บ้านเเหวกศิ ลป

Press Release
นําทั วร์ให้กับสือมวลชน ในวันที 1 ธันวาคม ณ บ้านริมนํา
เวลา 16:30 น. โดยมาเร็น นีไมเออร์และตี แยรี เบย์ล

บ้านเเหวกศิลป (A HOUSE IN MANY PARTS)
บ้านเเหวกศิลป” จัดแสดงตังแต่วน
ั ที 1 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทีกรุงเทพฯ เทศกาลทีผสมผสานศิลปะหลาย
แขนงครังนีจัดขึนโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรังเศสประจําประเทศไทยร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย โดยได้
รับการสนับสนุนจากกองทุนฝรังเศส-เยอรมัน
“

นักสร้างศิลปจากฝรังเศสและเยอรมนีได้รบ
ั โจทย์ให้สร้างสรรค์ผลงานโดยการหาไอเดียหรือสิงของเพือบรรจุ
ลงกล่องเเพ็คแล้วส่งมาให้นก
ั สร้างศิลปทีไทยทีจับคู่กันร่วมเเสดงงาน พวกเขาจะต้องตีความจากของทีบรรจุใน
กล่องเเปลงออกมาเปนงานศิลปะสูส
่ าธารณะตามสถานทีต่างๆ ในช่วงระยะเวลาของนิทรรศการ
ด้วยแนวคิดอันเปนเอกลักษณ์ของโครงการทีมีความร่วมมือระดับนานาชาติในครังนี อภิจน
ั โตโต ภัณฑารักษ์
ของเทศกาลเชิญชวนศิลปนและผูช
้ มให้ตังคําถามต่อบทบาทของการเก็บสะสมของพวกเราทังในปจจุบน
ั และ
อนาคต
สถานเอกอัครราชทูตฝรังเศสและสถาบันเกอเธ่ฯ
ร่วมกันจัดโครงการครังนีขึนโดยการสนับสนุนจากกองทุน
ฝรังเศส-เยอรมัน เพือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศิลปนไทยและศิลปนยุโรป
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จากการมาร่วมกันในครังนี “บ้านเเหวกศิ ลป” มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างสรรค์พืนทีสําหรับการ

เยียวยาและสะท้อนความคิดโดยองค์รวมเราต้องการตังคําถามต่อวิกฤตทีซ่อนอยู่หลายครังใน
โลกร่วมสมัยของเราและต้องการทบทวนบทบาทของศิ ลปะด้วยความหวังทีจะสร้างอนาคตทีอยู่
อาศั ยองค์รวมร่วมกัน”

ภัณฑารักษ์ อภิจัน โตโต

MONITOR LIZARD HOUSE

แนวคิดอันเปนเอกลักษณ์ในความร่วมมือระดับ
นานาชาติ
ขณะทีการทํางานร่วมกันในบริบททียากลําบากในช่วงทีมีโรคระบาดไปทัวโลกเปนเรืองที
ยากมากเเต่อุปสรรคนีก็ไม่ควรถูกยกเปนเหตุผลให้ศิลปนทังโลกต้องหยุ ดการเชือมโยงกัน
ภัณฑารักษ์ ของงานได้ตัดสินใจทีจะหล่อเลียงแนวคิดนีในวิถีทางทีแปลกใหม่เพือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิ ลปน โดยผ่านกล่องนันเอง
บรรดากล่องทีบรรจุ งานศิ ลปะ ไอเดียและสิงของต่างๆ เหล่านีเปนพัสดุทีจะถูกส่งอย่าง
ทะนุถนอมเพือสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนศิ ลปนในประเทศไทย
พัสดุเหล่านีจะส่งมาโดยการขนส่งเเบบเดียวกับทีเราคุ้นเคยเเละใช้กันมากในช่วงทีเกิดโรคระบาด
เช่น การสังของออนไลน์ สังซืออุ ปกรณ์ต่างๆทีใช้ในบ้านซึงกลายเปนสิงทีสําคัญในชีวิต ในช่วง
เวลาเหล่านีศิ ลปะควรยังคงความสําคัญในชีวิตของเราและให้ความหวังแก่เรา รวมถึงสร้างแรง
บันดาลใจสําหรับอนาคตด้วย

