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Introduction speech of the festival
Asian Short Film Program 1 [Brunei/ 
Myanmar/ Thailand] 
Made in Chiang Mai Program [Thailand]
Break 
Opening reception of the first Nimman 
Film Festival 2017
Japanese Artists’ Film Program [Japan]

Asian Experimental Film Program 
[Indonesia/ Germany/ Malaysia/ Singapore/ UK]

Asian Banned/ Restricted Films 
Program 1: The Man who Built 
Cambodia [Cambodia] and Chuyện 
tử tế [Vietnam]
Discussion: What We Have Lost 
and Found in Asia Today?
Break
Don’t Think I’ve Forgotten: Cambodia’s 
Lost Rock and Roll [Cambodia/USA]

Asian Banned/ Restricted Films 
Program 2: Apa Khabar Orang Kampung 
(Village People Radio Show) [Malaysia]
Discussion: Criticism Practice in film 
under the Radar of Censorship 
Asian Short Film Program 2 [Cam-
bodia/ Myanmar/ Thailand]

17 Feb (Fri)
13:00 - 13:15
13:15 - 15:00

15:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00

18:00 - 20:00

18 Feb (Sat) 
13:00 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 17:45

17:45 - 18:00
18:00 - 20:00

19 Feb (Sun) 
13:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 18:00

การกล่าวแนะนำาเทศกาล
Asian Short Film Program 1 [บรูไน, 
เมียนม่าร์, ไทย] 
Made in Chiang Mai Program [ไทย]
พัก
พิธีเปิด เทศกาลภาพยนตร์นิมมาน ครั้ง
ที่หนึ่ง 2560 
Japanese Artists’ Film program [ญ่ีปุ่น]

Asian Experimental Film Program 
[อินโดนีเซีย,  เยอรมนี, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อังกฤษ] 

Asian Banned/ Restricted Films 
Program 1: The Man who Built 
Cambodia [เขมร] และ Chuyện tử tế 
[เวียดนาม]
Discussion: เอเชียวันนี้ มีอะไรที่เราทำา
หายไปและหาเจอ?
พัก 
Don’t Think I’ve Forgotten: Cambodia’s 
Lost Rock and Roll [เขมร, อเมริกา]

Asian Banned/Restricted Films 
Program 2: Apa Khabar Orang Kampung 
(Village People Radio Show) [มาเลเซีย]
Discussion: ความคิดเชิงวิพากษ์ในภาพยนตร์
ภายใต้เรดาร์ของการเซ็นเซอร์
Asian Short Film Program 2 [เขมร, 
เมียนม่าร์,ไทย]
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Asian Culture Station is delighted to invite you to our 
first Nimman Film Festival 2017. Nimmanhaemin is the 
name of a wealthy Chiang Mai family and also the name 
of the street where Asian Culture Station and the NIFF’s 
venue are located. It is positioned between Chiang Mai 
University’s main campus near Suthep Mountain and 
the old city of Chiang Mai. It has become a trendy area 
for art, culture and design. The area is famous for 
coffee shops, bookstores and co-working spaces for digital 
nomads. Nimmanhaemin (or in short “Nimman”) is 
the fastest growing area in Chiang Mai, expanding 
from what was once a quiet residential area merely 20 
years ago to the most expensive real estate and most 
covetous commercial location in Chiang Mai today. It is 
timely to pin this local name as an area of conversation 
and discussion through film. 
The theme of NIFF this year is “Lost & Found”, with 4 
sub themes: Culture, Place, Spirit and Freedom of 
Expression. The title “Lost & found” is commonly used 
to refer to an office in a public building or area where 
people can go to retrieve lost articles that may have 
been found by others, usually found at airports, bus 
stations, schools and police station. Lost and Found in 
a broader meaning has to do with place, time and motion. 
In the last decade, the shifting of politics, economics, culture 
and mobile technology (network, information 
and transportation) have rapidly changed. This vast swath 
of transition in Asian countries makes it more complicated 
to stay abreast of so many rapid changes. To understand 
the range of transitional moments in Asia, the first NIFF 
aims to encourage the public to watch films, contem-
plate and discuss what has been lost, retrieved or found 
in this messy decade. 
NIFF has invited Asian film experts from Southeast Asia 
and Japan to suggest films in the region that reflect the 
current missing and discovering incidents. As noted above, 
Lost & Found has 4 keywords: culture, place, spirit and 
freedom of expression. Following the last keyword, we 
would like to take the opportunity to screen restricted 
and banned films from Asia (sans Thailand).
A mixture of short, feature, fiction, documentary and 
experimental films will be screened along with Q&A and 
panel discussions at the end of the program.

Duration:
17 - 19 February 2017 (3 days)

Time:
02/17 (Fri)   13:00 - 20:00
02/18 (Sat)   13:00 - 20:00
02/19 (Sun)  13:00 - 18:00

Venue:
Auditorium Room
Chiang Mai University Art Center
(Nimmanhaemin Rd., Chiang  Mai, Thailand) 

เทศกาลภาพยนตร์นิมมาน ครั้งที่หนึ่ง 2560 (NIFF)

เอเชียน คัลเจอร์ สเตชั่น มีความยินดีที่จะขอเชิญชวนท่านมาร่วมงาน
เทศกาลภาพยนตร์นิมมาน ครั้งที่หนึ่ง 2560 “นิมมานเหมินท์” เป็น
นามสกุลของครอบครัวคหบดีเก่าแก่ในเชียงใหม่ที่มีมาตั้งแต่ช่วงราว
ปี ค.ศ. 1900 และยังเป ็นชื ่อของถนนซึ ่งเป ็นที ่ต ั ้งของ เอเชียน 
คัลเจอร์ สเตชั่น กับสถานที่จัดเทศกาลภาพยนตร์งานนี้ด้วย

ตัวถนนนั้นลากผ่านระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ดอยสุเทพ กับ 
เมืองเก่า โดยเป็นย่านนำาสมัยของชุมชนทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
การออกแบบ อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องร้านกาแฟ ร้านหนังสือ และพื้นที่
ทำางานร่วมกัน (co-working spaces) ของพลเมืองเน็ตที่เดินทางท่อง
โลก นิมมานเหมินท์ หรือที่คนติดปากเรียกกันสั้นๆ ว่า “นิมมาน” นั้น 
นับเป็นย่านที่เติบโตเร็วที่สุดในเชียงใหม่ เปลี่ยนจากเขตที่อยู่อาศัย
เงียบสงบเมื่อเกือบยี่สิบที่แล้ว กลายมาเป็นเขตที่ดินราคาแพงระยับ
และร้านค้าหนาแน่นดังเช่นทุกวันนี้ มันจึงได้เวลาแล้วที่เราจะปัก
หมุดชื่อท้องถิ่นนี้ให้เป็นพ้ืนที่ของการสนทนาและอภิปรายกันผ่าน
ภาพยนตร์ 

หัวข้อของ NIFF ในปีนี้คือ Lost & Found – หายไปและหาเจอ โดย
มี 4 ประเด็นย่อยคือ วัฒนธรรม สถานที่ จิตวิญญาณ และอิสรภาพ
ในการแสดงออก เรามักจะใช้คำาว่า “Lost & Found” สำาหรับเรียก
สถานที่ทำางานในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่คนทั่วไปสามารถไปฝาก
ของที่เขาพบเจอและคิดว่ามีคนทำาหายเอาไว้ รวมถึงไปตามหาของ
ที่ทำาหายไปในที่สาธารณะคืนมา พื้นที่แบบนี้พบได้บ่อยในสนามบิน 
สถานีขนส่ง โรงเรียน และสถานีตำารวจ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการเปลี่ยน
ผ่าน Lost & Found ในความหมายที่กว้างขึ้น จึงเกี่ยวข้องกับ สถาน
ที่ เวลา และการเคลื่อนที่

ในทศวรรษท่ีผ่านมาการปรับเปล่ียนทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีส่ือสาร-ข้อมูลไร้สาย รวมถึงการเดินทางท่ีฉับไว ได้สร้าง
โฉมหน้าใหม่ให้กับเอเชีย การท่ีเราจะพยายามรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนบ้างใน
ประเทศต่างๆ ในเอเชียอย่างเท่าทันน้ันจึงเป็นไปได้ยากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก
มีการเปล่ียนแปลงอย่างเร่งด่วนเกิดข้ึนหลายๆ เร่ือง พร้อมๆ กัน เพ่ือท่ี
จะทำาให้เกิดความเข้าใจต่อช่ัวขณะของการเปล่ียนผ่านในเอเชียน้ี NIFF 
คร้ังแรก จึงได้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงกระตุ้นให้สาธารณชนได้ชม
ภาพยนตร์ ครุ่นคิด และอภิปรายว่า เรามีอะไรท่ีสูญหายไป กอบกู้มาได้ 
และพบเจอในช่วงทศวรรษท่ียุ่งเหยิงน้ี

NIFF ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพยนตร์จากอุษาคเนย์และญี่ปุ่น
ให้มาแนะนำาภาพยนตร์ในภูมิภาคที่เป็นภาพสะท้อนเหตุการณ์
ปัจจุบันทั้งที่หายไปและเพิ่งค้นพบ Lost & Found นั้นมีใจความ
สำาคัญอยู่สี่คำา นั่นคือ วัฒนธรรม สถานที่ จิตวิญญาณ และอิสรภาพ
ในการแสดงออก ซึ่งคำาสุดท้ายนี้เอง ที่เราอยากจะใช้โอกาสนี้ในการ
จัดฉายภาพยนตร์ควบคุมและต้องห้ามจากกลุ่มประเทศในเอเชีย

ภาพยนตร์ในเทศกาลนี้ มีทั้งในแบบหนังยาว หนังสั้น เรื่องแต่ง 
สารคดี และ หนังทดลอง โดยมีการถาม-ตอบในตอนท้ายของการ
ฉายในแต่ละโปรแกรม และเวทีเสวนา

ระยะเวลา:
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 (สามวัน)

กำาหนดการ:
02/17 (ศ)   13:00 - 20:00
02/18 (ส)   13:00 - 20:00
02/19 (อา)  13:00 - 18:00

