
 

SCREENING PROGRAM
Ghost 2565: Intermission is a screening program that engages with
remnants from the 2018 debut of the moving image and performance
series titled Ghost:2561. The inclusion of works by artists from the
last iteration creates a link through artistic practice to the forthcoming
edition Ghost 2565: Live Without Dead Time (October 12–November
13, 2022), while also tracing the themes and deliberations to be
presented this fall in Bangkok.

Ghost 2565: Intermission โปรแกรมฉายภาพยนตรท่์ี่�ปฏิิสัมัพนัธ์ก์บัเศษส่ัวน 
ท่ี่�หลงเหลือจากซ่ีร่สัก์ารแสัดงผลงานวิด่โอและศิลปะการแสัดง Ghost:2561 
ท่ี่�เปิดตวัไปเมื�อปี 2561 การรวบรวมผลงานภาพยนตรจ์ากศิลปินท่ี่�ร่วมแสัดงใน
ครั�งแรกสัรา้งการเชืื่�อมโยงผ่านการปฏิิบติัการที่างศิลปะไปส่่ั Ghost 2565: 
Live Without Dead Time (12 ตุลาคม–13 พฤศจิกายน 2565) ในครั�งน่ � 
ในขณะเด่ยวกนั โปรแกรมน่�ยงัแกะรอยสัาระสัำาคญั และใคร่ครวญถึงึสิั�งท่ี่�จะ 
นำาเสันอท่ี่�กรุงเที่พฯ ในช่ื่วงสิั �นปีน่�
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Life After BOB: The Chalice Study 
(2021) 
48’27”

Life After BOB imagines a world in which our minds are cohabited by
artificial intelligence (AI) entities. In the first episode of the anime series
built using the Unity game engine and initially presented in real-time,
neural engineer Dr. Wong installs an experimental AI named BOB
(“Bag of Beliefs”) into the mind of his ten-year-old daughter, Chalice.
The film follows her life as she grapples with her subjectivity as a classic
human while negotiating with BOB’s increasing command over her life
and facing the challenges of growing up. The film asks how one can live
a meaningful existence in a world where AI can transform and, in turn,
engineer life.
Commissioned by LAS (Light Art Space), Berlin; The Shed, New York; and LUMA Foundation,  
Arles. The interactive mobile application is supported by Leeum Museum of Art, Seoul.

Life After BOB จินตนาการโลกท่ี่�จิตของเราเชืื่�อมต่อและอย่่ร่วมกบัปัญญาประดิษฐ ์
(เอไอ) ในตอนแรกของซ่ีร่สัอ์นิเมชื่ั�นท่ี่�สัรา้งโดยเกมเอ็นจิ �นย่นิต่ � และนำาเสันอแบบ
เร่ยลไที่ม ์ดร.หว่อง วิศวกรดา้นประสัาที่ไดติ้ดตั�งเอไอที่ดลองชืื่�อบอ๊บ (“สัมัภาระ
แห่งความเชืื่�อ”) ในจิตสัำานึกของชื่าล่ซี ล่กสัาววยัสิับขวบของเขา ภาพยนตรต์ามติด 
ช่ื่วิตของเธ์อในขณะท่ี่�ตอ้งต่อกรกบัตวัตนในฐานะมนุษยแ์ละต่อรองกบัการสัั�งการ 
ของบอ๊บในการใชื่ช่้ื่วิต การเผชิื่ญหนา้กบัความที่า้ที่ายต่างๆ ในการเติบโตเป็นผ่ใ้หญ่ 
ภาพยนตรต์ ั�งคำาถึามถึงึการท่ี่�คนหนึ�งๆ จะม่ตวัตนและม่ช่ื่วิตอย่่อย่างม่ความหมาย 
ภายใต้โลกท่ี่�เอไอสัามารถึปล่�ยนแปลงไปจนถึงึช่ื่ �นำาช่ื่วิตได้

คอมมิชชั่น โดย LAS (Light Art Space) เบอรลิ์น; The Shed นิวยอรก์; และ LUMA Foundation อารล์
โมบายแอปพลิเคชั่น สนบัสนุนโดย Leeum Museum of Art โซล

Ian Cheng
เอ่ยน เฉิง

Ian Cheng was born in Los Angeles. The artist’s solo presentations have 
been on view at venues including MoMA PS1, New York; Serpentine 
Galleries, London; The Shed, New York; and Leeum Museum of Art, 
Seoul; and his group presentations at Venice Biennale; Museum of 
Modern Art, New York; and M+, Hong Kong. Since 2012, Cheng’s has 
produced a series of simulations exploring an agent’s capacity to deal 
with an ever-changing environment culminating in the Emissaries trilogy. 
Recently, he has developed BOB (Bag of Beliefs), an AI creature whose 
personality, body, and life story evolve across exhibitions, what Cheng 
calls “art with a nervous system”. 

เอ่ยน เฉิง เกิดท่ี่�ลอสั แองเจลิสั นิที่รรศการเด่�ยวของเขาจดัแสัดงในพื �นท่ี่�ศิลปะ
ต่างๆ มากมาย เช่ื่น MoMA PS1 นิวยอรก์ Serpentine Galleries ลอนดอน  
The Shed นิวยอรก์ และพิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะ Leeum Museum of Art โซีล เฉิงยงัม่ 
ผลงานร่วมแสัดงในนิที่รรศการกลุ่มต่างๆ เช่ื่น เที่ศกาลศิลปะเวนิสั เบ่ยนนาเล่ 
พิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะสัมยัใหม่ นิวยอรก์ และ M+ ฮ่องกง ตั�งแต่ปี 2555 เฉิงไดส้ัรา้งสัรรค ์
งานจำาลองท่ี่�สัำารวจความสัามารถึของตวันำาในสัภาพแวดลอ้มท่ี่�เปล่�ยนไปอย่่เสัมอ
ท่ี่�เขารวบรวมไวใ้นงานไตรภาคชุื่ด The Emissaries trilogy ล่าสุัดเขาพฒันา 
BOB (Bag of Beliefs) ปัญญาประดิษฐม่์ช่ื่วิตท่ี่�ม่บุคลิกลกัษณะ ร่างกาย และเรื�อง
ราวช่ื่วิตท่ี่�พฒันาไปตามนิที่รรศการต่างๆ ท่ี่�เฉิงเร่ยกว่า “ศิลปะท่ี่�มาพรอ้มกบั
ระบบประสัาที่” 
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Piña, Why is the Sky Blue? (2021)* 
Video, 28’, VR, 16’18’’

