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เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015 

เสารท่ี 18 กรกฎาคม 2558 

เวลา 16.30 – 20.30 น.  

หองออดิทอเรียม  ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตรนานาชาติท่ีคัดเลือกโดย 5 ผูกํากับภาพยนตรไทยชื่อ

ดัง รวมรับชมภาพยนตรจากหลากหลายประเทศพรอมพูดคุยภาษาภาพยนตรกับผูกํากับท้ัง 5 ภายหลังการ

ฉาย 

กิจกรรมนี้จะจัดข้ึนทุกสองเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน  2558 สําหรับการจัดฉายครั้งท่ีสาม ในวัน

เสารท่ี 18 กรกฎาคม 2558 พบกับภาพยนตรจากประเทศฟลิปปนส How to Disappear Completely 

(2013) กํากับภาพยนตรโดย รายา มารติน และคัดสรรโดย ลี ชาตะเมธีกุล ผูกํากับภาพยนตรชาวไทย

เจาของผลงานภาพยนตรเรื่อง ภวังครัก  

เด็กสาวใฝฝนอยากหายตัวไป เธอมักจะเลนซอนแอบเพียงลําพังคนเดียว ในขณะท่ีแมพร่ําบนคําสอนจาก

ศาสนา และพอก็หมกมุนอยูกับเหลาและประวัติศาสตร จนกระท่ังวันหนึ่ง เธอไดกํากับละครเวทีของโรงเรียน 

ซ่ึงดัดแปลงจากหนังเกาของฟลิปปนสเก่ียวกับครอบครัวท่ีหายตัวไปในภูเขาระหวางสงคราม  ไมนานหลังจบ

การแสดง เธอก็หายตัวไปเหมือนในละคร พอแมพากันออกตามหาเธอในปา แตทุกคนกลับคอยๆ หายตัวไป ที

ละคน ทีละคน... 

How to Disappear Completely ไดรับทุนสรางจาก Hubert Bals Production Fund และควารางวัล

ภาพยนตรยอดเยี่ยมและผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยมจากเทศกาล Cinemanila International Film Festival 

ประเทศฟลิปปนส  นอกจากนี้ ยั งได รับ เลือกใหฉายใน เทศกาลภาพยนตรต างๆ อาทิ  Rotterdam 

International Film Festival ประเทศเนเธอรแลนด , Locarno International Film Festival ประเทศ

สวิสเซอรแลนด และ Minneapolis St. Paul International Film Festival ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 “How to Disappear Completely เปนเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆ มีพอข้ีเมากับแมผูเครงศาสนา และ

ลูกสาววัยแรกแยมท่ีอาศัยอยูในกระทอมไมโทรมๆ บนเกาะลึกลับแหงหนึ่งในฟลิปปนส  ทามกลางธรรมชาติท่ี

ดูแปลกปลอมสังเคราะห เหมือนดนตรีประกอบแนวอิเล็กโทรนิกท่ีผสมผสานกับนิทานพ้ืนบาน หลอดไฟนีออน 

การแสดงในโรงเรียน และประวัติศาสตรอันยุงเหยิง Raya Martin สรางโลกท่ีอยูระหวางความจริงกับความฝน 



 

เลานิทานกลอมเด็กท่ีทําใหผูใหญตองสยอง และทําลายความบริสุทธิ์ดวยความตาย จนทุกสิ่งไดหายสาบสูญ

ไป” ลี ชาตะเมธีกุล 

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

Director’s Note: 

 

How to Disappear Completely เปนสวนผสมของหลายๆ สิ่ง ท้ังการเปนหนังรีเมคท่ีนําหนังเกามา

ตีความใหม และการเลาเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตท่ีติดอยูบนเกาะ หนีไปไหนไมได... ตอนทําหนังเรื่องนี้ ผมมี

ความรูสึกวาเราคงไมมีทางทําหนังใหเสร็จสิ้นสมบูรณแบบในตัวเองไดสักเรื่อง มันเหมือนกับเปนการเลาเรื่องท่ี

ตอเนื่องไปเรื่อยๆ ผมรูสึกเหมือนกับวาแมเราจะอยูในท่ีท่ีไมใชท่ีของเราอยางแทจริง แตกลับรูสึกไดถึงความ