สถานที่:
โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินท์ 
จังหวัดเชียงใหม่)

T
H

E
 F

iR
S

T
 N

iM
M

A
N

 F
iL

M
 F

E
S

T
iv

A
L

 2
0

1
7

 (N
iF

F
)



4 5

F
iL

M
 P

R
O

G
R

A
M

S

1
3

:1
5

 - 1
5

:0
0

13:15 - 15:00: Asian Short Film Program 1 [Brunei/ Myanmar/ Thailand]
Selected by Pimpaka Towira พิมพกา โตวิระ [Extra Virgin] for the films 
from Brunei and Sutthirat Supaparinya สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา [Chiang Mai 
Art Conversation]

1. More Vanishing Children, 2017 by Abdul Zainidi – 15.15 min, colour, 
sound [Brunei]
2. Bread Dream, 2012 by Abdul Zainidi - 12.32 min, colour, sound [Brunei]
3. Somewhere Only We Know (วันเวลาท่ีผ่านเลยไป), 2014 by Wichanon 
Somumjarn วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ - 20 min, colour, sound [Thailand]
4. Missing, 2015 by Khin Myanmar and Cho Wutyi -18.57 min, colour, 
sound [Myanmar]
5. Vein, 2016 by Htet Aung San, KO JET and Phyo Zayar Kyaw – 31 min, 
colour, sound [Myanmar]  

Total duration: 97.44 min
Q&A with Abdul Zainidi
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15:00 - 16:30: Made in Chiang Mai Program
Curated by Bodin Theparat บดินทร์ เทพรัตน์ [Panya Movie Club]

1. AIM, 2016 by Aroonakorn Pick อรุณกร พิค - 30 min, colour, sound 
[Thailand]
2. 0.001 Gravity X Father, 2015 by Kavinnat Haukhao กวินนาฏ หัวเขา - 
4.21 min, colour, sound [Thailand]
3. Side A - Side B, 2016 by Kanrawee  Butchon กานต์รวี  บุตรชน - 17 min, 
colour, sound [Thailand]
4. The Lost Wizards of Thailand (คุณฤาษี คุณเป็นใคร), 2016 by Francis 
Wilmer, Harry Virtanen and Chonlada Lynn Bennett – 20 min, colour, 
sound [Thailand]

Total duration: 71.21 min
Q&A with Bodin Theparat บดินทร์ เทพรัตน์ and film directors

18:00 - 20:00: Japanese Artists’ Film Program
Curated by Hitomi Hasegawa [MIACA - Moving Image Archive of Contemporary Art]

1. The Story of Making Lies, 2015 by Kyun Chome – 9.30 min, colour, 
sound (Japan)
2. Angelo Lives, 2014 by Yu Araki – 14.24 min, colour, sound (Japan)
3. Doraemon, 2015 by Hikaru Suzuki – 7.28 min, colour, silent (Japan)
4. The Educational System of an Empire, 2015 by Hikaru Fujii – 21 min, 
colour, sound (Japan)
5. Japanese Cattle, 2015 by Nobuhiro Shimura – 20.26 min, black and 
white, sound (Japan)
6. Till We Meet Again, 2013 by Midori Mitamura – 16.54 min, colour, 
sound (Japan)
7. I Am Everything, Everything Is Me, 2015 by Mai Yamashita + Naoto 
Kobayashi – 2 min, colour, sound (Japan)

Total duration: 91.42 min
Q&A with Hitomi Hasekawa and Yu Araki
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13:00 - 14:30: Asian Experimental Film Program [Indonesia/ Germany/ 
Malaysia/ Singapore/ UK]
Curated by Kok Siew-Wai [KLEX - Kuala Lumpur Experimental Film, 
Video & Music Festival]

1. 24 Grids Living in Harmony of Dust and Heat, 2014 by Farhanaz Rupaidha 
– 5 min, colour, sound [Indonesia]
2. Alor Setar Pulse, 2015 by Andrew Stiff - 4:55 min, colour, sound [UK/
Malaysia]
3. Night Without Shadow, 2015 by Safwan Salleh - 4:22 min, colour, sound 
[Malaysia]
4. The Song of Life, 2015 by Winston Liew Kher-Cheng - 6:37 min, colour, 
sound [Malaysia]
5. The Shoe Thief, 2015 by Ade Nuriadin - 7:55 min, colour, sound [Indonesia]
6. About Emptiness, 2014 by Sissi Kaplan - 10:10 min, colour, sound [Ger-
many/Singapore]
7. (?)’s Gaze, 2016 by Chloe Yap Mun-Ee - 4:48 min, colour, silent [Malaysia]
8. Lotus.Elephant, 2013 by Pow Lai-Xiang - 4:50 min, colour, sound [Malaysia]
9. Unconcealment of the Aftermaths, 2009 by Toh Hun Ping - 10:24 min, 
colour, first silent, then sound [Singapore]
10. Fashion, 2016 by Loong Wah - 10:00 min, colour, sound [Malaysia]

Total duration: 69.10 min
Q&A with Kok Siew-Wai
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14:30 - 16:00: Asian Banned/Restricted Film Program 1 
Curated by Wiwat Lertwiwatwongsa วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา [Filmvirus]

1. The Man who Built Cambodia, 2015 by Christopher Rompré – 37 min, 
colour, sound [Cambodia]
2. Chuyện Tử Tế, 1985 by Trần Văn Thủy – 48 min, colour, sound [Vietnam] 

Total duration: 85 min
Q&A with Wiwat Lertwiwatwongsa วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

16:00 - 17:45: Panel Discussion – What We Have Lost and Found in Asia 
Today? เอเชียวันนี ้ มีอะไรที ่เราทำาหายไปและหาเจอ?

Moderator: Wiwat Lertwiwatwongsa วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา [Filmvirus]
Speakers: Kok Siew-Wei [KLEX - Kuala Lumpur Experimental Film, Video 
& Music Festival], Kavich Neang [Film director “Three Wheels”] and Yu 
Araki [Film director “Angelo Lives”] 
Interpreter English - Thai: Chonticha Sujaritpinit and Jeffrey Moynihan

18:00 - 20:00: Don’t Think I’ve Forgotten: Cambodia’s Lost Rock 
and Roll, 2014 by John Pirozzi – 107 min, colour, sound [Cambodia/ USA]
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13:00 - 15:00: Asian Banned/Restricted Films Program 2 
Curated by Wiwat Lertwiwatwongsa วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา [Filmvirus]

1. Apa Khabar Orang Kampung (Village People Radio Show), 2007 by Amir 
Muhammad – 72 min, colour, sound [Malaysia]

Total duration: 72 min
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15:00 - 16:30: Panel Discussion - Criticism Practice in film under 
the Radar of Censorship ความคิดเชิงวิพากษ์ในภาพยนตร์ภายใต้เรดาร์ของ
การเซ็นเซอร์

Moderator: Sutthirat Supaparinya สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา [Chiang Mai Art 
Conversation]
Speakers: Hitomi Hasegawa [MIACA - Moving Image Archive of 
Contemporary Art], Wiwat Lertwiwatwongsa วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์
วงศา [Filmvirus] and Abdul Zainidi [Brunei film director]
Interpreter English - Thai: Chonticha Sujaritpinit and Jeffrey Moynihan

16:30 - 18:00: Asian Short Film program 2 [Cambodia/ Myan-
mar/ Thailand]
Selected by Sutthirat Supaparinya สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา [Chiang Mai 
Art Conversation]

1. Three Wheels, 2015 by Kavich Neang – 20 min, colour, sound [Cam-
bodia]
2. Hands Around In Yangon, 2012 by Moe Satt – 7 min, colour, sound 
[Myanmar] 
3. The Purple Kingdom, 2016 by Pimpaka Towira – 30 min, colour, 
sound [Thailand] 
4. Please Talk to Me, 2016 by Chantana Tiprachart – 18 min, color, 
sound [Thailand]

Total duration: 75 min
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ASiAN SHORT FiLM PROGRAM

This program showcases short films from Southeast Asian countries that reflect rare and 
hidden scenes from the region, such as the lives of both “ordinary people” and “minorities.” 
What factors influence their destiny and leave them with limited choices in their lives? To 
understand their plight through film, we must first empathize with them by understanding 
the complexity of social, environmental and political aspects they face. Only then can we 
begin to seek solutions to their problems.

โปรแกรมน้ีประกอบไปด้วยภาพยนตร์ส้ันจากประเทศอุษาคเนย์ซึ่งสะท้อนภาพที่ถูกซ่อนเร้นจนไปถึงส่ิงที่เป็น
ความลับในภูมิภาคนี้ มันเป็นชีวิตของคนสามัญ จนถึงคนชายขอบ ซึ่งบางเรื่องมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ
มีโอกาสสัมผัสได้ด้วยตนเอง สถานการ์ณอะไรกันหรือที่ส่งผลต่อโชคชะตาของเขาเหล่านั้นและทำาให้ชีวิตเขามี
ทางเลือกน้อยลงไปทุกที? ความเข้าใจต่อพวกเขาผ่านภาพยนตร์ มันคงจะทำาให้เราได้รู้สึกถึงเขาได้ พร้อมกับ
แง่มุมที่ซับซ้อนทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง และเมื่อนั้นเราคงช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกัน

Selected by Pimpaka Towira [Extra Virgin] for the films from Brunei and Sutthirat Supa-
parinya [Chiang Mai Art Conversation]



MORE vANiSHiNG CHiLDREN

More Vanishing Children, 2017 
by Abdul Zainidi
15.15 min, colour, sound [Brunei]
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Synopsis
The fi lm is a documentary fi ction based on true 
accounts of ghost stories and the untold superstitions 
of Brunei. Told through narration, it offers a 
look into the ‘things’ and ‘spirits’ and originates 
from the Brunei jungle. It is a sequel to the 
fi rst Vanishing Children from 2015 and offers a 
back-story and new ghost stories.