Weaving together artificial intelligence and matriarchal, indigenous
modes of knowledge making, Piña, Why is the Sky Blue? makes visible
the realities, spaces, and experiences in the gaps to pass on stories of
ancestral precolonial cultures in the Philippines and Ecuador in which
the artists have family ties. An intersection of futures and traditions, the
speculative documentary proposes through a techno-feminist lens how
histories survive.

*Virtual reality component on view in cinema foyer for the duration of the event.

ในการผสัมผสัานเอไอเขา้กบัโหมดการผลิตองคค์วามร่พื้ �นถิึ�นในชื่นเผ่าท่ี่�สัตร่ 
เป็นใหญ่ Piña, Why is the Sky Blue? แสัดงความเป็นจริง พื �นท่ี่� และประสับการณ์
ในช่ื่องว่างของการส่ังต่อเรื�องราววฒันธ์รรมยุคก่อนอาณานิคมของบรรพบุรุษ
ในฟิลิปปินสัแ์ละเอกวาดอร ์ซึี�งศิลปินม่ความสัมัพนัธ์ ์ในครอบครวั ในจุดตดัของ
อนาคตและประเพณ่ สัารคด่ท่ี่� เป็นการคาดเดาถึึงอนาคตเรื�องน่�นำาเสันอผ่าน 
มุมมองสัตร่นิยม-เที่คโนว่าประวติัศาสัตรจ์ะอย่่รอดไดอ้ย่างไร

*ผลงานท่ีจดัแสดงในวีอารส์ามารถชมไดบ้ริเวณโถงโรงภาพยนตรต์ลอดระยะเวลาของโปรแกรม

Stephanie Comilang 
and Simon Speiser

สัเตฟาน่ โกมิเลง 
และไซีมอน สัเปเซีอร ์

Stephanie Comilang is an artist who lives and works between Toronto 
and Berlin. Her documentary-based works create narratives that look at 
how our understandings of mobility, capital, and labor are shaped through 
cultural and social factors. Her work has been shown at Transmediale 
Berlin; Ghost:2561, Bangkok; Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart 
– Berlin; Tai Kwun, Hong Kong; International Film Festival Rotterdam; 
and Asia Art Archive in America, New York. She was awarded the 2019 
Sobey Art Award, Canada’s most prestigious art prize for artists 40 years 
old and younger.

Simon Speiser is an artist who conjures fictional concepts that merge 
nature and technology. Placing various media and disciplines in dialogue 
with one another—ranging from writing, sculpture, and printing to video 
and VR installations—Speiser’s work expands the possibilities between 
art and science fiction. He has exhibited at the Frankfurter Kunstverein; 
MMK Frankfurt; Centro de Arte Contemporáneo Quito; Oracle, Berlin; 
Croy Nielsen, Vienna; National Museum of Modern and Contemporary 
Art, Korea, Seoul; and Robert Grunenberg Berlin among others. 

สัเตฟาน่ โกมิเลง เป็นศิลปินท่ี่�อาศยัและที่ำางานอย่่ระหว่างโตรอนโตและเบอรลิ์น 
งานท่ี่�ม่พื �นฐานเชิื่งสัารคด่ของเธ์อสัรา้งการเล่าเรื�องท่ี่�มองไปยงัความเขา้ใจของ
เราต่อการอพยพเคลื�อนยา้ย ทุี่น และแรงงานท่ี่�เกิดขึ �นเป็นร่ปเป็นร่างผ่านปัจจยั
ที่างสังัคมวฒันธ์รรม ผลงานของเธ์อจดัแสัดงในงานเที่ศกาลและพื �นท่ี่�ศิลปะ
ต่างๆ เช่ื่น Transmediale เบอรลิ์น Ghost:2561 กรุงเที่พฯ; Hamburger Bahnhof – 
Museum für Gegenwart – เบอรลิ์น Tai Kwun ฮ่องกง เที่ศกาลภาพยนตรน์านาชื่า
ติรตเตอรด์มั และ Asis Art Archive in America นิวยอรก์ ในปี 2562 
เธ์อไดร้บัรางวลั Sobey Art Award รางวลัที่างศิลปะท่ี่�ที่รงเก่ยรติท่ี่�สุัดในแคนาดา
สัำาหรบักลุ่มศิลปินท่ี่�อายุนอ้ยกว่า 40 ปี

ไซีมอน สัเปเซีอร ์เป็นศิลปินที่ำางานบนแนวคิดของเรื�องเล่าท่ี่�หลอมรวมกบัธ์รรมชื่าติ
และเที่คโนโลย่ ดว้ยการวางสืั�อและศาสัตรต่์างๆ ใหเ้กิดการสันที่นาระหว่างกนั 
ตั�งแต่การเข่ยน ประติมากรรม และงานพิมพ ์ไปจนถึงึวิด่โอและงานจดัวางว่อาร ์ 
งานของสัเปเซีอรข์ยายขอบเขตความเป็นไปไดร้ะหว่างศิลปะและนิยายวิที่ยาศาสัตร ์
เขาเคยแสัดงผลงานของเขามาแลว้ในพื �นท่ี่�ศิลปะต่างๆ เช่ื่น Frankfurter  
Kunstverein; MMK แฟรงเฟิรต์ Centro de Arte Contemporáneo กิโต ้Oracle 
เบอรลิ์น Croy Nielsen เว่ยนนา พิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะสัมยัใหม่และศิลปะร่วมสัมยัเกาหล่ 
โซีล และ Robert Grunenberg เบอรลิ์น เป็นตน้
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Everything but the World (2021)
37’50”

Conceived as a TV pilot that defies linear timelines, clear truths, and
conventions, the multi-genre docu-sci-fi looks at our civilization and
zeroes in on us as the subject of study within the post-Enlightenment
concepts of “progress” and grand historical narratives. DIS reminds us
that history is not a story of progressions and constants but of changes
and revolutions. From nature to human-made, led by the show’s shock-
jock host, at times non-sensical and grim, the film toggles between histories 
of labor, gender, race, and technology, and highlights the smallness of 
our individual lives in a world that may not be the only possible one.

