นิทรรศการซีรียสมบูรณแบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ
วันที่ : 09 พฤศจิกายน - 03 มกราคม 2557
สถานที่: ผนังโคงชั้น 3, 4, 5
โดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
BACC Photo: Picture Perfect Photographic Series
นิทรรศการซีรียสมบูรณแบบ
ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ

ซีรียสมบูรณแบบ : ในยุคสมัยปจจุบัน การถายภาพไมใชเรื่องยาก แตการมองเห็นมุมในภาพถายที่สื่อความหมาย
หลากหลายมิติ อาจจะไมใชเรื่องงาย นิทรรศการซีรียสมบูรณแบบ นําเสนอประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับมุมแหงการ
มองที่แฝงอยูในหลากชั้นความหมายของภาพ
“Picture Perfect” หรือ “ภาพสมบูรณแบบ” เปนคําติดปากเพื่อใชอธิบายถึงภาพลักษณแหงความไรที่ติ
ความหมายของภาพสมบูรณแบบ ถึงจะตีความไดหลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตหัวใจของการสราง
ภาพไมไดไปไกลจากยุคสมัยกอน ที่ภาษาของภาพพูดถึงการใหคุณคาชีวิต แสดงออกถึงอุดมคติของความงาม สื่อ
ตัวอยางของความสัมบูรณ ครบถวน ถูกตองคานิยมตามที่ควรเปน 'ภาพถายแหงความสมบูรณแบบ' เปนอุดมคติ
ของภาพที่เปนตัวแทนความสัมพันธเชิงลึกระหวางเราและภาพ ภาพแตงงาน ภาพติดบัตร ภาพหลายๆ ภาพที่ถูก
ถายในชีวิตของเราพูดถึงความปรารถนาในภาพลักษณที่สื่อถึงความตองการในอุดมคติของชีวิตที่ดําเนินไปพรอมกับ
เงื่อนไขความเปนจริงตางๆ

นิทรรศการภาพถายซีรี่ย “สมบูรณแบบ” เปนนิทรรศการที่เปดพื้นที่เพื่อวิถีแหงการมองโลกผานภาพถาย นําเสนอ
ทางเลือกในความเชื่อเกี่ยวกับความสมบูรณแบบของภาพ ที่ถูกอธิบายดวยความซับซอนของโลก ความ
ละเอียดออน ความลึกลับและความบริสุทธิ์ที่หลบซอนอยูในความเปนจริง หรือธรรมชาติอันไมสมบูรณแบบของ
ชีวิต โดย 'supernatural : เหนือธรรมชาติ' เปนนิทรรศการครั้งที่ 2 นําเสนอภาพถายเพื่อการคนหาชั้นความหมาย
สรางความเขาใจในการมองที่เกินพื้นผิวของภาพถาย
ภัณฑารักษรับเชิญ: ชล เจนประภาพันธ

ศิลปน:
ปยทัต เหมทัต
วิริยะ โชติปญญาวิสุทธิ์
ณัฐพาส จิระสถิตยวรกุล
ออกแบบกราฟฟกโดย:
โตคิณ ทีฆานันท
โครงการริเริ่มและดําเนินงานโดย
ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียด
ฝายการสื่อสารและประชาสัมพันธ
โทรศัพท 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639
exhibition@bacc.or.th

กิจกรรมระหวางนิทรรศการ
ภาพถายบนเสนทางทัศนศิลป : จากจุดเริ่มตนสูพัฒนาการทางสุนทรียะ และแนวคิดอันหลากหลายของการ
ถายภาพในโลกศิลปะ
ในวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 5
ผูรวมเสวนา: ภูมิกมล ผดุงรัตน, วรเทพ อรรคบุตร
ผูดําเนินรายการ: ชล เจนประภาพันธ

Picture Perfect: A Photography Series Exhibition Part II: Supernatural
Date : 09 November - 03 January 2014
Location: Curved Wall on 3rd, 4th, 5th
By BACC Exhibition Department
BACC Photo
Picture Perfect: A Photography Series Exhibition
Part II: Supernatural

Undeniable that photography still requires a human controller. Including objectives are the
essence of all human beings as well. This exhibition show some clues that we tend to overlook
or cannot see. It’s not object or location, but may be called by the status that exists in nature,
overlapping situations that are hard to believe. Photo of all artists bring us to the mystery
world. Some interpret as parallel. We may emerge or evolve imaginations during communicate
with these photos
Guest curator: Chol Janepraphaphan

Artists:
Piyatat Hemmatat
Viriya Chotpanyavisut
Nattapas Jirasatitwarakul

Graphic Designer:
Tokin Teekanun

Initiated and operated by BACC Exhibition Department
For information, please contact:
Communication and Public Relation Dept.
Phone: 02 214 6630 Fax: 02 214 6639
exhibition@bacc.or.th

Activity A Photography Series Exhibition: Picture Perfect Part II Supernatural
A Photography in fine art: From the beginning to aesthetic development and various concepts
of photography in the art world
on Sunday 1st December 2013, 13.30 - 16.00 hrs., at Auditorium on 5th floor
Speakers: Poomkamol Phadungratna, Worathep Akkabootara
Moderator: Chol Janepraphaphan

