The Breathing of Maps
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม, พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม
13:00[ทัวร์พิเศษ] สันกำแพง 101: ทัวร์พิเศษ วัด อำหำร งำนฝีมือ และสตูดิโอ
โดย กฤติยา กาวีวงศ์, (ภาษา: อังกฤษและไทย)
19:00[การแสดงสดรูปแบบบรรยาย] An Imperial Sake Cup and I
โดย ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กากับโดย ธีระวัฒน์ ‘คาเงะ’ มุลวิไล, นนทวัฒน์
นาเบญจพล, อนันต์ กรุดเพ็ชร์ และ จารุนันท์ (จา) พันธชาติ, (ภาษา: ไทยแปล
อังกฤษ)
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม, พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม
ดาเนินรายการโดย สิงห์ สุวรรณกิจ
14:00[บรรยาย] แผนที่ กำรไว้ทุกข์ และอนุสำวรีย์
โดย ธนาวิ โชติประดิษฐ, (ภาษา: ไทย)
15:00[บรรยาย] The 1903 World's Natives Building and Exposition
โดย Masashi Kohara, (ภาษา: ญี่ปุ่นแปลไทย)
วันจันทร์ท่ี 27 มกราคม, พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม
19:00[การแสดงการบรรยาย] Name Laundering
โดย Irwan Ahmett & Tita Salina, (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
วันอังคารที่ 28 มกราคม, The Wandering Moon Theatre & Thepsiri Art House
18:00[บรรยาย & งานดื่มสังสรรค์] Stranger Encounters: Between
Ayutthaya and Awamori โดย Yudai Kamisato, (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
20:00[การแสดงการบรรยาย] โลกแห่งเงำ โดย มณฑาทิพย์ สุขโสภา
วันพุธที่ 29 มกราคม, พิพิธภัณฑ์ใหม่เอีย่ ม
19:00[การแสดงการบรรยาย] Asia the Unmiraculous
โดย Ho Rui An, (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม, พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม
19:00[บรรยาย] The Critical Dictionary of Southeast Asia
โดย Ho Tzu Nyen, (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
วันเสาร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์, Ayara Hall พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
14:00 – 17:00
[ประชุมสัมมนา] Between Geo-Bodies and the Unforgetting
โดย ธงชัย วินิจจะกูล, Irwan Ahmett, Tita Salina, Kumiko Idaka และ
Mark Teh, (ภาษา: อังกฤษ)

The Breathing of Maps
Saturday, 25 January at MAIIAM
13:00-

[Special tour] San Kamphaeng 101 : special temple, food, craft & studio tour
by Gridthiya Gaweewong, (Language: English and Thai)

19:00-

[Lecture performance] An Imperial Sake Cup & I
by Charnvit Kasetsiri, directed by Ka-ge Teerawat Mulvilai, Nontawat
Numbenchaphol, Anan Krudphet,& Jarunun ‘Jaa’ Phantachat, (Language: Thai
with English translation)

Sunday, 26 January at MAIIAM
Moderated by Sing Suwannakij
14:00-

[Talk] Map, Mourning and Monument
by Thanavi Chotpradit, (Language: Thai only)

15:00-

[Talk] The 1903 World’s Native Building and Exposition
by Masashi Kohara, (Language: Japanese with Thai translation)

Monday, 27 January at MAIIAM
19:00-

[Lecture performance] Name Laundering
by Irwan Ahmett & Tita Salina, (Language: English with Thai translation)

Tuesday, 28 January at The Wandering Moon Theatre & Thepsiri Art House
18:00-

[Talk & drinking event ] Stranger Encounters: Between Ayutthaya and
Awamori by Yudai Kamisato, (Language: English with Thai translation)

20:00-

[Lecture performance] Shadow World by Monthatip Suksopha

Wednesday, 29 January at MAIIAM
19:00-

[Lecture performance] Asia the Unmiraculous
by Ho Rui An, (Language: English with Thai translation)

Thursday, 30 January at MAIIAM
19:00-

[Lecture] The Critical Dictionary of Southeast Asia
by Ho Tzu Nyen, (Language: English with Thai translation)

Saturday, 1 February at Ayara Hall, Jim Thompson House
14:00-17:00

[Symposium] Between Geo-Bodies and the Unforgetting
with Thongchai Winichakul, Irwan Ahmett, Tita Salina, Kumiko Idaka,
Mark Teh, (Language: English)

* English information will start from page 18

2

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, เชียงใหม่
[ทัวร์พิเศษ] - (ภาษา: อังกฤษและไทย)
สันกำแพง 101: ทัวร์พิเศษ วัด อำหำร งำนฝีมือ และสตูดิโอ
โดย กฤติยา กาวีวงศ์
กฤติยา กาวีวงศ์ เป็นภัณฑารักษ์ชาวยองที่ประจาอยู่ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่ ยองเป็นกลุ่ม
กลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อพยพจากรัฐฉานไปยังอาณาจักรล้านนาในศตวรรษที่ 19 โดยกระจายตัว
ทั่วภาคเหนือก่อนกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังจากการสร้างสรรค์งานไม้และสิ่งทอของพวก
เขา ในทัวร์พิเศษครั้งนี้ กฤติยาจะพาท่านร่วมเดินผ่านความทรงจาเกี่ยวกับต้นกาเนิดของ
ครอบครัวเธอในกอสะเลียม หมู่บ้านเล็ก ๆ ในอาเภอสันกาแพง ก่อนที่พวกเขาจะย้ายถิ่นฐาน
ไปยังเชียงแสน จังหวัดเชียงรายภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นจากวัดกอสะเลียม
ทัวร์พิเศษนี้จะรวมไปถึงการหยุดแวะที่ร้านอาหารเฮือนใจ๋ยองเพื่อเยี่ยมชมการทาหัตถกรรม
ท้องถิ่นและสตูดิโอศิลปินหลากหลายท่าน ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ กฤติยา จะถก
ประเด็นเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมและทางสังคมการเมืองของอาเภอสันกาแพงที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และการที่อาเภอนี้ได้ถูกทาให้เปลี่ยนแปลงไปทั้งในช่วงเวลาของ
การถดถอยและการฟื้นฟู

กฤติยา กาวีวงศ์ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานศิลปะ จากสถาบัน
ศิลปะ ชิคาโก (Master of Arts Administration, School of the Art Institute of
Chicago) ในปี 2539 ก่อนที่จะร่วมก่อตั้งองค์กรศิลปะอิสระ โปรเจ็กต์ 304 ในกรุงเทพฯกับ
เพื่อนศิลปิน เธอได้จัดทานิทรรศการศิลปะมากมายในประเทศไทย รวมถึงในทวีปเอเชีย,
ยุโรป และละตินอเมริกา ผลงานด้านภัณฑารักษ์ของเธอมุ่งเน้นประเด็นด้านโลกาภิวัตน์ การ
อพยพย้ายถิ่น ประเด็นทางสังคม และเรื่องเล่าที่ไม่ใช่กระแสหลัก ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินร่วม
สมัยจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ผลงานของเธอรวมไปถึงเทศกาลภาพยนตร์ทดลอง
กรุงเทพ (ร่วมกับอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, 2540-2547), Politics of Fun ที่ Haus de
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Kulturen der Welt, เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี (2548), และอีกหลากหลายนิทรรศการเช่น
การเป็นหนึ่งในภัณฑารักษ์ของ Gwangju Biennale 2018 รวมถึงได้รับมอบหมายจาก ICI
นิวยอร์กให้จัดนิทรรศการสัญจร คนกินแสง โดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งจัดแสดงครั้ง
แรกในจังหวัดเชียงใหม่ และหมุนเวียนไปจัดแสดงที่ ชิคาโก, ไทเป, ทั้งพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
ทั่วเอเชียและยุโรป ปัจจุบันเธอดารงตาแหน่งผู้อานวยการหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันใน
กรุงเทพฯ
และเป็นภัณฑารักษ์รับเชิญที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมในจังหวัด
เชียงใหม่