ถ่ึายที่ำาแบบรายการท่ี่ว่ไพลอที่ท่ี่�ที่า้ที่ายเสัน้เรื�องแบบลิเน่ยร ์ความเป็นจริง และ 
ขนบธ์รรมเน่ยม สัารคด่ท่ี่�ผสัมผสัานการเล่าเรื�องร่ปแบบต่างๆ และไซีไฟ มองมายงั 
อารยธ์รรมของเรา และมุ่งความสันใจไปยงัเราทุี่กคนในฐานะหวัขอ้การศกึษา
ภายในแนวคิดหลงัการตระหนกัร่ถ้ึงึ “ความกา้วหนา้” และการเล่าประวติัศาสัตรห์ลกั 
ดิสัยำ �าเตือนเราว่าประวติัศาสัตร ์ไม่ใช่ื่เรื�องราวของความกา้วหนา้และความสัมำ�าเสัมอ 
แต่เป็นเรื�องราวของการเปล่�ยนแปลงและการปฏิิวติั จากธ์รรมชื่าติส่่ันำ �ามือมนุษย ์
ดว้ยการนำาเสันอผ่านการดำาเนินรายการวิที่ยุโดยด่เจไตลช์ื่อค-จอ๊คท่ี่�เล่นกบั
ความบนัเทิี่งอนัอื �อฉาวและผ่านเรื�องราวท่ี่� ไรเ้หตุผลและน่ากลวั ภาพยนตรเ์รื�องน่�
เล่าสัลบัไปมาระหว่างประวติัศาสัตรแ์รงงาน เพศ เชืื่ �อชื่าติ และเที่คโนโลย่ และเนน้ยำ �า 
ถึงึความเล็กนอ้ยของช่ื่วิตปัจเจกในโลกท่ี่�อาจไม่ใช่ื่เพ่ยงโลกใบเด่ยวท่ี่�เป็นไปได้

DIS
ดิสั

DIS is a New York-based collective made up of Lauren Boyle, Solomon 
Chase, Marco Roso, and David Toro that works across a wide range 
of media. In 2017 the collective transitioned platforms from an online 
magazine, dismagazine.com, to a video-streaming edutainment platform, 
dis.art, narrowing in on the future of education as entertainment. DIS  
enlists leading artists and thinkers to expand the reach of key conversations 
bubbling up through contemporary art, culture, activism, philosophy, and 
technology, with the aim to inform and mobilize a generation around the 
vital issues facing us today and tomorrow. 

DIS เป็นกลุ่มคนที่ำางานประกอบดว้ยลอเรน บอยล ์โซีโลมอน เชื่สั มาโก รอสัโซ่ี 
และเดวิด โที่โร่ ท่ี่�ที่ำางานเก่�ยวกบัสืั�อต่างๆ ท่ี่�หลากหลาย ในปี 2560 พวกเขาเปล่�ยน
จากที่ำานิตยสัารออนไลน ์dismagazine.com ไปที่ำาช่ื่องวิด่โอสัตร่มมิ�งการเร่ยนร่้
ผ่านความบนัเทิี่ง dis.art ท่ี่� มุ่งไปยงัอนาคตของการเร่ยนร่ผ่้านความบนัเทิี่ง  
พวกเขาที่ำางานกบัศิลปินและนกัคิดชื่ั�นนำาเพื�อขยายขอบเขตการสันที่นาสัำาคญั
ท่ี่�ปะทุี่ขึ �นผ่านศิลปะร่วมสัมยั วฒันธ์รรม การรณรงคกิ์จกรรม ปรชัื่ญา และ
เที่คโนโลย่ โดยม่เป้าหมายเพื�อแจง้และระดมคนรุ่นใหม่เก่�ยวกบัประเด็นสัำาคญั 
ท่ี่�เรากำาลงัเผชิื่ญอย่่ในปัจจุบนัและอนาคต
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Adorno’s Grey (2012) 
14’20”

Adorno’s Grey depicts a team of conservators scraping away at a wall
in the Goethe-Universität Frankfurt am Main auditorium in search of that
which German philosopher Theodor W. Adorno had painted grey to
promote concentration. Juxtaposed against this is a historical event in
1969. Amidst the climate of student unrest at the university, Adorno
became the subject of critical provocations known as the “Breast Attack”,
which marked his withdrawal from teaching. The work pinpoints the
continued negotiation between social relations, politics, and theory
within contemporary life through and beyond Adorno’s work on the
interrelation of art and social critique

