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นิทรรศการ มีเดีย/อารต คิชเชน- สนามบิดเบือนความจริง  (กรุงเทพฯ เวอรช่ัน) 
จากความรวมมือระหวางเจแปนฟาวนเดช่ัน และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

-- 

ชื่อนิทรรศการ 

มีเดีย/อารต คิชเชน- สนามบิดเบือนความจริง  (กรุงเทพฯ เวอรช่ัน) 
‘สื่อกําหนดความคิด: ความคิดกําหนดตัวเลือก: ตวัเลือกกําหนดอนาคต’ 

 

สถานท่ี ช้ัน 7 ช้ัน 5 และช้ัน 3 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

วันเปดงาน 20 ธันวาคม 2556 

ระยะเวลาจัดแสดง 21 ธันวาคม 2556 - 16  กุมภาพันธ 2557 
 

ในสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง 40 ปความสัมพันธระหวางภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุน หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร รวมกับ เจแปนฟาวนเดชั่นนําเสนอนิทรรศการทางดานมีเดียอารตจากศิลปนในภูมิภาค

อาเซียน  ดวยการทํางานรวมกันระหวางภัณฑารักษในภูมิภาคอาเซียน นักวิจัยจากแตละประเทศท่ีมีพ้ืนฐาน

ทางดานมีเดียอารต และภัณฑารักษญ่ีปุน เพ่ือสรางภาพรวมของนิทรรศการผานการคนควา และถกเถียง 

ศิลปน และผลงานศิลปะท่ีถูกคัดเลือกจะถูกนําเสนอโดยบริบทของประเทศตางๆ ในภูมิภาค และจะนําเสนอ

ผลงานสุดทายท่ี หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ดวยการคัดสรรของภัณฑารักษไทยจากแนวความคิด

ของงานท่ีสรางข้ึนสําหรับกรุงเทพมหานคร นิทรรศการนําเสนอผลงานตางๆ ของมีเดียอารต ในขอบเขตจาก

มุมท่ีหลากหลายตั้งแตภาพยนตร วิดีโออารต อะนิเมชั่น ภาพถาย ไปจนถึงงานทางดานเสียง และการแสดงสด 

(ในรูปแบบการแสดงทางกายภาพ) 

 

ประเทศท่ีเขารวมโครงการ : 
ญี่ปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม สิงคโปร  

 

แนวคิดของโครงการ (กรุงเทพฯ) 
สื่อกําหนดความคิด: ความคิดกําหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกําหนดอนาคต 

 

นิโคลาส ซูรบรูกก (Nicholas Zurbrugg) นักปรัชญาชาวอังกฤษกลาววา ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมโพสต

โมเดิรนมีดวยกันสามประการ หนึ่งคือการเปลี่ยนผานเรื่องการดํารงอยูของปจเจก สองคือการเปลี่ยนผานเรื่อง
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แนวคิด และสามคือการเปลี่ยนผานในเรื่องเทคโนโลยี การเปลี่ยนผานเหลานี้เกิดข้ึนขามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรซ่ึง

ภาวะโพสตมีเดีย (postmedia condition)  

 

ในโลกเทคโนโลยีท่ีเต็มไปดวยเสรีภาพ และความเทาเทียม ปรากฏการณของสังคมชวงโพสตมีเดียจึงอยูในรูป

ของการเลือกหยิบใชจากตัวเลือก ท่ีมีมากมายไมจํากัด  ภาวะเชนนี้ทําใหเห็นวาสังคมนี้มีฐานอยูบนกลุมขอมูล

จํานวนมหาศาล จํานวนของขอมูลมีมากกวาท่ีเคยมีมากอน และเราสามารถหยิบจับขอมูลเหลานี้มาผสม และ

สรางสรรค แบบขามสายพันธ ขามสาขา และทําไดหลากหลายวิธีการ เปนพ้ืนฐานในการสืบคน และไดสราง

คําศัพทท่ีไมเคยมีมากอนเพ่ืออธิบายพฤติกรรมใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีถูกประกอบสรางข้ึนใหม ความรูใหม 

และการสรางสรรคใหมๆ ปรากฏการณเชนนี้ทําใหเห็นไดชัดวาเทคโนโลยีมีอยูแลวในสังคมดํารงอยูยาวนาน 

มากพอท่ีสรางอาณาจักรของตนเอง สรางเครือขายโยงใย แทรกซึมเขาสูทุกๆ ดานของชีวิต และกําหนดวิธีการ

ท่ีเราใชชีวิต และวิธีการท่ีเรารับรูโลกทามกลางสังคมท่ีรุกคืบไปขางหนา มีเดีย/อารต คิชเชน- สนามการ

บิดเบือนความจริง ฉบับกรุงเทพฯ จึงนําเสนอมีเดียอารตท่ีไมใชการอวดอางวาเปนสิ่งใหม หากแตเปนแนวทาง

