“ไทยเท...จากทองถิ่นสูอนิ เตอร”
วันที่ : 30 สิงหาคม - 04 พฤศจิกายน 2555
สถานที่: ชั้น 3-5 และชั้น 7-9
ผูจัด : กรุงเทพมหานคร และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการศิลปะครั้งสําคัญที่สุดในรอบทศวรรษแหงประวัติศาสตรศิลปะไทย ประกอบดวยการจัดแสดงผลงาน
ศิลปะของศิลปน ที่อยูในสมัยรัชกาลที่ ๙ ในรูปแบบที่หลากหลาย พรอมขอมูลทางวิชาการที่นาสนใจ ตลอดจนการ
นําเสนอลําดับเหตุการณที่สําคัญทางศิลปะของไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ทั้งในซีกโลกตะวันออกและ
ตะวั น ตก เป น บั น ทึ ก ทางประวั ติ ศ าสตร ข องวงการศิ ล ปะอั น มี คุ ณ ค า จั ด แสดงที่ ห อศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห ง
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๔ พฤศจิกายน ศกนี้
นิทรรศการ “ไทยเท จากทองถิ่นสูอินเตอร” ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ ๙ จัดแสดงผลงานศิลปะที่โดดเดนในรอบ ๗
ทศวรรษ มากกวา ๓๐๐ ชิ้น จากศิลปนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและศิลปนรวมสมัยเกือบ ๓๐๐ ทาน ตั้งแตบรม
จารยรุนอาวุโส จนถึงรุนปจจุบัน อาทิ ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี, เฟอ หริพิทักษ, จิตร บัวบุศย, สวัสดิ์ ตันติสุข,
ชําเรือง วิเชียรเขตต,ประหยัด พงษดํา, เฉลิม นาคีรักษ, อังคาร กัลยาณพงศ, อินสนธิ์ วงศสาม, ดํารง วงศอุปราช,
เหม เวชกร, ไพบูลย สุวรรณกูฏ, ประเทือง เอมเจริญ, ถวัลย ดัชนี, ม.จ.มารศีสุขุมพันธ บริพัตร, กมล ทัศนาญชลี,
อิทธิพล ตั้งโฉลก, เดชา วราชุน, เข็มรัตน กองสุข, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน, มณเฑียร บุญมา, พิษณุ ศุภนิมิตร, ถาวร
โกอุดมวิทย, ปรีชา อรชุนกะ, สุรสิทธิ์ เสาวคง, สมชัย หัตถกิจโกศล,ประสงค ลือเมือง, ประทีป คชบัว, พินรี สัณฑ
พิทักษ, กมล เผาสวัสดิ์, อารยา ราษฎรจําเริญสุข, วิโรจน เจียมจิราวัฒ น รวมถึง อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, ธวัชชัย
พันธุสวัสดิ์, ฤกษฤทธิ์ ตีระวนิช, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, ดาว วาสิกศิริ, อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล, บุษราพร ทอง
ชัย, อิ่มหทัย สุวัฒ นศิลป, Alex Face ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีศิลปนตางชาติรวมแสดง เชน Niro Yogota, Theo
Meier, Raden Basuki, Elizabeth Romhild และ Varsha Nair เปนตน

ผลงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ มีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย งานจัดวาง และศิลปะแนว
ทดลอง จากการคั ดสรรโดย ศาสตราจารย ดร.อภินั น ท โปษยานนท กรรมการมู ล นิธิห อศิล ปวัฒ นธรรมแห ง
กรุ งเทพมหานคร นั ก วิ ช าการประวั ติ ศ าสตรศิ ล ป และภั ณ ฑารัก ษ ผู มี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ สากล พร อ มด ว ยที ม
ภัณ ฑารักษ ชั้ น แนวหน า คือ คุณ ลั กขณา คุณาวิชยานนท , คุณ เสริมคุณ คุ ณ าวงศ, คุณ กฤติยา กาวีว งศ , คุ ณ
ปกรณ กลอมเกลี้ยง และ คุณนิกัน ต วะสีนนท จัดแสดงโดยแบงตามแนวเรื่อง (Theme) ๙ กลุม ไดแก “การ
แสวงหาความเปนไทย” ผานมุมมองของศิลปนที่มีความคิดเกี่ยวกับ “ความเปนไทย” ที่ตองการนําเสนอแตกตาง
กั น ออกไปทั้ งในแง ของเนื้ อ หาและเทคนิ ค , “แรงบั น ดาลใจจากพุ ท ธศาสนา” แสดงถึงความผู กพั น และความ
เชื่อมโยงระหวางศิลปนกับพุทธศาสนา ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและศิลปะแนวใหม พรอมตัวอยางงานจิตรกรรมฝาผนัง
ที่สําคัญในสถานที่ตางๆจาก ๔ สกุลชาง ที่มีความโดดเดนในแงมุมที่ตางกัน, “พื้นที่ทางสังคม และการอุปถัมภ
