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เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015 
 

เสารท่ี 14 มีนาคม 2558 

เวลา 16.30 – 20.30 น.  

หองออดิทอเรียม  ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตรนานาชาติท่ีคัดเลือกโดย 5 ผูกํากับภาพยนตรไทยชื่อ

ดัง รวมรับชมภาพยนตรจากหลากหลายประเทศพรอมพูดคุยภาษาภาพยนตรกับผูกํากับท้ัง 5 ภายหลังการ

ฉาย 

กิจกรรมนี้จะจัดข้ึนทุกสองเดือน ต้ังแตเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน  2558 สําหรับการจัดฉายในครั้งแรกซ่ึง

สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ในวันเสารท่ี 14 มีนาคม 2558 พบกับ

ภาพยนตรจากสหรัฐอเมริกา Frances Ha (2012) กํากับภาพยนตรโดย โนอาห บามบัค และคัดสรรโดย นว

พล ธํารงรัตนฤทธิ์ ผูกํากับภาพยนตรเจาของผลงานอยาง Mary Is Happy, Mary Is Happy, 36 และ 

The Master 

Frances Ha ไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัลลูกโลกทองคํานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตรตลกและ

ภาพยนตรเพลง และเขาชิงภาพยนตรนานาชาติยอดเยี่ยม British Independent Film Awards เม่ือปพ.ศ. 

2557 อีกดวย 

“Frances Ha คือเช็คลิสตของความวาวุนหลังเรียนจบของวัยรุนโพสทปริญญาตรีท้ังหลาย เปนชุดเหตุการณ

สั้นๆ (และยาวๆ ในบางซีน) ท่ีบอกเลาความรูสึกกังวลตออนาคต ความกลัวท่ีจะสูญเสียความฝนของวัยเยาวไป 

ความไมตองการใหอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคย ซ่ึงโชคดีท่ี Frances เปนตัวละครหญิงท่ีนารําคาญแตนารัก 

เราจึงไดสัมผัสความวาวุนนี้ในทีทาฮาฮา (และไมฮาในบางซีน) แลวเราจะพบวาวัยรุนไมวาจะกรุงเทพหรือ

นิวยอรคก็ตางวุนวายบาบอ และหลงทางบางบางครั้งไมตางกันเทาไรนัก” นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ 

รวมชมภาพยนตรเรื่อง Frances Ha พรอมพูดคุยกับ นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ รวมดวย กอง ฤทธิ์ดี นักวิจารณ

ภาพยนตรและผูกํากับภาพยนตรสารคดี และ อาทิตย อัสสรัตน โปรดิวเซอรและผูกํากับภาพยนตร  

  



ไมเสียคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

ไมตองสํารองท่ีนั่งลวงหนา 

*ฉายเปนภาษาอังกฤษ มีซับไตเติ้ลภาษาไทย 

*ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 17.30 น. 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย 

*ภาพยนตรเรื่องนี้เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 214 6630-8 ตอ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th 
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วันเสารท่ี 14 มีนาคม 2558 

นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ / Frances Ha (สหรัฐอเมริกา / 2012) 

มีบทบรรยายภาษาไทย  

วันเสารท่ี 23 พฤษภาคม 2558 

อาทิตย อัสสรัตน / Court (อินเดีย / 2014) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ 

วันเสารท่ี 18 กรกฎาคม 2558  

ลี ชาตะเมธีกุล / How to Disappear Completely (ฟลิปปนส / 2012) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ 

วันเสารท่ี 5 กันยายน 2558 

บรรจง ปสญัธนะกูลBanjong Pisanthanakun / The Chaser (เกาหลี / 2008) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ  

วันเสารท่ี 28 พฤศจิกายน 2558  

อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล / No (Chile, 2012) 

มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ  
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เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015  

โดยฝายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse จัดข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 ภายใตพันธกิจของหอศิลป

กรุงเทพฯในการรณรงคใหชุมชนรูรักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางศิลปนกับประชาชน ท้ังยัง

ตองการสรางคุณคาและแรงบันดาลใจดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน โดยโครงการนี้เปนสวนหนึ่งท่ีจะชวย

สงเสริมสนับสนุนใหสังคมรูรักศิลปะภาพยนตรในแงมุมท่ีภาพยนตรเปนสวนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม กระตุนให

ผูคนในสังคมเปดรับความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดมีโอกาสรับชมภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย 

และคอนขางหาชมไดยากจากนานาประเทศท่ัวโลก  

ท้ังนี้การฉายภาพยนตรภายใตโครงการเทศกาลภาพยนตรคัดสรรนั้น มีจุดมุงหมายอ่ืนนอกเหนือไปจากความ

บันเทิง โดยหวังวาภาพยนตรท่ีจัดฉายจะใหความรูและแงคิดแกผูเขาชมและเปนอีกชองทางการเรียนรู

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง โครงการเทศกาลภาพยนตรคัดสรรเปนโอกาสใหผูท่ีสนใจภาพยนตรไดมีโอกาสพบปะ

พูดคุย ซักถามขอสงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับผูสรางงานภาพยนตรและผูท่ีมีความรูดานภาพยนตร 

เกิดการเชื่อมโยงระหวางผูสรางสรรคงานและผูเสพงานศิลปะภาพยนตร เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกันในเชิงของ

การเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งดวย      

สําหรับเทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015 ฝายกิจกรรม หอศิลป