[การแสดงสดรูปแบบบรรยาย] - (ภาษา: ไทยแปลอังกฤษ)
An Imperial Sake Cup and I
โดย ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กากับโดย ธีระวัฒน์ ‘คาเงะ’ มุลวิไล,
นนทวัฒน์ นาเบญจพล, อนันต์ กรุดเพ็ชร์ และ จารุนันท์ (จา) พันธชาติ
An Imperial Sake Cup and I เป็นการบรรยายโดย ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นัก
ประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร.ชาญวิทย์เชื่อมโยง
ระหว่างความสัมพันธ์ของเขากับกองทัพญี่ปุ่นในบ้านเกิดที่หนองปลาดุก บ้านโป่งในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง ในปี 2507 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและมเหสีได้เดินทางมา
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
และในฐานะสมาชิกรุ่นน้องของทีมงานต้อนรับของ
เทศบาลนครกรุงเทพฯ เขาได้รับมอบถ้วยเหล้าสาเกซึ่งเขาเก็บไว้นับแต่นั้นมา ในการ
บรรยายครั้งนี้เขาจะมองย้อนกลับไปสู่เรื่องราวส่วนตัวและเรื่องเล่าที่ไม่ใช่กระแสหลักที่
สะท้อนวัตถุและความทรงจารวมถึงการเป็นประจักษ์พยานในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โลกต่อการมีตัวตนของญี่ปุ่นในประเทศไทย สงครามเวียดนามและการลุกฮือของนักศึกษา
ในประเทศไทยในปี 2513 ดร.ชาญวิทย์บอกเล่าสิ่งที่ต่างกันของประวัติศาสตร์ไทยและญี่ปุ่น
ผ่านการเปรียบเทียบโดยละเอียดการบรรยายครั้งนี้กากับร่วมโดย ธีระวัฒน์ คาเงะ มุลวิไล
(กากับการแสดง/ เวที), นนทวัฒน์ นาเบญจพล, อนันต์ กรุดเพ็ชร์ (ผูก้ ากับร่วม, วิดีโอและ
ภาพเคลื่อนไหว), จารุนันท์ ‘จ๋า’ พันธชาติ (บทการแสดง) และผลิตโดย กฤติยา กาวีวงศ์
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ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (เกิดปี 2484) เป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพฯ ประเทศไทยและเป็นนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการ
ด้านไทยศึกษาที่มีชื่อเสียง หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการทูตด้วยเกียรติ
นิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2506) เขาได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การทูตและการต่างประเทศที่ Occidental College ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย (2510)
ภายใต้ทุนการศึกษาจากร็อคกี้เฟลเลอร์ และปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ Cornell University (2515) วิทยานิพนธ์ของเขา The Rise of Ayudhya and a
History of Siam in the 14thand 15thCenturies ถูกตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ Oxford ใน
เอเชียในปี
2519
เขาดารงตาแหน่งอาจารย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2516 ถึง 2544 และได้ก่อตั้งโครงการการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในปี 2543 จากนั้นขึ้นเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2538 ถึง 2539
ผลงานล่าสุดของเขาเกี่ยวกับปัญหาของสงครามและสันติภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา เขาเป็น
นักเขียนร่วมกับปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (เกียวโต) และ ภู โสธิรักษ์ (พนมเปญ) ใน Preah
Vihear: A Guide to the Thai-Cambodian Conflict and Its Solutions (2013) ดร.
ชาญวิทย์ได้รับรางวัล Fukuoka Academic Prize ในปี 2555 รวมถึงรับรางวัลผู้ทา
ประโยชน์ดีเด่นด้านเอเชียศึกษา โดยสมาคมเอเชียศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาในปี 2557
ธีระวัฒน์ ‘คาเงะ’ มุลวิไล เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้กากับศิลป์ของกลุ่ม B-Floor ซึ่งเป็นโรง
ละครในกรุงเทพฯ ที่เน้นการเคลื่อนไหวและสื่อสารผ่านร่างกาย งานส่วนมากของเขาจะพูด
ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองและความรุนแรง ธีระวัฒน์เชื่อว่าศิลปะเป็นสื่อกลางในการสร้าง
บทสนทนาที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปี 2557 ถึง 2558 เขาได้ทาการวิจัยใน
ประเด็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์และศิลปะการแสดงในภูมิภาค – เดินทางข้ามลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และพม่า มุลวิไลได้ร่วมมือกับศิลปินหลากหลายท่านจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกา จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และเดนมาร์ก ล่าสุดเขาร่วมกากับงานในโค้ง
สุดท้ายจากการร่วมมือมา 3 ปีระหว่าง B-floor และ Theater Momggol ซึ่งเป็นกลุ่มโรง
ละครทางกายภาพที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล
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นนทวัฒน์ นาเบญจพล เป็นผู้กากับภาพยนตร์และนักเขียนบทโทรทัศน์ชาวไทยซึ่งได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางจากผลงานสารคดีของเขา นนทวัฒน์จบการศึกษาจากสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยรังสิต ฟ้ำต่ำแผ่นดินสูง คือผลงานสารคดีเรื่องแรกของเขาที่
สร้างขึ้นในปี 2556 ด้วยเงินทุนจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานและเครือข่ายศิลปิน
และนักเคลื่อนไหวด้านศิลปะเอเชีย (Arts Network Asia) สารคดีเรื่องนี้ทาให้เขาได้รับ
รางวัลนักทาหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงกรุงเทพฯ (Bangkok Critics
Assembly)
และได้ร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์มากมายรวมถึงที่เบอร์ลินและ
อัมสเตอร์ดัม ในปี 2559 นนทวัฒน์ได้สร้างภาพยนตร์แนวสารคดีกึ่งนวนิยาย #BKKY โดย
บอกเล่าเรื่องราวของตัวละครหลักหรือโจโจ้
หญิงสาววัยรุ่นที่ตัวละครของเธอคือการ
รวบรวมเรื่องราวของวัยรุ่นกว่าอีก 100 คนในกรุงเทพที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรัก ความ
ฝัน และการเปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่ของพวกเขาหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
#BKYY เปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2559 ที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานและ
ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการสาขาภาพยนตร์ขนาดยาวปานกลางดีที่สุดจาก
Lesbisch
Schwule Filmtage เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
อานันท์ กรุดเพ็ชร์ เกิดและเติบโตที่จังหวัดอ่างทองกับจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคกลางประเทศ
ไทย – บ้านของครอบครัวอานันท์ตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างสองจังหวัด เขาจบศิลปศาสตร์
บัณฑิตสาขาความรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพฯ และ เขาได้รับทุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ให้
ศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต อานันท์เรียนรู้การเป็นช่างถ่ายภาพด้วย
ตนเองผลิตงานทั้งภาพถ่ายทิวทัศน์ ภาพถ่ายบุคคล และภาพสตรีท ผลงานที่เขาถ่าย
Benedict Anderson ถูกนามาทาใหม่บนปกนิตยสารจดหมายข่าวฤดูใบไม้ผลิปี 2559 ของ
Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), มหาวิทยาลัยเกียวโต ในเดือนธันวาคม
2561 เขาติดตามอ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ไปที่พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียลในฐานะช่างภาพ
และปีต่อมาในฤดูใบไม้ผลิเขาได้รับการเชิญมาร่วมจัด An Imperial Sake Cup and I.
จารุนันท์ (จา) พันธชาติ เป็นผู้กากับร่วมและผู้ก่อตั้งกลุ่ม B-Floor Theatre ซึ่งเป็นกลุ่ม
การแสงดละครในกรุงเทพฯที่ทาเกี่ยวกับสังคมและการเคลื่อนไหว จารุนันท์เป็นผู้กากับ
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ละครร่วมสมัยผู้ได้รับรางวัลที่มีความสนใจในการเล่นเกมกับผู้ชม ในปี 2552 เธอเริ่มสร้าง
การแสดงที่ผู้ชมไม่เพียงแต่เป็นผู้ชม แต่พวกเขาต้องรับบทบาทเป็นนักเขียนและผู้แสดงเอง
อีกด้วย งานส่วนใหญ่ของเธอมักจะมอบอานาจกลับสู่ผู้ชมในการดาเนินการแสดง ในปี 2559
เธอได้รับลางวัลการกากับที่ดีที่สุดใน การแสดง / ละครเวทีสาหลับ Test of Endurance ซึ่ง
เป็นการแสดงทดลองที่ให้อานาจกับผู้ชมในการตัดสินใจตั้งแต่การเลือกราคาตั๋วไปจนถึง
ระยะเวลาของการแสดง ในปี 2560 จาร่วมก่อตั้ง Collective Thai Scripts ซึ่งเป็นกลุ่มที่
รวบรวม แปลและ ตีพิมพ์บทละครร่วมสมัยของไทยองค์กรอื่น ๆ ที่เธอร่วมก่อตั้งคือ Take
Off ซึ่งเป็นกองทุนสาหรับศิลปะการแสดงที่ดาเนินการโดยศิลปินเพื่อศิลปิน ปัจจุบันนี้เธอยัง
เป็นสมาชิกคณะกรรมการของการประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่ง
กรุงเทพมหานครอีกด้วย
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วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, เชียงใหม่
[บรรยาย] - (ภาษา: ไทย)
แผนที่ กำรไว้ทุกข์ และอนุสำวรีย์
โดย ธนาวิ โชติประดิษฐ
แผนที่สมัยใหม่ของประเทศไทยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของ 'ภูมิกายาของชาติ (geo-body)'
ของราชอาณาจักรไทย
โดยการกาหนดอาณาเขตของประเทศแผนที่ทางภูมิศาสตร์มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งพื้นที่ทั้งหมดของประเทศซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการของชาตินิยมภายใต้
การปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะ 'ราชอาณาจักร' การนาเสนอนี้กล่าวถึง
บทบาทของแผนที่, การแสดงออกของการไว้ทุกข์และการสร้างอนุสาวรีย์ทั้งในช่วงสงคราม
เย็นและหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มันแสดงให้
เห็นว่าจินตนาการของชาตินิยมของไทยเปลี่ยนจากแนวคิดของประเทศในฐานะที่เป็นอาณา
เขตสู่สิ่งอื่นที่เหนือกว่า

