
 

Experimental Video Art Exhibition,   

Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project) 

วันท่ี : 18 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2557 

สถานท่ี: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 7 

โดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ อาจารยคมสัน หนูเขียว 

พิธีเปดงาน 17 กรกฎาคม 2557 

 

เปนโครงการท่ีถูกทําข้ึนทุกๆ ป โดยเปนการนําเสนอผลงานวีดีโอจากประเทศไทย และจากประเทศในแถบยุโรป 

โดยเริ่มตนโครงการตั้งแตป 2004 (ถึงปจจุบันเปนเวลา 10 ป แลว) ซ่ึงโครงการนี้ไดมุงประเด็นไปท่ีสุนทรียศาสตร 

และเนื้อหาของเทคนิควีดีโอ อันเปนมีเดียท่ีสําคัญประการหนึ่งในโลกศิลปะปจจุบัน โดยตัวของมันเองมีสวนรวม

แสดงอยางมากตอโลกศิลปะรวมสมัย หรืออาจจะมากกวามีเดียแบบเกา (เทคนิค Painting, Print making, 

Sculpture) โดยวีดีโอมักใชเทคนิคสมัยใหม ผานการคํานวนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซ่ึงใชพ้ืนฐานของสุนทรีย

ศิลปะเปนตัวแสดงออก และผลพวงจากสิ่งเหลานี้นั้นมาจากสภาพแวดลอมของเราๆ ทีมีชีวิตอันเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีในปจจุบัน โดยในประเทศไทย วีดีโอ อารต (Video Art) ยังไมไดถูกใชอยางแพรหลายในทางศิลปะนัก 

  

โครงการ EVA ในตลอด 10 ปของโครงการ มีความต้ังใจท่ีจะแสดงใหเห็นถึงรูปแบบวีดีโอ ท่ีศิลปนใชในปจจุบัน 

และสําหรับการแสดงในประเทศไทย ท้ังนี้มีมหาวิทยาลัย 9 แหง เขาโครงการอันประกอบดวย คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะศิลปกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, วิทยาลัยชางศิลป ลาดกระบัง, สาขาศิลปกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คณะมนุษยและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, คณะ

ศิลปวิจิตร สถาบัณฑิตพัฒนศิลป ศาลายา 

 

 



 

วัตถุประสงคของโครงการเปนการจัดข้ึนทุกๆ ปนั้นไดแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายจากผลงาน ท้ังจากผลงาน

ของศิลปนนานาชาติ ผนวกกับผลงานของศิลปนไทย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ผลงานท่ีทําผานเทคนิควีดีโอ โดยเฉพาะผลงานเหลานี้จะเปนตัวแสดงถึงสิ่งท่ีพวกเขาเก่ียวของ ตลอดจนชี้ใหเห็นถึง

วิธีคิดทฤษฎีตางๆ โดยเฉพาะในความหลากหลายของพฤติกรรมท่ีสะทอน และไดรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีท่ีอยู

รอบๆ ตัวพวกเรา ผานการรับรูและสุนทรียทางศิลปะ โดยไดเชิญศิลปนชาวยุโรปผูซ่ึงอาศัยและทํางานในประเทศ

เหลานั้น อาทิ ศิลปนจาก เยอรมนี, ออสเตรีย, อิตาลี, สวิตเซอรแลนด, สโลเวเนีย, อังกฤษ และประเทศอ่ืนๆ ใน

บริเวณโดยรอบ โดยสไตลรูปแบบและขบวนการการทํางานไดบงบอกถึงความหลากหลาย โดยเบื้องหลังการ

แสดงออกผานทางวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี และความสนใจของศิลปน ซ่ึงประด็นตางๆ เหลานั้น

ชี้ใหเห็นการแกปญหาอันเก่ียวของกับสถานท่ี เวลา ตามภาพเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดท้ังศิลปนตางๆ ท่ีมี

สวนรวมในโครงการ ตางมีความหลากหลายของพ้ืนเพ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเราตั้งใจ เพ่ือเปนการเชื่อมสัมพันธในการทํา

