
 

bacc cinema  
BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE PRESENTS 

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands 

SATURDAY 20 MAY 2017  

CHONLASIT UPANIGKIT : FILM EDITOR 

 

Flapping in the Middle of Nowhere (Vietnam / 2014)  

With Thai and English Subtitle (98 Mins)  

Registration starts at 13.00 hrs.  

Film screening starts at 16.00 hrs.  

Auditorium, 5th Floor, Bangkok Art and Culture Centre  

 

 “นี่คือหนังท่ีแสดงใหเห็นวาการตัดตอมีผลตอตัวหนังอยางไร แมวามันจะไมใชหนังท่ีคัทเยอะ แตก็สามารถเลา
ใหคนดูรูสึกก่ึงจริงก่ึงฝนได” – ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต  
 

Flapping in the Middle of Nowhere 

(NGYUN HOANG DIEP / 2014 / Vietnam, France, Norway, Germany)  
เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2017: Filmmaker’s Choice ครั้งท่ี  1 ขอเสนอ 

Flapping in the Middle of Nowhere หนังเรื่องแรกของผูกํากับหญิงชาวเวียดนาม เหงียนฮวางดิป ท่ี

นําเสนอแงมุมชวนขบคิดเรื่องเพศสภาพ โดยเฉพาะการถูกกดทับจากสังคมท่ีคาดหวังจากความเปนผูหญิง ท้ัง

เรื่องการทําแทง การคาประเวณี และความเปนแม ผานชีวิตของ เฮวียน วัยรุนสาวจอมขบถท่ีตั้งทองโดยไมได

ตั้งใจกับแฟนหนุมไมเอาไหน เธอตัดสินใจคาประเวณีเพ่ือเก็บเงินมาทําแทง แตลูกคาของเธอคนหนึ่งกลับ

หลงใหลในผูหญิงท่ีตั้งครรภ และเฮวียนก็ตกหลุมรักเขาเชนกัน 

 

ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต : คนตัดตอ  

 ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต สรางชื่อจากการตัดตอ “36” ของ นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ และ Mary Is Happy, 

Mary Is Happy จากนั้นเขาก็เปรียบเสมือนมือตัดตอขาประจําของนวพลมาโดยตลอด รวมถึงหนังทําเงินอยาง 

“ฟรีแลนซ...หามปวย หามพัก หามรักหมอ” และไดรับโอกาสจากคาย GDH ในการตัดตอ “พรจากฟา” กับ

หนังเรื่องลาสุด “ฉลาดเกมสโกง” (Bad Genius) อีกดวย  

ชลสิทธิ์คัดสรรหนังเวียดนามท่ีนําเสนอการตัดตอท่ีไมหวือหวาแตสงอิทธิพลตอการดูหนังอยาง 

Flapping in the Middle of Nowhere ผลงานการตัดตอของ ฌากส โกเมต และ กุสตาโว วาสโก โดยชล



 

สิทธิ์กลาวถึงการตัดตอในหนังเรื่องนี้วา “มันแสดงใหเห็นวาการตัดตอมีผลตอตัวหนังอยางไร แมวามันจะไมใช

หนังท่ีคัทเยอะ แตก็สามารถเลาใหคนดูรูสึกก่ึงจริงก่ึงฝนได”  

 รวมชม Flapping in the Middle of Nowhere พรอมพูดคุยหลังหนังจบกับ ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ถึง

ศิลปะการตัดตอลําดับภาพอันนาสนใจของภาพยนตรเรื่องนี้ 

ตัวอยางภาพยนตร : https://www.youtube.com/watch?v=oN5oexKc2BA 

 

คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี) 
เปดจําหนายบัตรตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 16.00 น. 
*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย 

*กิจกรรมเหมาะสําหรับผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร. 02 214 6630-8 ตอ 528 อีเมล: activity@bacc.or.th 

www.bacc.or.th I  baccpage 
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“This is the movie that shows the effect of editing in the film. Although this movie hasn’t 
many cuts, it can give to the viewer a feeling of semi-real and semi-dream.” - CHONLASIT 

UPANIGKIT 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oN5oexKc2BA


 

Flapping in the Middle of Nowhere 

(NGYUN HOANG DIEP / 2014 / Vietnam, France, Norway, Germany)  
The 1st Cinema Diverse 2017: Filmmaker’s Choice Film Festival presents “Flapping in 

the Middle of Nowhere”. This is the first movie of the Vietnamese female director, NGUYEN 

HOANG DIEP, presenting the perspective of sexuality especially social oppression from a 

female expectations, abortion, prostitution and maternity through the life of Huyen, a 

teenage girl who get unintentionally pregnant from her useless boyfriend.  So she finds 

herself forced to fall into prostitution in order to save money for an abortion. Ironically, the 

only customer who is willing to pay is a man who is obsessed with pregnant women and, 

surprisingly, Huyen falls in love with him too. 

 

CHONLASIT UPANIGKIT : FILM EDITOR 

 CHONLASIT UPANIGKIT made his reputation from being a film editor of “ 36”  of 

Nawapol Thamrongrattanarit and “Mary Is Happy, Mary Is Happy”. Then he is always known 

as a film editor of Nawapol. His works includes also “Heart Attack (Freelance)”, one of the 

top-grossing movies. Moreover, he received an opportunity from GDH to edit “A Gift (Pohn-

Jak-Fah)” and the latest movie “Bad Genius”   

CHONLASIT selected the Vietnamese movie which presents a simple editing but 

influential like “Flapping in the Middle of Nowhere” edited by Jacques Comets and Gustavo 

Vasco. CHONLASIT said about the editing in this movie that “This is the movie that shows 

the effect of editing in the film. Although this movie hasn’t many cuts, it can give to the 
viewer a feeling of semi-real and semi-dream.” 
 Watch “Flapping in the Middle of Nowhere” and discuss about art of film editing with 

CHONLASIT UPANIGKIT.  

Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=oN5oexKc2BA 

 
Entry fee is 60 Baht per person (with a free programme). 
Registration starts at 13.00 hrs. Film screening starts at 16.00 hrs. 
*With Thai and English subtitles 

*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 

www.bacc.or.th I  baccpage 
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