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FOR Wall Painting 2 

26 มีนาคม 2554 – 25 กันยายน 2554  

บริเวณทางข้ึนชั้น 7 – ชั้น 9 

ผูจัด: หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เปดนิทรรศการ: เสารท่ี 26 มีนาคม 2554 เวลา 18:30น. ชั้น 7  

 

กรุงเทพฯ –   หอศิลปฯ กรุงเทพ คืนสีสันบนผนังทางเดินของชั้นนิทรรศการอีกครั้ง ใน “FOR Wall Painting 2” 

นําเสนอศิลปะรวมสมัยแนว post-graffiti ของศิลปนรุนใหม 16 คน ดวยเทคนิคการสรางสรรคท่ีหลากหลาย และ

ประสบการณเฉพาะท่ีไดรับการหลอหลอมภายในวัฒนธรรมความเปนเมืองสมัยใหม เปดใหชมตั้งแตวันเสารท่ี 26 

มีนาคมเปนตนไป 

 

 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ชวนชมศิลปะบนผนังครั้งท่ี 2 ในนิทรรศการ “FOR Wall Painting 

2” ซ่ึงเปดใหชมตั้งแตวันเสารท่ี 26 มีนาคมไปจนถึงวันอาทิตยท่ี 25 กันยายน 2554 ระยะเวลา 6 เดือนเต็ม โดยเปน

การนําเสนอศิลปะบนผนังในแนว Post-graffiti ซ่ึงศิลปนไดประยุกตรูปแบบงาน graffiti มาสรางสรรคในสไตลงานของ

ตัวเอง ออกนอกระบบแบบแผน ดวยเทคนิคการทํางานท่ีหลากหลาย ไมเพียงเฉพาะการใชสีสเปรยพน แตยังใช อะคลิ

ลิก พาสเทล และเทคนิคการสกรีนไปบนผนัง 

 

 ศิลปนท่ีรวมสรางสรรคศิลปะบนผนังครั้งนี้ รวม 16 ทาน ไดแก P7, Yuree, ZIDS, Mamafaka, cider, Never, 

May-T, 01, Tawan, Narissara, Rukkit , Miss Ink, Logan Bay, Wanapracha, TRK และ Space Limo โดยศิลปน

กลุมนี้มีพ้ืนฐานการทํางานศิลปะท่ีนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงศิลปะแนว Post-graffiti ก็สามารถพบเห็นไดไมยาก

ในปจจุบัน จากการท่ีศิลปนไดประยุกตและผสมผสานงาน graffiti ลงบนขาวของเครื่องใชและท่ีพักอาศัยรอบตัว เชน 

เสื้อยืด รองเทาผาใบ รานอาหาร ฯลฯ แตในครั้งนี้ เปนการนํา Post-graffiti ข้ึนบนผนังทางเดินของหอศิลปฯ เพ่ือเปด

ใหผูชมสาธารณะ ไดชมดวยใจท่ีเปนอิสระ 
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 ดวยแนวคิดแบบ Brave New World by Post-Graffiti Blood ศิลปนท้ัง 16 คนพรอมประสบการณเฉพาะท่ี

ไดรับการหลอหลอมภายในวัฒนธรรมความเปนเมืองสมัยใหม ไดถายทอด ความรูสึกนึกคิด และความสัมพันธกับสิ่ง

รอบตัวในเทคนิคและลีลาท่ีถนัด ภาพเขียนแตละสวนแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงโกลาหลท่ีเกิดข้ึนเม่ืออยูรวมกัน เนื้อหา

ท่ีเปนจินตนาการเฉพาะ ประสบการณสวนตัวท่ีเบาหวิว ไรเหตุผล หรือหนักแนน กําเนิดข้ึนอยางกลาหาญ พันธนาการ

แหงสุนทรียะถูกปลดปลอย เพ่ือการรับรูจากสังคม เปนอิสระจากการครอบงําโดยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง และเปน

การสรางตอสุนทรียะของศิลปะบนผนังในท่ีสาธารณะใหไปไกลข้ึน  

 

 ขณะท่ีสรางสรรคงานแหงตัวตน ก็เรียนรูท่ีจะปรับเปลี่ยน จากความแตกตางท่ีเคยเปนความขัดแยงสุดข้ัว 

บังเกิดเปนชุมชนใหม เปนความสมดุลท่ีดํารงอยูในความแตกตางนั้นเอง ไมใชการหลอมรวมแตเปนการคงเนื้อหาท่ี

สะทอนปจเจกและความเปนท้ังหมดท่ีมีตอกัน การสรางสรรคจึงไมใชแคงานของใครคนใดคนหนึ่ง แตเปนท้ัง

กระบวนการท่ีนําพาตัวตนของศิลปนท้ังหมดท่ีตางเปลงเสียงออกมาจากผนังท่ีเคยเงียบเชียบไรชีวิตนั้นวา 

 “มาดูฉันซิ ไมสําคัญวาคุณมองฉันในดานดีหรือไม แตมาดูฉันซิ”  

 มาวันนี้ผืนผนังและพวกเขากลับขับเนนพ้ืนท่ีรอยตอแหงนี้ข้ึนมาดวยการปลดแอกและใหโอกาสตัวเอง กอนจะ

ชวนใหผูชมสาธารณะเห็นวาการมาถึงและการรวมตัวของพวกเขาไมใชโลกแหงการปะทะทําลาย แตเปนโลกแหงการ

ปะทะสังสรรค ดวยความกลาหาญแหงตัวตนท่ีทาทายมิติการรับรูและปรับตัวใหเขากับความเปนไปท่ีมีอยูจริง ความกลา

หาญของเราท้ังหมดนั้นก็เพ่ือการนับถือกันในฐานะปจเจก ไมใชเพ่ือการยกยองบูชา 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม:  

ฝายประชาสัมพันธ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-214 6630-8, email: prbacc@hotmail.com 
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FOR Wall Painting 2 

26 March 2011 – 25 August 2011  

Exhibition Opening: 26 March 2011, 18:30 

Exhibition Ramp from 7th – 9th Floor 

By Bangkok Art and Culture Centre 

 

With concept of ‘Brave New World by Post-Graffiti Blood’, 16 artists with individual experiences 

molded by urban culture express thought, emotion, and relation of surroundings through their 

unique techniques and styles. Each of paintings when existed together, results chaos and conflicts; 

ranging from flimsy, senseless story to solid and stable substance. Constraint of aesthetic has been 

released for public recognition, freed from fixed frames of thoughts, advancing new aesthetic for 

public art.  As each paining holds its identity, at the same time learns to yield.  Between extreme 

ends of spectrum, a community arises, setting up a new balance among dissimilarities.  It is not a 

fusion, but a coexisting of individualities and a whole.  The creation here is not of one particular 

artist, but a process of all, voicing out from a quiet lifeless wall that  

“Look at me, it is not important if you could see my merit, just look at me” 

Today, the wall and artists bring up this transitional space to unburden and give self a 

chance. It is to convince public that their conference is not a destructive fight but a creative clash 

with individual valiant to push beyond perception then adjust to the reality. Their bravery presented 

is not a proving ground for worshiping, but it is a command for mutual respect. 
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Artists : 01, Cider, Logan, Mamafaka, May-T, Miss Ink, Narisara, Never, P7, Rukkit, Space Limo, Tawan, 

TЯK, Wanapracha, Yuree, ZIDS  

 

For more information, please contact: 

Public Relations, BACC 

Tel: 02 214 6630-8, Fax 02 214 6639 

email: prbacc@hotmail.com 

www.bacc.or.th 

 

http://www.bacc.or.th/
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