Biography

Abdul Zainidi is an independent fi lmmaker from 
Brunei. He has been making short fi lms focusing on 
horror, the surreal and art. His fi lms can be classifi ed 
as art house. In 2016 he became the fi rst Bruneian 
to be selected for the Asian Film Academy 
as cinematographer. His fi rst feature fi lm ‘Anggur in 
Pockland’ became the fi rst Bruneian art house fi lm 
to be selected at the Asian International Film Festival 
in Tokyo, where it was well received, despite its low 
budget. He has made ‘More Vanishing Children’ par-
allel to that and will next be involved as leader 
of the Bruneian short fi lm section for Francophonie 
week in March 2017 for Alliance Française Brunei.

เรื่องย่อ

More Vanishing Children เป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดีกึ่ง
บันเทิงคดีที่สร้างขึ้นจากตำานานและเร่ืองเล่าผีสางหลายๆ 
เรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศบรูไน มันจะบอกเล่าเรื่องราว
และทำาให้เราเห็นถึงวิญญาณ และสิ่งลี้ลับที่คลืบคลานออก
มาจากป่ารกชัฏในบรูไน ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อของ 
Vanishing Children จากปีค.ศ. 2015 ที่จะเล่าทั้งปูมหลัง
และเรื่องราวสยองขวัญเรื่องใหม่หลายๆ เรื่อง

เกี่ยวกับผู้กำากับ

อับดุล ไซนิดี เป็นคนทำาหนังอิสระจากประเทศบรูไน 
เขาสร้างภาพยนตร์โดยมีประเด็นหลักและจุดสนใจอยู่
ที ่เรื ่องราวสยองขวัญ เหนือจริง และศิลปะ โดยผลงาน
ของเขาถูกจัดให้เป็น art house ในปี ค.ศ. 2016 เขา
กลายเป็นผู้กำากับภาพชาวบรูไนคนแรกใน Asian Film 
Academy ภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกของเขา ‘Anggur 
in Pockland’ เป็น ภาพยนตร์ art house ของชาว
บรูไนเรื่องแรกที่ได้เข้าร่วมงาน Asian International 
Film Festival in Tokyo ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 
Anggur in Pockland ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีกระแส
ตอบรับที่ดีมากเมื่อเทียบกับงบประมาณการสร้างอัน
น้อยนิด จากนั้น เขาได้สร้าง ‘More Vanishing Chil-
dren’ ขึ้นมา มันเป็นเรื่องราวคู่ขนานของ Anggur in 
Pockland ที่จะเป็นเรือธงของภาพยนตร์สั้นจากบรูไน
ไปเข้าร่วม Francophonie week ที่จะจัดขึ้นในเดือน
มีนาคมนี้ ในฐานะของ Alliance Française Brunei
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BREAD DREAM

Bread Dream, 2012 
by Abdul Zainidi
12.32 min, colour, sound [Brunei]

Synopsis
A young man called Arish enters a dream where he 
fi nds himself lying on the fl oor in an empty house. 
A strange man called ‘Lapin’ hands him a strange 
box, when he wakes up he tries very hard to remem-
ber his dream and what is inside the box, ultimately 
leading him to the truth.
Biography
Abdul Zainidi is an independent fi lmmaker from 
Brunei. He has been making short fi lms focusing 
on horror, the surreal and art. His fi lms can be 
classifi ed as art house. In 2016 he became the 
fi rst Bruneian to be selected for the Asian Film 
Academy as cinematographer. His fi rst feature fi lm 
‘Anggur in Pockland’ became the fi rst Bruneian art 
house fi lm to be selected at the Asian International 
Film Festival in Tokyo, where it was well received, 
despite its low budget. He has made ‘More Vanishing 
Children’ parallel to that and will next be involved 
as leader of the Bruneian short fi lm section for 
Francophonie week in March 2017 for Alliance 
Française Brunei.
 
เรื่องย่อ

ชายหนุ่มนาม เอริช ได้หลุดเข้าไปในความฝัน ที่ซึ่งเขา
พบตนเองนอนอยู่บนพื้นของบ้านร้างหลังหนึ ่ง และได้
รับกล่องแปลกๆ มาจากชายท่าทางประหลาดชื่อ ลาปิน 
เมื่อตื่นขึ้นมา เอริชพยายามอย่างหนักที่จะนึกถึงความฝัน
และสิ่งที่อยู่ภายในกล่องปริศนาใบนั้น และนั่น คือสิ่งที่จะ
พาเขาไปสู่ความเป็นจริง

เกี่ยวกับผู้กำากับ

อับดุล ไซนิดี เป็นคนทำาหนังอิสระจากประเทศบรูไน 
เขาสร้างภาพยนตร์โดยมีประเด็นหลักและจุดสนใจอยู่
ที ่เรื ่องราวสยองขวัญ เหนือจริง และศิลปะ โดยผลงาน

ของเขาถูกจัดให้เป็น art house ในปี ค.ศ. 2016 เขา
กลายเป็นผู้กำากับภาพชาวบรูไนคนแรกใน Asian Film 
Academy ภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกของเขา ‘Anggur 
in Pockland’ เป็น ภาพยนตร์ art house ของชาว
บรูไนเรื่องแรกที่ได้เข้าร่วมงาน Asian International 
Film Festival in Tokyo ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 
Anggur in Pockland ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีกระแส
ตอบรับที่ดีมากเมื่อเทียบกับงบประมาณการสร้างอัน
น้อยนิด จากนั้น เขาได้สร้าง ‘More Vanishing Chil-
dren’ ขึ้นมา มันเป็นเรื่องราวคู่ขนานของ Anggur in 
Pockland ที่จะเป็นเรือธงของภาพยนตร์สั้นจากบรูไน
ไปเข้าร่วม Francophonie week ที่จะจัดขึ้นในเดือน
มีนาคมนี้ ในฐานะของ Alliance Française Brunei
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SOMEWHERE ONLY WE KNOW

Somewhere Only We Know (วันเวลาที่ผ�านเลย
ไป), 2014 by Wichanon Somumjarn
20 min, colour, sound [Thailand]
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Synopsis

This story takes place a few days after the clash 
between anti-government protesters and 
pro-government Red Shirts around Ramkamhaeng 
University on November 30, 2013. Bee, a girl from 
Isaan (Northeastern Thailand) who is an accountant 
in Bangkok, still lives her life normally. She comes 
back from work to her apartment the Ramkhamhaeng 
area. Art, her ex-boyfriend, suddenly shows up to 
take his belongings. He’s going back to his 
hometown in the countryside. After Art leaves, Bee 
is preparing for her night time job.

Biography

Wichanon Somumajrn (1982, Thailand), started 
studying Civil Engineering but fi nally graduated Mass 
Communications at Ramkhamhaeng University 
(Thailand). While studying Civil Engineering, he made 
his fi rst short fi lm W.C. (2005). Four Boys, White 
Whiskey and Grilled Mouse (2009) won Best Fiction 
award at Tampere Film Festival in Finland in 2010.

Somumjarn’s fi rst feature In April the Following Year, 
There Was a Fire was selected for the Tiger Awards 
Competition at IFFR 2012. He subsequently made 
several short fi lms including Overseas (2012, co-di-
rected with Anocha Suwichakornpong), The Spirit 
of the Age (2014, short documentary), Somewhere 
Only We Know (2014), The Young Man Who Came 
From the Chee River (2015) and Mochit, Almost Love 
Story (2016, 1 of 6 short fi lms in Bangkok Stories 
Film).

เรื่องย่อ

นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้าปะทะกันของ 
กลุ่มต่อต้านรัฐบาล กับ กลุ่มเสื้อแดง ที่สนับสนุน
รัฐบาล ในย่านมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน ค.ศ.2013 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2013 บี หญิงสาวชาวอีสานที ่ เข ้ามาทำางานเป็นนัก
บัญชีในกรุงเทพมหานคร ยังคงใช้ชีวิตของเธออย่าง
ปกติ หลังเลิกงาน เธอกลับไปยังหอพักของเธอในย่าน
รามคำาแหง เพื ่อพบกับอาร์ท แฟนเก่าที่ปรากฏตัวขึ้น
อย่างกะทันหันเพื่อเก็บข้าวของของเขากลับไปยังบ้าน
เกิดในชนบท และเมื่ออาร์ทกลับไป มันก็เป็นช่วงเวลา
เตรียมตัวสำาหรับงานยามวิกาลของบี

เกี่ยวกับผู้กำากับ

วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ (1982, ประเทศไทย) เร ิ ่มต ้น
ด้วยการศึกษาวิศวกรรมโยธา แต่ท ้ายที ่ส ุดกลับจบ
การศึกษาจากคณะสื ่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัย
เปิดแห่งหนึ่ง ในปี ค.ศ. 2005 ที ่ย ังศึกษาอยู ่ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิชชานนท์ได้สร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง
แรกของเขา W.C. ตามมาด้วย Four Boys, White Whiskey 
and Grilled Mouse ในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งได้รับรางวัล 
Best Fiction award จาก Tampere Film Festival 
ประเทศฟินแลนด์ใน ค.ศ. 2010

ภาพยนตร์ยาวเรื ่องแรกของวิชชานนท์์ In April the 
Following Year, There Was a Fire ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เข้าร่วม Tiger Awards Competition ในงาน 
IFFR ปี ค.ศ. 2012 จากนั้นเขาได้สร้างหนังสั้นขึ้นอีก
หลายเรื่องได้แก่ Overseas (ปี ค.ศ. 2012 กำากับร่วม
กับ อโนชา สุวิชากรพงศ์), The Spirit of the Age 
(สารคดีสั้นปี ค.ศ. 2014), Somewhere Only We 
Know (ปี ค.ศ. 2014), The Young Man Who Came 
From the Chee River (ปี ค.ศ. 2015) และ Mochit, 
Almost Love Story (ปี ค.ศ. 2016) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 
หนังสั้นจาก Bangkok Stories Film
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MiSSiNG

Missing, 2015
by Khin Myanmar and Cho Wutyi
18.57 min, colour, sound [Myanmar] 

Synopsis
Five-year-old Pan Nu loves both her mum and her 
older sister but it is her dad who really has a special 
place in her heart. One day she wakes up to discover 
he has disappeared. Mum says he has gone on a 
business trip abroad but, if so, why has he left 
behind his glasses and fountain pen? Pan Nu deeply 
misses her father and becomes convinced her mother 
and sister are keeping something from her. Then a 
spiteful friend reveals the shocking truth. Based on 
true events in the screenwriter’s own family when 
her father was taken as a political prisoner, Missing is 
one of the fi rst fi ction fi lms in Myanmar to address 
the wrongs of the previous military dictatorship and 
show its effect not only on individual activists but 
also on their families.
Biography
Khin Myanmar (director) initially followed in 
the footsteps of her filmmaker father U Kyaw 
Zaw and focused on editing, a discipline she 
continues to practice, most recently editing 
the documentary Solomon, about the leader of 
the Chin resistance army, which won second 
prize in the 2013 YFS-Goethe Institut Documentary 
Competition. Khin Myanmar’s directing credits 
include The Dream, about a Chin Baptist preacher 
who sets up an orphanage, and More Than  A 
Tree, about the importance of mangroves for 
coastal communities, made for NGO Malteser 
International. Missing is her debut as a fiction 
film director.