ความเขาใจของความแตกตางของวัฒนธรรมตลอดท้ังสุนทรียศิลปะ 

 

เพ่ือเปดโลกทัศนในระดับนานาชาติ และเปนการเชื่อมความสัมพันธในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยดวยกัน และ

ตอสถาบันการศึกษาในตางประเทศใหแนนแฟนมากข้ึน อาทิสถาบัน Academy of Fine Arts, Vienna, Austria, 

Academy of Media Arts, Cologne, Germany 

 

จุดมุงหมายของเราเปนบริบทหนึ่งท่ีพิสูจนใหเห็นถึงศักยภาพการศึกษาในประเทศไทย วิศวกรรมคอมพิวเตอรใน

ปจจุบันซ่ึงมีสวนสําคัญตอระบบการศึกษาศิลปะเปนอันมาก โดยโครงการเปนความตั้งใจประการหนึ่งเพ่ือเปด

โอกาศแกนักศึกษาไดทําความเขาใจ และรูจักผลทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ซ่ึงท่ีโครงการถูกทําข้ึนมาตลอดท้ัง 10 ป

ท่ีผานมา และยังไดใหการศึกษาเพ่ิมความรูตอมีเดียสมัยใหมแกนักศึกษาและผูสนใจ และยังเปนการรวมมือเชื่อม

สัมพันธระหวางศิลปนไทย และศิลปนตางประเทศดวยอีกประการหนึ่ง อันไดพิสูจนใหเห็นแลววาโครงการได

ประสบความสําเร็จจากการแสดงท่ีผานมา โดยหวังวาในอนาคตตัวโครงการจักนําพาสูความเปนสากลมากยิ่งข้ึน 

 

 



 

ภัณฑารักษ 

คมสัน หนูเขียว 

พาสเคาร เฟนเดริก 

ซาบีนา มารทะ 

  

ศิลปน 

อเล็ก เฮม/ อันจา เคาอทกาสเนอรซ/ อานนท ไชยแสนสุข, รัชต จุลชาต, ณัทภัทร ธรรมศาสน, ณภัทร วัฒนกุล

จรัส และบวร ขจรพันธุพงศ/ อานนท นงเยาวน/ 

บาบารา สตอรม/ บิลลี่ โรอส / โบริส อิมซสเช/ ชญานิษฐ วงศทองดี/ เดเนียร เบอรฮาดท/ ดารริอุสซ โควาลซขี/ 

ดารวิด ลาซเชอร/ โดเร็กค โรเบอร/ ดีเตอร โควาซ/ 

โดริส ชามิสน/ แอรเบอท มิทเทลลชตัดท/ เอวา วายนิการทเนอร/ เอวามาเรีย ชาลคเลอร/ เกรารด ซาฮน/ เกรท

รูเดอ โมเซอ-เวกจเนอร/ จูริอารโน เวซ/ 

โกลว โบเอคเลอร/ ฮารอลด ฮุน และพอลร โฮนน/ เฮซอล คิม/ ไฮดรุนท โฮสฟายทด/ ไฮดรุนท โฮสฟายทด 

และคริสทอฟ ดารอเกอร/ อิทธิพล เชื้อทอง/ จาน อารท/ 

ยัน มาฮาเชค/ เจตน อยูยิ้ม/ จิฮเย พารค/ โยฮัน ลูรฟ/ โจฮันน ลูรส/ จูเรีย วายดเนอร/ จุงน ยังจ/ คณากร คชา

ชีวะ/ คารริน ฟชซทาเรอร/ คาร อินเกอร ลอยซ/ 

เคทท พิเคอริงจ/ เคอเทอรรีนนา ฮูเบอร/ แข มังกรวงษ/ กิตติ ศรมณี/ คมสัน หนูเขียว/ โฆษิต จันทรทิพย/ ลีนา 

ดิทเทอ นิสเซน/ ลีโอพอรด เคซเลอร/ ลีอา/ 

มากิ ซาตาคิ/ มานูเอล คเนพ/ มาเรีย เพทชเชซ/ มาเตจ โมดรเจค/ มาทิอัส นอยอโฮเฟอร/ เมนโน อาเดน/ มี