ผูกพันอะไรบางอยาง สําหรับหนังเรื่องนี้ ผมอยากทําใหมันตรงไปตรงมามากข้ึน แมวาจะเริ่มตนดวยเรื่องราว

ท่ีมาจากประสบการณสวนตัวของผมเอง เหมือนกับผลงานเรื่องอ่ืนๆ แตพอเรื่องราวพัฒนาไปเรื่อยๆ ผมก็

คอยๆ นําตัวเองออกมา ใหอยูในฐานะเปนเพียงผูสังเกตการณเทานั้น 

ข้ันตอนการถายทําเปนไปอยางงายดาย ผมเลือกนักแสดงท่ีผมเชื่อใจ อยางชาเมนและโนนี่ บวนคามิโน  รวม

ถึงเนส โรก ท่ีมาพรอมกับจิตวิญญาณท่ีบริสุทธิ์; ผูกํากับภาพ เจ.เอ ทาเดนา ซ่ึงผมคิดวาเปนผูกํากับภาพท่ีเกง

ท่ีสุด ชวยถายทอดภาพของเกาะใหออกมาตรงตามท่ีผมตองการและไรซ่ึงกาลเวลาไดอยางยอดเยี่ยม; คอรินน 

เดอ ซาน โฮเซ ออกแบบเสียงประกอบไดอยางนาท่ึง และดนตรีของ Eyedress ท่ีมีบทบาทสําคัญมาก ทํา

หนาท่ีเปนเสมือนสะพานท่ีเชื่อมตอบรรยากาศของความเกาและใหมของหนังเรื่องนี้ 

เราเลือกถายทําท่ีจังหวัดบาทังกาส ในประเทศฟลิปปนส ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีพิเศษมากๆ เปนเกาะท่ีใหความรูสึก

นิ่งสนิทของสถานท่ีและเวลา สําหรับหนังเรื่องนี้ สภาพอากาศคือหนึ่งในตัวละครหลัก เราถายทําระหวางการ

เกิดพายุ แตไมไดใสภาพพายุไวในหนัง เพราะตองการใหเกิดความรูสึกเหมือนกับวาพายุหรือหายนะกําลังจะมา 

เราพยายามให How to Disappear Completely ออกมาดูเรียบงาย แตจริงๆ แลวมีความคิดซับซอน

มากมายอยูเบื้องหลัง มันเปนหนังท่ีพูดถึงชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผาน การติดอยูในชวงเวลาท่ีทุกคนพยายาม

หาคําตอบวาพวกเขากําลังอยูท่ีไหน มีชีวิตอยูเพ่ืออะไรกันแน แตกลับไมมีทางออกใดๆ ใหเห็นเลย  

รวมชม How to Disappear Completely พรอมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตรกับ ลี ชาตะเมธีกุล, รา

ยา มารติน ผูกํากับภาพยนตร และ เนส โรก นักแสดงนํา 

  

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


 

ไมเสียคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

ไมตองสํารองท่ีนั่งลวงหนา 

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

*ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 17.30 น. 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย 

*ภาพยนตรเรื่องนี้เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 214 6630-8 ตอ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th 

www.bacc.or.th I  baccpage 

 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015 

วันเสารท่ี 14 มีนาคม 2558 

นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ / Frances Ha (สหรัฐอเมริกา / 2012) 

มีบทบรรยายภาษาไทย  

วันเสารท่ี 23 พฤษภาคม 2558 

อาทิตย อัสสรัตน / Court (อินเดีย / 2014) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ 

วันเสารท่ี 18 กรกฎาคม 2558  

ลี ชาตะเมธีกุล / How to Disappear Completely (ฟลิปปนส / 2013) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ 

วันเสารท่ี 5 กันยายน 2558 

บรรจง ปสญัธนะกูล / The Chaser (เกาหลี / 2008) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ  

วันเสารท่ี 28 พฤศจิกายน 2558  

อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล / No (Chile / 2012) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ  
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Cinema Diverse: Director's Choice 2015 

18 July 2015  

16.30 – 20.30 hrs. 

