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EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :  

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Mode of Liaisons 
จัดแสดงระหวางวันท่ี 31 มีนาคม – 7 กรกฎาคม 2560 นิทรรศการหลัก ชั้น 9 

 

Exhibition Trail : แผนพับกิจกรรม 

เหมาะสําหรับเด็กอายุ 8 ปจนถึงบุคคลท่ัวไป 

 

ณ หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

“รยางคสัมพันธ (Mode of Liaisons)” เปนนิทรรศการสุดทายโดยภัณฑารักษรุนใหญในกรุงเทพฯ 

นําเสนอภายใตแนวความคิดเชิงชีววิทยานํามาปรับใชเพ่ือผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหาจาก

ภัณฑารักษท่ีไดจัดข้ึนในเมืองอ่ืนมาแลวกอนหนา ผนวกกับการคัดสรรผลงานข้ึนมาใหมเพ่ือนําเสนอ

การประสานรวมทางความคิด  

 

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Mode of Liaisons ขอเชิญนองๆอายุตั้งแต 8 ปจนถึงผูท่ีสนใจท่ัวไป

รวมสนุกกับแผนพับกิจกรรม ท่ีจะพานองๆเดินชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานแผน

กิจกรรมท่ีตั้งคําถามในลักษณะปลายเปด และไมยากจนเกินไป แผนกิจกรรมจัดวางบริเวณทางเขา

นิทรรศการหลัก ชัน้ 8 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

 

พิเศษ…สําหรับวันเสาร อาทิตย Weekend Event!!! เวลา 14.00 น. เจาหนาท่ีนําชมจะเปนผูพา

นองๆสนุกไปกับการทําแผนพับกิจกรรมและเดินชมนิทรรศการไปพรอมๆกัน ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม

ไดท่ีฝายการศึกษา 02-214-6630 ตอ 519 หรือ exh_activity@bacc.or.th 

 

** ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี ฝายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท 02-214-6630-8 ตอ 519 Email : exh_activity@bacc.or.th 
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Exhibition Trail 

For the children who over 8 yrs up to adult  

At main exhibition 8th floor, Bangkok Art and Culture Centre 

 

“Mode of Liaisons”, a concept that is rooted from biological standpoint employing 

the works of art from the senior curators’ previous selections in other cities, 

stemming out with the new artworks selected to reach the conceptual whole. Mode 

of Liaisons aims to look at the meaning which is not only embedded in the artworks, 

but also the ecosystem in which the artworks are vitalized. 

 

Exhibition Education and Activity Mode of Liaisons, welcome all the children who 

over 8 yrs old up to adults to have fun with the exhibition trail. The children and 

adult can communicate by exchanging the idea in the question which you will travel 

around the exhibition and please do not think too much. The paper is ready for all 

on the desk at the guided tour, 8th floor main exhibition.  

 

** Free of charge 

 

For more information, please contact Education Department, Bangkok Art and 

Culture Centre 

Tel. 02-214-6630 ext 519 or Email : exh_activity@bacc.or.th 
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