เรียม ไบทาลา/ น้ําฝน อุดมเลิศรักษ/ นันธนาส อินธิอัมพันธ/ ณัฐณรัณ บัวลอย/ นวรัตน กาญจนินทุ/ นิโคล 

ชาดท/ นิธิพัฒน หอยสังขทอง/ นงลักษณ ตรีธนาโชติ/ นอรเบอรท พารเฟนทบิสชเรอร/ โอริเวอร สเตาทซ/ 

อรวรรณ อรุณรักษ/ ภาณุ  แสง - ชูโต/ พาสเคาร เฟนเดอรริค/ พาสเคาร เฟนเดอรริค และเบอร ฮัพพเฟอร/ 

พศุตม กรรณรัตนสูตร/ ปเตอร คอนราด เบเยอร/ 

ฟลลิปพ แมสเซอร/ พิริยะ อุยไพบูลยสวัสดิ์/ พุฒิพงศ พิสิฐกุลภาคย/ รีมัส ซากาเลาซคารส/ โรเบอรท วาเทอร/ 

ซาบีนา มารทา/ ซูซานเน ชูอดา/ ซูซ่ี เจรคูสส/ 

เทสซา คเนพ/ ธีรวัฒน เมษะสิทธิวิทย/ โทรสเทน ชเนอเดอร/ ทีนา เฟงทค/ ทินทิน คูเพอร/ ทักษิณา พิพิธกุล/ 



 

อัว โดมินโก เกนัด/ วุฒิกร คงคา/ โยชิฮิสะ นากานิชิ/ 

ยุทธชัย ตั้งวงษเจริญ 

  

นิทรรศการดําเนนิงานโดย 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ อาจารยคมสัน หนูเขียว 

  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02 214 6630 – 8 โทรสาร 02 214 6639  

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

  

----- 
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Experimental Video Art Exhibition, Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project) 
[extend showing period] 

Date : 18 July - 28 September 2014 

Location: Main Gallery, 7th floor 

by BACC Exhibition Department and Komson Nookiew 

Opening ceremony 17 July 2014 

 

The Experimental Video Art Exhibition is an annual presentation of new video art from Thailand 

and Europe, which started in 2004. The exhibition focuses on artistic video practices to reveal 

new media’s important position and versatile use in contemporary art that differs from 

traditional art media such as painting, sculpture, and print making.  Video art uses new 

technology, computer calculation and engineering practices for artistic expression and generates 

results in close proximity to our increasingly technological living environments.  In Thailand 

video art and its emphasis on technology has not been widely presented, yet. 

  

The Experimental Video Art Exhibition Thai-¬‐European Friendship installment of this video art 

series intended to show current styles and modes of video practices in Thailand will be 

featured from nine participating universities such as Bunditpatanasilata Institute in Bangkok, 

Painting, Sculpture and Graphic Arts Faculty at Silpakorn University, Fine Art Faculty at Chiang 

Mai University, Fine Art Faculty at Burapa University, Department of Fine Art, Architecture 

Faculty, at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Faculty of Fine Arts, Bangkok 

University, Fine Art Faculty at Suan Sunandha Rajabhat University, Faculty of Humanities and 

Social Science, Dhonburi Rajabhat University.  College of Fine Arts Ladkrabang, Bangkok. 

  

The purpose of the annual project is to showcase a diverse international group of students from 

various universities and artists working in video art each year to stir up new concerns, methods 

http://en.bacc.or.th/event/Experimental-Video-Art-Exhibition-Thai-European-Friendship-2004-2014-EVA-project-.html
http://en.bacc.or.th/event/Experimental-Video-Art-Exhibition-Thai-European-Friendship-2004-2014-EVA-project-.html


 

of practice, art theory and discourses of meaning about global influences of new media on 

social behavior, perception and artistic expression.  We invite many artists from Europe who 

currently live and work in Germany, Austria, Italy, Switzerland, Slovenia, England and other 

countries.  Each artist’s style and individual work process contributes to the diversity of the 

exhibition project providing insights into their cultures, roots and customs, personal interests 

and issues that tackle concerns about place, time and simulation. 