ท่ีมีอยูแลวเดิม เปนแนวทางท่ีบอกใหรูวา เราอยูกับเทคโนโลยีท่ีมีเพ่ือท่ีสรางสิ่งใหมๆ ข้ึนมาไดอยางไร 

 

‘สื่อกําหนดความคิด: ความคิดกําหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกําหนดอนาคต’ ตั้งอยูบนความคิดของการสราง 

‘เนื้อหาท่ีเกิดจากตัวผูใช’ เพ่ือใหผูชมไดคํานึงถึงทัศนะสวนตัวของผูชมท่ีมีตอสื่อ และเทคโนโลยี และผลลัพธท่ี

ไดเห็นจากการท่ีศิลปนนําตนเองเขาไปผนวกรวมกับสื่อ และเทคโนโลย ี นิทรรศการนี้ตองการท่ีจะหลีกพนจาก

แนวคิดท่ีวา เทคโนโลยีคือความกาวหนาหรือแนวคิดท่ีวาศิลปะใชเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือ เปาหมายของ

นิทรรศการคือตองการนําเสนอวา สุนทรียะของเทคโนโลยีอยูกับวิธีการท่ีสังคมทํางานเพ่ือดูวาเทคโนโลยี

ทํางานอยางไร  มันไดกอใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง และเทคโนโลยีกําลังหลอเลี้ยงบริบทใดอยู แนวคิดนี้คือ

การนําเสนอเทคโนโลยีท่ีออกมาเปนผลผลิตของสังคมจากรูปแบบของคนท่ีใช มากกวาท่ีจะไปดูวารูปราง

หนาตาความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนอยางไร   

  

โครงการนี้ตองการเผยใหเห็นดานท่ีเปนมนุษยของโคดคอมพิวเตอร และขอมูล โดยไมไปเปลีย่นแปลง

ธรรมชาติ  พรอมท้ังเสนอใหเห็นความสัมพันธของระบบ กระบวนการ ความสัมพันธของผูใช และโครงขายอัน

รุมรวยท่ีเคลื่อนไหวมากกวาเปนสิ่งตายตัว เปนพ้ืนท่ีซ่ึงนําเสนอการรับรูท่ีแตกตางไปจากมุมมองกระแสหลัก 

นําเสนอความตางทางสภาวะกายภาพหรือรูปแบบเพ่ือนํามาจับยึดความจริงอีกครั้ง และท้ังหมดนี้ไดสรางพ้ืนท่ี

เพ่ือแบงปนพฤติกรรมอันแตกตางหลากหลาย ‘สื่อกําหนดความคิด: ความคิดกําหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกําหนด

อนาคต’ จึงเปนแนวคิดปลายเปดท่ีสนับสนุนแกนความคิด และทัศนะของมีเดีย/อารต คิชเชน- สนามการ

บิดเบือนความจริง ซ่ึงมิใชทัศนะท่ีเพิกเฉยหรือเทิดทูนเทคโนโลย ี หากแตเปนเหมือนคําชี้แนะใหลองมองสื่อ 

และเทคโนโลย ี รวมท้ังวัฒนธรรมของสังคมท่ีออกมา ในฐานะสิ่งท่ีมีอยูในชีวิตประจําวัน ไมใชสิ่งคุกคาม และ
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เปนการขยายศักยภาพของแตละบุคคล เพ่ือใหสามารถหาความเชื่อมโยงระหวางสื่อ และเทคโนโลยีกับศิลปะ 

รวมถึงแสวงหาประสบการณท่ีเปยมไปดวยความหมายซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางชีวิตประจําวัน รวมไปถึงใช

ประโยชนจากชีวิตในโลกเทคโนโลยี มีเดีย/อารต คิชเชน จึงเปนเหมือนครัวหรือสถานท่ีสําหรับดําเนิน

กระบวนการหรือลงมือทํา โครงการนี้จึงมีเปาหมายท่ีจะเปนเหมือนสนามของระบบปฏิบัติการทางความคิด 

แนวคิด และประสบการณ เพ่ือกระตุนใหเกิดระบบความเชื่อท่ีจะไปกําหนดพฤติกรรม ซ่ึงทาทายขอบเขตของ

ภาษา กฏระเบยีบ และโครงสรางของการคิด เพ่ือปูทางใหแกรูปแบบของศิลปะ (ท้ังจากผูชมและจากศิลปน) 

ไดเกิดข้ึนจากการกระตุนของศิลปะท่ีมีตนกําเนิดจากครัว 

(พิชญา ศุภวานิช) 

 

ภัณฑารักษ (ญ่ีปุน/ไทย) 
ฮัตโตริ ฮิโรยูกิ 

โอคามูระ เคยโกะ 

ไอดะ ไดยะ 

พิชญา ศุภวานิช  

นิกันติ์ วะสีนนท 

 