STEP 1

STEP 2

STEP 3

จัดเตรียมและจัดส่ง

ได้รบ
ั และเริมสร้างสรรค์งาน

จัดแสดงและแบ่งปนสู่
สาธารณะ

นักสร้างศิลปจากฝรังเศส
และเยอรมนีเตรียมสิงของ
สําหรับการจัดส่งมาประเทศ
ไทยเพือนํามาจัดเเสดง

นักสร้างศิลปทีไทยทีได้จบ
ั คู่
กันไว้แล้วจะได้รบ
ั กล่องพัสดุ
เหล่านีและสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะจากความคิดสร้าง
สรรค์อันมีพนฐานจากการ
ื
ตีความของทีได้รบ
ั

นักสร้างศิลปชาวไทยจะ
แสดงผลงานต่อสาธารณะ
ผ่านกิจกรรม 5 สถานที

THIERRY BAYLE
ตี แ ยรี เบย์ล ผู้ช่วยทูตฝายวัฒนธรรม สถานเอกอั ครราชทูตฝรังเศสประจําประเทศไทย
“ความคิดตังต้นของการจัดเทศกาล “บ้านเเหวกศิลป” เกิดขึนเพือ
สร้างพืนทีให้กับเสรีภาพและการแลกเปลียนเพือเปนการสะท้อน
แวดวงศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ
ฝรังเศส-เยอรมัน"
ขอให้พนที
ื ในจินตนาการแห่งนีส่งเสริมให้เกิดปฏิสม
ั พันธ์ความเข้าอก
เข้าใจการยอมรับในความแตกต่างและไมตรีจต
ิ แห่งพืนทีอันไกลโพ้นใน
ยามทีโลกได้รบ
ั ผลกระทบจากโรคระบาด ซึงอาจกําลังถูกท้าทายให้เกิดการ
เพิกถอนและปฏิเสธ จึงเปนเรืองสําคัญทีจะต้องแสดงให้ตระหนักว่า
การสร้างสรรค์งานศิลปะนันมีความจําเปนอย่างมาก”

MAREN NIEMEYER
มาเร็น นี ไมเออร์ ผู้อํา นวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ในวิกฤตโรคระบาดครังนีผู้คนทุกชนชาติจะต้องร่วมมือร่วมใจ
กันและวัฒนธรรมจะยังคงเปนกุญแจทีสําคัญทีสุดในการ
เชือมความสัมพันธ์ซุม
้ ศิ ลปะฝรังเศส-เยอรมัน
“

บ้านเเหวกศิ ลป” จะสร้างบรรทัดฐานใหม่และแสดงให้เห็น

ว่าการแลกเปลียนกันระหว่างคนทํางานในสายวัฒนธรรมจาก
ฝรังเศส เยอรมนี และประเทศไทยจะยังคงดําเนินไปได้ในช่วง
วิกฤตโควิด-19 นี
การทดลองทางวัฒนธรรมทีเน้นหัวข้ออย่างแปลกใหม่จะเกิด
ขึนไม่ได้เลยหากปราศจากความเชือใจและความรับผิดชอบ
ของพันธมิตรและศิ ลปนผู้มีส่วนเกียวข้องหลายท่าน ในการนี
ดิฉันขอขอบคุณทุกคนจากใจจริง”
Goethe-Institut Thailand / Ralf Tooten

aerocene.org
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Idea 3

ความร่วมมือในบริบททียาก

การสํารวจการรวบรวมสะสม

การตังคําถามต่อบทบาท

ลําบากพร้อมกับแนวคิดอัน

สําหรับปจจุ บน
ั และอนาคต

ของศิลปนในการสร้าง-

เปนเอกลักษณ์ของปฏิสม
ั -

ด้วยศิลปะหลากหลายแขนง

สรรค์สาํ หรับอนาคต

พันธ์ศิลปะในระดับนานาชาติ

เกี ยวกั บ ภั ณ ฑารั ก ษ์
เขาเคยร่วมทํางานกับ

Dhaka Art Summit

มะนิลาและบาทาน ประเทศฟลิปปนส์;

เปนภัณฑารักษ์ ทีหอศิ ลปศุ ภโชค กรุงเทพฯ
“

บ้านเเหวกศิ ลป” ทีกรุงเทพฯ

ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศอิ ตาลี
Southern

ประเทศบังกลาเทศ;

Council

(2020);

