
 

หอศิลปจิตรกรรม ณ วินมอรไซค 

วันท่ี : 19 พฤศจิกายน - 19 มกราคม 2554 

สถานท่ี: บริเวณวินมอเตอรไซดดานขางหอศิลปฯ 

หอศิลปจิตรกรรม ณ บริเวณวินมอเตอรไซดรับจางขางหอศิลปฯ 

  

เปดงานนิทรรศการ: 19 พฤศจิกายน 2553  

เวลา 18:00 น. ณ บริเวณวินมอเตอรไซดรับจางขางหอศิลปฯ 

โดย กลุมศิลปนในนาม ชั่ว คราว 

 

ภัณฑารักษ: สรศักดิ์ แซโงว พิสิฎฐกุล ควรแถลง 

ศิลปน: ตะวัน วัตุยา ศุภพงศ เหลาธีรศิริ  สมโภชน แซอ่ัง  มิตร ใจอินทร  เก็ตโซ พงศรักธรรมเก็ตโซ พงศรัก

ธรรม  อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ยุรี เกนสาคู บริษัทยอนแยงสุนทรียะและสหาย 

  

แนวความคิด 

พ้ืนท่ีทางศิลปะจากอดีตจนถึงปจจุบันนั้น มีวิวัฒนาการมาอยางหลากหลาย ในอดีตพ้ืนท่ีทางศิลปะถูกสรางข้ึนมา

จากขอบเขตทางศาสนาท่ีศิลปะไดกลมกลืนเปนสวนหนึ่งกับวิถีชีวิต แตตอมาจากการจัดการท่ียึดถือตามแบบ

ตะวันตก พ้ืนท่ีทางศิลปะเริ่มมีขอบเขตและท่ีทางเปนของตัวเองเปนเอกเทศจากสังคมในวงกวาง สถานท่ีท่ีสามารถ

จัดแสดงนิทรรศการตามท่ีตางๆ กอใหเกิดคุณประโยชนอยางสูงตอวงการศิลปะ แตในขณะเดียวกันทําใหการรับรู

ถึงศิลปะ เปนเอกเทศจากผูคนกลุมอ่ืนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได โครงการ หอศิลปบริการ หยิบยกประเด็นใน

การสรางพ้ืนท่ีทางศิลปะท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตอันหลากหลายของผูคนในสังคมปจจุบัน โดยจุดประสงคเพ่ือให

ศิลปะสามารถแทรกซึมสูชีวิตประจําวันของผูคนไดอีกครั้งหนึ่งเหมือนท่ีเคยเปนมาในอดีต แผนการดําเนินงานครั้ง

แรกของหอศิลปบริการนี้คือ หอศิลปจิตรกรรม ณ วินมอเตอรไซด โดยนําเสนอผลงานศิลปะจากศิลปน 9 คน 

ดานหลังเสื้อวินมอเตอรรับจาง 



 

The FineArt Museum at Motorcycle Station 

Date : 19 November - 19 January 2011 

Location: Motorcycle Station by Bangkok Art and Culture Centre 

Opening:  19 November 2010 at 18:00 hrs 

By Bangkok Art and Culture Centre and Artist Group of Choa Kraw 

 

The FineArt Museum at Motorcycle Station, presents works of 9 artists attached to jackets of 

motorcyclists. The artworks can be seen by passengers and onlookers as they ride along streets 

of Bangkok. It’s the first exhibition of the Museum Serve project, a project exploring a new art 

space as part of daily living, with a goal of injecting art into a stream of public as it once did in 

the past. 

 

Art space in Thailand was once weaved seamlessly into way of life within parameter of living 

Buddhism.  That has changed in modern days in Thailand; space for art has grown a defined 

boundary and segregated its vital beats from general public. 

 

The exhibition will be for a ride at motorcycle station at BACC from 19 November 2010 – 19 

January 2011. 

 

For more information, please visit museumserve.blogspot.com/p/blog-page_4908.html 
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