Adorno’s Grey นำาเสันอเรื� องราวของท่ี่มงานนกัอนุรกัษก์ลุ่มหนึ� งกำาลงัข่ด 
พื �นผิวผนงัของห้องออดิที่อเร่ยมในมหาวิที่ยาลยัเกอเธ่์ท่ี่� แฟรงเฟิรต์ อมั เมน 
ในการคน้หาส่ัเที่าท่ี่�นกัปรชัื่ญาเยอรมนั ธ่์โอดอร ์ดบับลิว อดอร ์โน ไดเ้ลือกที่าบน
ผนงัห้องประชุื่มเพื�อสัรา้งสัมาธิ์ เล่ยบเค่ยงไปกบัการนำาเสันอเหตุการณส์ัำาคญั
ที่างประวติัศาสัตรท่์ี่� เกิดชื่ึ �นในปี 2512 ท่ี่ามกลางบรรยากาศความไม่สังบของ
นกัศึกษาในมหาวิที่ยาลยั อดอร ์โนกลายเป็นหวัขอ้ของการยั� วยุเชิื่งวิพากษท่์ี่�  
เป็นท่ี่�ร่จ้กัในฐานะเหตุการณ ์“การจ่่โจมดว้ยหนา้อก” ซึี�งที่ำาใหเ้ขาถึอนตวัจาก 
การสัอน งานชิื่ �นน่�ช่ื่ �ให้เห็นถึึงการต่อรองอย่างต่อเนื� องระหว่างความสัมัพนัธ์ ์
เชิื่งสังัคม การเมือง และที่ฤษฎ่ภายในช่ื่วิตร่วมสัมยัที่ั�งผ่านผลงานของอดอร ์โน 
และท่ี่� ไปไกลเกินกว่าผลงานของอดอร ์โนเก่�ยวกบัความสัมัพนัธ์ร่์วมกนัระหว่าง
ศิลปะและการวิพากษเ์ชิื่งสังัคม

Hito Steyerl 
ฮิโตะ ชื่ไตเยิรล์

Hito Steyerl was born in Munich and lives and works in Berlin where she 
is a filmmaker, visual artist, writer, and innovator of the essay documentary. 
Her prolific filmmaking and writing occupies a highly discursive position 
between the fields of art, philosophy, and politics, constituting a deep  
exploration of late capitalism’s social, cultural, and financial imaginaries. 
Her films and lectures have increasingly addressed the presentational 
context of art, while her writing has circulated widely through publication 
in both academic and art journals, often online. Recent solo exhibitions 
include A Sea of Data, National Museum of Modern and Contemporary 
Art, Korea, Seoul, 2022; I Will Survive, Stedelijk Museum Amsterdam, 
2022; This Is the Future, Art Gallery of Ontario, Toronto, 2020; and Power 
 Plants, Serpentine Galleries, London, 2019. Group exhibitions include 
Surrounds, Museum of Modern Art, New York, 2020; May You Live in  
Interesting Times, 58th Venice Biennale, 2019; and War Games,  
Kunstmuseum Basel, 2018.

ฮิโตะ ชื่ไตเยิรล์ เกิดท่ี่�มิวนิก อาศยัและที่ำางานท่ี่�เบอรลิ์น เธ์อเป็นนกัสัรา้งภาพยนตร ์
ศิลปินที่ศันศิลป์ นกัเข่ยน และนกัสัรา้งสัารคด่ความเร่ยงชื่ั�นแนวหนา้ งานเข่ยน
และงานภาพยนตรท่์ี่�มากมายต่างๆ ของเธ์อเป็นท่ี่�ถึกเถ่ึยงกนัที่ั�งในสัาขาวิชื่าที่าง
ศิลปะ ปรชัื่ญา และการเมือง โดยสัำารวจเชิื่งลกึลงไปในจินตนาการที่างสังัคม 
วฒันธ์รรม และการเงินของระบบทุี่นนิยมตอนปลาย ภาพยนตรแ์ละการบรรยาย
ของเธ์อนำาเสันอประเด็นบริบที่ในปัจจุบนัของศิลปะ ขณะท่ี่�งานเข่ยนของเธ์อได้
รบัการต่พิมพแ์พร่หลายที่ั�งในแวดวงวิชื่าการและวารสัารศิลปะต่างๆ มากมายซึี�ง
โดยมากอย่่ในร่ปแบบออนไลน ์นิที่รรศการเด่�ยวล่าสุัด ไดแ้ก่ A Sea of   Data, ท่ี่�
พิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะสัมยัใหม่และศิลปะร่วมสัมยัเกาหล่ โซีล 2565 I Will Survive ท่ี่�
พิพิธ์ภณัฑ ์Stedelijk อมัสัเตอรด์มั 2565 This Is the Future, Art Gallery of 
Ontario โตรอนโต 2563 และ Power Plants Serpentine Galleries ลอนดอน 
2562 นิที่รรศการกลุ่มยงัรวมถึงึ Surrounds, Museum of Modern Art, นิวยอรก์ 
2563 เที่ศกาลศิลปะเวนิสัเบ่ยนนาเล่ครั�งท่ี่�  58 May You Live in Interesting Time 
2563 และ War Games ท่ี่�  Kunstmuseum บาเซีล 2561 
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From Its Mouth Came a River
of High-End Residential Appliances 

(2018)
13’

An aerial journey among Hong Kong’s skyscrapers and dragon gates
—holes on high rises designed to allow dragons to fly through. WangShui
contemplates the entanglement of Feng Shui, migration, and mythology.
The invisible systems and forces that surround us are considered  
alongside fictional identities and real attempts to describe oneself,  
probing the city through its own personal and monumental modes of  
resistance.

การเดินที่างในอากาศท่ี่ามกลางตกึระฟ้าและประต่มงักรในฮ่องกง หรือช่ื่องลอด
บนตกึระฟ้าท่ี่�ถ่ึกออกแแบบมาใหม้งักรลอดผ่าน หวงัสุ่ัยครุ่นคิดถึงึความสัมัพนัธ์ ์
ท่ี่�พวัพนักนัระหว่างฮวงจุย้ การอพยพยา้ยถิึ�น และปกรณมัตำานาน ระบบและพลงั
ท่ี่�มองไม่เห็นท่ี่�ลอ้มรอบตวัเราน่� ถ่ึกใคร่ครวญควบค่่ไปกบัตวัตนท่ี่�ถ่ึกสัรา้งขึ �นและ
ความพยายามอย่างแที่จ้ริงในการอธิ์บายตวัตนของคนหนึ�งๆ ผ่านการสัำารวจเมือง
ผ่านโหมดการต่อตา้นท่ี่�ที่ ั�งเป็นเรื�องส่ัวนตวัและเป็นอนุสัาวร่ย ์

