
 

เชียงใหมนาว ! 

วันท่ี : 07 เมษายน - 26 มิถุนายน 2554 

สถานท่ี: หองนิทรรศการ ชั้น 9 

 

นิทรรศการสํารวจเมืองเชียงใหมผานกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมสมัย 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครขอเชิญชมนิทรรศการท่ีแสดงใหเห็นกระบวนการ ประสบการณ กิจกรรม 

และการทดลองทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ณ เมืองเชียงใหมซ่ึงเกิดข้ึนและกําลังดําเนินอยู ผานการคัดสรรโดย

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ เชียงใหมนาว! นําเสนอวิสัยทัศนท่ีแตกตางผานผลงานของศิลปน นักวัฒนธรรมรวมสมัย 12 

ทาน 

 

จากคําถามท่ีวา “ศิลปะเชียงใหมตอนนี้เปนอยางไร? และไปถึงไหน?” สูการนําเสนอผลงานของศิลปน นัก

วัฒนธรรมท่ีขับเคลื่อนสังคมเมืองเชียงใหม ดวยความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ สภาพแวดลอม และวัฒนธรรม

ท่ีผสมผสาน เมืองเชียงใหมมีปจจัยทางสังคมท่ีสลับซับซอน เหมาะกับการเปนฐานของ กลุมองคกรอิสระ ศิลปนนัก

วัฒนธรรม ผูซ่ึงใชท่ีนี่เปนเปาหมายในการดํารงชีวิต สํารวจ วิจัย และแกไขปญหาทางศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม

ตางๆ ดวยวิธีคิดท่ีเปนเอกลักษณ ไมวาจะเปนการสรางสรรคพ้ืนท่ีเพ่ือแสดง ผลงานศิลปะโดยไมพ่ึงพาสถาบัน การ

ประยุกตใชสื่อนําเสนอรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับ ผูคน รวมถึงการสรางวิถีชีวิตทางเลือกท่ีตอบรับ

หรือสะทอนความเปนไปของสังคมดวยวิสัยทัศนท่ีกาวหนา เหลานี้ลวนเปนตนแบบวิธีคิดของศิลปนนักวัฒนธรรม

รวมสมัยในเมืองเชียงใหม ซ่ึงตองเผชิญหนากับ ความทาทายในเง่ือนไขหรือขอจํากัดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางสังคม 

  

 

 



 

ในบริบทของเมือง เชียงใหม “เราสนใจสิ่งท่ีดําเนินอยู สิ่งท่ีเปนอยู ไมใชสิ่งท่ีจบไปแลว หรือสิ่งท่ีกําลัง จะเกิดข้ึน” 

และดวยเหตุผลนี้เอง คําวา “นาว!(now)” ซ่ึงมีความหมายเก่ียวกับเวลาและสภาวะรวมสมัยไดถูกนํามาใช คําวา 

“ปจจุบันขณะ” หรือท่ีใชใหฟงดูทันสมัยมากข้ึนวา “นาว!” เปนคําท่ีเปนพลวัต มีสภาวะ เปลี่ยนแปลง และ

เคลื่อนไหวตลอดเวลา “นาว!” อางถึงเวลาเพียงชั่วขณะหนึ่ง และ “นาว!” ตามดวย เครื่องหมายอัศเจรีย(!) แสดง

ปริวิตกตอสถานการณของสังคมท่ีเรากําลังเผชิญหนา 

  

นิทรรศการเชียงใหมนาว! ไมใชการนําเสนอโครงการทางวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุด หรือท่ีประสบความสําเร็จมาก ท่ีสุด 

แตเปนการนําเสนอกระบวนการของความพยายามในการสรางสรรคกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง

ปญหา อุปสรรค หรือแมแตขอบกพรองทางความคิดอันสลับซับซอน สืบเนื่องมาจากผลกระทบทาง เศรษฐกิจ 

ความไมเทาเทียมในภาวะสังคม ระดับการศึกษา รวมถึงประเด็นทางการเมืองในพ้ืนท่ีท่ีแตกตาง 

  

เราควรจะหยุด…แมเพียงชั่วขณะ...เพ่ือเรียนรูและทําความเขาใจรวมกัน เชียงใหมนาว! ไมใชโครงการเพ่ือตัดสิน

หรือประเมินคุณคาของตัวบุคคลหรือวัฒนธรรม แตเพ่ือเปดโอกาสใหความคิดเห็นท่ีหลากหลายไดแสดงออกใน

พ้ืนท่ีกลางทางสังคมใหเกิดการรับรูและยอมรับ เชียงใหมนาว! จึงแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีควรจะ เกิดข้ึน ณ “ปจจุบัน

ขณะ” ซ่ึงคือความเขาใจในความคิดและสภาวะท่ีแตกตาง และสิ่งนี้เองอาจเปนจุดเริ่มตน และหมุดหมายสําคัญท่ี

ทําใหสังคมของเราอยูรวมกันได ... 