ในปารีส; และ

(SAC

ทีอู จองกึก กรุงโซล

Minor Infelicities

(2020); In The Forest, Even The Air Breathes, GAMeC,

(2020);

The

Ghost

Constellations,

War,

WTF

Gallery

ทีแบร์กาโม

ทีกรุงเทพฯ ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

กรุงลูบลิยานา

(2019);

(2019);

Exhaustion Project: There Is Still Work To Be Done, Haus der Kulturen der Welt

เบอร์ลิน

(2018)

Tentacles

Art

Space

HSLU

กรุงเทพฯ และ

ICI

ณ กรุงลูเซิรน
์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ

Curatorial

Gwangju Biennale Curator’s Workshop (2018)

กรุงพนมเปญ
สถาบัน

(2018)

GAMeC

The

กรุง

เขาได้เข้าร่วมการพํานักทีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย ณ กรุงโซล,

มหาวิทยาลัยศิ ลปะและวิทยาศาสตร์ประยุ กต์
ที

ใน

และปจจุ บัน

นิทรรศการล่าสุดบางชุ ดรวมถึง

Gallery)

นิทรรศการ

Bellas Artes Projects

Asia Art Archive

เปนต้น ในปค.ศ.

2019

และ

Intensive

กรุงเทพฯ

(2018);

Trans-Curatorial Academy

เขาได้รบ
ั รางวัล

Premio Lorenzo Bonaldi

ณ

จาก

แบร์กาโม

ABHIJAN TOTO ภัณฑารักษ์
อภิจัน โตโต ภัณฑารักษ์ และนักเขียนอิสระผู้สนใจด้านนิเวศปรัชญา การวิจัยระหว่างสาขา
แรงงานและการเงิน เมือปค.ศ.
Guha

2018

เขาร่วมก่อตัง

Forest Curriculum

พร้อมกับ

Pujita

โครงการแพล็ตฟอร์มผสมผสานสําหรับการวิจัยและการเรียนรูร้ ว่ มกันรอบวัฒนธรรม

ธรรมชาติของวงล้อมปาในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกียวกับกองทุนฝรังเศส-เยอรมัน
กองทุนวัฒนธรรมฝรังเศส-เยอรมันก่อตังขึนในปค.ศ.
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Festival Schedule
1ST DECEMBER - OPENING RECEPTION
AT BAAN RIM NAAM AT 6:30PM

3RD DEC - FILM EVENING 1 - CURATED BY LUCAS MORIN
AT GOETHE-INSTITUT

4TH DEC - JEANNE + WIRUNWAN X COUNCIL PROGRAM
AT KU BAR AT 6PM

8TH DEC - MANIFESTO X THANAPOL
AT WHITELINE (SILOM 8) AT 6PM

11TH DEC - FILM EVENING 2 - CURATED BY WIWAT LERTWIWATWONGSA
AT N22 AT 6PM

13TH DEC - SOFIA X CHULAYRANNON & LIEW + RAD, KD, MELA, SAMADHI ETC
AT JAM AT 6PM

16TH DEC - THE AEROCENE FOUNDATION X MONITOR LIZARD HOUSE
AND CLOSING BLOCK PARTY
AT MONITOR LIZARD HOUSE
FROM 12 TO LATE

Council x Jeanne Penjan Lassus
and Wirunwan Victoria Pitaktong

Council, logo on Facebook

Jeanne Penjan Lassus

เคาน์ซล
ิ

จัน เพ็ญจันทร์ ลาซู ส

องค์กรศิ ลปะทีอุ ทิศตนให้กับการปลูกฝงความเข้าใจทีดี

ศิ ลปนและนักวิจัยทีพํานักในกรุงเทพฯ เปนสมาชิกของ

ขึนในประเด็นสังคม ก่อตังขึนด้วยความเชือมันทีว่า

สังคม “มุ มมอง” กลุ่มศิ ลปนภัณฑารักษ์ ทีเธอร่วมจัดตัง

ศิ ลปะสร้างความเปลียนแปลงทางสังคมทีมีความหมาย

ขึนในปค.ศ.

และอิ ทธิพลของศิ ลปะสามารถขยายไปยังพืนทีอื นๆ ได้

Field

เคาน์ซล
ิ พัฒนาโปรแกรมทางศิ ลปะอย่างต่อเนืองเเละ

ตังแต่ปค.ศ.

