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จัดโดย แอนดรูว สโตล รวมกับ ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  
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Fine Art; มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

พิธีเปดนิทรรศการ 26 มิถุนายน 2557 

 

นิทรรศการ Monologue Dialogue 3 ไดดําเนินงานการแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งสําคัญนี้มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงได

เริ่มตนข้ึนเม่ือ 8 ปท่ีแลวในไทยดวยการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล ทําใหเกิดกลุมศิลปนอังกฤษและไทยท้ังใน

กรุงเทพและลอนดอน มาจัดงานนิทรรศการนี้ข้ึน พวกเขาไดเขารวมนิทรรศการซ่ึงจัดข้ึนมาเปนครั้งท่ีสาม หลังจาก

นั้นก็คอย ๆ พัฒนาและรวบรวมศิลปนหนาใหมๆ ท่ีสนใจการแลกเปลี่ยนพูดคุยหลากหลายท่ีมีความเปนสากล และ

ยากท่ีจะคาดเดา ‘ความเปราะบางและยิ่งใหญ’ คือคําสําคัญในนิทรรศการครั้งนี้ ซ่ึงไมไดมีจุดหมายเพ่ืออธิบาย

ภาพของอะไรออกมา และก็ไมไดอธิบายถึงทฤษฎีหรือแนวความคิดไหน แตทวาเปนการรวบรวมบทกวีเพ่ือความไม

แนนอนจะปรากฏตัวข้ึนในบางครั้ง  ศิลปนกลุมนี้จะมีปฏิสัมพันธกับงานแสดงครั้งนี้ โดยคิดคน ประกอบ ระบายสี 

และสรางมันข้ึนมา ซ่ึงเราคาดหวังไดถึงการพูดคุย ท่ีมีชีวิตชีวา และนาตื่นเตน หรือแมกระท่ังลมเหลว  แตความ

ลมเหลวและความวางเปลาก็เปนคําสําคัญในศิลปะท่ีควรถูกรวบรวมเอาไว เพ่ือทําใหเกิดพ้ืนท่ีสําหรับความ

เปราะบางและจินตนาการท่ีคาดไมถึงข้ึนมาได  และความยิ่งใหญนั้นจะสัมพันธกับการปรากฏตัวข้ึน ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงไดถึงแมกับการดํารงอยูท่ีแมดูไมลงตัว 

  

ทักษิณา พิพิธกุล จะทําใหเราตื่นตาต่ืนใจกับงานปะติมากรรมสีขาวขนาดใหญ ซ่ึงเปนรูปแบบใหมของงาน 

Respond ท่ีไดครอบครองพ้ืนท่ีของงานเอาไว  ตินติน คูเปอรจะนําเสนอความซับซอนผานซุมงานท่ีรวมเอาสนาม

กีฬา และศาลพระภูมิอันทันสมัยเขาไวดวยกัน  นิพันธ โอฬารนิเวศน กําลังวางแผนงานศิลปะจัดวางแนวใหม ท่ี

ตองใชความพยายามอยางสูงในงานนิทรรศการครั้งนี้ เนลล เจฟฟรีส กําลังสรางสรรคผลงานชุดภาพนูนแกะสลัก

บนกําแพงเล็ก ๆ ซ่ึงตั้งอยูสักแหงระหวางภาพวาดและงานปะติมากรรม นาธาเนียล แร็กโคเวะ จะแสดงงานจัดวาง
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ปะติมากรรมท่ีใชหลอดนีออน ซ่ึงใหความรูสึกถึงความเปนเมืองใหญอยางมาก  มิแรนดา ฮูสเด็น จะเลนกับสิ่งท่ี

เกิดข้ึนอยางไมคาดคิดมากอน โดยการพยายามแขวนโคมไฟระยาอันใหญท่ีเพดาน  ปญญา วิจินทนสาร ได