WangShui
หวงัสุ่ัย

WangShui, through sculpture, painting, installation, film, and more explores 
the strange loops of mediation we exist in today. The materials activated 
in their practice range from the organic to the mechanical, often incorporating 
live matter and generative image technologies. Their obsession with the 
paradoxes of perception, between detail and distance, transparency and 
opacity, haptics and optics challenge fixed notions of matter and scale. 
Adding to the lineage of human/machine depiction, WangShui captures 
the feeling of dematerializing into an algorithmic interpolation of being. 
WangShui has exhibited work at the 2022 Whitney Biennial, New York; 
Hammer Museum, Los Angeles; The Shed, New York; Hessel Museum, 
Annandale-on-Hudson, NY; Julia Stoschek Collection, Berlin; EMPAC,  
Albany, NY; SculptureCenter, New York; and 2022 Lyon Biennale. 

งานของหวงัสุ่ัยม่ที่ั�งงานประติมากรรม ภาพจิตรกรรม งานศิลปะจดัวาง ภาพยนตร ์
และอื�นๆ อ่กมากมายท่ี่�เป็นการสัำารวจล่ปอย่่ระหว่างการม่อย่่ของเราในปัจจุบนั 
วสััดุท่ี่�ใชื่้ในการที่ำางานของหวงัสุ่ัยม่หลากหลายตั�งแต่สัสัารอินที่ร่ย ์ไปยงั
เครื�องจกัรกลท่ี่�รวบรวมเอาสิั�งม่ช่ื่วิตและเที่คโนโลย่การสัรา้งภาพเขา้ไวด้ว้ยกนั 
หวงัสุ่ัยหมกหมุ่นกบัความยอ้นแยง้ของการรบัร่ ้ระหว่างรายละเอ่ยดและระยะที่าง 
ความโปร่งใสัและความที่บึแสัง ผสััสัะและการมองเห็นท่ี่�ที่า้ที่ายแนวคิดของ 
สิั�งต่างๆ และขนาด นอกจากการแสัดงออกถึงึมนุษย/์เครื�องจกัรท่ี่�เป็นลิเน่ยร ์ 
หวงัสุ่ัยยงัรวบรวมความร่ส้ักึของการที่ำาใหเ้ป็นกลางในการแก้ไขอลักอริที่มึของ 
การดำารงอย่่ หวงัสุ่ัยแสัดงผลงานของเขามาแลว้ที่ั�งท่ี่�เที่ศกาลศิลปะวิที่ยน่์ย ์
ไบแอนเน่�ยล 2565 นิวยอรก์ พิพิธ์ภณัฑแ์ฮมเมอร ์ลอสัแองเจลิสั The Shed 
นิวยอรก์ พิพิธ์ภณัฑเ์ฮสัเซีล อนันนัเดล-ออน-ฮดัสันั นิวยอรก์ คอลเลกชื่ั�น Julia 
Stoschekเบอรลิ์น EMPAC อลับาน่ นิวยอรก์ SculptureCenter นิวยอรก์ และล่ยง 
เบ่ยนนาเล่ 2565
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Hua-Lam-Pong (2004)  
12’

In Hua-Lam-Pong, a central train station bustling with people and
activities, an old man carefully sets up a tripod, framing, adjusting, and
taking photographs of a hidden subject. He observes and documents
and in turn is also observed and documented. The station built in 1916
is officially named Bangkok Station and is a major cargo and passenger
transportation hub that marks one end of Thailand’s first railway line. With
the passing of time, the station has decreased in traffic and is officially
slated for closure to be turned into a museum.

ในหวัลำาโพง สัถึาน่รถึไฟหลกัท่ี่�คราครำ�าไปดว้ยผ่ค้นและกิจกรรม ชื่ายชื่ราคนหนึ�ง
ค่อยๆ ตั�งขาตั�ง จดัเฟรม ปรบัโฟกสัั และถ่ึายภาพเรื�องราวท่ี่�ถ่ึกซุีกซ่ีอนอย่่ เขา
สังัเกตและบนัที่กึและในที่างกลบักนัก็ถ่ึกสังัเกตและบนัที่กึไว ้สัถึาน่รถึไฟแห่งน่�
ถ่ึกสัรา้งขึ �นในปี 2459 และม่ชืื่�อเร่ยกอย่างเป็นที่างการว่าสัถึาน่รถึไฟกรุงเที่พ 
โดยเป็นศ่นยก์ลางการขนถ่ึายสิันคา้และขนยา้ยผ่ค้น และเป็นจุดหมายปลายที่าง
ของเสัน้ที่างรถึไฟเสัน้แรกของประเที่ศไที่ย กาลเวลาท่ี่�ผ่านไปที่ำาใหส้ัถึาน่แห่งน่� 
ม่ผ่ ้ใชื่ง้านนอ้ยลง และม่กำาหนดปิดตวัอย่างเป็นที่างการเพื�อเปล่�ยนไปเป็น
พิพิธ์ภณัฑแ์ลว้

Chulayarnnon Siriphol
จุฬญาณนนที่ ์ศิริผล 

Chulayarnnon Siriphol lives and works in Bangkok where he is a filmmaker 
and artist. He employs moving images and his body as his main medium. 
From adaptations of local mythology and science fiction to transformation 
from analog body to digital spirituality, he questions contemporary issues  
and political ideology through his own sarcasm. His short film Vanishing 
Horizon of the Sea (2014) won Special Mention at the 2014 Singapore 
International Film Festival. His solo exhibitions include Give Us A Little 
More Time, 2020 and Museum of Kirati, 2017, both BANGKOK CITYCITY 
GALLERY, Bangkok; and Behind the Painting, Art Centre Silpakorn  
University, Bangkok, 2015. Group exhibitions include Soil and Stones, 
Souls and Songs, Para Site, Hong Kong, 2017; Ghost:2561, Bangkok, 
2018; and Narration, Narcosis, Hamburger Bahnhof – Museum für  
Gegenwart – Berlin. 