Cho Wutyi Lwin (screenwriter) comes from a literary 
family – her father is the writer U Tint Lwin – and 
had her fi rst short story published in Kalayar magazine 
when she was just 18. In 2005 she relocated to 
Indonesia to work as an assistant designer in a textile 
factory. Whilst there, homesickness led her to write 

many more short stories. Now back in Yangon, she 
has published two story collections to date: Dream-
ing of a New Birthday (2007) and Embracing the 
Dream Rose (2012). Currently editor of Sonenatha 
literary magazine, she wrote Missing during the 2012 
YFS Art of Screenwriting course. 

เรื่องย่อ

ปัน นู ในวัยห้าขวบ รักทั้งแม่และพี่สาวของเธอมาก แต่ผู้ที่
ได้ครอบครองพื้นที่พิเศษในใจเธอก็คือคุณพ่อ วันหนึ่งเธอ
ตื่นขึ้นมาพบกับบ้านที่ไร้ซึ่งเงาของพ่อ และแม่ของเธอก็ได้
แต่บอกว่าเขาเดินทางไปทำาธุระที่ต่างประเทศ แล้วทำาไม
พ่อถึงท้ิงแว่นตากับปากกาลูกล่ืนไว้ท่ีบ้าน ปัน นู ไม่เข้าใจ เธอ
เข้าใจแค่ว่าเธอคิดถึงพ่อของเธอท่ีสุด และแม่กับพ่ีสาวมีเร่ือง
ท่ีปิดบังเธอไว้อยู่ หลังจากนั้น เพื่อนนิสัยไม่ดีคนหนึ่งก็เปิด
เผยความจริงอันโหดร้ายให้เธอได้ฟัง น่ีเป็นเร่ืองราวท่ีสร้าง
มาจากเร่ืองจริงของครอบครัวของผู้เขียนบท เม่ือพ่อของเธอ
ตกเป็นจำาเลยของสังคมในฐานะนักโทษการเมือง Missing 
เป็นหน่ึงในภาพยนตร์เร่ืองแรกๆ ของพม่าท่ีพูดถึงความโหด
ร้ายของการปกครองระบอบเผด็จการทหาร และแสดงให้
เห็นถึงผลกระทบที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนเพียงคนเดียว แต่
ยังรวมไปถึงครอบครัวและคนท่ีเขารัก

เกี่ยวกับผู้กำากับ

คิน เมียนมาร์ (ผู้กำากับ) ได้เจริญรอยตามพ่อของเธอ คน
ทำาหนัง ยู คยาว ซอว โดยเน้นไปงานตัดต่อที ่เธอตั ้งใจ
ฝึกฝนเรื ่อยมา ผลงานการตัดต่อล่าสุดของเธอคือสารคดี 
Solomon ที่เกี่ยวกับผู้นำาของกองกำาลังชาติพันธุ์ฉิ ่น ได้
รับรางวัลอันดับที ่สองในงานประกวด YFS-Goethe 
Institut Documentary Competition ปี ค.ศ. 2013 
และผลงานอื่นๆ ที่ผ่านมาของเธอนั้นยังมี The Dream 
สารคดีเกี่ยวกับบาทหลวงของฉิ่น ผ ู ้ก ่อต ั ้งสถานเลี ้ยง
เด ็กก ำาพร ้า และ More Than a Tree ที่สร้างขึ้นเพื่อองค์กร
เอกชน Malteser International โดยพูดถึงความสำาคัญ
ของป่าชายเลนต่อชุมชนชายฝั่ง และ Missing เป็นผลงาน
เรื่องแรกของเธอในฐานะผู้กำากับหนัง

เกี่ยวกับผู้เขียนบท

โช วูทีย ลวิน มาจากครอบครัวนักแต่งวรรณกรรม โดยมีพ่อ
เป็นนักเขียนช่ือ ยู ทิน ลวิน และเธอได้ตีพิมพ์งานเขียนของ
ตัวเองคร้ังแรกลงในนิตยสาร Kalayar เม่ือตอนท่ีอายุเพียง 
18 ปีเท่าน้ัน ในปี ค.ศ. 2005 เธอได้ย้ายไปอยู่ท่ีอินโดนีเซีย
เพ่ือทำางานเป็นผู้ช่วยนักออกแบบในโรงงานผ้า ตอนท่ีทำางาน
อยู่ท่ีน่ัน ความคิดถึงท่ีมีต่อครอบครัวทำาให้เธอเขียนผลงาน
เร่ืองส้ันออกมาได้มากมาย และในตอนน้ีท่ีกลับมายังย่างกุ้ง
แล้ว เธอได้ตีพิมพ์งานรวมเรื่องสั้นของเธอออกมา 2 เร่ือง
คือ Dreaming of a New Birthday ในปี ค.ศ. 2007 และ 
Embracing the Dream Rose ในปี ค.ศ. 2012 ปัจจุบันเธอ
ทำางานเป็นบรรณาธิการให้กับนิตยสาร Sonenatha 
Literary และผลงานเร่ือง Misising น้ีเป็นผลงานท่ีเธอเขียน
ข้ึนเม่ือคร้ังได้เข้าร่วมช้ันเรียนนักเขียนบทภาพยนตร์ YFS Art 
of Screenwriting Course ในปี ค.ศ. 2012 น่ันเอง
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Vein, 2016 
by Htet Aung San, KO JET and Phyo Zayar Kyaw
31 min, colour, sound [Myanmar] 
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Synopsis

This fi lm is an exposé of the human cost of jade 
mining in Kachin state in Myanmar. The images 
of hordes of freelance miners scrambling onto 
dangerous slag heaps to fi nd a nugget of jade are 
both fascinating and appalling. Blood diamonds 
seem tame in comparison.

Biography

Htet Aung San was born in Yangon, Mynmar in 
1993. Htet Aung San graduated from Dagon University 
in 2014. He studied human rights fi lmmaking at the 
Human Dignity Film Institute (HDFI) in 2015. Vien won 
two awards at the Human Dignity International Film 
Festival (HRHDIFF) in 2016 in Yangon, Myanmar 

Ko JET was born in Mandalay, Myanmar in 1990. 
Ye Lin Aung graduated from the National University 
of Art and Culture Mandalay in 2012. He studied 
human rights fi lmmaking in the Human Dignity 
Film Institute (HDFI) in 2015.

เรื่องย่อ

ภาพยนตร์เรื ่องนี้จะเปิดเผยสิ่งที่มนุษย์ต้องเสียไปเพื่อ
แลกกับเหมืองหยกในรัฐคะฉิ่น ประเทศพม่า ภาพของ
กลุ่มคนงานเหมืองอิสระ ตะเกียกตะกายขึ ้นไปบนกอง
แร่อย่างน่าหวาดเสียวเพื ่อตามหาก้อนหยกเล็กๆ ทั้ง
ดูน่าหลงใหลและน่าตกใจไปพร้อมๆ กัน กระทั่งภาพ
ของเพชรอาบเลือดยังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อนำามา
เทียบกัน

เกี่ยวกับผู้กำากับ

เฮ็ท ออง ซาน เกิดในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เม่ือปี ค.ศ. 

1993 เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dagon ในปี ค.ศ. 
2014 และได้ศึกษาการสร้างหนังเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ี 
Human Dignity Film Institute (HDFI) ในปี ค.ศ. 2015 
นอกจากน้ีอองซานยังชนะรางวัลจากงานประกวด Human 
Dignity International Film Festival (HRHDIFF) ปี ค.ศ. 
2016 ในย่างกุ้ง ประเทศพม่าถึงสองรางวัลด้วยกัน

โค เจ็ท เกิดท่ีเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ในปี ค.ศ. 1990 
เหย่ลิงออง จบการศึกษาจาก National University of Art 
and Culture Mandalay ในปี ค.ศ. 2012 และศึกษาการ
สร้างหนังเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ี Human Dignity Film 
Institute (HDFI)ในปี ค.ศ. 2015 เช่นเดียวกับอองซาน
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THREE WHEELS

Three Wheels, 2015
by Kavich Neang
20 min, colour, sound [Cambodia]

Synopsis
During a lonely night, tuk tuk driver Nath meets a 
woman who reminds him of his past. When he 
returns home, he confesses to his wife that he wants 
to move. This realization will help them reveal 
unspoken realities of their marriage dating from the 
Khmer Rouge reign.
Biography
Kavich Neang studied music and dance at a 
young age at Cambodian Living Arts before 
graduat ing in profess ional des ign f rom 
Limkokwing University of Creative Technology in 
2013. In 2010, he directed his fi rst short fi lm, A 
SCALE BOY, as part of a documentary film 
workshop led by Cambodian fi lmmaker Rithy Panh. 
In 2013, he joined the Busan International Film 
Festival’s Asian Film Academy. In 2015, he directed 
his fi rst narrative short fi lm, THREE WHEELS, which 
premiered at the Busan International Film Festival 
that year and later won the Youth Jury award at 
the Singapore International Film Festival. In the 
same year, he made another short fi lm, GOODBYE 
PHNOM PENH which was commissioned and 
subsequently screened by Asian Film Archive. He 
is currently developing his fi rst narrative feature, 
tentatively titled WHITE BUILDING.