ศิลปะ” นํ าเสนอเกี่ย วกับ พัฒ นาการของวงการศิลปะในเมืองไทย ผูมีบ ทบาทสําคัญจากภาคสวนตางๆ ในการ
สนับสนุนดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่ทําใหงานศิลปะและผูเกี่ยวของมีพื้นที่ทางสังคมมากขึ้น, “จินตนาการกับ
ความเหนือจริง” นําเสนอผลงานศิลปะอันมีที่มาจากความลี้ลับ มายาคติ กับความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่
กวางไกล ไรขอบเขตของศิลปน
สําหรับแนวเรื่อง “นามธรรมและปจเจกชน” นั้น จัดแสดงผลงานแนวนามธรรม ที่ศิลปนแตละทานมีแนวคิดและ
ความตั้งใจที่ชัดเจนในการสื่อถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดวยรูปแบบ สีสัน ลายเสน ตลอดจนการใชวัสดุที่สะทอนความ
เปนตัวตนหรือเอกลักษณของศิลปน โดยผูชมสามารถตีความไดอยางอิสระตามทัศนะที่แตกตาง, “การตอสูทาง
การเมืองและสังคม” เปนการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของศิลปนเกี่ยวกับมุมมองทางดานสังคมและการเมือง
ของไทย ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙ จนถึงปจจุบัน โดยมีรูปแบบและประเภทของผลงานที่หลากหลาย
“เพศสภาพและความเปนชายขอบ” เปนการสรางสรรคที่ไมคอยมีการกลาวถึง เปนการนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเพศ
และบุคคลหรือกลุมคนซึ่งไมคอยไดรับความสนใจ ซึ่งศิลปนบางกลุมจัดวาคนเหลานั้นอยูในพื้นที่ชายขอบของสังคม
เชน เพศที่ ๓ โดยศิลปนไดถายทอดความคิดที่มีตอเรื่องดังกลาวอยางนาสนใจ หรือใชสัญลักษณที่สื่อถึงเพศในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะอยางมีเอกลักษณ เฉพาะตัว, “จากทองถิ่น สูอินเตอร” จัดแสดงผลงานของศิลปนไทยที่
สรางชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จากการสงผลงานเขารวมประกวด และไดรับรางวัลตางๆ หรือจากการไดรับเชิญ
ใหรวมจัดแสดงผลงานที่ตางประเทศ โดยผลงานบางชิ้นมีแนวคิดหรือการใชวัสดุแบบพื้นบาน แตมีเทคนิคและการ
นํ า เสนอที่ ทั น สมั ย แบบสากล และ “ศิ ล ปะทดลองและสื่ อ ทางวั ฒ นธรรม” เป น แนวคิ ด ใหม ในการทดลอง
สรางสรรคผลงานทางศิลปะที่มีความนาทาทาย ทั้งการคิดริเริ่ม การทํารูปแบบและเทคนิคการนําเสนอที่แตกตาง
วิธีการใช ส่ือหลากประเภทมาเป น องค ป ระกอบของชิ้น งานซึ่ งเปน ความแปลกใหม อย างน าทึ่ง นอกจากนี้ ยั งมี
นิทรรศการเลาถึงประวัติศาสตรการพัฒนาศิลปะของไทย เปรียบเทียบกับศิลปะนานาประเทศ รวมถึงนิทรรศการ
โปสเตอรศิลปะที่หาดูไดยากกวา ๑๐๐ แผน

นางทยา ที ปสุ วรรณ รองผู วาราชการกรุงเทพมหานคร กล าววา “นิ ทรรศการ ‘ไทยเท จากท องถิ่น สูอิน เตอร’
ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ ๙ นี้มีความเปน ‘ที่สุด’ ของการจัดนิทรรศการศิลปะในเมืองไทยในหลายดาน โดยมีจํานวน
และประเภทของชิ้นงานมากที่สุด มีจํานวนศิลปนเจาของผลงานมากที่สุด ใชพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานมากที่สุด
และเปนโอกาสดีที่สุดที่จะไดชื่นชมงานศิลปะรวมสมัยที่มีคุณคาของศิลปนชั้นนําของเมืองไทย ซึ่งตามปกติอยูใน
ความครอบครองขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือเปนของสะสมสวนบุคคล ซึ่งไมคอยไดนําออกมาจัด
แสดงใหสาธารณชนไดชม โดยทีมภัณฑารักษมีบทบาทสําคัญที่ทําใหนิทรรศการนี้มีความสมบูรณและยิ่งใหญที่สุด
ในรอบทศวรรษที่ผานมาและการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็สอดคลองกับเจตนารมณของกรุงเทพมหานคร ในการ
จัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานศิลปะ เปนแหลงเผยแพร
งานดานศิลปวัฒนธรรมแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงสรางเครือขายศิลปนและความรวมมือดานศิลปะดวย”