จุฬญาณนนที่ ์ศิริผล อาศยัและที่ำางานในกรุงเที่พฯ โดยเป็นที่ั�งนกัสัรา้งภาพยนตร ์
และศิลปิน เขาใชื่ภ้าพเคลื�อนไหวและร่างกายของเขาเป็นสืั�อหลกัในการที่ำางาน 
จากการดดัแปลงตำานานพื �นบา้นและนิยายวิที่ยาศาสัตร ์ไปจนถึงึการเปล่�ยน
ร่างกายเชิื่งแอนะล็อกไปยงัจิตวิญญาณท่ี่�เป็นดิจิที่ลั เขาตั�งคำาถึามถึงึประเด็น
ร่วมสัมยัและอุดมการณท์ี่างการเมืองผ่านอารมณข์นัเส่ัยดส่ัของเขา ผลงาน
ภาพยนตรส์ั ั�น Vanishing Horizon of the Sea (2557) ชื่นะรางวลั Special  
Mention ท่ี่�เที่ศกาลภาพยนตรน์านาชื่าติสิังคโปร ์นิที่รรศการเด่�ยวของเขารวมถึงึ 
Give Us A Little More Time (2563) Museum of Kirati (2560) ซึี�งที่ั�งสัองงานจดั
ขึ �นท่ี่�บางกอก ซิีต่ �ซิีต่ � แกลเลอร่� และ Behind the Painting หอศิลป์ มหาวิที่ยาลยั
ศิลปากร วงัท่ี่าพระ (2558) นิที่รรศการกลุ่มท่ี่�เขาม่ผลงานร่วมแสัดงยงัรวมถึงึ 
Soil and Stones, Souls and Songs ท่ี่�  Para Site (2560); Ghost:2561 กรุงเที่พฯ 
(2561) และ Nation Narration, Narcosis ท่ี่�  Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart – เบอรลิ์น 
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Ashes (2012)
20’18”

A rumination on small moments of intimacy, pleasure, and joyful days is
set in proximity to and contrasted with the same rhythm of the erosion
of memory. The narrator ponders his daily routines, a dream of his
hometown. The subject reminiscing realizes these are dreams of a
collective memory, aspirations soured due to the nightmare of Thailand’s
political turmoil. Fireworks ascend as ashes descend in the decay of 
memory.

การคิดคำานึงถึงึช่ื่วงเวลาเล็กๆ นอ้ยๆ ของความใกลชิ้ื่ดสันิที่สันม ความบนัเทิี่ง 
และวนัเวลาอนัเบิกบานที่ั�งอย่่ใกลแ้ละไกลห่างอย่างตรงกนัขา้มกบัการพงัที่ลาย
ของความที่รงจำาในจงัหวะเด่ยวกนั ผ่เ้ล่าเรื�องจมจ่อมอย่่ในการไตร่ตรองถึงึช่ื่วิต
ประจำาวนัของเขา ความฝันถึงึบา้นเกิดของเขา เรื�องราวในผลงานชื่วนใหต้ระหนกั
ถึงึว่าพวกมนัคือความฝันของความที่รงจำาร่วม คือความมุ่งมาดปรารถึนาท่ี่�ล่ม
สัลายดว้ยฝันรา้ยจากความวุ่นวายที่างการเมือง เมื�อดอกไม้ไฟพุ่งที่ะยานส่่ัฟ้า 
ขณะเถึา้ถ่ึานร่วงหล่นลงป่นเป็นผุยผงของความที่รงจำา

Apichatpong Weerasethakul
อภิชื่าติพงศ ์ว่ระเศรษฐกุล

Apichatpong Weerasethakul lives and works in Chiang Mai, Thailand. 
Apichatpong was born in Bangkok and grew up in Khon Kaen in north-
eastern Thailand. He began making films and video shorts in 1994 and 
completed his first feature in 2000 and has mounted exhibitions and in-
stallations in many countries since 1998. His works are characterized by 
non-linear storytelling, often dealing with themes of memory, loss, iden-
tity, desire, and history. Among numerous honors he has received as a 
filmmaker are the 2021 Cannes Jury Prize for Memoria, his first film shot 
outside of Thailand featuring Tilda Swinton; Cannes Palme d’Or in 2010 
with Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives; Cannes Jury Prize 
in 2004 for Tropical Malady; and Cannes Un Certain Regard Award in 
2002 for Blissfully Yours. For his artwork he has received prizes including 
the Artes Mundi (2019), Yanghyun Prize (2014), and Sharjah Biennial Prize 
(2013). His installations have appeared at the Haus der Kunst in Munich, 
the New Museum in New York, MAIIAM Contemporary Art Museum in 
Chiang Mai, Documenta in Kassel, and the Taipei Fine Arts Museum in 
Taipei among others. His artworks are in the collections of institutions 
such as Tate Modern, London; Centre Pompidou, Paris; Museum of Con-
temporary Art Tokyo; and M+, Hong Kong. 