สรางสรรคภาพวาดท่ีมีขนาดใหญมาก ซ่ึงจะสัมพันธกับความสับสนวุนวายและการไมสามารถคาดเดาได ผานการ

เลนคําสองคํานี้ นิวเคลียร (nuclear) และ นิว เคลียร (new clear) และกับรูปภาพพระพุทธเจา  เจษฎา ตั้ง

ตระกูลวงศ จะสรางสรรคงานจัดวางท่ีดูตื่นตาตื่นใจและถูกออกแบบมาเฉพาะ และยิ่งใหญ ซ่ึงอาจจะรวมเอา

โครงสรางทางสถาปตยกรรมตาง ๆ เขาไวดวยกันในพ้ืนท่ีงาน  อีริก เบนบริดจ จะมาพรอมกับงาน The Ghost of 

Jimmy the Nail และจะสรางงานปะติมากรรม ณ ท่ีจัดวางผลงาน  บี เถกิง พัฒโนภาษ จะติดตั้งงาน gas-p ใน

รูปแบบใหมท่ีมีขนาดกวาง 20 เมตร ซ่ึงจะประกอบไปดวยสวนของเสียงและชองทางเดินยาว 2 ชองท่ีจะคอย ๆ 

แคบลงทีละนอย เปนทางเดินไปสูรูปทรงรางกายมนุษยท่ีดูเขาใจงายแตลึกลับ ซ่ึงดูขัดแยงกัน   อะซูโกะ นากามู

ระ จะสรางสรรคงานจัดวางปะติมากรรมรูปแบบใหม โดยรวบรวมเอาวัสดุไมและธรรมชาติท่ีเหลือใชและยังใชได 

เชน เศษไม เกลือ น้ําตาล และน้ํา โดยนํามาสรางสรรคงานวิดีโอ  แอนดรูว สโตล จะแสดงผลงานภาพวาดขนาด

ใหญท่ีมีชื่อวา The Death of Trotsky 

  

นิทรรศการครั้งนี้จะถูกจัดแสดงข้ึนท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 9 โดยจะนําเสนอหลักการท่ีกอใหเกิดการตื่นตัว ผาน

การแลกเปลี่ยน พูดคุยกันเปนพิเศษ ซ่ึงจะเกิดข้ึนระหวางศิลปนท่ีเขารวมงานและผลงานของพวกเขา ขอบเขตของ

งานสรางสรรคนี้จะประกอบไปดวย งานศิลปะการจัดวาง งานประติมากรรม และภาพวาด ซ่ึงรังสรรคโดยกลุม

ศิลปนท่ีมีความหลากหลายมาก และจะมีการพูดคุยประเด็น ตาง ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ณ ปจจุบันอยางคราว ๆ 

ยกตัวอยางเชน ภาษาศิลปะท่ีแพรหลายผานวัฒนธรรม ภาพวาดและศิลปะการจัดวาง ท่ีตื่นตาตื่นใจ และบท

สนทนาพูดคุยดานศิลปะ เปนตน 

  

 

  

 



 

ภัณฑารักษ:  

แอนดรูว สโตล 

  

ศิลปน:  

แอนดรูว สโตล/ อะซูโกะ นากามูระ/ บี เถกิง พัฒโนภาษ/ อีริก เบนบริดจ/ เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ/ ปญญา วิจิน

ธนสาร/ มิแรนดา ฮูสเด็น/ นาธาเนียล แร็กโคเวะ / เนลล เจฟฟรีส/ นิพันธ โอฬารนิเวศน/ ตินติน คูเปอร/ 

ทักษิณา พิพิธกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MD3 Fragility and Monumentality 

Date : 27 June - 24 August 2014 

Location: Main Gallery, 9th floor 

Curated by Andrew Stahl in collaboration with BACC exhibition department  

Supported by British Council; UCL Development and Alumni Relations Office; UCL Slade School 

of Fine Art; Bangkok University School of Fine And Applied Arts. 