เรื่องย่อ

ในค่ำาคืนที่เงียบเหงาคืนหนึ่ง นัธ คนขับรถตุ๊กตุ๊ก ได้พบ
กับหญิงสาวที่ทำาให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีต เมื่อกลับถึง
บ้าน เขายอมกับภรรยาถึงความต้องการที่จะย้ายบ้าน ซึ่ง
การตระหนักรู้ในครั้งนี้จะนำาพาพวกเขาไปสู่การความจริง
ที่ซ่อนอยู่ในการแต่งงานจากยุคเขมรแดง

เกี่ยวกับผู้กำากับ

คาวิช แหน่ง ร่ำาเรียนดนตรีและการเต้นรำาต้ังแต่อายุยัง
น้อยจากสถาบัน Cambodian Living Arts ก่อนจะจบ
การศึกษาในสาขา professional design จาก Limkok-
wing University of Creative Technology เมื่อปี ค.ศ.
2013 และในปี ค.ศ. 2010 เขาได้กำากับหนังสั้นเรื่องแรก A 
SCALE BOY ในการร่วมเวิร์กช็อปหนังสารคดีที่จัดขึ้นโดย 
ฤทธี ปานห์ ผู้กำากับหนังชาวกัมพูชา ในปี ค.ศ. 2013 เขา
ได้เข้าร่วม Busan International Film Festival’s Asian 
Film Academy หลังจากนั้นคาวิชได้กำากับภาพยนตร์สั้น
เรื่องแรก THREE WHEELS เมื่อปี ค.ศ. 2015 ซึ่งได้เปิดตัว
ครั้งแรกในงาน Busan International Film Festival ปี
นั ้น แล้วไปชนะรางวัล Youth Jury Award จากงาน 
Singapore International Film Festival ในปีเดียวกัน
ด้วย

เขาได้สร้างหนังสั้นอีกเรื่องคือ GOODBYE PHNOM PENH 
เพื่อฉายให้กับ Asian Film Archive และในตอนนี้ เขา
กำาลังพัฒนาภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกของเขาที่มีช่ือคร่าวๆ 
ว่า WHITE BUILDING
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HANDS AROUND iN YANGON

Hands Around In Yangon, 2012
by Moe Satt
7 min, colour, sound [Myanmar] 
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Synopsis

Note from the director:
In the video, I recorded the hand movements of 
people around me: from laborers working on the 
streets and in the markets to friends and local 
artists. Do you think hand gestures can tell a 
story about sadness, success, and so on? There 
are moving hands, working hands, eating hands, 
communicating hands. I collect many stories about 
the hands of others.

Note from curator Roger M. Buergel:
This video emphasizes the almost autonomous 
character of the ingrained movement it follows. 
The hands are shown as if independent of their 
owners’ mind and rather integral to the activity 
they are pursuing. Could hand movements ever 
be a key to revealing the inner workings of any given 
culture? It seems they might. Seeing as how the hand 
movements are - at least to a degree - determined 
by the things they touch and leave. 

Biography

Moe Satt lives and works as an artist and curator 
in Yangon, Myanmar. Moe started creating art after 
graduating from East Yangon University in Myanmar 
with a degree in Zoology in 2005 and is part of a 
new generation of emerging Burmese artists. In 2008, 
he founded and organized Beyond Pressure, an 
international festival of performance art in Myanmar. 
He was invited to be a resident artist from several 
locations including International Residence at 
Recollets ( Paris, 2015),  IASPIA ( Sweden, 2016), 
among others. He has actively participated in live 
arts festivals in Asia & Europe. He has participated 

in several major exhibition including the Busan 
Biennale (2012), CAFA biennale (Beijing, 2013), 
Concept Context Contestation: Collective-Driven 
Art In Southeast Asia (Bangkok, 2013), The Journal 
of the Plague Year (S Korea, 2014). And An Age of 
our own Making ( Denmark, 2016). He is finalist 
of Hugo Boss Asia Art Award for emerging artists 
(2015).

เรื่องย่อ

บันทึกจากศิลปิน: ในวิดีโอน้ี ผมได้บันทึกภาพการเคล่ือนไหว
ของมือของผู้คนรอบๆ ตัวผม ตั้งแต่แรงงานที่รับจ้างอยู่ใน
ตลาดและข้างถนน จนถึงเพ่ือนๆ และศิลปินท้องถ่ิน คุณคิด
ว่าท่าทางของมือสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้หรือไม่? ไม่ว่า
จะเป็นความเศร้า ความสำาเร็จ หรืออ่ืนๆ มันมักจะมีภาพการ
เคล่ือนไหวของมืออยู่เสมอ ท้ังมือท่ีกำาลังทำางาน มีท่ีกำาลังกิน 
มือท่ีเราใช้ส่ือสาร และในวิดีโอน้ี ผมได้รวบรวมมือของผู้คน
หลายคน และเร่ืองราวมากมายท่ีแฝงอยู่ในท่าทางของพวกเขา

บันทึกจากภัณฑารักษ์ โรเจอร์ เอ็ม เบอร์เกิล: ประเด็นหลัก
วิดีโอช้ินน้ี อยู่ท่ีตัวละครท่ีทำาทุกอย่างอย่างอิสระและเป็นตัว
เอง กับการเคลื่อนไหวที่ฝังแน่นอยู่ในร่างกายของพวกเขา 
โดยมีมือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงอิสรภาพในจิตใจของตัวละคร
น้ัน ๆ และเป็นจุดสำาคัญสำาหรับส่ิงท่ีเขาจะทำาในลำาดับถัดไป 
เม่ือดูจากท่าทางการเคลื่อนไหวของมือแล้ว มันดูราวกับว่า 
การกระทำาของพวกเขาถูกกำาหนดไว้แล้ว โดยส่ิงท่ีพวกเขา
สัมผัสและท้ิงขว้าง อย่างน้อยก็ในระดับหน่ึง

เกี่ยวกับผู้กำากับ

โม สัท เป็นศิลปินและภัณฑารักษ์ที่ทำางานและใช้ชีวิตอยู่
ในย่างกุ้ง ประเทศพม่า โมเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลัง
จบการศึกษาสาขาสัตววิทยา จากมหาวิทยาลัย East Yangon 
ประเทศพม่า ในปี ค.ศ. 2005 และกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของศิลปินพม่ารุ่นใหม่ ในปี ค.ศ. 2008 เขาได้ก่อตั้ง Inter-
national Festival of Performance Art ชื ่อ Beyond 
Pressure ข้ึนในพม่า โมถูกรับเชิญไปเป็น resident art-
ist ให้กับหลายๆ ที่ รวมถึง International Residence 
at Recollets ในปารีส ในปี ค.ศ. 2015 และ IASPIA ที่
สวีเดน ในปี ค.ศ. 2016 ด้วย เขาได้เข้าร่วมเทศกาลชีวศิลป์
ทั้งในเอเชียและยุโรป และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดง
ใหญ่ๆ หลายงาน ได้แก่ งาน Busan Biennale ในปี ค.ศ. 
2012 งาน CAFA biennale ที่ปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 2013 งาน 
Concept Context Contestation: Collective-Driven 
Art In Southeast Asia กรุงเทพ ปี ค.ศ. 2013 งาน The 
Journal of the Plague Year เกาหลีใต้ ปี ค.ศ. 2014 
และ An Age of our own Making ที่เดนมาร์ก ปี ค.ศ. 
2016 นอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงที่ผ่านไปถึงรอบ
สุดท้ายของงาน Hugo Boss Asia Art Award สาขาศิลปิน
หน้าใหม่ ประจำาปี ค.ศ. 2015 อีกด้วย 
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THE PURPLE KiNGDOM

The Purple Kingdom, 2016 
by Pimpaka Towira
30 min, colour, sound [Thailand] 

Synopsis
This film is inspired by the case of the forced 
disappearance of an ethnic Karen activist Porlajee 
Rakchongcharoen (a.k.a. Billy) who went missing 
in Thailand near Kaeng Krachan National Park in 
Petchaburi province, 100 miles (161 km) south of 
Bangkok. Park authorities arrested the Karen activist 
on April 17, 2014 for possessing a wild honeycomb 
and six bottles of wild honey but released him after 
giving a warning. He disappeared shortly afterward.

In 2012, Billy led a Karen group that filed a complaint 
with the Central Administrative Court against the 
Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation and the Natural Resources and 
Environment Ministry. The case focuses on the 
actions of Kaeng Krachan National Park chief and 
other forestry officials, who burned down 20 Karen 
houses in a 2011 operation to deal with forest 
encroachment. Billy had been collecting evidence 
and interviewing witnesses to press his case.  Seeking 
justice amidst struggling with the authorities, Billy’s 
wife, played by his real wife, has found herself in a 
daze trapped in between a dream world and reality. 
In the meantime, a middle-class woman named 
Woon has been searching for her husband’s dead 
body, who was killed in a helicopter crash in the 
jungle.

Biography
Pimpaka TOWIRA (Thailand) is the first female 
Thai director to be noticed by international 
viewers and critics. International acclaim came 
with her feature debut One Night Husband. 
Towira writes, directs and produces all her 

films. She has been invited as a jury member 
for many film festivals and won the Silapathorn 
Award (an honour for Thai contemporary artists) 
in 2009, presented by the Ministry of Culture in 
Thailand.