ศิลปน 
APOSTROPHY’S (ไทย) 

B-floor (ไทย) 

บรูซ เควก (สิงคโปร) 

จุฬญาณนนท ศิริผล (ไทย) 

contact Gonzo (ญี่ปุน) 

ฟารุซ สุไลมาน (มาเลเซีย) 

โฮริโอะ คันตะ (ญี่ปุน) 

กมล เผาสวัสดิ์ (ไทย) 

คุวาคุโบะ เรียวตะ(ญี่ปุน) 

Lifepatch (อินโดนีเซีย) 

ลิม กก ยุง (มาเลเซีย) 

มาคิโนะ ทาคาช ิ(ญี่ปุน) 

Mute Mute (ไทย) 

เหงียน ตรินห ทิ (เวียดนาม) 
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นิธิภัค สามเสน (ไทย) 

OOMLEO (อินโดนีเซีย) 

โอโตโมะ โยชิฮิดะ และซาจิโกะ เอ็ม (ญี่ปุน) 

ปฐมพล เทศประทีป (ไทย) 

Rhizomatiks (ญี่ปุน) 

สินา วิทยวิโรจน (ไทย) 

สเตฟานี ซีฮูโก (ฟลิบปนส) 

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ (ไทย) 

ทาเคอุจิ โคตะ (ญี่ปุน) 

The Propeller Group (เวียดนาม) 

ทสึดะ มิจิโกะ (ญี่ปุน) 

อุเมดะ เท็ตสึยะ (ญี่ปุน) 

วิทยา จันมา (ไทย) 

ยางิ เลียวตะ (ญี่ปุน) 
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นิทรรศการดําเนนิงานโดย 
ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์02 214 6630 – 8 โทรสาร 02 214 6639  
www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ 

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 02 260 8560 - 4 โทรสาร 02 260 8565 

http://www.jfbkk.or.th 

 

 

makrdf@gmail.com 

www.facebook.com/mediaartkitchen 

mediaartkitchen.tumblr.com 

------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
http://www.facebook.com/mediaartkitchen
http://mediaartkitchen.tumblr.com/
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Media/Art Kitchen – Reality Distortion Field Exhibition Bangkok Version 

Co-organized between the Japan Foundation and  
Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 

-- 

EXHIBITION TITLE: 

Media/Art Kitchen- Reality Distortion Field (M/AK : RDF) 
“Media Shapes Mind: Mind Shapes Choice: Choice Shapes Future” 

 

Venue: 7th floor, 5th floor, 3rd floor, BACC 

Opening Date: 20th of December 2013 

Viewing Period: 21st of December 2013 – 16th of February 2014 
 

As part of the commemoration of the 40th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation 

in 2013, Bangkok Art and Culture Centre in collaboration with the Japan Foundation present 

a media art exhibition from artists around the Southeast Asia region. With a group of young 

Southeast Asian curators and researchers with a strong background in media art and their 

Japanese counterparts jointly refine the concept of the exhibition through surveys and 

discussions; a number of artists and outstanding works from each country are selected and 

presented in an event that will be altered to fit the specific conditions of each region, 

Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand.  The exhibition will present interdisciplinary 

media art in the widest sense of the word and encompass genres such as film, digital video, 

anime, photography, sound, and performance (physical expression). 

 

PARTICIPATED COUNTRIES: 
Japan Indonesia Malaysia Philippines Vietnam Singapore 
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 PROJECT CONCEPT (Bangkok Version) 
Media Shapes Mind: Mind Shapes Choice: Choice shapes Future 

 

The Philosopher Nicolas Zurbrugg suggests that there are “Three defining characteristics of 

postmodern culture: its existential shifts, its conceptual shifts, and its technological shifts”. 

These shifts have already been occurring all across geographies where our post-media 

condition producing new cultural habits and social conditions constructing an alternative 

structure that surfaces up diversity of needs. In this puzzling democratic world of 

technology, the phenomenon lies simply at choosing out of unlimited choices. In this 

condition, it shows a foundation of vast information that we now more than ever could find 

multitude of ways to mutual cross-fertilizations. It is a foundation of an exploring ground 

establishing vocabularies to define new behaviors that are a result from new constructed 

information, new knowledge, and new creativities. This phenomenon makes apparent that 

technology has been here, long enough to established its own realm, creating web that 

seeps into various aspects of life and shapes they way we live and perceive.  