Auditorium, 5th Floor, Bangkok Art and Culture Centre 

Bangkok Art and Culture Centre proudly presents “Cinema Diverse: Director's Choice”. For 

the third Cinema Diverse, five international films, selected by five acclaimed Thai directors, 

will be shown bi-monthly from March – November 2015, followed by a talk with the Thai 

director after each screening. 

The third screening on Saturday 18 July 2015 is How to Disappear Completely (Philippines 

/ 2013) directed by Raya Martin. It has been chosen by Lee Chatametikool, an acclaimed 

Thai director of Concrete Clouds.  

A young girl from the countryside dreams of disappearing. She plays a lonely game of hide-

and-seek while her mother quotes the Bible and her father relishes in alcohol and history. 

She decides to put on a stage play based on an old Filipino film about a family who 

disappears in the mountains during the war. But soon after the performance, she vanishes 

from the car, prompting her parents to look for her in the woods. One by one, they all start 

to disappear. 

How to Disappear Completely was funded by Hubert Bals Production Fund. It won Best 

Picture and Best Director for Raya Martin at Cinemanila International Film Festival and was 

selected to screen at many film festival such as Rotterdam International Film Festival, 

Locarno International Film Festival in Switzerland and Minneapolis St. Paul International Film 

Festival.  

“How to Disappear Completely unfolds on a mysterious island, somewhere in the Filipino 

archipelago, someplace in time.  In a small village - natural yet synthetic - local folklore, 

fluorescent ballasts, a school play, and jumbled history merge into a staccato electro 

soundtrack.  There is a pubescent girl, her rapturous mom, and her drunkard cock-fighting 



 

dad - all living in a small, rickety house.  Something must give.  Something must go.” Lee 

Chatametikool 

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

Director’s Note: 

How to Disappear Completely is a lot of things: a remake of an old film, an homage to the 

genre, a story about getting stuck in the islands... The idea that we never finish any film we 

make, lives in this project. It's a continuation of any film, and how we are transplanted into 

places that we don't feel quite ours yet we feel a sense of belongingness. I wanted to make 

something cleaner this time, which starts off as a personal story as in any of my earlier 

works, and later moving to something further as an observer. The production process was 

simpler, following my style of casting with people whose works I trust very much (Shamaine 

and Nonie Buencamino as two of my favorite actors working today, a kindred spirit with Ness 

Roque; JA Tadena as the best cinematographer working today, portraying the islands as 

timeless; exquisite sound design from Corinne de San Jose, transporting us into the eye of 

the storm; the wunderkind Eyedress, whose music was perfectly crucial to both the genre 

homage and contemporary taste. 

 

Batangas, a province in the Philippines as a location is quite special, giving off a feeling of 

being stuck in place and especially time. It was also important to shoot during an actual 

storm, but not showing it, as if the weather was the main character, the sense of impending 

doom. How to Disappear Completely was, in short, brutal to make as a deceptively simple 

looking film filled with many thoughts. It is a transitional film, being stuck in a period of time 

where everyone tries to make sense of where they are and what they are meant to do, yet 

not given any option of a way out. 

Join us for the screening of How to Disappear Completely and a post screening talk with 

Lee Chatametikool, Raya Martin, the film director and Ness Roque, the actress of the film. 

  

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


 

Free entry  

No reservation needed 

*With Thai and English subtitles 

*Film screening starts at 17.30 hrs. 

*The talk after the screening will be in Thai with English translation. 

*The film is suitable for adults 15 years and over. 

For more information please call 02 214 6630-8 ext. 528 and email: activity@bacc.or.th 

 www.bacc.or.th I  baccpage 

 

Cinema Diverse: Director's Choice 2015 

Saturday 14 March 2015 

Nawapol Thamrongrattanarit / Frances Ha (USA / 2012) 

With Thai subtitles 

Saturday 23 May 2015 

Aditya Assarat / Court (India / 2014) 

With Thai and English subtitles 

Saturday 18 July 2015  

Lee Chatametikool / How to Disappear Completely (Philippines / 2013) 

With Thai subtitles and English subtitles 

Saturday 5 September 2015  

Banjong Pisanthanakun / The Chaser (Korea / 2008) 

With Thai and English subtitles 

Saturday 28 November 2015  

Apichatpong Weerasethakul / No (Chile / 2012) 

With Thai and English subtitles 
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