อภิชื่าติพงศ ์ว่ระเศรษฐกุล อาศยัและที่ำางานในจงัหวดัเช่ื่ยงใหม่ เขาเกิดท่ี่�กรุงเที่พฯ 
 และเติบโตท่ี่�ขอนแก่นในภาคตะวนัออกเฉ่ยงเหนือของไที่ย เขาเริ�มสัรา้งภาพยนตร ์
และงานวิด่โอขนาดสัั�นในปี 2537 และสัรา้งภาพยนตรเ์รื�องยาวครั�งแรกในปี 2543 
นอกจากน่� เขายงัม่นิที่รรศการและงานแสัดงศิลปะจดัวางต่างๆ ในหลายประเที่ศ
มาตั�งแต่ปี 2541 อภิชื่าติพงศเ์ป็นท่ี่�ร่จ้กัในฐานะผ่ส้ัรา้งภาพยนตรแ์ละศิลปินที่ศันศิลป์ 
แนวหนา้ในระดบันานาชื่าติ ผลงานของเขาม่ลกัษณะเฉพาะดว้ยการเล่าเรื�อง
แบบไม่ตามขนบ ซึี�งมกัเก่�ยวขอ้งกบัประเด็นเรื�องความจำา การส่ัญเส่ัย อตัลกัษณ ์
ความปรารถึนา และประวติัศาสัตร ์ผลงานของเขาไดร้บัการยอมรบัในระดบั
นานาชื่าติอย่างกวา้งขวางและไดร้บัรางวลัมากมาย ซึี�งรวมถึงึรางวลั Cannes 
Jury Prize ในปี 2564 สัำาหรบั Memoria ภาพยนตรเ์รื�องแรกของเขาท่ี่�ถ่ึายที่ำา
นอกประเที่ศไที่ยโดยม่ทิี่ลดา้ สัวินตนั ร่วมแสัดง นอกจากน่�เขายงัไดร้บัรางวลั 
Cannes Palme d’Or ในปี 2553 กบัลุงบุญม่ระลกึชื่าติ ภาพยนตรส์ัตัวป์ระหลาด
ของเขาชื่นะรางวลั Cannes Competition Jury Prize ในปี 2547 และสุัดสัเน่หา ได้
รบัรางวลั Cannes Un Certain Regard Award อภิชื่าติพงศย์งัไดร้บัรางวลัต่างๆ 
ไดแ้ก่ Artes Mundi Award (2562) Yanghyun Art Prize (2557) และ Sharjah 
Biennial Prize (2556) ผลงานของเขาไดแ้สัดงท่ี่� Haus der Kunst ในมิวนิก, The 
New Museum ในนิวยอรก์, พิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะร่วมสัมยัใหม่เอ่�ยมในจงัหวดัเช่ื่ยงใหม่, 
Documenta ในคาสัเซิีลและพิพิธ์ภณัฑวิ์จิตรศิลป์ไที่เปในไที่เป เป็นตน้ ผลงานของ
เขาอย่่ในคอลเลกชื่ั�นศิลปะสัำาคญัๆ ที่ั�วโลก เช่ื่นพิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะสัมยัใหม่เที่ต ศ่นย ์
ศิลปะจอรจ์ ปอมปิด่ พิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะร่วมสัมยัโตเก่ยว และพิพิธ์ภณัฑ ์M+ ฮ่องกง
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Sonata for Smoke (2021) 
15’49”

A cinematic unveiling of the processes of filmmaking itself, Sonata for
Smoke is a choreography of sounds, spaces, and senses. It is a lingering
look at both the elusive instruments in which the practice is crafted and
the illusory subjects one glimpses—a composition of images, fleeting
sounds, and listening to invisible sights.

ในการเปิดเผยกระบวนการสัรา้งภาพยนตร ์ในร่ปแบบภาพยนตร ์Sonata for 
Smoke คือการออกแบบจดัวางของเส่ัยง พื �นท่ี่�  และประสัาที่สัมัผสัั เป็นการค่อยๆ 
มองไปยงัเครื�องมือท่ี่�อนัยากจะอธิ์บายในกระบวนการสัรา้งงานท่ี่�ถ่ึกประดิษฐข์ึ �น
บนเรื�องลวงตาท่ี่�คนหนึ�งๆ เห็นที่ั�งหมดไดใ้นแวบเด่ยว ที่ั�งการจดัวางองคป์ระกอบ
ของภาพ เส่ัยงท่ี่�ดงัขึ �นเพ่ยงชื่ั�วขณะ และการฟังสิั�งท่ี่� ไม่อาจมองเห็น
 

Samson Young
แซีมซีนั ยงั

Samson Young is a multi-disciplinary artist who was born in Hong Kong 
and works in sound, performance, video, and installation. He graduated 
with a PhD in Music Composition from Princeton University, NJ in 2013. 
He was Hong Kong Sinfonietta’s Artist Associate from 2008 to 2009. In 
2017, he represented Hong Kong at the 57th Venice Biennale. Other solo 
projects have been presented at venues including de Appel, Amsterdam; 
Kunsthalle Düsseldorf; Talbot Rice Gallery, Edinburgh; Smart Museum of 
Art, Chicago; Centre for Contemporary Chinese Art in Manchester; and 
Mori Art Museum, Tokyo. Selected group exhibitions have taken place at 
venues including Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Gropius 
Bau, Berlin; Performa 19, New York; Biennale of Sydney; Shanghai Biennale; 
National Museum of Art, Osaka; National Museum of Modern and  
Contemporary Art, Korea, Seoul; Ars Electronica, Linz; and documenta 14: 
documenta radio. In 2020, he was awarded the inaugural Uli Sigg Prize. 

แซีมซีนั ยงั เป็นศิลปินสัหศาสัตร ์เขาเกิดท่ี่�ฮ่องกงและที่ำางานศิลปะท่ี่�ขา้มสืั�อ
ระหว่างเส่ัยง การแสัดงสัด วิด่โอ และงานศิลปะจดัวาง เขาจบการศกึษาดุษฎ่บณัฑิต 
ดา้นการแต่งเพลงจากมหาวิที่ยาลยัพรินซีต์นัในนิวเจอรซ่์ีในปี 2556 ระหว่างปี 
2551 ถึงึ 2552 เขาเคยเป็นผ่ช่้ื่วยศิลปินชื่าวฮ่องกง Sinfonietta เขาเป็นตวัแที่น 
ฮ่องกงในเที่ศกาลศิลปะเวนิสัเบ่ยนนาเล่ครั�งท่ี่� 57 ในปี 2560 นิที่รรศการเด่�ยว 
ของเขาจดัแสัดงในพื �นท่ี่� ศิลปะต่างๆ เช่ื่น de Appel อมัสัเตอรด์มั Kunsthalle 
Düsseldorf ดุสัเซิีลดอรฟ์ Talbot Rice Gallery เอดินเบิรก์ Smart Museum 
of Art ชิื่คาโก Centre for Contemporary Chinese Art ในแมนเชื่สัเตอรแ์ละ
พิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะโมริ นิที่รรศการกลุ่มท่ี่�เขาม่ผลงานร่วมแสัดงยงัจดัแสัดงในพื �นท่ี่� 
เช่ื่น พิพิธ์ภณัฑ ์Solomon R. Guggenheim Museum นิวยอรก์ Gropius Bau 
เบอรลิ์น Performa 19 นิวยอรก์ Biennale of Sydney Shanghai Biennale 
National Museum of Art โอซีากา้ พิพิธ์ภณัฑศิ์ลปะสัมยัใหม่และศิลปะร่วมสัมยั
เกาหล่ โซีล Ars Electronica,ลินซี ์และ documenta 14: documenta radio ในปี 
 2563 เขาไดร้บัรางวลั Uli Sigg ซึี�งนบัเป็นศิลปินคนแรกของรางวลัดงักล่าว 
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Christina Li
คริสัติน่า ล่