ยาวนานโดยประสานนักคิดและนักทํางานจากหลาก
หลายสาขาและความเชียวชาญ
เคาน์ซล
ิ จะแสดงชุ ดผลงานจากโปรเจ็คท์
Nature Journal

2017

และเธอทํางานร่วมกับ

Ghost in the

โครงการวิจัยร่วมทีเริมตังต้นในประเทศไทย
2019

วิรุฬห์วรรณ วิคตอเรีย พิทักษ์ ทอง
เขียน แปล อ่ านและศึ กษาวิจัย เธอเปนสมาชิกของ
“

Against

ซึงเปนการทบทวนความสัมพันธ์

ระหว่างกฎเกณฑ์ธรรมชาติและเพศต่อความคิดทีว่า

นําขึน” กลุ่มวรรณกรรมทีมุ่งเน้นการแปลการสร้าง

องค์ความรูใ้ นภูมิทัศน์ของวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับ
บริบทท้องถิน

ในประเทศทีเคยเปนอาณานิคมหลายประเทศมี
กฎหมายห้ามคนเพศเดียวกันมีเพศสัมพันธ์กันโดย
ให้เหตุผลว่าเปนการร่วมเพศอย่าง“ขัดต่อหลักการ
ทางธรรมชาติ”
เพือเปนการโต้ตอบโปรเจ็คท์ข้างต้น จัน เพ็ญจันทร์

Discipline

ลาซู สและ วิรุฬห์วรรณ วิคตอเรีย พิทักษ์ ทอง จะนํา

Artworks

เสนองานทีมีเรืองราวมาจากวารสารอั นรวบรวมผล
งานทางศิ ลปะ ข้อเขียนและภาพยนตร์เข้าด้วยกัน
จากผู้สร้างสรรค์ผลงานทีหลากหลายเพือตอบ
ประเด็นปญหาเรืองนโยบายด้านความหลากหลาย
ทางเพศร่วมสมัยในประเทศไทย

Texts
Films

04/12 AT 6
KU BAR

Lucas Morin and Filmvirus

Lucas Morin

Filmvirus Wildtype

ลูกาส์ มอแร็ง

ฟล์มไวรัส

ภัณฑารักษ์ ศิลปะร่วมสมัยทีพํานักในกรุงปารีส ทํางาน

กลุ่มคนทีมีสมาชิกกระจายอยู่ทัวประเทศไทย เปน

ด้านการปฏิบัติการทีพัฒนามาจากงานวิจัย งานของเขา

กลุ่มทีจัดทําการสํารวจทีมีความสําคัญเกียวกับ

เน้นร่องรอยวัสดุทีจับต้องได้และผลกระทบด้านอารมณ์

ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์นานาชาติรว่ มสมัย

ทีจับต้องได้น้อยกว่าของความคาดหวังของเควียร์
ประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม ความสัมพันธ์ด้านแรง

วิวฒ
ั น์ เลิศวิวฒ
ั น์วงศา

งานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์ มอแร็งเปน

คนรักหนัง นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และนักเขียน

ภัณฑารักษ์ ที

นอกจากนีเขายังเปนหนึงในคณะกรรมการของ

Bétonsalon

กรุงปารีส ระหว่างป

2016-

เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพฯ

2019

ลูกาส์ มอแร็ง จะสร้างสรรค์โปรแกรมฉายภาพเคลือนไหวสองตอน โดยในตอนแรก
ระบบเครือญาติและสังคมและตอนทีสอง

(65')

(65')

(BEFF)

อี กด้วย

จะเปนการสร้าง

เปนการขุ ดคุ้ยลงลึกถึงการสํารวจอย่างบทกวี

เพือเปนการโต้ตอบ ฟล์มไวรัส จะจัดแสดงโปรแกรมภาพเคลือนไหวบนจอเช่นกัน ในการตอบประเด็นข้างต้น
และตอบคําถามทีมอแร็งเสนอมาในการเลือกชุ ดภาพยนตร์ด้วยการคัดสรรผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์ไทย
และจากในภูมิภาคมาจัดแสดง