กรุงเทพฯ ไดเชิญ 5 ผูกํากับภาพยนตรชาวไทยท่ีมีชื่อเสียงมารวมคัดสรรภาพยนตรท่ีแตละทานชื่นชอบ โดย

คัดเลือกจากเรื่องราว เนื้อหา และแนวคิดของภาพยนตรท่ีมีความโดดเดนนาสนใจ  

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015 จะจัดข้ึนท้ังหมด 5 ครั้ง ตั้งแตเดือน

มีนาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยจัดข้ึนทุกสองเดือน แตละครั้งจะจัดฉายภาพยนตรจากตางประเทศท่ีมี

ความหลากหลายท้ังในดานเนื้อหาและรูปแบบเพ่ือเปดมุมมอง ถายทอดความรู วัฒนธรรม แนวคิด และ

ทัศนคติตาง ๆ นอกจากนี้การพูดคุยหลังการฉายภาพยนตรจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและ

ประสบการณระหวางผูกํากับภาพยนตรและผูท่ีมีความรูดานภาพยนตรกับผูชม เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ตอ

ยอดความคิดและจินตนาการสรางสรรคใหแกผูคนในสังคมตอไป    
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Cinema Diverse: Director's Choice 2015 

14 March 2015  

16.30 – 20.30 hrs. 

Auditorium, 5th Floor, Bangkok Art and Culture Centre 

Bangkok Art and Culture Centre proudly presents “Cinema Diverse: Director's Choice”. For 

the third Cinema Diverse, five international films, selected by five acclaimed Thai directors, 

will be shown bi-monthly from March – November 2015, followed by a talk with the Thai 

director after each screening. 

The first screening on Saturday 14 March 2015 is supported by the Embassy of the United 

States of America.  Frances Ha (USA/ 2012)  is directed by Noah Baumbach.  It has been 

chosen by Nawapol Thamrongrattanarit, the talented young Thai director of Mary Is 

Happy, Mary Is Happy, 36 and The Master.  

Frances Ha has been screened in many international film festivals and was nominated for 

Best Actress ( Comedy or Musical)  at the Golden Globes ( 2014)  and Best International 

Independent Film at British Independent Film Awards (2014).  

“Frances Ha is like a checklist for all the confusions a graduate faces.  The series of both 

short and long events unfold in the film telling stories of worry, fear and loss. The themes of 

lost childhood dream, and longing for the past are major themes throughout. Frances is an 

annoying but adorable character.  We can easily empathise with her confusion through 

events that are at times comedic and at time tragic. Frances Ha makes us realise that every 

graduate, whether from New York or Bangkok, can be crazy and lose their way sometimes” 

Nawapol Thamrongrattanarit 

Join us for the free screening of Frances Ha and a post screening talk with Nawapol 

Thamrongrattanarit with Kong Rithdee, a film writer/ documentary director and Aditya 

Assarat, a producer/film director. 

  



Free entry  

No reservation needed 

*Screening in English with Thai subtitles 

*Film screening starts at 17.30 hrs. 

*The talk after the screening will be in Thai with English translation. 

*The film is suitable for adults 15 years and over. 

For more information please call 02 214 6630-8 ext. 528 and email: activity@bacc.or.th 
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Cinema Diverse: Director's Choice 2015 

Saturday 14 March 2015 

Nawapol Thamrongrattanarit / Frances Ha (USA, 2012) 

With Thai subtitles 

Saturday 23 May 2015 

Aditya Assarat / Court (India / 2014) 

With Thai and English subtitles 

Saturday 18 July 2015  

Lee Chatametikool / How to Disappear Completely (Philippines / 2013) 

With Thai subtitles and English subtitles 

Saturday 5 September 2015  

Banjong Pisanthanakun / The Chaser (Korea / 2008) 

With Thai and English subtitles 

Saturday 28 November 2015  

Apichatpong Weerasethakul / No (Chile / 2012) 

With Thai and English subtitles 
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Background of Cinema Diverse: Director's Choice 2015 

by Arts Activity Department, Bangkok Art and Culture Centre 

The first Cinema Diverse was created in 2013 by Bangkok Art and Culture Centre's Arts 

Activity Department as part of the Bangkok Art and Culture Centre’s mission to promote arts 

and culture within the local community as well as encourage arts and cultural dialogue 

between the artists and general public. 

This project aims to motivate arts and cultural values and give inspiration to the local 

community by screening international films with diverse cultural and social content. 

Cinema Diverse tries to promote cinema not only as an entertaining experience but as an art 

form which can be used to project the thoughts, ideas and beliefs of the filmmakers. 

Through this project, the audience is encouraged to discover new perspective, experience 

and knowledge from cinema as well as exchange ideas by taking part in the talk and the 

Q&A session after the screening with the filmmakers and film experts. 

For Cinema Diverse: Director's Choice 2015 we have invited five acclaimed Thai directors to 

select five international films of their choosing.  The chosen films address diverse cultural 

and social issues from which the audience can gain new ideas and perspectives. 

All five screenings of Cinema Diverse: Director's Choice 2015 will be shown bi-monthly from 

March – November 2015.  After each screening there will be a talk and Q&A session to 

discuss ideas and thoughts about the film with the Thai director and film expert. 

We hope that Cinema Diverse:  Director's Choice 2015 will inspire, build up dialogue and 

encourage the exchange of new ideas, knowledge and creativity between the public and the 

filmmakers. 
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