Opening Reception 26 June 2014  

 

This exhibition Monologue Dialogue 3 continues an important conversation initiated 8 years ago 

in Thailand supported by the British Council resulting in exhibitions of a group of British and Thai 

artists in both Bangkok and London. The group of artists participating in this third exhibition has 

evolved organically to include new artists that are interested in this kind of diverse, 

international and unpredictable dialogue. The key words here are fragility and monumentality. 

This show illustrates nothing. It is not an illustration of a theory or concept; it embraces the 

poetic and uncertainty will sometimes surface.  The artists will interact, fabricate, assemble, 

paint and construct this show – we expect an electric conversation with excitement and 

perhaps even failure.  Failure and nothingness are key words in art and ones that can be 

embraced resulting in fragility and a vision that is unexpected.  Monumentality is about 

presence, and can be about the awkwardness of being.  

  

Tuksina Pipitkul will surprise us with her large white sculpture, a new version of ‘Respond’ that 

holds the space; the complexity of Tintin Cooper’s pavilions provide a cross between sports 

stadiums and modern shrines; Nipan Oranniwesna is planning a new and ambitious installation 

especially for the exhibition; Neil Jeffries is making a series of small wall relief works situated 

somewhere between painting and sculpture; Nathaniel Rackowe will make sculptural neon 
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installations with a strong sense of the urban; Miranda Housden will play with the unexpected 

attempting to suspend a giant chandelier from the ceiling; Panya Vijinthanasarn has made a very 

large painting touching on chaos and unpredictability, playing with the words nuclear and new 

clear and an image of the Buddha; Jedsada Tangtrakuwong will create a surprising and 

monumental site-specific installation integrating (or not) with the architectural structures in the 

space; Eric Bainbridge will arrive with The Ghost of Jimmy the Nail and will make a sculpture in 

situ; Be Takerng Pattanopas will install a 20-metre-wide new edition of gas-p which will include 

sound elements and comprise of two long tapered tunnels, leading to mysterious luminous 

counter-forms of human figures; Atsuko Nakamura will make a new sculptural installation, 

scavenging for wood and natural materials such as driftwood, salt, sugar, and water and will 

make a video; Andrew Stahl will include a large painting, The Death of Trotsky. 

  

This exhibition on the entire 9th floor of the BACC provides a nervous platform for an 

extraordinary conversation that will develop between the artists participating and their artworks. 

There will be a dynamic range of installations, sculptures and paintings from this extremely 

diverse group of artists that touch on a range of contemporary issues such as the transcultural 

language of art, spectacular painting and installation and artistic dialogue. 

  

 

 

 

 



 

Curator: 

 Andrew Stahl with support from Miranda Housden, Nipan Oranniwesna and Tintin Cooper. 

 

Artists:  

Andrew Stahl/ Atsuko Nakamura/ Be Takerng Pattanopas/ Eric Bainbridge/ Jedsada 

Tangtrakuwong/ Panya Vijinthanasarn/ Miranda Housden/ Nathaniel Rackowe/ Neil Jeffries/ 

Nipan Oranniwesna/ Tintin Cooper/ Tuksina Pipitkul. 

 


	นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality
	นิทรรศการ Monologue Dialogue 3 ได้ดำเนินงานการแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วในไทยด้วยการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล ทำให้เกิดกลุ่มศิลปินอังกฤษและไทยทั้งในกรุงเทพและลอนดอน มาจัดงานนิทรรศการนี้ขึ้น พวกเ...
	ภัณฑารักษ์:

	MD3 Fragility and Monumentality
	Curator:
	Andrew Stahl/ Atsuko Nakamura/ Be Takerng Pattanopas/ Eric Bainbridge/ Jedsada Tangtrakuwong/ Panya Vijinthanasarn/ Miranda Housden/ Nathaniel Rackowe/ Neil Jeffries/ Nipan Oranniwesna/ Tintin Cooper/ Tuksina Pipitkul.