ดาน ศาสตราจารย ดร.อภิ นั น ท โปษยานนท ซึ่งใหเกีย รติเปน หัว หนาภัณ ฑารักษ ของนิทรรศการในครั้งนี้ ให
ความเห็นวา “ผูที่มาชมนิทรรศการนี้ จะไดเรียนรูถึงประวัติศาสตรและพัฒ นาการในแงมุมตางๆ ของศิลปะไทย
ตลอดชวง ๗ ทศวรรษในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ไดเห็นฝมือของศิลปนที่มีชื่อเสียง
ประทั บใจกับงานศิลปกรรมที่ ใหสัมผัส ไดทั้งกวางและลึก ดวยความหลากหลายและมีรายละเอียดมากมาย ได
เรียนรูถึงมิติทางความคิด ไดเห็นที่มาที่ไปจากรูปแบบดั้งเดิมสูความรวมสมัย และเปนผลงานในระดับที่ทัดเทียมกับ
ตางประเทศ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในคนไทย ในความเปนไทย และสรางแรงบันดาลใจในการสืบสานและ
ผลักดันศิลปะที่ทรงคุณคาของไทยใหกาวไกลตอไป”
นิ ท รรศการ “ไทยเท จากท อ งถิ่ น สู อิ น เตอร ” ศิ ล ปะในสมั ย รั ช กาลที่ ๙ จั ด ที่ ห อศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห ง
กรุงเทพมหานคร ชั้นที่ ๓, ๔, ๕, ๗, ๘ และ ๙ ระหวางวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา
๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (หยุดวันจันทร) นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาพูดคุยกับนักวิชาการและศิลปนที่มีชื่อเสียง
เพื่อเรียนรูแนวโนมตางๆ ของศิลปะไทยในจุดเปลี่ยนของชวงเวลาสําคัญตางๆ โดยผูสนใจสามารถเขาชมงานได
โดยไมเสียคาใชจาย
พรอมกันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว จะจัดทําหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะ
ในยุ คสมั ย รัช กาลที่ ๙ เพื่ อเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ในฐานะ “อัครศิล ป น ” แห งสยาม
ประเทศ และเพื่อเผยแพรองคความรูดานศิลปะในวงกวาง โดยนําเสนอศิลปะกับวิถีชีวิตในรูปแบบตางๆ สะทอน
ผานผลงานศิลปกรรมของศิลปนหลากหลายรุน ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงปจจุบัน ซึ่งนอกจากนําเสนอความงาม
เชิงศิลปะและประวัติศาสตรศิลปแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความเจริญของศิลปะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในรูปแบบที่เขาใจงาย ดวยบทความและเรื่องราวจากการถายทอดของศิลปนและนักวิชาการระดับแนว

หน าของเมื องไทย ซึ่งจะเป น หนั งสืออางอิงที่สําคัญ อีกเลมหนึ่งเกี่ยวกับศิลปะสมัย ใหมและศิลปะรวมสมัยของ
ไทย มี กํ าหนดจั ด พิ ม พ แล ว เสร็ จ ภายในเดื อนธั น วาคมนี้ จํ านวน ๑,๕๐๐ เล ม โดยหน ว ยงาน องค กร หรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส นใจ สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ได ที่ สํ า นั ก วั ฒ นธรรมกี ฬ า และการท อ งเที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร

Thai Trends from Localism to Internationalism
Date : 30 August - 04 November 2012
Location: 3rd- 5th floor and 7th-9th floor
Organized by Bangkok Metropolitan Administration and Bangkok Art and Culture Centre
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) by the Culture, Sports, and Tourism Department
announces “Thai Trends from Localism to Internationalism” to mark the grand exhibition of
seven decades of Thai art. The exhibition consists of presentation of various fields of art created
in the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej along with chronology of significant events
on Thai art, artists’ talks and academic seminar.