ธนาวิ โชติประดิษฐ เป็นอาจารย์สอนศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย ประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
ประเทศไทย และเป็นทีมบรรณาธิการของวารสารวิชาการ Southeast of Now:
Directions in Contemporary and Modern Art in Asia จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจาก Birkbeck, University of London เธอมีส่วนร่วมในการเขียน
บทความสาหรับวารสารวิชาการไทยและต่างประเทศ เช่น Aan, ฟ้าเดียวกัน, Journal of
Asia-Pacific Pop Culture และ South East Asia Research รวมถึงนิตยสารศิลปะและ
แคตตาล็อกนิทรรศการ จากปี 2558 ถึงปี 2559 เธอได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยข้ามภูมิภาค
“Ambitious Alignments: New Histories of Southeast Asian Art” งานวิจัยปัจจุบัน
ของเธอเกี่ยวกับภาพถ่ายจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม (2519) ซึ่งได้รับการทุนสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี 2562 ถึงปี 2564 ขอบเขตความสนใจ
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ของธนาวิครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยกับ
ความทรงจาศึกษา พิธีกรรมราลึกเกี่ยวกับสงครามและการเมืองไทย

[บรรยาย] - (ภาษา: ญี่ปุ่นแปลไทย)
The 1903 World's Natives Building and Exposition
โดย Masashi Kohara
ตั้งแต่ปี 2420 เป็นต้นมางานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
แนะนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของยุโรปและอเมริการวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท้องถิ่นใหม่ ๆ ในปี 2446 บนฉากหลังของการที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน งานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่โอซาก้าซึ่งเป็นโอกาสสาคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ของลัทธิจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นต่อผู้คนในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก
โดยการใช้
ภาพถ่ายที่ค้นพบใหม่จากนิทรรศการ 2446 การบรรยายครั้งนี้จะให้ข้อสังเกตความเป็นภาพ
สมัยใหม่ของ 'ตนเอง' และ 'คนอื่น' ของญี่ปุ่นโดยมุ่งไปที่ Human Pavilion ที่สร้างขึ้นใน
นิทรรศการของหอมานุษยวิทยา
Masashi Kohara เกิดในปี 2521 เป็นผู้สร้างภาพยนตร์และภัณฑารักษ์ ภาพยนตร์สารคดี
ของเขารวมถึง The Man Who Became a Camera (2546) ในปี 2548 เขาได้รับรางวัล
10th Koen Shigemori Photography Critic Award จากผลงาน A Note on Takuma
Nakahira และในปี 2559 เขาได้รับรางวัล 24th Photographic Society of Japan
Awards Scholastic ในฐานะภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายอิสึ Koharaได้จัด
นิทรรศการเช่น Nobuyoshi Araki Photobook Exhibition: Ararchy, Manabu
Miyazaki: The Pencil of Nature, Tazuko Masuyama: Until Everything Becomes
a Photograph และ Ichiro Kojima: To the North, From the North เป็นต้น หนังสือ
ของเขาประกอบไปด้วยSuspending Time: Life – Photography – Death, Visions of
Fuji: An Incurable Malady of Modern Japan, War and Postwar: Images of
9

Japan As Seen in Hodo Shashin (Reportage Photography) และ Detective in the
Forest
** กำรบรรยำยทั้ง 2 รำยกำรจะดำเนินรำยกำรโดย ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ **
สิงห์ สุวรรณกิจ สอนประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อที่เขาให้ความสนใจ
ครอบคลุมค่อนข้างกว้างซึ่งมักจะทับซ้อนเกี่ยวกับงานศิลปะ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ของเขาเกี่ยวข้องกับประวัติของการมอง ภาพถ่าย และภาพยนตร์ใน fin-de-siècle สยาม/
ไทย ในการเชื่อมต่อกับกระบวนการสร้างชาติในช่วงระยะเวลาและด้านอื่นๆ เขาได้ร่วม
เขียนและเพิ่งตีพิมพ์บทความ (พฤศจิกายน 2562) เกี่ยวกับบทบาทของงานเอกสารและการ
จัดการเก็บบันทึกซึ่งกาหนดรูปแบบการดารงอยู่ของรัฐในยุคเดียวกัน ความสนใจในปัจจุบัน
ของเขาคือการทบทวนการก่อตัวของลัทธิทุนนิยมในสยามและที่อื่นๆ แต่สิ่งนี้มักจะทาให้เขา
หมดเวลาไปกับ (นอกจากการให้เกรดนักศึกษา) วรรณคดี ดนตรี การเดินทั้งในเมืองและ
ภูเขาของเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งทาให้เขาสงสัยว่าโครงการนี่จะเสร็จเมื่อไหร่
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วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, เชียงใหม่
[การแสดงการบรรยาย] - (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
Name Laundering
โดย Irwan Ahmett & Tita Salina
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการแทรกแซงทางศิลปะและสังคมแบบต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี
ของพวกเขาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก การ
บรรยายครั้งนี้โดย Irwan Ahmett และ Tita Salina จะทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ไทยในช่องแคบมะละกา หนึ่งในทางน้าที่สาคัญที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การตอบสนองต่อการควบคุมของรัฐและชายแดนที่เกิดจากลัทธิล่าอาณานิคม ลัทธิชาตินิยม
และทุนนิยม พวกเขาเสนอ 8 วิธีในการเจาะเขตแดนของสิงคโปร์โดยไม่ผ่านช่องทางตรวจ
คนเข้าเมืองอย่างเป็นทางการโดยได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์การเดินเรือ การ
ลักลอบค้า การโค่นล้ม และการสาบาน