Christina Li is a curator and writer who works between Hong Kong and 
Amsterdam. As director of Spring Workshop, Hong Kong (2015–17) she 
curated projects such as A Collective Present (2017), Wu Tsang: Duil-
ian (2016), and Wong Wai Yin: Without Trying (2016). Her recent shows 
include Pilvi Takala: Close Watch, Pavilion of Finland at the 59th Ven-
ice Biennale (2022), Xinyi Cheng: Seen Through Others, Lafayette An-
ticipations, Paris (2022); …pausing barely, barely pausing…, A Tale of 
A Tub, Rotterdam (2021); Palms, Palms, Palms, Z33, Hasselt (2020); 
Shirley Tse: Stakeholders, Hong Kong in Venice, Hong Kong’s pres-
ence at the 58th Venice Biennale (2019); and Dismantling the Scaffold, 
Tai Kwun Contemporary, Hong Kong (2018). Li’s writing appears in Art-
forum, Art Review Asia, LEAP, Parkett, Spike, and Yishu Journal of 
Contemporary Art among others. 

คริสัติน่า ล่ เป็นภณัฑารกัษ ์และนกัเข่ยนท่ี่�ที่ำางานระหว่างฮ่องกงและอมัสัเตอรด์มั 
ในฐานะผ่อ้ำานวยการของ Spring Workshop ฮ่องกง (2558–2560) เธ์อรบัหนา้ท่ี่� 
ภณัฑารกัษใ์นโปรเจกตต่์างๆ เช่ื่น A Collective Present (2560), Wu Tsang: 
Duilian (2559), และ Wong Wai Yin: Without Trying (2559) นิที่รรศการล่าสุัดของ
เธ์อยงัร่วมถึงึ Pilvi Takala: Close Watch ตวัแที่นฟินแลนด ์พาวิลเล่�ยนในเที่ศกาล
ศิลปะเวนิสัเบ่ยนนาเล่ครั�งท่ี่� 59 Xinyi Cheng: Seen Through Others ท่ี่� Lafayette 
Anticipations, ปาร่สั (2565); …pausing barely, barely pausing…, A Tale of A Tub, 
รตเตอรด์มั (2564); Palms, Palms, Palms, ท่ี่� Z33, ฮสััเซิีลต ์(2563); Shirley Tse: 
Stakeholders, Hong Kong in Venice, นำาเสันองานของฮ่องกงในเที่ศกาลศิลปะเวนิสั
เบ่ยนนาเล่ครั�งท่ี่� 58 (2562) และ Dismantling the Scaffold ท่ี่� Tai Kwun 
Contemporary, ฮ่องกง (2561) งานเข่ยนของเธ์อไดร้บัการต่พิมพ์ในนิตยสัารที่าง
ศิลปะต่างๆ เช่ื่น Artforum Art Review Asia LEAP Parkett Spike และ Yishu Jour-
nal of Contemporary Art เป็นตน้

 



Ghost Foundation 

Initiated by Korakrit Arunanondchai and Akapol Op Sudasna, Ghost 
Foundation’s mission is to create a platform and foster a community for 
video and performance art in Thailand. By organizing the Ghost series 
and related activities, the foundation is committed to information acces-
sibility and knowledge production. 

Ghost Foundation ริเริ�มโดย กรกฤต อรุณานนที่ช์ื่ยั และอรรคพล สุัที่ศัน ์ณ อยุธ์ยา 
โดยม่พนัธ์กิจในการสัรา้งพื �นท่ี่�และส่ังเสัริมชุื่มชื่นสัำาหรบังานวิด่โอและศิลปะการ
แสัดงในประเที่ศไที่ย ผ่านการจดัซ่ีร่สั ์Ghost และกิจกรรมต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวขอ้ง โดยมุ่ง
มั�นในการนำาเสันอขอ้ม่ล และการเขา้ถึงึและการผลิตองคค์วามร่ ้

OPEN FIELD 
OPEN FIELD is a Bangkok-based non-profit organization grounded in 
contemporary and everyday culture and knowledge as transformative 
power that can advance society. The platform undertakes research and 
educational programs, and aspires to sustain critical dialogue, improve 
access to knowledge and art experiences, and foster community. 

องคก์รไม่แสัวงหาผลกำาไรในกรุงเที่พฯ ท่ี่�ม่พื �นฐานมาจากวฒันธ์รรมและช่ื่วิตร่วมสัมยั
ในการเป็นพลงัใหเ้กิดความเปล่�ยนแปลงท่ี่�ผลกัดนัใหส้ังัคมกา้วหนา้ ผ่านงานวิจยั
คน้ควา้และโปรแกรมการศกึษาต่างๆ ดว้ยหวงัจะหล่อเล่ �ยงการสันที่นาในเชิื่งวิพากษ ์
การเขา้ถึงึความร่แ้ละประสับการณท์ี่างศิลปะ และส่ังเสัริมชุื่มชื่นศิลปะร่วมสัมยั 


