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สถานทูตสเปนประจําประเทศไทยและหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครมีความยินดีท่ีจะนําเสนอนิทรรศการ 

BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม 

 

BRAVOS เปนนิทรรศการงานออกแบบแหวกแนว ท่ีแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมและความหลากหลายในงาน

ออกแบบสเปนแนวใหม นิทรรศการนี้ประกอบดวยผลงานของนักออกแบบหนุมสาวชาวสเปน ท่ีมีความสามารถ

และประสบความสําเร็จดวยอายุเพียง 21 ป นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอการสรางสรรคงานออกแบบอุตสาหกรรมท่ี

ดีท่ีสุดในยุคท่ีเจริญรุงเรืองของสเปน เปนประเทศท่ีมีความโดดเดนหลายดาน เชน การทําอาหาร กีฬา แฟชั่น หรือ 

ศิลปะ ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีอีกดานหนึ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนใหม และกําลังเริ่มเกงข้ึน นั้นก็คือ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ ในชวงยุค 80 สเปนมีความเจริญรุงเรืองในการออกแบบ ท่ีเชื่อมโยงเขากับความคิดสรางสรรค ซ่ึงไดถูก

ปลดปลอยออกมาในยุคประชาธิปไตยเกิดใหม ทวา ในชวงศตวรรษท่ี 21 ยุคสมัยใหมท่ีแตกตางโดยสิ้นเชิงได

เกิดข้ึน และกําลังประสบความสําเร็จไปท่ัวโลก เพราะกลุมชาวสเปนกลุมหนึ่ง ผูมีความคิดสรางสรรค ความหลาก

ลาย และความร่ํารวย ไดมาเปนสวนหนึ่งของงานออกแบบล้ําหนาของโลก 

นิทรรศการ BRAVOS มีจุดมุงหมายท่ีจะนําเสนอผลงาน ท่ีแสดงใหเห็นถึงพรสวรรคของนักออกแบบหลักรุนใหม

ชาวสเปน เปนครั้งแรกรวมกัน ภายหลังประวัติศาสตรการออกแบบเดนท่ีมีรูปปนตางๆ เชน Gaudí, Dalí และ 

Ricard, Milá, Tusquets, Mariscal ซ่ึงเปนตนแบบในศตวรรษท่ี 20 นักออกแบบชาวสเปนรุนใหมได ถูก

ปลดปลอยออกมาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือติดตามผลงานจารีตประเพณีการออกแบบท่ีดีท่ีสุดของสเปน 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครจะเปนเจาภาพในการจัดงานนิทรรศการ ท่ีไดไปแสดงรอบโลกมาแลว และ

ในหลายๆเมืองแหงศิลปะยอดเยี่ยมตามประเทศตางๆ เชน อเมริกา เอเชีย ยุโรป และลาตินอเมริกา 
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โอกาสยิ่งใหญท่ีจะไดเพลิดเพลินนิทรรศการแนวใหมในประเทศ ท่ีศิลปะแนวหนากําลังจะกลายเปนหนึ่งในลักษณะ

เดนของศิลปะ ท่ีแสดงพรสวรรคเกิดข้ึนใหมของไทย นี่เปนโอกาสอันดีท่ีสเปนและไทยจะไดแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกัน ซ่ึงท้ังสองประเทศมีกิตติศัพทในดานความสําเร็จทางศิลปะอยูแลว 

 

ภัณฑารักษ: Juli Capella 

 

 
   
 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

“BRAVOS: Groundbreaking Spanish design”. 

Date : 06 December - 13 January 2013 

Location: Studio, 4th floor 

By The Spanish Embassy and the Bangkok Art & Culture Center (BACC) 

The Spanish Embassy and the Bangkok Art & Culture Center (BACC) are pleased to present the 

exhibition “BRAVOS: Groundbreaking Spanish design”. 

BRAVOS is an innovative design exhibition that portrays the innovation and diversity of the new 

Spanish design scene. It includes the work of twenty-one talented and successful young Spanish 

designers, and represents the best industrial design creations of the Spanish Design Boom. 

 

Spain stands out in several fields such as gastronomy, sports, fashion or arts. However, there is 

also an emerging new discipline in which we are beginning to excel: product design.During the 

80’, Spain experienced a design boom linked to the creativity that was unleashed during the 

new-born democracy. But during the 21st century, a completely different new generation has 

been born and is achieving international success. There is a rich and diverse group of creative 

Spaniards that are part of the world design avante-garde.  

BRAVOS aims at presenting, for the first time together, the work of the main new Spanish 

designer talents. After an important design history with figures such as Gaudí, Dalí, and 20th 

century masters as Ricard, Milá, Tusquets, Mariscal, the 21st Century has unraveled a new 

generation of Spanish designers that follow up the best Spanish design tradition. 

The Bangkok Art and Culture Centre will host the exhibition which has already travelled around 

the world including top art cities in the US, Asia, Europe and Latin America. 

A great opportunity to enjoy a groundbreaking exhibition in a country where cutting-edge art is 

becoming one of the distinguishing features of the new emerging Thai talented art. A good 
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chance to exchange ideas between Spain and Thailand, both renowned for their artistic 

accomplishments. 

 

Curator: Juli Capella.   
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