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Politics of ME เปนนิทรรศการศิลปะรวมสมัยซึ่งนําเสนอมุมมองสวนบุคคลที่สะทอนการมองโลก การมองสังคม
และการมองตนโดยผานสายตาของศิลปนรุนใหม17 คนที่ใหความสนใจกับประเด็นรอบตัว โดยถือ "ตนเอง" เปน
สวนหนึ่งของปรากฏการณนั้นหรือการมองหรือสะทอนตนเองในความคิดเห็นที่มีตอสิ่งนั้น
เมื่ อความคิ ด ทางการเมื อ งคื อข อกํ า หนดโครงสรางของการดําเนิ น ชี วิตส ว นหนึ่ ง นิ ท รรศการ Politics of Me
นําเสนอความคิดและการแสดงออกทางศิลปะในมุมมองของคนรุนใหมในแงความหมายของการดําเนินชีวิตซึ่งเลี้ยง
ตัวอยูบนเสนแบงระหวางความคิดในอุดมคติและความเปนจริง รวมถึงเปนการแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลยอยที่แฝงอยู
ในเศรษฐกิจทุนนิยมและสื่อวัฒนธรรมระดับสากลที่มีสวนในการหลอมรวมความคิด และการดํารงชีวิตของคนรุน
ใหมที่ดิ้นรนคนหาเสียงอิสระทามกลางความยุงเหยิงของโลกขอมูลขาวสาร วิถีทางความคิดและการดําเนินชีวิต
ลักษณะนี้คือการแพรขยายความเปนอัตบุคคลที่กระจายออกจาก ศูนยกลางและหันเหจากเอกลักษณที่เปนแบบ
เดียวกัน ในขณะเดียวกันวิถีความเปนปจเจกเหลานี้ประกอบเปนกลุมกอนทางความคิดอันหลากหลาย เพื่อแสดงให
เห็นถึงสภาวะความเคลื่อนไหวตางๆ ของคนรวมสมัยในยุคแหงความเปลี่ยนแปลง
ผานผลงานศิลปน Politics of ME นําเสนอประเด็นตางๆ ตั้งแตการตั้งคําถามซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการทําใหเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อทําความ เขาใจกับประเด็นรวมสมัย การมองหาสภาวะสมดุลระหวางเหตุผลและ
ความรูสึกที่ขัดแยงในตัวตน การคัดลอกความคิดหรือตัดแปะภาพลักษณอันหลากหลายเพื่อนําเสนอคุณคาใหม
ใหกับคําวา “ตนฉบับ” การดําเนินชีวิตดวยจิตวิญญาณอิสระในแบบ DIY ที่เนนใหเห็นถึงการละวางระบบพึ่งพา
แบบอุปถัมภ การนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือขยายมุมมองเพื่อเปลี่ยนแปลงความเขาใจที่มีตอโลก และทายสุด
คือการจินตนาการความหมายของ “ชีวิตที่ดี” เพื่อมองหามโนทัศนของความเปนไปไดที่เปนทั้งคุณภาพชีวิตทาง
กายภาพ หรือคุณคาชีวิตทางจินตภาพทามกลางปจจัยแวดลอมในปจจุบัน
นอกเหนือจากผลงานศิลปะ นิทรรศการ Politics of ME ยังเปนความรวมมือกับนักทําหนังสือ ศิลปน และผูกํากับ
ภาพยนตร ในการนําเสนอมุมมองที่ดึงความคิดเกี่ยวกับนิทรรศการ แตกเนื้อหาออกในรูปแบบของสูจิบัตร กิจกรรม
ทางศิลปะ และภาพยนตรสั้นที่เผยแพรเฉพาะในสื่อโซเชียลเน็ทเวิรค โดยทุกชองทางการนําเสนอ มีจุดประสงคใน
การสะทอนเรื่องราวทางสังคมของคนรุนใหมในยุคปจจุบัน ซึ่งมองหาตัวตนทามกลางความซับซอนของโครงสราง
สังคม และตอรองกับอิทธิพลของปจจัยตางๆ ที่อยูแวดลอมตัว และทายสุดอาจเปน การแสดงใหเห็นถึงคลื่นความ

เคลื่อนไหวในปจจุบันที่หมุนเวียนเปนเครือขายความสัมพันธ และแสดงใหเห็นถึงเปนมิติของความเปนไปไดตางๆ
ในอนาคต
ดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ภัณฑารักษพิชญา ศุภวานิช :
รวมดวย อภิชาติ ยิ้มยอง, พิสิฎฐกุล ควรแถลง, นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์
ศิลปน
1. ลัทธพล กอเกียรติตระกูล
2. ประพัทธ จิวะรังสรรค
3. ณัฐพาส จิระสถิตยวรกุล
4. ปน ปน นาคประเสริฐ
5. ปฐมพล เทศประทีป
6. จิรัชยา พริบไหว
7. อนุสรณ เจริญสุข
8. ประเสริฐ ยอดแกว
9. ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ
10. นิวัฒน มนัสปยะเลิศ
11. คีรีรัฐ งานดี
12. จิระชัย ทวีศานต
13. อเสกข เพ็ชรเฟอง
14. วรพงษ มนูพิพัฒนพงษ
15. วรงค ราชปรีชา
16. มิติ เรืองกฤตยา
17. จุฬญาณนนท ศิริผล

Politics of ME An art exhibition for micro-perspectives
Date : 28 June - 12 August 2012
Location: Gallery, 9th floor
Politics of ME is a contemporary art exhibition presenting personal aspects on world views, on
views of society and on self-perceptions through the eyes of 17 new generation artists who pay
strong attention to the circumstances surrounding them by taking 'oneself' as a part of the
phenomenon or by engaging in self-inquiry relating to the attitude towards particular issues.
When political views have partially become determinants of the structure of living, Politics of
ME presents both thoughts and artistic expressions from the viewpoints of new generation
which focus on the meaning of living that resides between idealology and reality. It also
presents minor influences that are hidden among capitalism and international cultural media
which foster the idea and living of this generation who struggle for uninfluenced voices amid
chaotic information. Methods of thought and also mundane livings encourage the rise of
individualism which deviates from common stereotypes. The individual ways of living at the
same time have formulated various groups of concepts in order to present the ever-changing
condition of contemporary people in the age of flux.
Through artworks, Politics of ME deals with range of topics concerning the way young generation
tackles coeval issues which generate critical thinking process, the way they seek balance to
handle self-conflict, how they cut the ideas and dissimilar images then paste them together in
order to redefine the word " original", the DIY ways of living led by instinct for spiritual freedom
that emphasize the renouncing of patronage system, the way technology is used as a tool to
reshape our understandings towards the world and lastly, the "looking forward attitude" that
comes together with the notion of "good life" to look for the concept of possibility of physical
and mental quality of life in the midst of current circumstances.
Not only art exhibition but Politics of ME is also a collaboration between artists, book creators,
and film directors to contribute their viewpoints related to the theme and content of the

exhibition by presenting in the form of exhibition catalogue, art activities, short film that are to
be posted on social networking websites. The objective of Politics of ME is to reflect the society
of young generation who bargain hard between existence, the complixity of social structure,and
influences of surrounding circumstances; finally is to demonstrate social movements that
circulate and form a network which allow forseeing any future possibilities.
An exhibition by BACC Exhibition Dept.
Curator : Pichaya Suphavanij
in collaboration with Apichat Yimyong, Pisitakun Kuantalaeng, Nawapol Thamrongrattanarit
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