  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ 

ฝายประชาสัมพันธ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-214-6630-8 โทรสาร 02-214-6639 

Email:prbacc@hotmail.com 

  

 



 

ภัณฑารักษ : อังกฤษ อัจฉริยโสภณ 

 

ศิลปนนักวัฒนธรรม เชียงใหมนาว! : 

1.นอรทฟอเรส สตูดิโอ  

2.พันพรรณ  

3.คําเปง และ ใจ อรุณ ราวีน  

4.สตูดิโอ มาลาเต  

5.ชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา  

6.บริษัทยอนแยงสุนทรียะ และ ตอลาภ ลาภเจริญสุข  

7.พิพิธภัณฑจิตวิญญาณรวมสมัยแหงศตวรรษท่ี 31  

8.แร็บบิตฮูด สตูดิโอ  

9.มูลนิธิท่ีนา 

10.ชมรมจักรยานวันอาทิตยเชียงใหม  

11.ดม-คิว-เมน-ทา-รี่  

12.ปนยามูฟวี่คลับ  

 

 

 

  



 

Chiang Mai Now! 

Date : 07 April - 26 June 2011 

Location: Gallery, 9th floor 

 

Exhibition presenting ChiangMai through visions of contemporary cultures 

Bangkok Art and Culture Centre will present an exhibition demonstrating a process of 

occurrences, activities, and experiments of contemporary culture that are happening currently 

in Chiang Mai. 

 

Curated by Angkrit Ajchariyasophon, the exhibition puts forward unique perspectives of 12 

artists and contemporary cultural activists. 

Departing from a question of where we are in the field of art, leads to a realm of contemporary 

cultures that propels Chiang Mai dynamic art and social scene. 

 

A regional city equipped with distinct geography, diverse ethnic groups, intermingle cultures, 

Chiang Mai brews social complexities, giving rise to original and independent cultural 

organizations, artists, and cultural activists who choose the city as a base to live, research, 

investigate, and even experimenting in solving problems with unique approaches. It is evident in 

various attempts, whether it is creating alternative art spaces without support from authority, 

modifying the use of various media to communicate art to broader audiences, or constructing 

ground-works for alternative livings leading to social changes with forefront visions. All these are 

idiosyncratic rationalities that artists and cultural activists make use of, to challenge the 

condition and limitation presented by the rapidly changing society. 



 

 

Placing Chiang Mai as a context, we are interested in what is happening and what is existing at 

the moment, not what is about to begin or what has already ended. With this reason, ‘now’ is 

the keyword signifying time as a stage of present, it is a dynamic word that is a motion of 

constant change. ‘Now’ is a stopped duration, and ‘Now’ with an exclamation mark (!) is to 

show imperative mood to point at a critical stage that our society is now facing. 

 

Chiang Mai Now! does not aim to present the best cultural projects nor the most successful, 

rather it is to show processes and various attempts that generate cultural activities, which in 

turn reflect challenges, obstacles, and even defects in thinking resulting from the inequality in 

the social, educational, and economical backgrounds, and diverse political thinking in the 

various areas. 

 

We need to stop for a moment, to learn, in order to collectively understand. Chiang Mai Now! , 

is not a project to judge or to assess value of any individuals or cultures. The exhibition merely 

provides a platform, for the diversity of thoughts presenting diverse minds, to hold dialogue 

with the society at its centre, as to their existence and acceptance. It is an exhibition meant to 

point out the importance of ‘now’, as a juncture, as an understanding in shades of difference. 

And from here on, it might be a beginning of what could sustain us as a collective society. 

 

Curator : Angkrit Ajchariyasophon 

  



 

Artists and Cultural Activists : 

1.North Forest Studio 

2.PunPun 

3.ComPeung featuring Jai Arun Ravine 

4.Malateh Media Studio 

5.Lanna Bird and Nature Conservation Club 

6.Yonyang featuring Torlarp Larpjaroensook 

7.31st Century Museum of Contemporary Spirit 

8.Rabbithood Studio 

9.the land foundation 

10.ChiangMai Sunday Cycling Club 

11.DOMCUMENTARY 

12.Punya Movie Club 
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