“Thai Trends from Localism to Internationalism” will display more than 300 artworks during the
past seven decades created by nationally renowned artists and young, emerging artists. From
Professor Silpa Bhirasri - the father of modern art in Thailand and the founder of Silpakorn
University, as well as senior artists Fua Haribhitak, Jitr Buabusya, Sawat Tantisuk, Chamrueng
Vichienkhet, Prayad Pongdam, Chalerm Nakeerak, Anghan Kalayanapongs, Inson Wongsam,
Damrong Wong-Uparaj, Hem Vejakorn, Paiboon Suwannakudt, Pratuang Emjaroen, Thawan
Dachanee, Princess Marsi Paribatra, Kamol Tassananchalee, Ithipol Thangchalok, Decha
Warashoon, Khemarat Kongsuk, Chalermchai Kositpipat, Montien Boonma, Pisanu Supanimitr,
Thavorn Ko-Udomvit, Pricha Arjunka, Surasit Saokong, Somchai Hattakitkosol, Prasong Luemuang,
Pinaree Sanpitak, Kamol Phaosavasdi, Araya Rasdjarmrearnsook, Viroj Chiamchirawat, as well as
Udomsak Krisanamis, Tawatchai Puntusawasdi, Rirkrit Tiravanija, Surasi Kusolwong, Kamin
Lertchaiprasert, Dow Wasiksiri, Apichatpong Weerasethakul, Bussaraporn Thongchai, Imhathai
Suwatthanasilp, Alex Face and many more. In addition, art works by expatriate artists such as
Niro Yogota, Theo Meier, Raden Basuki, Elizabeth Romhild and Varsha Nair, are also exhibited.
The artistic creations on display during the exhibition include paintings, sculptures, prints,
photographs, video art, all of which have been meticulously selected by Professor Dr. Apinan

Poshyananda, Committee of Bangkok Art and Culture Centre Foundation, and an internationally
renowned academic and curator, together with a team of highly-regarded curators comprising
Luckana Kunavichayanont, Sermkhun Kunawong, Gridthiya Gaweewong, Pakorn Klomkliang and
Nikan Wasinondh. The exhibition is divided into nine themes. The first theme, “Search of Thai
Identities” portrays the artists’ perspectives of “Thainess” through different forms of
presentation in terms of contents and techniques. The second theme, “Inspiration from
Buddhism” presents the bond and connectedness between artists and Buddhism, in the forms
of both traditional art and contemporary art, with the examples of four sets of prominent mural
paintings, each of which has its own unique characteristics. The third theme “Social Space and
Patronage” documents the development of the artistic circle in Thailand, with prominent figures
from different sectors who provide various types of support that yields more space in society
for arts and artists. The theme “Fantasy and ‘Sur’ reality” displays art works that have inspired
by local myths, folk tales and artists’ imagination that know no boundaries.
