาพถาย วีดิโอ ภาพลายเสน รวมถึงสื่อประเภท

ตางๆ    

  



 

เนื่องจากนิทรรศการ มโนทัศน บริบท และการตอตาน ไดรับการตอบรับเปนอยางดีในการจัดแสดงครั้งแรก 

โครงการสัญจรจึงเปนความตั้งใจของหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีจะขยายเนื้อหาของนิทรรศการออกไปนอกเหนือจาก

บริบทของประเทศไทย เพ่ือแบงปนทัศนะในดานสังคมและประวัติศาสตรศิลปะท่ีมีรวมกัน ดวยความรวมมือกับ

สถาบันเกอเธฯ ณ กรุงฮานอยซ่ึงมีพันธกิจรวมกัน โครงการครั้งนี้มุงจะกระตุนความคิดและสรางความสัมพันธ

ระหวางเหลาศิลปน นักคิด และผูชมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

  

ภัณฑารักษรับเชิญ:  

อิโอลา เลนซี (สิงคโปร) 

อากุง  ฮูจานิกาเจนนง (อินโดนีเซีย) 

วิภาช ภูรชิานนท (ไทย) 

  

ศิลปนผูรวมแสดงงาน ณ กรุงฮานอย: 

1. อามันดา เฮง (สิงคโปร) 

2. อัง เหมียนท (พมา) 

3. บุย คอง ขาน (เวียดนาม) 

4. ชลูด  นิ่มเสมอ (ไทย) 

5. ไมเคิล เชาวนาศัย (ไทย) 

6. แน็ง เลย (พมา) 

7. ปพนศักดิ์  ละออ (ไทย) 

8. สุธี  คุณาวิชยานนท (ไทย) 

9. เท เวย ลิง (สิงคโปร) 

10. ตาว เหงียน ฟาน (เวียดนาม) 

11. ตุง มัย (เวียดนาม) 

12. วรรณดี  รัตนา (กัมพูชา) 

13. วู ดาน ตาน (เวียดนาม) 

  



 

ศิลปนชาวเวียดนามผูรวมโครงการ: 

Nha San Collective  

  

ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ: 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

Tel: 02 214 6630 ตอ 533 

Email:  exhibition@bacc.or.th 

Website: www.bacc.or.th 

Facebook: www.facebook.com/baccpage 

  

Ms. Đặng Thị Thu Hà 

Culture Department 

Goethe-Institut Hanoi 

56-58 Nguyen Thai Hoc, Ba Đinh, Hanoi 

Tel: +84 4 3734 2251/52/53 (Ext. 14) 

Email: thuha.dang@hanoi.goethe.org  

Website: www.goethe.de/vietnam 

Facebook: www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi 
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Concept Context Contestation: art and the collective in Southeast Asia (Hanoi) 

Date : 17 June - 30 June 2015 

Location: Goethe-Institut HANOI, VIETNAM 

Traveling Project: Organized by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre and 

Goethe-Institut HANOI 

Opening Reception: 17 June 2015, 6 pm 

Viewing Period: 18 – 30 June 2015 

 

Public participative performance, projects, panel: 17-18 June 2015 

Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok in collaboration with Goethe-Institut, Hanoi, present a 

traveling project, Concept Context Contestation: art and the collective in Southeast Asia, Hanoi 

version. The project aims to create dialogue between Southeast Asians about ideas, culture, and 

contemporary art discourse in the region and beyond.  

  

With Concept Context Contestation Hanoi Version, Bangkok Art and Culture Centre (BACC) , in 

collaboration with Goethe-Institut Hanoi, is expanding its original 2013 CCC exhibition which 

premiered at BACC Bangkok in December 2013. The original Concept Context Contestation was 

commissioned by BACC and organized by three invited regional curators of Southeast Asian art. 

Through the display of some 70-over pieces in BACC’s central Bangkok space, the exhibition 

articulated, through both new and seminal art historical works, how artists of several 

generations from Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Cambodia, and 

the Philippines astutely harness different types of conceptual approaches to make art for, with, 

and about collective issues.  

http://en.bacc.or.th/event/ccc-hanoi.html


 

CCC is now touring selected centres of Southeast Asia as a way of extending the audience for 

some of its key works and grafting additional meanings onto the original exhibition. The core of 

the international touring exhibition remains its ideas about the links in Southeast Asian art 

between social ideologies and expressive languages.  In Hanoi, selected CCC artworks from 

Vietnam, Thailand, Singapore, Myanmar and Cambodia, representing the essence of the 

exhibition via artists’ critical views of society expressed through sometimes political narrations, 

are being travelled.  However, in addition to ‘Concept Context Contestation:  art and the 

collective in Southeast Asia’ s stimulating visuals and art historical insights, seen in Hanoi via a 

smaller selection of works, CCC Hanoi Version incorporates new site-specific cross-regional art 

initiatives into its evolving framework.  This is achieved by travelling exhibition artists from 

different countries, and the three exhibition curators, to Goethe-Hanoi to work directly with 

Hanoi’s art community and public.  In this way, the exhibition, in its new, site-specific Hanoi 

form, will demonstrate how conceptual approaches in Southeast Asian art are first and foremost 

a manifestation of artists’ and the art community’s methodology, even before artworks are 

produced.  Through selected art pieces from the original CCC, but also through entirely new 

Hanoi-made pieces and Hanoi-based projects, CCC Hanoi Version will present the exciting forum 

of Southeast Asian artistic language through a Hanoi lens. 13 artists, three curators, and a host of 

Vietnamese cultural players and artists will together develop a Hanoi Re-Focus CCC through 

collaborative and activity programs, and entirely new works in a variety of media including 

installation, video, photography, drawing and participatory projects. 

  

While CCC was well-received at home, it is the intention of BACC to expand the content of the 

exhibition beyond Thailand to share collective views on its central social and art historical 

subjects.  In collaboration with Goethe-Institut that shares this mission, the project aims to 

instigate ideas and form connections between artists, intellectuals and audiences in Southeast 

Asia.  



 

 Invited Curators:  

Iola Lenzi (Singapore) 

Agung Hujatnikajennong (Indonesia) 

Vipash Purichanont (Thailand) 

  

Artists represented in Hanoi: 

1. Amanda Heng (Singapore) 

2. Aung Myint (Burma) 

3. Bui Cong Khanh (Vietnam) 

4. Chalood Nimsamer (Thailand) 

5. Michael Shaowanasai (Thailand) 

6. Nge Lay (Burma) 

7. Paphonsak La-or (Thailand) 

8. Sutee Kunavichayanont (Thailand) 

9. Tay Wei Leng (Singapore) 

10. Thao Nguyen Phan (Vietnam) 

11. Tung Mai (Vietnam) 

12. Vandy Rattana (Cambodia) 

13. Vu Dan Tan (Vietnam) 

  

Collaborative Artists in Hanoi: 

Nha San Collective  

  

 
 
 
 



 

For more information, please contact: 

BACC Exhibition Department 

Tel: 02 214 6630 ตอ 533 

Email:  exhibition@bacc.or.th 

Website: www.bacc.or.th 

Facebook: www.facebook.com/baccpage 

  
Ms. Đặng Thị Thu Hà 

Culture Department 

Goethe-Institut Hanoi 

56-58 Nguyen Thai Hoc, Ba Đinh, Hanoi 

Tel: +84 4 3734 2251/52/53 (Ext. 14) 

Email: thuha.dang@hanoi.goethe.org  

Website: www.goethe.de/vietnam 

Facebook: www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi 
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