 

With this on-going social and cultural condition, Media/Art Kitchen- Reality Distortion Field in 

Bangkok proposes media art, not as the hype of the new, but it is the existing norm that 

indicates how we live with technology to conjuring up the new. ‘Media Shapes Mind: Mind 

Shapes Choice: Choice Shapes Future’ is a ‘user-generated-content’ attitude to suggest 

audience a personal viewpoint towards media and technology and the outcomes of what 

the artists have fused themselves into. It is an idea proposing to steer away from the 

concept of technology as newness or seeing art using technology as a tool, to art as life 

living with technology. It aims toward how we live in aesthetic of how it works, in what 

behavior it creates, and what context it nurtures rather than how it looks. It shows a 

humanistic side of codes and information without changing its nature. It proposes a bountiful 

ecology of systems, processes, relationships, participations, and networks rather than fixed 

objects. It utilizes a space where there could be alternative perception, physicality, or form 

to grab on reality. And it lends a platform for sharing plurality of competing behavior, and 

subjective narrative structure as opposed to telling a story from a legitimized content.  
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‘Media Shapes Mind: Mind Shapes Choice: Choice Shapes Future’ is then an open-ended 

concept to support the essence and attitude from Media/Art Kitchen- Reality Distortion Field 

that is not blind attitude towards technology or to pay homage to technology rather it is a 

suggestion to perceive media, technology, and its culture not as a threat but as an everyday 

attitude, and as an extended personal potential to find connection with arts and to seek a 

meaningful experience in everyday living, to take a conscious advantage of life in 

technological era. As kitchen suggests a place for process and action, the project aims to be 

a platform of on-going operations of thoughts, ideas, and experiences to instigate a special 

mindset that challenges the existing boundaries between vocabularies, disciplines, and 

thinking structures to pave a place for art forms (from either audiences or artists) that could 

arise from the stimulation of the art in the kitchen itself. 

 

Curators (Japan/Thailand) 
HATTORI Hiroyuki 

OKAMURA Keiko 

AIDA Daiya 

Pichaya SUPHAVANIJ 

Nikan WASINONDH 

 

Artist 
APOSTROPHY’S (Thailand) 

B-floor (Thailand) 

Bruce QUEK (Singapore) 

Chulayarnnon SIRIPHOL (Thailand) 

contact Gonzo (Japan) 

Fairuz SULAIMAN (Malaysia) 

HORIO Kanta (Japan) 

Kamol PHAOSAVASDI (Thailand) 

KUWAKUBO Ryota (Japan) 

Lifepatch (Indonesia) 

LIM Kok Yoong (Malaysia) 
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Makino TAKASHI (Japan) 

Mute Mute (Thailand) 

NGUYEN Trinh Thi (Vietnam) 

Nitipak SAMSEN (Thailand) 

OOMLEO (Indonesia) 

OTOMO Yoshihide & Sachiko M (Japan) 

Pathompon TESPRATEEP (Thailand) 

Rhizomatiks (Japan) 

Sina WITTAYAWIROJ (Thailand) 

Stephanie SYJUCO (Philippines) 

Taiki SAKPISIT (Thailand) 

TAKEUCHI Kota (Japan) 

The Propeller Group (Vietnam) 

TSUDA Michiko (Japan) 

UMEDA Tetsuya (Japan) 

Witaya JUNMA (Thailand) 

YAGI Lyota (Japan) 
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An exhibition by BACC Exhibition Department  
 

For inquiry on the exhibition 
Bangkok Art and Culture Centre939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. 02 214 6630 – 8   Fax. 02 214 6639  

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

The Japan Foundation, Bangkok 

Fl.10 Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21, Bangkok 10110 

Tel. 02 260 8560 - 4 Fax. 02 260 8565 

http://www.jfbkk.or.th 

 

makrdf@gmail.com 

www.facebook.com/mediaartkitchen 

mediaartkitchen.tumblr.com 

------------- 

 

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
http://www.facebook.com/mediaartkitchen
http://mediaartkitchen.tumblr.com/

	มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามบิดเบือนความจริง  (กรุงเทพฯ เวอร์ชั่น)
	สถานที่ ชั้น 7 ชั้น 5 และชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
	วันเปิดงาน 20 ธันวาคม 2556
	ระยะเวลาจัดแสดง 21 ธันวาคม 2556 - 16  กุมภาพันธ์ 2557
	ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ :
	แนวคิดของโครงการ (กรุงเทพฯ)
	ภัณฑารักษ์ (ญี่ปุ่น/ไทย)
	ศิลปิน
	นิทรรศการดำเนินงานโดย
	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

	Media/Art Kitchen- Reality Distortion Field (M/AK : RDF)
	Venue: 7th floor, 5th floor, 3rd floor, BACC
	Opening Date: 20th of December 2013
	Viewing Period: 21st of December 2013 – 16th of February 2014
	PARTICIPATED COUNTRIES:
	PROJECT CONCEPT (Bangkok Version)
	Curators (Japan/Thailand)
	Artist
	An exhibition by BACC Exhibition Department
	For inquiry on the exhibition