  

Through the participation of artists from various backgrounds we intend to create a network that 

enhances understanding of different cultures through artistic practices and opens up an 

international platform for discussions. 

  

Additionally, we focus on building academic partnerships within Thailand as well as establishing 

academic exchange programs with foreign universities and institutes that already include the 

Academy of Fine Arts in Vienna (Austria), the Academy of Media Arts in Cologne (Germany), and 

others. 

  

Our specific goal is to improved fine art education and academic regulations in Thailand. 

Science technology is nowadays an important area of study in the arts and projects should be 

made available for students at their academic institutes. The Experimental Video Art, Exhibition 

Thai-¬‐European Friendship is a project that extends knowledge of new media for students and 

the general public through organized video screenings and receptions at various universities in 

Bangkok. The cooperation among artists from Thailand and abroad proved to be very successful 

in the past few years opening up future communication between nations around the world. 

 



 

Curator 

Komson Nookiew 

Pascal Fendrich 

Sabine Marte 

  

Artist 

Alex Heim/ Anja Krautgassner/ Anon Chaisansook, Rach Chulajata, Nattapat Thamasal, Napat 

Vattanakuljalas 

and Bavorn Kajonpanpong/ Arnont Nongyaow/ Barbara Sturm/ Billy Rois/ Boris Irmscher/ 

Chayanis Wongthongde/ Daniel Burkhardt/ Dariusz Kowalski/ David Larcher/ Derek Robert/ Dieter 

Kovacic/ Doris Schmid/ Egbert Mittelstädt/ Eva Weingärtner/ 

Evamaria Schaller/ Gerald Zahn/ Gertrude Moser-Wagner/ Giuliano Vece/ Graw Boeckler/ Harald 

Hund and Paul Horn/ 

Hee-Seon Kim/ Heidrun Holzfeind and Christoph Draeger/ Ittiphon Chuntong/ Jan Arlt/ Jan 

Machacek/ Jate Yooyim/ Jihye Park/ 

Johan Lurf/ Julia Weidner/ Jun Yang/ Kanakorn Kachacheeva/ Karin Fissthaler/ Karl Inger Roys/ 

Kate Pickering/ Katharina Huber/ Khae Mongkornwong/ Kitti Sornmanee/ Komson Nookiew/ Kosit 

Juntratip/ Lena Ditte Nissen/ Leopord Kessler/ LIA/ Maki Satake/ Manuel Knapp/ Maria Petschig/ 

Matej Modrinjak/ Matthias Neuenhofer/ Menno Aden/ Miriam Bajtala/ Namfon Udomlertlak/ 

Nanthanach Ithisampand/ Natnaran Bualoy & party/ Nawarat Kanchaninthu/ Nicole Schatt/ 

Nithiphat Hoisangthong/ 

Nonglak Trithanachot/ Norbert Pfaffenbichler/ Oliver Stotz/ Orawan Arunrak/ Panu Saeng-Xuto/ 

Pascal Fendrich/ Pascal Fendrich and Bernd Härpfer/ Pasut Kranrattanasuit/ Peter Conrad Beyer/ 

Phillipp Messer/ Piriya Ouypaibulswat/ Puttipong Pisikullapark/ Rimas Sakalauskas/ Robert Vater/ 

Sabine Marte/ Susanne Schuda/ Susi Jirkuff/ Tessa Knapp/ Theerawat Maysasitthivit/ 



 

Thorsten Schneider/ Tina Frank/ Tintin Cooper/ Tuksina Pipitkul/ Urs Domingo Gnad/ Wuntigorn 

Kongka/ Yoshihisa Nakanishi/ Yuthachai Tangwongcharoen 

  

An exhibition co-organized by BACC Exhibition Department and Komson Nookiew 

  

For inquiry on the exhibition: 

Bangkok Art and Culture Centre 

939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

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

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

----- 

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