03/12 AT 6

11/12 AT 6

FILM SCREENING 1

FILM SCREENING 2

CURATED BY LUCAS MORIN

CURATED BY WIWAT

GOETHE-INSTITUT

N22

MANIFESTO FOR ARTISTS IN A
STRONG STATE and Thanapol

Sofia Lemos, rigabiennal.com

Thanapol, jfac.jp

MANIFESTO FOR ARTISTS IN A STRONG
STATE คือการสํารวจระบอบอํานาจนิยมนานาชาติผ่าน
ผลงานศิ ลปะจากศิ ลปนหลากหลาย นิทรรศการจัด
แสดงโดย เลอา มาเรีย วิททิชและอารีจิต ภัทชารียา
(

ชุ ดคู่มือสําหรับปรับการออกแบบแนวเบาเฮาส์ให้เปน

อุ ปกรณ์ทีใช้ในการประท้วง)

ธนพล วิรุฬหกุล
เริมต้นจากการทําตามแรงบันดาลใจของตัวเองใน
การเต้นรําและศิ ลปะการแสดงโดยศึ กษาศิ ลปะการ
เต้นหลังจบการศึ กษาด้านภาพยนตร์และการถ่าย
ภาพจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความ
กระหายใคร่รูข
้ องเขาในเรืองแนวคิดและกลไกของ
การเต้นในรูปเเบบการเคลือนไหวทีเกียวเนืองกับการ

ไวมาร์ เยอรมนี

รับรูอ
้ ย่างลีกซึงของมนุษย์ต่อตนเองและต่อโลกเขา
ได้สร้างสรรค์งานแสดงการเต้นอย่างต่อเนือง
Manifesto for Artists In A Strong State

งานการสร้างสรรค์จากโปรเจกต์
Democracy’,

ส่งผล

ในเเนวบ่อนทําลายและรบกวนเพือสํารวจความสนใจ
และการตังคําถามของเขา

‘Furniture for

เปนผลงานทีปรับการออกแบบสไตล์

เบาเฮาส์ให้กลายเปนอุ ปกรณ์สาํ หรับการประท้วง
สมาชิกคนอื นในกลุ่ม ศรนภัส ภัทรากรและเธียร
สกุลตันติเมธา จะนําเสนอผลงานการออกแบบทีมา
จากการทํางานของพวกเขา
เพือเปนการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเหล่านี
ธนพล วิรุฬหกุล จะพัฒนาการแสดงละครเวทีให้ผู้
ชมได้รูส
้ ึกร่วมโดยเริมจากการตังคําถามเข้าสู่
ร่างกาย แสดงการรวมกลุ่มคนและบริบททางการ
เมือง

08/12 AT 6pm
PERFORMANCE
Whiteline (Silom 8)
Disciplines
Instructions
Design
Theatre
Performance

Sofia x Chulayrannon & Liew, KD,
MELA, Samadhi etc at JAM Cafe'

Sofia Lemos, rigabiennal.com

โซเฟย เลมอส
ภัณฑารักษ์ นักเขียนและนักวิจัย เธอเปนภัณฑารักษ์
ของโครงการและวิจัยสาธารณะ ในโปรแกรม
Nottingham Contemporary and Associate
Curator Public Programmes

ทีงานริโบกาเบียน

นาลนานาชาติของศิ ลปะร่วมสมัย ครังที

2 (RIBOCA

2)

JAM Cafe

หลิว นิยมการ
ศิ ลปนด้านเสียงทีพํานักในเมืองแอนต์เวิรป
์ ผลงาน
ปจจุ บันของหลิวสะท้อนความสนใจของเธอด้านการ
ฝกหัดฟง การตังเสียงอั ลเทอร์เนทีฟและซาวนด์
วอล์ค หลิวสํารวจวัตถุต่างๆทีเชือมต่อกับองค์ความ
รูโ้ ดยรวมของมนุษย์และสัตว์ นิเวศเสียงและ
จักรวาลวิทยา

เบอร์ลิน เยอรมนี

จุ ฬญาณนนท์ ศิ ริผล

โซเฟย เลมอส จะสร้างสรรค์ชุดผลงานผสมผสาน

ภาพเคลือนไหวนอกจากนีเขายังทํางานระหว่าง

ระหว่างการจัดวางเสียงเอกสารและวัตถุของสะสมที

สนใจเรืองการค้นหาความเปนไปได้ใหม่ๆในการสร้าง
บทบาทของนักสร้างหนังและศิ ลปนทีใช้วิดีโอเปนสือ