เรื่องย่อ

ในดินแดนที่ความจริงซ้อนทับกับเรื่องแบบนิยาย หญิงสาว
สองคนสองสถานะต่างสูญเสียชายคนรัก ทั้งสองคนต่าง
ไขว่คว้าและค้นหาร่างของชายคนรักที่หายไป

หนังสั้นเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากคดีสูญหายของนาย พอ
ละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ ผู้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ด่านตรวจแม่มะเร็ว อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานในวันที่ 17 เมษายน 2557 และเจ้า
หน้าที่อ้างว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว 

ในช่วงที่เขาถูกควบคุมตัวนั้นเป็นช่วงเวลาขณะเดินทาง
จากบ้านโป่งลึกไปยังตัวอำาเภอเพื่อเตรียมข้อมูลคดีชาว
บ้านฟ้องหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในเวลานั้น 
จากเหตุเผาบ้านกะเหรี่ยงและทรัพย์สินของชาวบ้านใน
เขตอุทยานแห่งชาติระหว่างปี 2553 และ 2554

จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่ไม่มีใครพบเห็น
บิลลี่อีกเลย

เกี่ยวกับผู้กำากับ

พิมพกา จบภาพยนตร์ จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และนับต้ังแต่ช่วงปี 2533 เป็นต้นมา พิมพกาเป็น
หน่ึงในผู้บุกเบิกการสร้างภาพยนตร์อิสระ หรือ หนังอินด้ีของ
ไทย

“คืนไร้เงา” ภาพยนตร์ขนาดยาวเร่ืองแรกของเธอได้รับการคัด
เลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานานาชาติท่ีกรุงเบอร์ลิน
คร้ังท่ี 53 (53rd Berlin International Film Festival 2003) 
ความสำาเร็จของ “คืนไร้เงา” จากนานาชาติ เอ้ือให้พิมพกา
กลายเป็นผู้กำากับหญิงไทยคนแรกท่ีเป็นท่ีรู้จักของวงการ
ภาพยนตร์นานาชาติและนักวิจารณ์ต่างประเทศ

นอกเหนือจากการเป็นผู้กำากับและโปรดิวเซอร์ พิมพกาได้
มีส่วนในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ในบทบาท
ของ โปรแกรมม่ิง ไดเรคเตอร์ (Programming Director) อาทิ 
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปี 2551 และ 2552, 
เทศกาลภาพยนตร์พุทธศาสนาปี 2555, เทศกาลภาพยนตร์
อาเซียน ปี 2558

ปี 2552 พิมพกาได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ จาก
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
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PLEASE TALK TO ME

Please Talk to Me (พูดสิ อีดอก), 2016
by Chantana Tiprachart 
18 min, color, sound [Thailand] 
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Synopsis

3 girls talk about Rohingya

Biography

Chantana Tiprachart was born on November 24,1991. 
She graduated in Marketing and Advertising from the 
Communication Arts program at Burapha University 
(Thailand) in 2014. Her short film, “STATUS, 
DIRECTIONLESS, GOODNIGHT” was a finalist at the 
16th, 17th and 18th Thai Short Film & Video Festival.  
She began her career as a freelancer film crew of 
Thai films and has been a scriptwriter for TV programs 
from 2014 until now.

เรื่องย่อ

เด็กสาวสามคนจับกลุ่มคุยกันเร่ืองชาวโรฮิงญา

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ฉันทนา ทิพย์ประชาติ เกิดวันท่ี 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 
จบการศึกษาสาขา Marketing and Advertising Major 
from Communication Arts Program จากมหาวิทยาลัย
บูรพาในปี ค.ศ. 2014 ภาพยนตร์ส้ันของเธอเร่ือง “STATUS, 
DIRECTIONLESS, GOODNIGHT” ถูกเสนอช่ือเข้าชิงรางวัล
ชนะเลิศจากงาน Thai Short Film & Video Festival ถึง
สามคร้ังด้วยกัน ได้แก่ คร้ังท่ี 16 17 และ18 เธอเร่ิมทำางาน
ในฐานะทีมงานภาพยนตร์อิสระในวงการภาพยนตร์ไทย 
และเขียนบทให้การรายการทีวีต้ังแต่ ปี ค.ศ. 2014 จนถึงปัจจุบัน
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MADE iN CHiANG MAi
PROGRAM

The city of Chiang Mai boasts a large number of educational institutions and art spaces. It 
is not surprising then that so many filmmakers have produced work here, from narrative to 
experimental to documentary films. The films selected for this program are notable for their 
personal qualities and bold expression of thought. 
 
เชียงใหม่เป็ฺนจังหวัดที่มีสถานศึกษาและพื้นที่ทางศิลปะมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ 
จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้สร้างหนังสั้นออกมามากมายหลากหลายแนวทั้งหนังเล่าเรื่อง หนังทดลอง สารคดี 
ซึ่งหลายเรื่องมีมุมมองเฉพาะตัว กล้าคิดกล้าทำา ส่งผลให้หนังมีความโดดเด่นอย่างมาก
ซึ่งหนังที่ผมเลือกมา ถือเป็นตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นดังกล่าว

Curated by Bodin Theparat บดินทร์ เทพรัตน์ [Panya Movie Club]



AIM, 2016
by Aroonakorn Pick
30 min, colour, sound
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AiM

Synopsis

This is a story of a migrant family who works at a 
resort. Their boss had been quietly obsessed with 
his power and control.

Biography

Director
Aroonakorn Pick
Currently he works as a trader. Making fi lm is his 
hobby. His interest in fi lming started when he 
was in university. From fi lming just for fun with 
his friend to enter the contest, win a prize and get 
scholarship. AIM is one of the short fi lms under 
the Holding Hand Project.

Producer
Pornsuk Koetsawang
She is a director of Friends Without Borders, the 
small organization works for promoting human 
rights of refugee, migrant worker and native people 
in Thailand. With knowledge from studying fi lm, 
she started the Holding Hands project to support 
and promote local new generation’s ability in 
making short fi lm. AIM is a part of this project. 
She is also a producer for a number of fi lms under 
Mayim studio’s and Friend Without Boundary 
organization’s name.

เรื่องย่อ

เรื่องราวของแรงงานข้ามชาติครอบครัวหน่ึงซึ่งเป็นลูกจ้าง
อยู่ในรีสอร์ทของนายจ้างที่มีนิสัยชอบควบคุมและบ้า
อำานาจอย่างเงียบๆ 

เกี่ยวกับผู้กำากับ

อรุณกร พิค ปัจจุบันทำาอาชีพค้าขายเป็นหลัก โดยมี
ภาพยนตร์เป็นเหมือนงานอดิเรก เขาเริ่มหันมาสนใจทำา
ภาพยนตร์สั้นเมื่อสมัยเรียนในมหาวิทยาลัย จากการทำา
เล่นๆ กับเพื ่อน แล้วจึงเริ ่มส่งประกวด ได้รับรางวัล 
จนไปถึงการได้ทุน ซึ่ง AIM คือหนึ่งในภาพยนตร์สั้นภาย
ใต้โครงการเกี่ยวก้อย

เกี่ยวกับผู้อำานวยการสร้าง

พรสุข เกิดสว่าง ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการมูลนิธิเพื่อน
ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเล็กๆ ที่ทำางานส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ และชนเผ่าพื้น
เมืองในประเทศไทย ด้วยพื้นฐานการศึกษาด้านภาพยนตร์ 
เธอริเร่ิมโครงการเกี่ยวก้อยซึ่งสนับสนุนและสร้างศักยภาพ
ให้แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่จากชุมชนท้องถิ่นในการ
สร้างภาพยนตร์สั ้น และ AIM คือหนึ่งในผลงานภายใต้
โครงการเกี่ยวก้อย นอกจากนี้เธอยังเป็นโปรดิวเซอร์
ให้แก่ภาพยนตร์ที่ผลิตในนามหมายิ้มสตูดิโอและเพื่อนไร้
พรมแดนอีกจำานวนหนึ่ง
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0.001 Gravity X Father, 2015
by Kavinnat Haukhao
4.21 min, colour, sound M
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0.001 GRAviTY x FATHER

Synopsis

If there are 11 dimensions in the universe of string 
theory, gravity can lead us to the dimension 
of spiritual existence in the form of energy. That 
made me able to meet my father again.

Biography

Director
Kavinnat Haukhao is a fourth year student of 
Media Arts and Design division, Fine art faculty, 
Chiang Mai University. His Past work “Mama told 
me” win the third prize in Climate Change’s Short 
film contest in 2015. His films also includes 
“Oy... Puodjai” (2016), “galileo” (Video Art, 2016) and 
“Phu Prasob Pai” (Installation, 2016).

Producer
Santipab Ingong-ngam is a lecturer of Video Art in 
Media Arts and Design division.

เรื่องย่อ

ถ้าหากจักรวาลนี้มีถึง 11 มิติ ตามทฤษฎีสตริง แรงดึง 
ดูดจะสามารถนำาเราไปสู่มิติที่วิญญาณที่อยู่ในรูปแบบ
พลังงานดำารงอยู่ในรูปแบบพลังงาน และนั่นจะทำาให้ฉันได้
เจอกับพ่ออีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้กำากับ

กวินนาฏ หัวเขา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา Media 
Arts and Design คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผลงานที่ผ่านมาของเขา “ก็แม่บอกแล้ว” (Mama told 
me) ที่เป็นหนังสั้นประกวดโครงการ Climate Change 
2015 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “โอ๊ย ... ปวดใจ” ปี 
2016, “galileo” (Video Art) ปี 2016 และ “ผู้ประสบ
ภัย” (Installation) ปี 2016 

เกี่ยวกับผู้อำานวยการสร้าง
สันติภาพ อินกองงาม อาจารย์วิชา Video Art สาขา 
Media Arts and Design
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Side A - Side B, 2016
by Kanrawee  Butchon
17 min, colour, sound
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SiDE A - SiDE B

Synopsis

Side A - side B is a documentary that presents the 
story of diversity of ethnic, culture, and society at 
the Night Bazaar area in Chiang Mai. The lifestyle 
between Muslim community (Ban Hor) and resi-
dents of night bazaar is totally opposite. This 
led to a question, how is different way of 
lives among them? 

Biography

Director
Kanrawee Butchon is a second year student from 
Media Arts and Design division, faculty  of Fine Arts, 
Chiang Mai University.

Producer
Araya Punpat is a second year student from Media 
Arts and Design division, faculty  of Fine Arts, Chiang 
Mai University.

เรื่องย่อ

เรื่องราวของกลุ่มมุสลิมจีนฮ่อที่มีการตั้งชุมชนเป็นมัสยิด
บ้านฮ่อ ซึ่งอยู่ในแถบไนท์บาซาร์เชียงใหม่ในปัจจุบัน เรา
จะมองเห็นถึงการอยู่ร่วมกันของบริบททางวัฒนธรรมที่ขัด
แย้งกันระหว่างชุมชนมุสลิมที่มีความเคร่งทางศาสนากับ
ชุมชนธุรกิจไนท์บาซ่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลาง
คืนเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างไร? ความเห็นของท้ังสองฝ่ายมี
ต่อกันอย่างไร?

