
What is not visible is not invisible 

Master Lecture:  
อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล 
ภัณฑารักษรวมสนทนา: กฤติยา กาวีวงศ 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2560 
หองอเนกประสงค ช้ัน 1 
เวลา 16:00 – 19:00 น. 
 

สวนหนึ่งของนิทรรศการ What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French Regional 

Collections of Contemporary Art (FRAC) ท่ีไดนําเสนอผลงานของอภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ศิลปนไทยท่ีมีผลงาน

อยูในการสะสมในคอลเล็คชั่นงานศิลปะรวมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส และไดรับรางวัลเกียรติยศจากเทศกาลหนัง

เมืองคานสหลายครั้งรวมถึง Palme d'Or จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ ในป 2553 กิจกรรมการบรรยาย Master Lecture 

ครั้งนี้ จึงเปนการเรียนเชิญศิลปนเพ่ือเผยแพรและแบงปนตอสาธารณชนไทยในผลงานความคิด กระบวนการทํางาน 

ประสบการณ และทัศนะตองานและศิลปะรวมสมัย โดยเนื้อหาการบรรยายมุงเนนไปท่ีผลงานภาพยนตรในแนวทางของ

ศิลปะ เพ่ือตีแผการทํางานประเด็นตางๆ ท่ีแฝงอยูในผลงาน เชน การเมือง สังคม และความทรงจํา การบรรยายครั้งนี้

รวมสนทนาโดย กฤติยา กาวีวงศ ภัณฑารักษผูรวมงานและนําเสนอผลงานของศิลปนตั้งแตชวงเริ่มตน 

 
**กิจกรรมเปนการบรรยายภาษาไทยพรอมการแปลฉับพลนัเปนภาษาอังกฤษ 

โดยไมมีการเปดสํารองท่ีนั่งลวงหนา 

 
ดําเนนิงานโดย ฝายนิทรรศการ รวมกับ ฝายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  
สอบถามขอมูลหรือติดตอไดท่ี education@bacc.or.th หรือ 02 214 6630 ตอ 519 
-- 

 

เกี่ยวกับ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล 
อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล (เกิด 2513, ขอนแกน) เติบโตในจังหวัดขอนแกน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร จากสถาบัน

ศิลปะชิคาโก (Art Institute of Chicago) เริ่มผลิตผลงานภาพยนตรและภาพยนตรสั้นในป 2537 เปดตัวผลงาน

ภาพยนตรขนาดยาวครั้งแรกในป 2543 ผลงานของอภิชาติพงศถูกจัดแสดงในเวทีนานาชาติหลายประเทศ และไดรับ

รางวัลจากเวทีเกียรติยศหลายครั้ง ผลงานของเขาปรากฏอยูท้ังในโรงภาพยนตรและพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะ โดยผลงานมัก

ไมมีลําดับข้ันตอน ไมยึดติดสถานท่ี และเลนกับประเด็นความทรงจํา แนวคิดทางการเมือง และปญหาทางสังคม 
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เกี่ยวกับ กฤติยา กาวีวงศ 
กฤติยา กาวีวงศ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานการบริหารงานศิลปะจากสถาบันศิลปะ-ชิคาโกเม่ือป 2539 เปน

หนึ่งในคณะผูกอตั้งและผูบริหารของ Project 304 อันเปนพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะในกรุงเทพฯ ท่ีมุงนําเสนอผลงานศิลปะ

รวมสมัยในหลากหลายวัฒนธรรม ปจจุบันเปน Artistic Director ของหอศิลปบานจิมทอมปสัน ผลงานของกฤติยาขาม

ผานประเด็นทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีผลตอท้ังศิลปนไทยและศิลปนนอกขอบเขตของประเทศ ผลงานท่ีผานมา

เชน 

Underconstruction (โตเกียว, ค.ศ. 2000 - 2002) Politics of Fun at the Haus der Kulturen der Welt (กรุง

เบอรลิน, ค.ศ. 2005) เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ (ค.ศ. 1997–2007) (กอตั้งรวมกับอภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล) 

Saigon Open City in Saigon (เวียดนาม, ค.ศ. 2006-07) (ทํางานรวมกับฤกษฤทธิ์ ตีระวนิช) และ Unreal Asia, 

Oberhausen International Short Film Festival (ค.ศ. 2010) เปนตน 

 

  



What is not visible is not invisible 

Master Lecture: 
Apichatpong Weerasethakul 
Invited curator in conversation: Gridthiya Gaweewong 
2 August 2017 
Multifunction Room, 1st floor 
16:00 – 19:00 
 

As part of the exhibition What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French Regiona 

Collections of Contemporary Art (FRAC), the BACC exhibition and education department present the 

Master Lecture conducted by Apichatpong Weerasethakul, a renowned Thai artist with his works in 

the collections of FRACs and won many awards from the prestigious Cannes Film Festival including 

the film Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives  in 2010. In this lecture, the artist will share 

milieus behind the works, thoughts, process, and experience focusing on films in the direction of art. 

The artist will share memory, social, and politic aspects embedded in his works and also join in 

conversations with the invited curator Gridthiya Gaweewong who presented and worked with the 

artist from the early years. 

 

**Lecture is conducted in Thai with English simultaneous translation,  

No RSVP required. 

 

Operated by BACC Exhibition and Education department.  
For more information, please contact education@bacc.or.th or 02 214 6630 ext. 519 
-- 

 

About Apichatpong Weerasethakul 
Apichatpong Weerasethakul (b.1970, Khon Kaen) grew up in Khon Kaen. Graduated from Khon Kaen 

University and received a bachelor's degree in architecture and master's degree of fine arts in film 

making the School of the Art Institute of Chicago. He began making film and video shorts in 1994, and 

completed his first feature in 2000. He has also mounted exhibitions and installations in many 

countries since 1998 won numerous awards from various prestigious platforms. Often non-linear, with 
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a strong sense of dislocation, his works deal with memory, subtly addressed personal politics and 

social issues. 

 

About Gridthiya Gaweewong 
Gridthiya Gaweewong graduated from Art Administration from School of the Art Institution of Chicago, 

USA, she later founded arts organization Project 304 in 1996, and is currently Artistic Director of the 

Jim Thompson Art Center, Bangkok. Her curatorial projects have addressed issues of social 

transformation confronting artists from Thailand and beyond. Gaweewong has organized exhibitions 

and events including Underconstruction (Tokyo, 2000 - 2002), Politics of Fun at the Haus der Kulturen 

der Welt (Berlin, 2005), the Bangkok Experimental Film Festival (1997–2007) (co-founded with 

Apichatpong Weerasethakul), Saigon Open City in Saigon (Vietnam, 2006-07) (with Rirkrit Tiravanija), 

and Unreal Asia, Oberhausen International Short Film Festival (2010) among others. 
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