bacc cinema
CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective
วันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 – 20.30 น.
หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
เทศกาลภาพยนตรคัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The
Female Perspective รวมชม 4 ภาพยนตรนานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผูกํากับภาพยนตรหญิงชาวไทย พรอมพูดคุยภาษา
ภาพยนตรกับผูกํากับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
การจัดฉายครั้งที่สองซึ่งสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ในวันเสารที่ 23 กรกฎาคม
2559 พบกับภาพยนตรจากสหรัฐอเมริกาเรื่อง Nebraska (2013) กํากับภาพยนตรโดย อเล็กซานเดอร เพยน และคัดสรร
โดย วรรณแวว และ แวววรรณ หงษวิวัฒน ฝาแฝดนักเขียน นักเขียนบทภาพยนตร และผูกํากับภาพยนตรสารคดีอิสระ
Wish Us Luck ขอใหเราโชคดี ซึ่งเปนบทบันทึกการเดินทางกลับบานของทั้งคูจากประเทศอังกฤษสูประเทศไทยดวยรถไฟ
Nebraska เปนภาพยนตรขาวดําที่ถายทํากันใน 4 รัฐของสหรัฐอเมริกา วาดวยเรื่องราวสุขปนเศราและความไมเขาใจกันใน
ครอบครัว วูดดี้ แกรนท ชายชราไดรับจดหมายแจงวาเขาเปนผูโชคดีไดรับเงินรางวัล 1 ลานเหรียญ แมวาครอบครัวของเขาจะ
ไมเห็นดวย แตในที่สุดลูกชายของเขาก็ยอมตกลงขับรถพาเขาไปรับเงินที่เนบราสกา
ภาพยนตรเรื่องนี้ไดเขาชิงรางวัลปาลมทองคํา เทศกาลภาพยนตรเมืองคานสในป 2013 และควารางวัลนักแสดงนําชายยอด
เยี่ยม (บรูซ เดิรน) นอกจากนี้ยังไดเขาชิง 6 รางวัลออสการในสาขาภาพยนตรยอดเยี่ยม ผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยม นักแสดง
นํ า ชายยอดเยี่ ย ม นั ก แสดงสมทบ หญิ งยอดเยี่ ย ม บทภาพยน ตร ดั้ ง เดิ ม ยอดเยี่ ย ม และถ า ยภ าพยอดเยี่ ย ม
ตัวอยางภาพยนตร Nebraska: https://www.youtube.com/watch?v=A2QoJh5F5HE
“ชอบที่ Nebraska เปดเรื่องมาอยางหดหู ดารกๆ เหมือนกําลังจะเลาเรื่องราวครอบครัวที่วายปวง ปวยๆ ขาดความรัก ซึ่ง
ตลอดทั้งเรื่อง ภาพยนตรเรื่องนี้มันก็วายปวงอยางนั้นแหละ แตกลับเต็มไปดวยความอบอุนที่ชวนอมยิ้ม แถมการถายทําดวย
ภาพขาวดําของหนังเรื่องนี้ยังเทมากๆ ดวย” วรรณแวว และ แวววรรณ หงสวิวัฒน
คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี)
ลงทะเบียนสํารองที่นั่งไดตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
*มีบทบรรยายภาษาไทย
*ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร 02 214 6630-8 ตอ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th I baccpage

bacc cinema
CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective
Saturday 23 July 2016 at 16.00 – 20.30 hrs.
Auditorium, 5th Floor
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.
The second screening on Saturday 23 July 2016 which is supported by the Embassy of the United States
of America, is Nebraska (2013). Nebraska is directed by Alexander Payne and chosen by Wanweaw and
Weawwan Hongvivatana, the twin sisters who are writers, scriptwriters and independent directors of a
documentary, “Wish Us Luck” which documented their journey back home to Thailand from England by
train.
After receiving a sweepstakes letter in the mail, a cantankerous father thinks he’s struck it rich, and
wrangles his son into taking a road trip to claim the fortune. Shot in black and white across four states,
Nebraska tells the stories of family life in the heartland of America.
Nebraska was nominated for the Palme d'Or at the 2013 Cannes Film Festival, where Bruce Dern won the
Best Actor Award. It was also nominated for six Academy Awards; Best Picture, Best Director, Best Actor,
Best Supporting Actress, Best Original Screenplay, and Best Cinematography.
Nebraska trailer: https://www.youtube.com/watch?v=A2QoJh5F5HE
“We really like the dark and depressing atmosphere at the beginning of Nebraska. It seems like the film
will be about this heartless and dysfunctional family, which it is but it is also filled with warmth and real
emotion that brings a smile to your face at the same time. The bitter-sweetness of the film is highlighted
with the poetic black and white cinematography” Wanweaw and Weawwan Hongvivatana
Entry fee is 60 Baht per person (with a free programme)
Registration for each screening starts at 13.00 hrs.
*With Thai 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.
For more information Tel. 02 214 6630-8 ext. 528 Email: activity@bacc.or.th
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