เกี่ยวกับผู้กำากับ

กานต์รว ี บุตรชน เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 คณะ
วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื ่อศิลปะและการออกแบบสื ่อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับผู้อำานวยการสร้าง

อารีญา พันธแพทย์ เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
คณะวิจ ิตรศิลป์  สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ
สื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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The Lost Wizards of Thailand (คุณฤาษี คุณเป็นใคร), 
2016 by Francis Wilmer, Harry Virtanen and 
Chonlada Lynn Bennett – 20 min, colour, 
sound
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THE LOST WizARDS

Synopsis
They are the hermits, the lost wizards of 
Thai land. A small  number stayed in the 
wilderness. There they lived like a thousand years 
ago to keeping their practice alive. They still exist 
today, in the forest, in the cave, in the village and 
in the cities.

Biography

Directors and Producers
Francis Wilmer directed his first funded docu-
mentary ‘The Mean World Syndrome’ aged 18 
in Ireland. He dropped out of education and left 
London for Chiang Mai. He has since worked from 
the bottom up in various roles in journalism and 
news production.
Harry Virtanen, born in Sweden to a Thai moth-
er, worked as a garbage man, a boat security 
guard, a telemarketer, a cook, a nanny and in 
retail before leaving Stockholm for Chiang Mai to 
follow his passion for visual storytelling.
Chonlada Lynn Bennett born in London, raised in 
Bangkok, descends from a family with a rich his-
tory in Thai film production, currently a PhD stu-
dent at Chiang Mai University. She spends most 
of her time working on her rice field in Lamphun 
but in her free time prefers to follow the family 
tradition of filmmaking.
Graduates of nowhere Francis and Harry started from 
humble beginnings. Francis’ background in journalism 
and Harry’s in video production coupled with Chonla-
da’s real world understanding and experience, led to a 
stellar collaboration in documentary and story telling. 
Following their desire to shine a light on some of the 
more unknown and unconventional stories in the world.

เรื่องย่อ

สารคดีถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มฤาษีผู้เชี ่ยวชาญด้าน
คาถาอาคม พวกเขาอาศัยอยู่ทั ้งในป่าและในเมือง โดย
ยังคงรักษาวัตรปฏิบัติไปในแนวทางเหมือนฤาษีเมื่อ
พันปีที่แล้ว

เกี่ยวกับผู้กำากับและผู้อำานวยการสร้าง

ฟรานซิส วิลเมอร์ เป็นนักสร้างภาพยนต์ชาวอังกฤษ เขากำากับ
ผลงานสารคดีเร่ืองแรก The Mean World Syndrome ใน
ประเทศไอร์แลนด์ ตอนเขาอายุ 18 ปี เขาได้ลาออกจาก
มหาวิทยาลัยและย้ายจากลอนดอนมาอยู่เชียงใหม่ ซ่ึงเขา
ได้ไต่เต้าทำางานในบทบาทท่ีหลากหลายท้ังในด้านการเขียน
ข่าวและการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ 

แฮร์ร่ี เวอร์ทาเน็น เกิดท่ีประเทศสวีเดิน แต่แม่ของเขาเป็น
คนไทย เขาเคยทำางานในหลากหลายบทบาททั้ง คนเก็บ
ขยะ ยามรักษาความปลอดภัยของเรือ นักการตลาดการ
โทรศัพท์ พ่อครัว  พ่ีเล้ียงเด็ก และทำางานในร้านขายของชำา 
ก่อนท่ีจะย้ายจากสตอคโฮล์ม มาเชียงใหม่ เพ่ือตามความฝัน
ด้านการเล่าเร่ืองผ่านส่ือภาพยนต์

ชลลดา ลิน เบนเน็ต เกิดที่ลอนดอนและเติบโตที่กรุงเทพฯ 
ในครอบครัวที่ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การผลิต
ภาพยนตร์ไทย ปัจจุบันเธอกำาลังศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ
การดูแลนาข้าวของเธอในจังหวัดลำาพูน แต่ในเวลาว่าง
ชลลดาก็ตามรอยครอบครัวของเธอในการทำาหนัง

การที่พวกเขาไม่ได้จบการศึกษามาจากที่ไหน ทั้งฟรานซิส
และแฮร์รี่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ผ่านการไต่เต้าในบทบาท
ต่างๆ จากภูมิหลังของฟรานซิสผู ้ที ่ทำางานข่าวมาก่อน 
และประสบการณ์ด้านการผลิตรายการของแฮร์รี่ ผสาน
ไปกับความเข้าใจและประสบการณ์ทำางานจริงในการ
ผลิตภาพยนตร์ของชลดา ทำาให้เกิดผลงานที่โดดเด่นจาก
การรวบรวมความถนัดของทั้งสามในงานสารคดีและการ
เล่าเรื่อง ผ่านการไล่ตามความปรารถนาที่จะสร้างความ
สนใจให้กับเรื ่องราวที ่คนส่วนมากยังไม่รับรู้ และเรื่อง
ราวที่แปลกใหม่ในโลกใบนี้

OF THAiLAND
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JAPANESE ARTiSTS’ FiLM 
PROGRAM

“Yu Araki’s work takes the audience on a historical journey to unearth a Christian choir that 
was lost in 16th century Japan. Through Hikaru Fujii’s documentary of the enactment of Japa-
nese education system by young Korean students we gain a glimpse into their experiences of 
the Japanese education system during World War II. Kyunchome has victims of the Fukushi-
ma nuclear disaster electronically erase the gates on the road to their home on a computer 
screen, hoping to help them find their way back home. Nobuhiro Shimura’s Japanese Cattle 
uncovers the hidden story of the origin of Japanese cows. Hikaru Suzuki presents a mash-up 
Doraemon animation without characters. Midori Mitamura documents how she reunited with 
her old friends and discovered intimate friendship again. Mai and Naoto Kobayashi seek to 
find themselves within everything in daily life. 

This program showcases diverse contexts and discourses around history, the Fukushima nu-
clear incident, and reminisces about memories and more. Both the audience and artists can 
discover something that was once lost.” 

งานของ ยู อารากิพาผู้ชมทัศนาจรทางประวัติศาสตร์ไปขุดคุ้ย คณะประสานเสียงชาวคริสต์ที่ศูนย์หายไปใน
ศตวรรษที่ 16 ในประเทศญี่ปุ่น   ในงานสารคดีของฮิคารุ ฟูจี เราเห็นกฏหมายระบบการศึกษาญี่ปุ่นโดยเด็ก
นักเรียนเกาหลี ซึ่งผ่านการศึกษาด้วยระบบญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง Kyunchomeได้ให้ผู้ประสบภัย
พิบัติของระเบิดฟุกุชิมะลบภาพประตูทางเข้าบ้านของเขาบนจอคอมพิวเตอร์ หวังว่าจะช่วงยให้พวกเขาหาทาง
กลับบ้านได้  วัวญี่ปุ่นของโนบุฮิโร ชิมมูระ ได้เปิดเผยเรื่องที่ซ่อนเร้นที่มาของวัวญี่ปุ่น ฮิคารุ ซุสุกิเสนอ อนิเมชั่
นที่ผสมภาพเกี่ยวกับโดราเอม่อนที่ไม่แสดงตน

Curated by Hitomi Hasegawa [MIACA - Moving Image Archive of Contemporary Art]



Angelo Lives, 2014
by Yu Araki
14.24 min, colour, sound

ANGELO LivES

Synopsis
The video work, entitled “ANGELO LIVES,” makes 
references to Shusaku Endo’s novel “Silence” 
(1966). It is fi ctitiously narrated by the ghost of Anjiro, 
a Japanese convicted murderer who fl ed Japan to 
the Malaysian state Malacca in the 16th century, 
returning later back to Japan with Francisco Xavier 
and two additional Jesuits, as an interpreter, in 
what is documented as the fi rst Jesuit mission to 
Japan. The video also forges false connections 
between the spread of Christianity to the new 
world and the export of olive oil. 
Introduced by Shai Ohayon (Director, The Container)

Biography
Yu Araki is an artist and fi lmmaker who describes 
his peripatetic practice as “a form of cultural 
espionage.” He works in various international 
locations in order to examine the ways in which 
different cultural, socio-political, and geographical 
contexts inform his output. With a background 
in sculpture and new media, Araki approaches 
each new project with a careful consideration of 
both site and medium, often allowing production 
to be dictated by his working environment and 
the available materials. Recently, his work has 
considered the uncertainty of translation and the 
productive potential of mistranslation.
Araki received his Bachelor of Fine Arts in Sculpture 
from Washington University in St. Louis (USA) in 
2007, and completed his Master of Film and New 
Media Studies from Tokyo University of the Arts 
(Japan) in 2010. 
He currently lives and works in Tokyo, Japan.