Irwan Ahmett และ Tita Salina เป็นศิลปินจาการ์ตา งานแรกของพวกเขามุ่งเน้นไปที่
ปัญหาของพื้นที่สาธารณะในเมือง ในฐานะที่เป็นคนเร่ร่อนชาวต่างชาติ พวกเขาได้เข้าร่วมใน
โครงการเรสซิเด้นซี่ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ พวก
เขาใช้ความคล่องแคล่วเป็นพาหนะหลักในการฝึกฝนศิลปะ โครงการระยะยาวของพวกเขา
สะท้อนให้เห็นถึงการปะทะทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งสนับสนุนให้งาน
ของพวกเขาเชื่อมโยงกับประเด็นที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับมนุษยชาติ ความอยุติธรรม และ
นิเวศวิทยา
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วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ The Wandering Moon Theatre & Thepsiri Art House, เชียงใหม่
[บรรยาย & งานดื่มสังสรรค์] - (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
Stranger Encounters: Between Ayutthaya and Awamori
โดย Yudai Kamisato
โดยการใช้สัญชาติเปรู – ญี่ปุ่นเป็นเข็มทิศนาทางเพื่อสร้างโอกาสในการค้นพบและการวิจัย
ทั่วอเมริกาใต้ญี่ปุ่นและหมู่เกาะริวกิว ผู้กากับละคร ยูได คำมิซำโตะ รู้สึกหลงใหลไปเรื่องราว
ของผู้อพยพในดินแดนที่ห่างไกล ในการบรรยายนี้เขาสะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ของ 'คนแปลก
หน้า' ในการขุดความจริงที่ลึกซึ้งของชุมชนท้องถิ่นและจินตนาการว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหาก
อยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของเขาหรือเธอ
สาหรับกิจกรรมนี้ ยูไดจะขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมดื่ม awamori เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ได้รับความนิยมจากโอกินาวาที่กลั่นมาจากข้าวเจ้าไทยเมล็ดยาว ซึ่งเป็นวิธีการทาที่มีอายุ
ย้อนไปถึงสมัยอยุธยาศตวรรษที่ 15 ที่เชียงใหม่เขาต้องการพบปะผู้คนที่มีความสนใจในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแอลกอฮอล์นี้
การเข้าร่วมกิจกรรมนี้คุณจะต้องนาเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่เบียร์) เช่น สุราขาว เหล้าขาว ยาดอง และอื่นๆ

เกิดในปี 2525 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู Yudai Kamisato เป็นนักเขียนและผู้กากับละคร
เวทีเขาใช้เวลาช่วงวัยรุ่นในปารากวัย สหรัฐอเมริกา และที่อื่น ๆในปี 2549 เขากลายเป็น
บุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ชนะรางวัลจากการแข่งขัน Toga Director Competition จากเรื่อง
Desire Caught by the Tail ที่อ้างอิงจากสคริปต์ของ Pablo Picasso ในปี 2561 เขาชนะ
รางวัล Kishida Kunio Drama Award ครั้งที่ 62 จากเรื่อง The Story of Descending
the Long Slopes of Valparaíso ผลงานของเขาได้ถูกแสดงที่เปรู, เม็กซิโก, อินโดนีเซีย,
ฝรั่งเศส, เบลเยียม, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
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เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้สร้างผลงานที่เกิดจากความสนใจในตัวตนของเขา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับประเทศชาติ ปัญหาเกี่ยวกับผู้อพยพและคนงาน และประสบการณ์ร่วมกับคนอื่น
ในปัจจุบัน

[การแสดงการบรรยาย]
โลกแห่งเงำ
โดย มณฑาทิพย์ สุขโสภา
ในการแสดงการบรรยายที่ไม่เหมือนใครนี้ มณฑาทิพย์ สุขโสภา ผู้เชิดหุ่นเงาร่วมสมัยจาก
เชียงใหม่ จะสะท้อนเรื่องราวการเดินทางด้านศิลปะของเธอ เธอจะแบ่งปันภาพ ความทรงจา
และเรื่องราวจากอาชีพของเธอโดยใช้หุ่นกระบอกตัวเก่าและใหม่ ไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง และ
สิ่งของมากมายที่เก็บในสตูดิโอของเธอ ด้วยการเปิดบ้านและพื้นที่ทางานของเธอ ทิพย์จะ
เชิญผู้ชมให้ข้ามจากโลกทางกายภาพไปสู่โลกแห่งเงาและวิญญาณ