The theme “Abstraction and Individualism” boasts abstract works through which each of the
artists have clearly intended to convey certain issues, with use of patterns, colors, drawings, and
materials that reflect their identity and uniqueness, resulting in abstract works that await
viewers’ liberal interpretations. The theme “Socio Political Struggle” expresses artists’
perspectives of the Thai social and political arena, which have become more vivid during 1973
– 1976 and until now, in a wide variety of forms and presentations.
“Gender and Marginality” is one of the creative themes that have often been overlooked. It
portrays the stories of the gender or a group of individuals who do not usually receive attention
from others, hence the artists’ conclusion that they are on the edge of society, including those
with homosexuality. The viewpoints of the artists are interestingly presented with symbolism
that represents sexuality in creative works of art. The theme “Locality and International
Limelight” exhibits creations of the Thai artists who have gained recognition on an international
level, with awards from an overseas events or an invitation to have an exhibition abroad to
guarantee their fame. Some pieces of art are created with the local concept or materials, but
with an international modern technique or presentation. Finally, the theme “Experimental Art
and Media Culture” is focused on a new media and concept which involve experimenting with

different forms and techniques of presentation, and use of various media as components of art
process and production.
In addition, there is a time-line chronology which details the history of artistic development in
Thailand in comparison with art from various countries in the world. Also, more than 100 rarely
seen art posters are on display.
Taya Teepsuwan, Deputy Governor of Bangkok Metropolitan Administration states, “The Thai
Trends from Localism to Internationalism is the ‘ultimate’ art exhibition in the country in many
aspects. It boasts the largest number and types of art works. The number of artists who own
the exhibited pieces of art is also largest. The exhibition area is largest. And it is the best
opportunity to admire valuable contemporary pieces of work from leading artists in
Thailand. The pieces of art to be exhibited are generally in the possession of organizations and
agencies in the public and private sectors, or they belong to private collectors, so they are not
often seen in the public.
The team of curators led by Prof. Dr Apinan Poshyananda plays a significant role to make this
exhibition complete, the grandest and the best of its kind in the century. The organization of
this exhibition is in compliance with the intention of Bangkok Metropolitan Administration to
promote the Bangkok Art and Culture Centre as the centre of art education and dissemination
of knowledge about art and cultures among the people of all genders and ages, as well as to
establish a network of artists to ensure artistic cooperation.”
Professor Dr. Apinan Poshyananda who has graciously agreed to be the leader of curatorial team
of this exhibition comments, “Viewers of this exhibition will get to learn about different facets
of history and developments of the Thai art during the past seven decades under the reign of
His Majesty the King. They will be impressed with the creations of renowned artists. Their
width and depth and their varieties and details will captivate them. Viewers will also learn
about dimensions of ideas, as well as transformation from traditional forms of art to
contemporary innovation. The artistic creations which are second to none of foreign artists will

make viewers develop their pride in their own Thai identities. They will have the inspiration to
continue and support the invaluable artistic tradition of Thailand.”
“Thai Trends from Localism to Internationalism” exhibition is organized on the 3rd, 4th, 5th,
7th, 8th, and 9th Floors of the Bangkok Art and Culture Centre, from August 30 to November 4,
2012 from 10:00 a.m. to 09:00 p.m. (closed on Mondays). In addition, there will be a talk forum
with renowned academics and artists every Saturday from September 8 onwards for the
audience to learn about various trends of the Thai arts at different major turning points. The
admission is free
.
The Culture, Sports, and Tourism Department is publishing a book which is a compilation of art
works created during the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej to commemorate His
Majesty as the “Supreme Artist” of Thailand and to disseminate the knowledge of art in a wider
circle. Art and various lifestyles will be reflected through the creations of artists from different
generations, from 1946 up to the present. The exhibition not only presents the aesthetic
beauty of art and art history but also highlights the prosperity of art during the reign of His
Majesty the King in a format that is easy to understand and with articles and stories written by
leading artists and academics in Thailand. Expected to be launched in December of this year,
this book will become another significant reference of modern art and contemporary art in
Thailand. The total number of books published is 1,500. Interested agencies, organizations, or
educational institutes can ask for copies of the book at the Culture, Sports, and Tourism
Department, Bangkok Metropolis.

