bacc Exhibition

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาจัดแสดง 13 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560
สถานที่จัดแสดง ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
พิธีเปดงาน วันจันทรที่ 12 ธันวาคม 2559 (สําหรับผูมีบัตรเชิญเทานั้น)
จัดโดย สมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสรวมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพดานการถายภาพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานภาพถายฝพระหัตถที่
ได ท รงบั น ทึ ก ไว ร ะหว างการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปยั งสถานที่ ต างๆ ในช ว งป 255 8– 255 9เพื่ อ จั ด แสดงใน
นิทรรศการครั้งนี้
นั บ ตั้งแต ป 2550 สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ พระราชทาน
ภาพถายฝพระหัตถเพื่อนํามาจัดแสดงนิทรรศการอยางตอเนื่องเพื่อเปนความรูแกนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
เริ่มตั้งแตนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “แสงคือสีสีคือแสง” ในป 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไมหยุดยั้ง” ในป 2551 “ถา
เดินเรื่อยไปยอมถึงปลายทาง” ในป 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในป 2553 “อุปบัติณโลกี” ในป 2554 “ควงกลอง
ท องโลก” ในป 2555 “รู ป ยาตราภาพทั ศนาจร” ในป 2556 อัน มีทิ พ เนตรสองไป” ในป 2557 และ อยูมานาน
กาลเวลามีสุข ในป 2558
ในการนี้ ได รั บ พระราชานุ ญ าตให นํ าวิ ดีทั ศน ที่ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงบรรยาย
ภาพถายฝพระหัตถดวยพระองคเองมาจัดฉายใหผูชมนิทรรศการไดทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถายภาพนั้นๆ
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BACC Exhibition

A Photography Exhibition by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Date : 13th December 2016 - 29th January 2017
Location: Main Gallery, 8th floor
Opening ceremony: 12th December 2016 (Invitation only)
Organised by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre
In 2016 Photography Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn is a precious experience
for everyone to engage and appreciate H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s photographs taken along her travels in Thailand and other countries during 2015 - 2016.
Since 2007, H.R.H. Princess Sirindhorn has graciously granted permission to exhibit the photographs as source of knowledge and wisdom to students and wider public. The royal initiatives
have been consecutively implemented including “Color Is Light. Light Is Color” exhibition in 2007;
“Always Roaming with A Hungry Heart” in 2008; “Destinations” in 2009; “The Colors of Life” in
2010; “Born To This World” in 2011; “Camera in Motion : a Global Perspective” in 2012; “Traveling Photos, Photos Traveling” in 2013, “Clairvoyance” in 2014, and “Happiness that Long Life
Brings” in 2015
This year, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn has granted permission for the video display
which features H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s presentation on the photographs, concepts and stories.
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