มณฑาทิพย์ สุขโสภา (ทิพย์) เป็นผู้ก่อตั้ง Wandering Moon Performing Group และ
ทางานเป็นนักแสดง, ผู้กากับและอาจารย์ในโรงละครหุ่นเงา ในฐานะ Wandering Moon
(ก่อตั้งเมื่อปี 2542) เธอได้เดินทางไปแสดงทั่วเอเชียและเข้าร่วมโครงการเรสซิเด้นซี่ใน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย บังคลาเทศ เยอรมนี และออสเตรีย ทิพย์ได้ช่วยพัฒนา
และอานวยความสะดวกในโครงการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรมหลายแห่ง
ทั้งใน
โรงพยาบาล ค่ายผู้ลี้ภัยในชายแดน โครงการในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สิทธิเด็กชนกลุ่มน้อย รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับเพศตามภูมิภาคแม่น้าโขง โครงการ
ล่าสุดนั้นรวมถึงโครงการนาร่องเพื่อสร้างความตระหนักถึงการทารุณกรรมเด็กและการ
แสดงหุ่นกระบอกเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในป่าให้กับเด็ก ๆ ที่ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติดอยสุเทพ เธอยังแปลงเทพศิริแกลเลอรี่ซึ่งเป็นของครอบครัวของเธอให้กลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเทพศิริซึ่งเป็นพื้นที่ทางเลือกสาหรับศิลปินรุ่นใหม่ในเชียงใหม่
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วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, เชียงใหม่
[การแสดงการบรรยาย] - (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
Asia the Unmiraculous
โดย Ho Rui An
หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อปี 2540 Asia the Unmiraculous ได้
วิเคราะห์เรื่องการข้ามชาติปาฏิหาริย์ วิกฤต และการฟื้นตัวในเอเชีย หลังจากที่ได้ทาการวิจัย
ในประเทศไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น Ho Rui An ได้ตามรอยการเกิดขึ้น การส่งผ่าน
และการไหลเวียนของอนาคตทางเศรษฐกิจของเอเชียในวัฒนธรรมสมัยนิยมและกระแสของ
สื่อเจาะลึกความต้องการจากภายนอกและภายในของรัฐผ่านปรากฎซ้าตลอดช่วงเวลาที่ผ่าน
มาของ 'น้ามือมนุษย์'
Ho Rui An เป็นศิลปินและนักเขียนที่ทางานอยู่ในจุดตัดระหว่างศิลปะร่วมสมัย ภาพยนตร์
การแสดงและทฤษฎี ทางานในรูปแบบสื่อการบรรยาย เรียงความ และภาพยนตร์ เขาสารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและอานาจโดยมุ่งเน้นไปที่วิธีที่ภาพถูกสร้าง หมุนเวียน และ
หายไป ภายในบริบทของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาล เขาได้นาเสนอโครงการที่ Gwangju
Biennale (2561), Jakarta Biennale (2560), Sharjah Biennial 13 (2560), KochiMuziris Biennale (2557), Haus de Kulturen der Welt เบอร์ลิน (2560), พิพิธภัณฑ์
Jorge B. Vargas และ Filipiniana Research Center มะนิลา (2560), NTU Centre for
Contemporary Art Singapore (2560), Para Site ฮ่องกง (2558) และHessel Museum
of Art และ CCS Bard Galleries, Annandale-on-Hudson (2558) ในปี 2561 เขาเป็น
สมาชิกของ DAAD Berliner Künstler programme เขาใช้ชีวิตและทางานในสิงคโปร์และ
เบอร์ลิน
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วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, เชียงใหม่
[บรรยาย] - (ภาษา: อังกฤษแปลไทย)
The Critical Dictionary of Southeast Asia
โดย Ho Tzu Nyen
The Critical Dictionary of Southeast Asia(CDOSEA) เริ่มต้นจากคาถาม: อะไรคือ
เอกภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคที่ไม่เคยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้านภาษา
ศาสนา หรืออานาจทางการเมือง? CDOSEA จะนาเสนอ 26 คาศัพท์ - หนึ่งคาศัพท์สาหรับ
แต่ละตัวอักษรภาษาอังกฤษ/ละติน แต่ละคาศัพท์เป็นแนวคิด บรรทัดฐานหรือชีวประวัติ
และพวกคาศัพท์เหล่านั้นรวมกันเป็นเกลียวด้ายที่ถักทอเป็นพรมที่ถูกฉีกขาดรุ่งริ่งของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ CDOSEA เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมอานวยความสะดวกการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องอันเป็นจุดเริ่มต้นสาหรับการสร้างโครงการในอนาคตและเครื่องมือในการสานต่อสู่
โครงการต่างๆ
ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โดยใช้ดนตรีและแสงเชิงเปรียบเทียบเป็นเสาหลักของการ
ฝึกฝนอันซับซ้อนของ Ho Tzu Nyen (2519, สิงคโปร์) ที่ประกอบไปด้วยวิดีโอและผลงาน
การติดตั้งเป็นหลักในแต่ละงานนั้นเปิดเผยเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดของประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ชี้ไปที่สิ่งที่เราเองก็ไม่เคยรู้งานของ Ho Tzu Nyen แพร่หลาย
ความคลุมเครือ การแสดงออก และความไม่สบายใจ ที่ได้รับการเสริมจากวรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และดนตรี นอกจากนี้เขาได้จัดแสดงได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวที่
Edith-Russ-Haus for Media Art, โอลเดนบูร์ก (2562), Kunstverein, ฮัมบูร์ก (2561),
Ming Contemporary Art Museum, เซี่ยงไฮ้ (2561), TPAM, โยโกฮาม่า (2561), Asia
Art Archive (2560), Guggenheim Museum, บิลเบา (2558), Mori Art Museum,
โตเกียว (2555) และ Artspace, ซิดนีย์ (2554) และอื่น ๆ
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วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ Ayara Hall พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน, กรุงเทพฯ
[ประชุมสัมมนา] - (ภาษา: อังกฤษ)
Between Geo-Bodies and the Unforgetting
โดย ธงชัย วินิจจะกูล, Irwan Ahmett, Tita Salina, Kumiko Idaka และ
Mark Teh
เพื่อเป็นบทสรุปของโครงการ The Breathing of Maps ซึ่งเคยจัดมาแล้วที่ยามากุจิและ
โตเกียวในประเทศญี่ปุ่น และที่เชียงใหม่เป็นการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะสะท้อนภาพรวมโดย
ภัณฑารักษ์ Kumiko Idaka และ Mark Teh และบรรยายเกี่ยวกับแผนที่ อานาจ และภูมิกา
ยาโดยนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ธงชัย วินิจจะกูล – ผู้เขียนหนังสือ กำเนิดสยำมจำกแผน
ที่: ประวัติศำสตร์ภูมิกำยำของชำติ (2537) ซึ่งเป็นเข็มทิศหลักของโครงการนี้ควบคู่ไปกับนัก
คติชนวิทยาชาวญี่ปุ่น Tsuneichi Miyamoto’s (2450-2524) เจ้าของผลงาน The
Forgotten Japanese: Encounters with Rural Life and Folklore (2553)
ในบทสุดท้ายของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ธงชัย, Kumiko และ Mark ร่วมด้วยศิลปินจาก
จาการ์ตา Irwan Ahmett และ Tita Salina จะร่วมมาหารือเกี่ยวกับความบอบช้าและอึดอัด
ของประวัติศาสตร์ในอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไทย และความสัมพันธ์ของ 'ความไม่
ลืม' ซึ่งคาว่า 'ความไม่ลืม' นั้นคือคาของธงชัยในหนังสือเล่มใหม่ดังที่กล่าวว่า – ความไร้
ความสามารถที่จะจาหรือลืมได้ การถูกระงับในสถานะที่จากัดนี้เป็นประสบการณ์ที่จะต้อง
เก็บไว้หรือปิดบังเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับความทรงจาที่มีความหมายทางสังคมที่
ชัดเจนภายใต้ระบอบการปกครองของความจริงที่มีอยู่

ธงชัย วินิจจะกูล ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
แมดิสัน หนังสือกำเนิดสยำมจำกแผนที่: ประวัติศำสตร์ภูมิกำยำของชำติ (2537) ได้รับ
รางวัล Harry J Benda จากAssociation for Asian Studies ในปี 2538 และรางวัลใหญ่
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จาก Asian Affairs Research Council (ญี่ปุ่น) ในปี 2547 ธงชัยเป็นนักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ที่สนใจในพื้นฐานทางปัญญาของสยามสมัยใหม่ในกระบวนการของการ
เผชิญหน้าระหว่างชนพื้นเมืองและรูปแบบความรู้สมัยใหม่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ถึงต้น
ศตวรรษที่ 20 ขณะนี้เขากาลังสารวจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่หลักนิติธรรมในสยามสมัยใหม่
หนังสือเล่มใหม่ Moments of Silence: The Unforgetting of the October 6
Massacre in Bangkok กาลังจะตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม 2563
Irwan Ahmett และ Tita Salina อ่านประวัติเพิ่มเติมได้ที่หน้า 10
Kumiko Idaka เกิดในปี 2525 เป็นภัณฑารักษ์อิสระที่เมืองไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เธอเป็น
ภัณฑารักษ์ที่ Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] ในปี 2555 ถึง 2562
ผลงานที่โดดเด่นของเธอได้แก่นิทรรศการ The Story of Japanese Textiles (HOSOO
Gallery, เกียวโต, 2562), The Breathing of Maps (2561), Fabrics as Demiurges
(2560), Moon Kyungwon + YCAM: Promise Park - Rendering of Future Patterns
(2558) และ Media/Art Kitchen Yamaguchi: Open Call Laboratory — An
Exploration into Social Anthropology in Asia (2557) ปัจจุบันเธอทางานด้านสิ่งทอ
โดยทาการค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์สิ่งทอกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นจาก
มุมมองของมีเดียเทคโนโลยี
Mark Teh เป็นผู้ผลิตการแสดง และนักวิจัยในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หลากหลาย
โครงการที่เขาร่วมมือทานั้นกล่าวถึงประเด็นของประวัติศาสตร์ ความทรงจา การทาแผนที่
และบริบทของเมือง มักจะทาในรูปแบบสารคดีและทฤษฎี ผลงานส่วนมากของเขาจะ
ออกมาในรูปแบบการแสดงและบางครั้งผ่านนิทรรศการ การสอน การเขียน และการกากับ
งาน งานล่าสุดของเขาได้จัดขึ้นที่ Salihara จาการ์ตา (2562), Yamaguchi Center for Arts
and Media [YCAM] (2562), TPAM โยโกฮาม่า (2562), BIPAM กรุงเทพมหานคร (2561),
Fast Forward Festival เอเธนส์ (2561), MMCA กรุงโซล (2561), Haus de Kulturen
der Welt เบอร์ลิน (2560) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2560) และอื่น ๆ
Mark เป็นสมาชิกของ Five Arts Center กลุ่มศิลปินสหศาสตร์ศิลป์ ผู้ผลิตการแสดง และ
นักกิจกรรมในมาเลเซีย
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Saturday, 25 January 2020
MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai
[Special tour] - (Language: English and Thai)
San Kamphaeng 101: special temple, food, craft & studio tour
by Gridthiya Gaweewong
Gridthiya Gaweewong is a Yong curator based in Bangkok and Chiang Mai. The Yong
are a Tai ethnic group who migrated from Shan state to the Lanna Kingdom in the 19 th
century – dispersing across the northern region and becoming famous for their woodcraft
and textiles. In this event, Gaweewong will walk through the memories of her family’s
origins in Kosaliam, a small village in San Kamphaeng, before they migrated to Chiang
Saen in Chiang Rai after World War II. Beginning from the Kosaliam temple, this special
tour will include a stop at the Huang Jai Yong Restaurant and visits to some local craft
workshops and artist studios. During this journey, Gaweewong will discuss the cultural
and socio-political context of San Kamphaeng in relation to Thailand, and how this district
has been transformed by periods of decline and revitalization.