เกียวข้องกับงานวิจัยทีเธอกําลังทําอยู่เรืองความ

ผลงานของเขามีตังแต่หนังสัน หนังทดลองสารคดี

สัมพันธ์ระหว่างเสียงและเสียงทีเปล่งออกมาของ

จนถึงการจัดวางวิดีโอทีเปนทังความทรงจําส่วนตัว

อนาคตร่วมกันโดยจะเน้นไปทีความเคลือนไหว เช่น
แอโฟรฟวเจอริซม
ึ หรือบทเพลงต่อต้านของชาว
ปาเลสไตน์ เปนต้น

และความทรงจําของสังคม ทังสารคดีและบันเทิงคดี
ทังโลกจริงและเหนือธรรมชาติ

โซเฟย เลมอส เชือมโยงเหล่าศิ ลปน หลิว นิยมการและ
จุ ฬญาณนนท์ ศิ รผ
ิ ล มาสู่การทํางานร่วมกันเพือ
สร้างสรรค์เสียงและวิดีโอทีจะมาจัดแสดงเปนพืนฐาน
ระหว่างเทศกาล

13/12 AT 6pm
JAM Cafe'

Disciplines
Sound installation
Archives
Performance

The Aerocene Foundation x
Monitor Lizard House

Logo Monitor Lizard House

Tomás Saraceno. Photo: Alfred Weidinger © 2015

การสร้างสรรค์งานศิ ลปะของ โทมัส ซาราเซโน มี
ต้นเเนวคิดมาจากเรืองราวการเชือมศิ ลปะ วิทยาศาตร์ชีวิตและสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน ในความ
พัวพันของจุ ดเชือมโยงต่างๆ ในโลกต่างๆ นี ส่งผล
ต่องานประติมากรรมลอยตัว โปรเจกต์ด้านชุ มชน
รวมถึงการจัดวางอั นสร้างความรูส
้ ึกร่วมของเขาที
นําเสนอความสมานฉันท์ด้านความรูส
้ ึกของโลกใบนี
ผ่านนิเวศแห่งการปฏิบัติด้านสังคม ด้านจิตใจและ

มอนิเตอร์ ลิซาร์ด เฮาส์ (เอดูอาร์โด คาสซินา,
พัทริก ดอนเบค, มิกาล ยัวร์กีเลวิชและทีจ์น ฟาน
เดอ วีจเดเฟน)
มอนิเตอร์ ลิซาร์ด เฮาส์ เปนโปรเจกต์ทดลองบน
พืนทีตลาดน้อยทีค้นหาเพือสํารวจการเรียนการสอน
แบบทางเลือกและยุ ทธศาสตร์การแบ่งปน องค์
ความรู ้ โดยคํานึงถึงข้อจํากัดเชิงพืนทีและงาน

สิงแวดล้อม

สร้างสรรค์ดิจิทัลเปนการรวมตัวอย่างหลวมๆไร้

เบอร์ลิน เยอรมนี

เจ้าภาพจัดปาร์ตี แวะมาทักทายกันได้ มอนิเตอร์

ลําดับชันทีเปดกว้างต่อทุกคน บางครังพวกเราก็เปน
ลิซาร์ด เฮาส์ บ้านเลขที

11/1

ซอยเจริญกรุง

24

กรุงเทพฯ
โทมัส ซาราเซโน สตูดิโอ จะนําเสนอชุ ดอุ ปกรณ์และ
คู่มือการใช้ตังแต่การใช้เป

Aerocene

ซึงเปนเครือง

มืออํานวยการเคลือนทีข้ามเขตแดนทีการก่อค่า
คาร์บอนฟุ ตพรินท์เปนศู นย์
เพือเปนการตอบโต้ต่อชินงานของ โทมัส ซาราเซโน
ผู้คิดค้น

Aerocene

นัน ทางมอนิเตอร์ ลิซาร์ด เฮาส์

จะคิดค้นวิธีการจับสัญญาณและสร้างให้เห็นภาพ
วิกฤตด้านภูมิอากาศทีกําลังกัดกร่อนพืนทีชายหาด
ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร

-

สมุ ทรปราการ

16/12 AT 12 to late
Closing Event
Monitor Lizard House
Disciplines
Series of objects
Instructions
Workshops