Gridthiya Gaweewong received her Master of Arts Administration from the School of the
Art Institute of Chicago in 1996, before co-founding the independent arts organization
Project 304 in Bangkok with some artist friends. She has curated numerous art
exhibitions in Thailand, Asia, Europe and Latin America. Her curatorial projects address
globalization, migration, social issues and small narratives raised by contemporary artists
from Thailand and beyond. They include the Bangkok Experimental Film Festival (cocurated with Apichatpong Weerasethakul, 1997-2004), Politics of Fun at Haus de Kulturen
der Welt, Berlin (2005), and multiple exhibitions at the 2018 Gwangju Biennale. She was
commissioned by ICI, New York to curate the travelling exhibition The Serenity of
Madness by Apichatpong Weerasethakul, which opened first in Chiang Mai, before
traveling to Chicago, Taipei and museums and galleries across Asia and Europe.
Gaweewong currently serves as the artistic director of the Jim Thompson Art Center in
Bangkok and is a guest curator at MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai.
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[Lecture performance] - (Language: Thai with English translation)
An Imperial Sake Cup and I
by Dr. Charnvit Kasetsiri, directed by Teerawat ‘Ka-ge’ Mulvilai,
Nontawat Numbenchaphol, Anan Krudphet & Jarunun (Jaa) Phantachat
An Imperial Sake Cup and I is a lecture performance by Dr. Charnvit Kasetsiri, a renowned
historian and specialist in Southeast Asia studies. Charnvit draws a connection between
his relationship with the Japanese army in his hometown Nong Pla Duk, Ban Pong, during
World War II. In 1964, Crown Prince Akihito and his consort officially visited Thailand,
and as a junior member of the Bangkok Municipality welcome team, Charnvit was given
a royal sake cup which he has kept ever since. In this lecture performance, he traces
personal and micro narratives to reflect objects and memories as well his witnessing of
the global social transformation from the Japanese presence in Thailand, the Vietnam
War, and the 1970s student uprising in Thailand. He juxtaposes Thailand and Japanese
history and subtly unravels the comparison of these two countries. This lecture
performance is co-directed by Teerawat ‘Ka-ge’ Mulvilai (performance / stage),
Nonthawat Numbenchaphol and Anan Krudphet (video, moving images), and is produced
by Gridthiya Gaweewong.

Charnvit Kasetsiri (born 1941) is a History Professor of Thammasat University, Bangkok,
Thailand, and a prominent historian and Thai Studies scholar. After obtaining his
Bachelor’s degree in Diplomacy with Honours from Thammasat (1963), he pursued his
M.A. in Diplomacy and World Affairs at Occidental College, Los Angeles, California (1967)
under a Rockefeller scholarship, and his Ph.D. in Southeast Asian History at Cornell
University (1972). His thesis, The Rise of Ayudhya and a History of Siam in the 14th and
15th Centuries, was published by Oxford in Asia in 1976. He served as Lecturer of History
at Thammasat from 1973 to 2001, founded the Southeast Asian Studies Program in 2000,
and was President of Thammasat University from 1995 to 1996. His latest works deal
with questions of war and peace, and relations between ASEAN countries – especially
between Thailand and Cambodia. He is a co-author, along with Pavin Chachavalpongpun
(Kyoto) and Pou Sothirak (Phnom Penh), of Preah Vihear: A Guide to the ThaiCambodian Conflict and Its Solutions (2013). Charnvit was awarded the Fukuoka
Academic Prize in 2012, as well as the award for Distinguished Contributions to Asian
Studies by the Association for Asian Studies, USA in 2014.
Teerawat ‘Ka-ge’ Mulvilai is a co-founder and artistic director of Bangkok-based physical
theatre group B-Floor. A versatile physical actor and veteran director whose
thought-provoking works focus on political and violent issues through visual images,
Mulvilai believes that art is a medium to create conversation that leads to social
change. From 2014 to 2015, he conducted research on shared issues relating to
censorship and performing arts in the region – traveling across Laos, Cambodia,
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Indonesia and Myanmar. Mulvilai has collaborated with various artists from Japan, South
Korea, Taiwan, USA, China, Cambodia, Indonesia, Myanmar and Denmark. Most
recently, he co-directed the final work of a three-year collaboration between B-floor and
Theatre Momggol, a Seoul-based physical theatre group.
Nontawat Numbenchapol is a Thai film director and television screenwriter, widely
recognized for his documentary work. A graduate of the Rangsit University’s Visual
Communication Design Department, he completed his first documentary Boundary in
2013, with funding from the Busan International Film Festival and Arts Network Asia. The
film recounts a territorial dispute at the Thai-Cambodian border through the eyes of local
residents. Boundary won Numbenchapol the Young Filmmaker award from the Bangkok
Critics Assembly and was screened at many film festivals, including Berlin and
Amsterdam. His 2016 documentary-fiction #BKKY focuses on a young woman called
Jojo. Jojo’s character is a compilation of 100 teenagers interviewed in Bangkok about
their loves, dreams, and coming-of-age just after graduating high school. #BKYY
premiered in October 2016 at the Busan International Film Festival and received the Jury
Award for best feature-length film from Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg, Germany.
Anan Krudphet was born and raised in Ang Thong and Suphan Buri in central Thailand
– his family home is situated on the border between these two provinces. He graduated
with a Bachelor of Arts in International Relations and Political Science at Suan Dusit
University, Bangkok, and he has also been a recipient of a Japan International
Cooperation Agency (JICA) scholarship to study at Kyoto University’s Faculty of
Economics. Anan is also self-taught photographer, working across landscape, portraiture
and street photography. His photograph of the late Benedict Anderson was reproduced
on the cover of the newsletter by the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto
University in spring 2016. In December 2018, he accompanied Professor Charnvit
Kasetsiri to the Imperial Palace in Tokyo as photographer, and the following spring, he
was invited to collaborate on An Imperial Sake Cup and I.
Jarunun (Jaa) Phantachat is co-artistic director and founder of B-Floor Theatre, a
socially-concerned and movement-based theatre group in Bangkok. Jarunun is an
award-winning contemporary theatre director who is interested in playing games with her
audiences. In 2009, she started creating shows where audiences were not only
spectators, but also took on the roles of writers and players themselves. Most of her
works attempt to give authority and power back to the audience. In 2016, she received
Best Direction of a Play / Performance / Musical for Test of Endurance, an experimental
performance which gave full power to audiences – from deciding ticket pricing, to the
duration of the performance. In 2017, Jaa co-founded Collective Thai Scripts – a group
that collects, translates and publishes Thai contemporary performance scripts. Another
organization she co-founded is Take Off, a loan fund for the performing arts, which is run
by artists, for artists. Currently, she is also an artistic board member of the Bangkok
International Performing Arts Meeting.
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Sunday, 26 January 2020
MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai
[Talk] – (Language: Thai only)
Map, Mourning and Monument
by Thanavi Chotpradit
The modern map of Thailand is seen as a representation of the Thai kingdom’s ‘geobody’. By defining national territory, the geographic map aims to delineate the entire
national space, which in turn contributes significantly to the nationalist imagination under
the rule of the Thai monarch, as a ‘kingdom’. This presentation discusses the role of
maps, the expression of mourning, and the erection of monuments both during the Cold
War and after the passing of King Bhumibol. It shows how Thai nationalist imagination
moves from the idea of the nation as territorial entity to something beyond that.

Thanavi Chotpradit is a lecturer in modern and contemporary Thai art history in the
Department of Art History, Faculty of Archaeology, at Silpakorn University, Bangkok,
Thailand, and a member of the editorial collective of Southeast of Now: Directions in
Contemporary and Modern Art in Asia. She completed her PhD in art history from
Birkbeck, University of London. She has contributed essays for both Thai and
international scholarly journals such as Aan, Fah Diew Kan, Journal of Asia-Pacific Pop
Culture and South East Asia Research, as well as for art magazines and exhibition
catalogues. From 2015 to 2016, she participated in a cross-regional research program,
“Ambitious Alignments: New Histories of Southeast Asian Art”. Her current research on
photographs of the 6th October Massacre (1976) is funded by Thailand Research Fund
(TRF) for the period 2019 to 2021. Thanavi’s areas of interest include modern and Thai
contemporary art in relation to memory studies, war commemoration, Thai politics and
archival practices.
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[Talk] - (Language: Japanese with Thai translation)
The 1903 World's Natives Building and Exposition
by Masashi Kohara
From 1877, National Industrial Exhibitions were held in Japan to introduce the advanced
technologies of Europe and America, as well as to promote the development of new local
industries. In 1903, against the backdrop of Japanese rule over Taiwan, the 5th National
Industrial Exhibition was held in Osaka, providing an important opportunity to display the
might of Japanese imperialism to people in Japan and around the world. Using newly
discovered photographs from the 1903 Exhibition, this talk will provide observations into
modern images of the Japanese ‘self’ and ‘other’, with a focus on the Human Pavilion
created at the Exhibition’s Anthropological Hall.

Born in 1978, Masashi Kohara has worked as a filmmaker and a curator. His
documentary films include The Man Who Became a Camera (2003). In 2005, he was
awarded the 10th Koen Shigemori Photography Critic Award for “A Note on Takuma
Nakahira”, and in 2016 he received the 24th Photographic Society of Japan Awards
Scholastic. As a curator at the Izu Photo Museum, Kohara has organized exhibitions
such as Nobuyoshi Araki Photobook Exhibition: Ararchy, Manabu Miyazaki: The Pencil of
Nature, Tazuko Masuyama: Until Everything Becomes a Photograph, and Ichiro Kojima:
To the North, From the North, amongst others. His books include Suspending Time: Life
– Photography – Death, Visions of Fuji: An Incurable Malady of Modern Japan, War and
Postwar: Images of Japan As Seen in Hodo Shashin (Reportage Photography), and
Detective in the Forest.
** Note: Both of these talks will be moderated by a historian Dr. Sing Suwannakij.
Sing Suwannakij is teaching History at Chiang Mai University. His interests encompass
a broad field, often overlapping with art. His PhD dissertation deals with a history of
looking, photography, and film in fin-de-siècle Siam/Thailand, in connection with the
nation-building process, in its spatial, temporal, and other aspects. He has co-authored
and just published an article (November 2019) on the role of paperwork and documentary
practices which shaped the existence of the state around the same period. His current
interest is to revisit the early formation of capitalism in Siam and beyond. But this often
lapses into and out of time spent (besides grading student papers, of course) on literature,
music, walking, both in the city and the mountains of Chiang Mai, etc., which makes him
wonder if the project will ever get done.
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Monday, 27 January 2020
MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai
[Lecture performance] - (Language: English with Thai translation)
Name Laundering
By Irwan Ahmett & Tita Salina
As part of their ongoing 10-year series of artistic and social interventions reflecting on the
geopolitical issues in the Pacific Ring of Fire, this lecture performance by Irwan Ahmett
and Tita Salina re-examines the relations between Indonesia, Singapore, Malaysia and
Thailand in the Straits of Malacca, one of the most important waterways in Southeast
Asia.
Responding to state and border controls created from colonialism, nationalism and
capitalism, they propose eight ways to penetrate the borders of Singapore without passing
official immigration channels - inspired by historical acts of seafaring, smuggling,
subversion and ‘sumpah’ (the making of sacred oaths).

Irwan Ahmett and Tita Salina are Jakarta-based artists. Their initial works focused on
the issue of urban public space. As vagabond cosmopolitans they have participated in
residency programs in Japan, South Korea, New Zealand, Taiwan, the Netherlands and
Poland. They utilize their high mobility as the primary vehicle in their art practice. Their
long-term project reflects the geopolitical clashes in the Ring of Fire in the Pacific Rim,
which has encouraged their works to be connected with more complex issues relating to
humanity, injustice and ecology.
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Tuesday, 28 January 2020
The Wandering Moon Theatre & Thepsiri Gallery, Chiang Mai
[Talk & drinking event] - (Language: English with Thai translation)
Stranger Encounters: Between Ayutthaya and Awamori
by Yudai Kamisato
Using his Peruvian-Japanese citizenship as a haphazard compass to engage in chance
encounters and research across South America, Japan and the Ryukyu islands, theatre
director Yudai Kamisato is fascinated by the collective stories of migrants in faraway
lands. In this talk, he reflects on the duty of the ‘stranger’ in excavating the deep realities
of the local community, and in imagining how life could be in a place not of his or her
belonging.
For this event, Yudai invites everyone to join in drinking awamori, a popular Okinawan
alcoholic beverage distilled from long grain Thai indica rice – a practice which dates back
to 15th century Ayutthaya. In Chiang Mai, he wants to meet people who share an interest
in this cultural-alcohol exchange. Entry to this event requires you to bring a local alcoholic
drink (not beer) – sura khao, lao khao, yadong, etc.

Born in 1982 in Lima, Peru, Yudai Kamisato is a writer and theatre director. He spent
his teens in Paraguay, the United States and elsewhere. In 2006, he became the youngest
person to win the top prize at the Toga Directors Competition for Desire Caught by the
Tail, based on a script by Pablo Picasso. In 2018, he won the 62nd Kishida Kunio Drama
Award for The Story of Descending the Long Slopes of Valparaíso. His works have been
performed in Peru, Mexico, Indonesia, France, Belgium, Australia, South Korea, Hong
Kong, Taiwan, the United States and Japan. More recently, he has been creating works
that derive from a heightened interest in his own identity, the relationship between the
individual and the nation, the problems confronting immigrants and workers, and the
synchronicities experienced with contemporary others.
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[Lecture performance]
Shadow World
by Monthatip Suksopha
In this unique lecture performance, Chiang Mai-based contemporary shadow puppeteer
Monthatip Suksopha will reflect on her personal artistic journey. She will share fragments
of images, memories and stories from across her long career – employing old and new
puppets, DIY lights, and a plethora of objects stored and archived in her studio. By
opening up her home and workspace, Tip invites the audience to cross over from the
physical world to a shadow world of energy and spirit.

Monthatip Suksopha (Tip) is the founder of the Wandering Moon Performing Group, and
has worked as an actress, director, and lecturer in shadow puppet theatre. With
Wandering Moon (founded 1999), she has performed widely across Asia and participated
in residencies in the United States, Australia, Malaysia, Bangladesh, Germany and
Austria. Tip has also developed and facilitated many community and cultural
development programmes – in hospitals, with refugees in border camps, in community
projects for natural disaster recovery and prevention, minority children’s rights, as well as
a work on gender issues which toured the Mekong region. Recent projects include a pilot
programme to raise awareness about child abuse, and a puppet showcase to create
understanding about living with the forest for children at the Doi Suthep Natural Centre.
She is also converting Thepsiri Gallery - which belongs to her family - into the Thepsiri Art
Museum, an open alternative space for young performing artists in Chiang Mai.
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Wednesday, 29 January 2020
MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai
[Lecture performance] - (Language: English with Thai translation)
Asia the Unmiraculous
by Ho Rui An
Departing from the 1997 regional financial crisis, Asia the Unmiraculous investigates a
transnational narrative of Asian miracle, crisis and recovery. Having conducted extensive
research in Thailand, Malaysia, South Korea and Japan, Ho Rui An tracks the emergence,
transmission and circulation of Asian economic futurisms in popular culture and the
mainstream media – examining the external and internal demands for control of the
nation-state through the leitmotif of ‘the human hand’.

Ho Rui An is an artist and writer working in the intersections of contemporary art, cinema,
performance and theory. Working primarily across the mediums of lecture, essay and
film, he probes into the shifting relations between image and power, focusing on the ways
by which images are produced, circulate and disappear within contexts of globalism and
governance. He has presented projects at the Gwangju Biennale (2018), Jakarta
Biennale (2017), Sharjah Biennial 13 (2017), Kochi-Muziris Biennale (2014), Haus de
Kulturen der Welt, Berlin (2017), Jorge B. Vargas Museum and Filipiniana Research
Center, Manila (2017), NTU Centre for Contemporary Art Singapore (2017), Para Site,
Hong Kong (2015) and Hessel Museum of Art and CCS Bard Galleries, Annandale-onHudson (2015). In 2018, he was a fellow of the DAAD Berliner Künstlerprogramm. He
lives and works in Singapore and Berlin.
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Thursday, 30 January 2020
MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai
[Lecture] - (Language: English with Thai translation)
The Critical Dictionary of Southeast Asia
by Ho Tzu Nyen
The Critical Dictionary of Southeast Asia (CDOSEA), begins with a question: what
constitutes the unity of Southeast Asia — a region never unified by language, religion or
political power? CDOSEA proceeds by proposing 26 terms — one for each letter of the
English / Latin alphabet. Each term is a concept, a motif, or a biography, and together
they are threads weaving together a torn and tattered tapestry of Southeast
Asia. CDOSEA is a platform facilitating ongoing research, a matrix for generating future
projects and an oracular montage machine.

A plethora of historical references dramatised by musical scores and allegorical lighting
make up the pillars of Ho Tzu Nyen’s (b. 1976, Singapore) complex practice that primarily
constitutes video and installation. Features in their own right, each work unravels
unspoken layers of Southeast Asian histories whilst equally pointing to our own personal
unknowns. Permeating Ho’s work is a pervasive sense of ambiguity, theatricality and
unease, augmented by a series of deliberate literary, art historical and musical
references. Ho Tzu Nyen has been widely exhibited with one-person exhibitions at the
Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg (2019), Kunstverein, Hamburg (2018), Ming
Contemporary Art Museum, Shanghai (2018), TPAM, Yokohama (2018), Asia Art Archive
(2017), Guggenheim Museum, Bilbao (2015), Mori Art Museum, Tokyo (2012) and
Artspace, Sydney (2011), amongst others.
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Saturday, 1 February 2020
Ayara Hall, Jim Thompson House, Bangkok
[Symposium] - (Language: English only)
Between Geo-Bodies and the Unforgetting
with Thongchai Winichakul, Irwan Ahmett, Tita Salina, Kumiko Idaka, and
Mark Teh
As the concluding event in The Breathing of Maps project which has been presented in
Yamaguchi and Tokyo, Japan and in Chiang Mai, this symposium will feature reflections
by curators Kumiko Idaka and Mark Teh, and a talk on mapping, power and the geo-body
by eminent historian Thongchai Winichakul – whose groundbreaking book Siam
Mapped(1994) served as a conceptual compass for the project, alongside Japanese
folklorist Tsuneichi Miyamoto (1907-1981)’s The Forgotten Japanese: Encounters with
Rural Life and Folklore (2010).
In the final part of the symposium, Thongchai, Kumiko and Mark will be joined by Jakartabased artists Irwan Ahmett and Tita Salina to discuss the issues of traumatic and
inconvenient histories across Indonesia, Japan, Malaysia and Thailand, and its
relationship to ‘the unforgetting’. The unforgetting is a term coined by Thongchai in his
forthcoming book – as an inability to remember or to forget. Suspended in this liminal
state, these are experiences that have to be repressed or suppressed because they do
not cohere to articulating socially meaningful memories under existing regimes of truth.

Thongchai Winichakul is Emeritus Professor of History at the University of WisconsinMadison. His book Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (1994) was
awarded the Harry J Benda Prize from the Association for Asian Studies in 1995, and the
Grand Prize from the Asian Affairs Research Council (Japan) in 2004. Thongchai is an
intellectual historian, interested in the intellectual foundation of modern Siam, as the
process of the various encounters between the indigenous and the modern forms of
knowledge in the mid-19th to early 20th century. Currently he is exploring the
transformation to the modern rule of law in Siam. His forthcoming book, Moments of
Silence: The Unforgetting of the October 6 Massacre in Bangkok, will be published in
March 2020.
Irwan Ahmett and Tita Salina, please see their biography on page 23.
Born in 1982, Kumiko Idaka is an independent curator based in Aichi, Japan. She was
a curator at the Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] from 2012 to 2019. Her
notable exhibitions include The Story of Japanese Textiles (HOSOO Gallery, Kyoto, 2019),
The Breathing of Maps (2018), Fabrics as Demiurges (2017), Moon Kyungwon + YCAM:
Promise Park — Rendering of Future Patterns (2015), and Media/Art Kitchen Yamaguchi:
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Open Call Laboratory — An Exploration into Social Anthropology in Asia (2014). She is
currently working in the field of textiles, researching its history in relation to Japanese
cultures from a media technology perspective.
Mark Teh is a performance maker and researcher based in Kuala Lumpur, Malaysia. His
diverse, collaborative projects address the issues of history, memory, counter-mappings,
and urban contexts – often taking on documentary and speculative forms. His practice is
situated in performance, but also operates via exhibitions, education, writing, and curating.
His projects have recently been presented at Salihara Jakarta (2019), Yamaguchi Center
for Arts and Media [YCAM] (2019), TPAM Yokohama (2019), BIPAM Bangkok (2018),
Fast Forward Festival, Athens (2018), MMCA Seoul (2018), Haus de Kulturen der Welt
Berlin (2017) and Bangkok Arts & Culture Centre (2017), amongst others. Mark is a
member of Five Arts Centre, a collective of interdisciplinary artists, producers and activists
in Malaysia.
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