เรื่องย่อ

ผลงานวิดีโอ “ANGELO LIVES” ถูกสร้างขึ้นโดยอิงจาก
นิยายเรื่อง Silence (1966) ของ ชูซาคุ เอ็นโดะ ที่นำามา
เล่าผ่านปากของผี อันจิโร่ ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่หนีจาก
ญี่ปุ่นไปยังรัฐมะละกาในมาเลเซีย ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
16 เขากลับไปยังญี่ปุ ่นอีกครั้งในฐานะล่ามที่มาพร้อม
กับ ฟรานซิสโก ซาเวียร์ และพระเยสุอิตอีกสองคน ซึ่งได้
รับการบันทึกไว้ว่าเป็นการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกใน
ญี่ปุ่น งานวิดีโอเรื่องนี้ยังได้จับแพะชนแกะให้เรื่องการแผ่
ขยายของศาสนาคริสต์ไปยังโลกใหม่นั้นเกี่ยวข้องกับการ
ส่งออกนำ้ามันมะกอกด้วย

แนะนำาโดย ชาอิ โอฮายน (ผู้กำากับภาพยนตร์เรื ่อง The 
Container)

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ยู อารากิ เป็นศิลปินและนักทำาหนังผู้อธิบายปฏิบัติการ
พเนจรของเขาเองว่าเป็น “รูปแบบหนึ่งในการจารกรรม
วัฒนธรรม” เขาทำางานในหลายที่ทั ่วโลกเพื่อทดสอบวิถี
ของการยกให้บริบททางวัฒนธรรม การเมือง สังคม และ
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน นำาพาไปสู่ผลลัพธ์เป็นงานของ
เขาขึ้นมา การมีพื้นฐานในด้านประติมากรรมและสื่อใหม่
ทำาให้ อารากิ รังสรรค์โครงงานใหม่แต่ละงานโดยพิจารณา
พื้นที่กับตัวสื่ออย่างละเอียดลออ แล้วก็มักจะปล่อยให้
ผลงานถูกบงการให้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมในการทำางาน
กับวัตถุดิบเท่าที่หามาใช้ได้ด้วย ผลงานในปัจจุบันของ
เขานั้นเน้นไปที่ความแปรปรวนของการแปลกับศักยภาพ
ทางการผลิตจากการแปลผิด

อารากิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิจิตรศิลป์ในวิชา
ประติมากรรม จาก Washington University ในเซ็นต์
หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 2007 และจบ
ปริญญาโททางด้านภาพยนตร์และสื่อใหม่ศึกษาจาก 
Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น ในปี 
ค.ศ. 2010

ปัจจุบันเขาพำานักและทำางานอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น
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The Story of Making Lies, 2015
by Kyun Chome
9.30 min, colour, sound

THE STORY OF MAKiNG LiES

Synopsis
We made this work with people who can’t go 
back to their home because of the nuclear 
power plant accident in Fukushima and still live 
in temporary housing. We asked them to remove 
barricades that block the way to home with 
Photoshop. 
Those barricades are removed on the screen, 
however the conversation while removing shows 
us invisible barricades that stand between the 
past and now.

Biography
Art unit “Kyun Chome” formed in 2011 with Eri 
Honma and Nabuchi who graduated from Bigakko, 
an alternative art school in Tokyo in 2011. Won 
the grand prize at “17th Taro Okamoto Award” in 
2014. Their practice often create on disasters and 
big social revolutions sites. In the recent years, 
they worked with foreign communities at site and 
exhibited in Thailand, Germany and UK. While, 
they constantly have solo exhibition once a year 
in Tokyo, Japan since 2011.

เรื่องย่อ

เราทำาหนังเรื่องนี้ร่วมกับคนที ่กล ับบ้านไม่ได ้ เพราะ
อุปัทวเหตุของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในเมืองฟุกุชิมะ 
แล้วยังต้องอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวกันอยู่ เราได้ขอให้
เขารื้อแนวรั้วกั้นที่ขวางทางกลับบ้านออกด้วยโปรแกรม
โฟโตช็อป

รั้วกั้นถูกลบรื้อหายไปเพียงในจอเท่านั ้น แต่บทสนทนา
ระหว่างการลบ กลับได้เผยรั้วล่องหนที่ตั้งขวางอยู่ระหว่าง
อดีตกาลกับปัจจุบันให้ปรากฏขึ้นมา

เกี่ยวกับผู้กำากับ

กองกำาลังศิลปะ “คิยุน โชเมะ” ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2011 
โดย เอริ ฮอนมะ กับ นาบุจิ ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียน
ศิลปะทางเลือก Bigakko ที ่กรุงโตเกียวในปีเดียวกัน
นั้น และชนะเลิศรางวัล Taro Okamoto ครั้งที่ 17 ใน
ปี ค.ศ. 2014 ปฏิบัติการของพวกเขามักจะสร้างอยู่ใน
พ้ืนที่ภัยพิบัติหรือพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมคร้ังใหญ่
ต่างๆ โดยในช่วงปีหลังๆ นี้ พวกเขาทำางานกับชุมชนคน
ต่างด้าวและจัดแสดง ทั้งในประเทศไทย เยอรมนี และ
สหราชอาณาจักร โดยที่ยังคงจัดแสดงงานปีละครั้งที่กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาตลอดนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011



30 31

J
A

P
A

N
E

S
E

 A
R

T
iS

T
S

’ 
F

iL
M

 P
R

O
G

R
A

M
J

A
P

A
N

E
S

E
 A

R
T

iS
T

S
’ F

iL
M

 P
R

O
G

R
A

M

Doraemon, 2015
by Hikaru Suzuki
7.28 min, colour, silent

DORAEMON

Synopsis

There is no character in the house in the video, 
even though ‘Doraemon’ and his family must 
have been in his house.

Biography

Hikaru Suzuki was born in Fukushima in 1984. He 
studied video art and sculpture at the Musashino 
Art University in Tokyo and media studies and 
video art at the Institute of Advanced Media Arts 
and Sciences (IAMAS) in Gifu, Japan, narratively in 
Film University Babelsberg Konrad Wolf in Germany and 
experimental fi lm as guest student in Nina Fischer class 
in Berlin art university. His artistic work includes, the 
f i lms GOD AND FATHER AND ME (2008) , 
Anrakuto (2011) and Mr.S & Doraemon (2012 ). 
Suzuki was invited Media Art Film Festival in Tokyo 
and the Yamagata International Documentary Film Fes-
tival, among others ART AWARD TOKYO 2008 and 
the Grand Prize Independent Film Festival Cine 
Drive 2012. He also received in 2013 a grant from 
the POLA ART FOUNDATION, which enabled him 
to deepen his work in Berlin. He currently lives in 
Berlin and makes fi lm. 

เรื่องย่อ

ในวิดีโอนี้ มันไม่มีตัวละครใดๆ อยู่ในบ้าน แม้ว่า ‘โดราเอ
มอน’ และครอบครัวควรจะต้องอยู่ในบ้านของเขาก็ตาม

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ฮิคารุ ซุซุกิ เกิดที่เมืองฟุกุชิมะ ในปี ค.ศ. 1984 เขาศึกษา
ด้านศิลปะวิดีโอและประติมากรรมที่ Musashino Art 
University ในกรุงโตเกียว ด้านสื่อศึกษาและศิลปะวิดีโอ
ที่ Institute of Advanced Media Arts and Sciences 
(IAMAS) ในกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น และที่ Film University 

Babelsberg Konrad Wolf ในประเทศเยอรมนี ส่วนใน
ด้านวิดีโอทดลอง เขาได้เป็นนักเรียนรับเชิญในห้องเรียน
ของ นีน่า ฟิสเชอร์ ที่ Berlin Art University งานเชิง
ศิลปะของเขาได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง GOD AND FATHER 
AND ME (2008), Anrakuto (2011) และ Mr.S & 
Doraemon (2012) ซุซุกิได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในงาน 
Media Art Film Festival ในกรุงโตเกียว และ Yamagata 
International Documentary Film Festival ทั้งยังได้
รับรางวัล ART AWARD TOKYO 2008 และชนะเลิศ 
Independent Film Festival Cine Drive 2012 
เขายังได้รับทุน POLA ART FOUNDATION ในปี ค.ศ.
2013 ซึ่งทำาให้เขาสามารถพัฒนางานของเขาต่อไปได้ใน
เบอร์ลิน ปัจจุบันนี้เขาก็ยังพำานักและทำาหนังอยู่ที่นั่น

The Educational System of an Empire, 2015
by Hikaru Fujii
21 min, colour, sound

THE EDUCATiONAL SYSTEM OF 

Synopsis
The work intersperses archival footage with new 
footage fi lmed by Fujii himself. The archival footage 
is excerpted from The Educational System of Ja-
pan, an instructional fi lm produced by the Provost 
Marshal General of the War Department of the 
United States for use in the Civil Affairs Training 
Schools that were set up across the country for 
the purpose of teaching about the societies and 
languages of enemy countries.
The footage was combined with voiceover narration 
to show how the Empire of Japan implemented a 
program to Japanize its subjects in accordance 
with national policy – not only in schools but also 
in the realm of everyday life. On the other hand, 
Fujii’s footage was shot in 2015 during his participation 
in the residency program, where he organized a work-
shop with Korean students about memories of war. 
The students were shown archival footage of historical 
incidents, and then asked to act out what they had 
seen and communicate it to peers who had not 
viewed the footage.
Biography
Hikaru Fujii born in 1976, artist and filmmaker 
Hikaru Fujii Lives and works in Tokyo. Fujii studied at 
ENSAD (Paris) and obtained DEA (MA) from University 
de Paris 8. He creates video installations that 
respond to contemporary social problems. He 
makes use of extensive research and fi eldwork 
investigating existing systems and structures, based 
on the idea that art is produced out of the intimate 
relationship between society and history. His 
work explores modern education and social systems 
in Japan and Asia as well as the nature of museums 
and art museums.

เรื่องย่อ

ผลงานเรื่องนี้มาจากการแกว่งกวนฟุตเทจเก่าจากแฟ้ม
จดหมายเหตุเข้ากับฟุตเทจหนังใหม่ที่ ฟุจิอิ ถ่ายขึ ้นเอง 
ฟุตเทจเก่านั้นนำามาจากหนังคู่มือ เรื่อง ระบบการศึกษา
ในประเทศญี่ปุ่น ที่ผลิตโดยนายพลทหารสารวัตรแผนก
การสงครามแห่งสหรัฐอเมริกา สำาหรับใช้ในโรงเรียน
ฝึกฝนการพลเรือนที่ตั้งขึ้นทั่วประเทศไว้สอนเรื่องสังคม
และภาษาของนานาประเทศศัตรู ฟุตเทจถูกผสมเข้ากับ
เสียงบรรยายที่ช่วยให้รู้ว่าจักรวรรดิญ่ีปุ่นนั้นดำาเนินการให้
ผู้อยู่ใต้การปกครองกลายเป็นญี่ปุ่นด้วยนโยบายแห่งชาติ
ได้อย่างไรซึ่งไม่เพียงดำาเนินการผ่านประดิษฐกรรมอย่าง
โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงอาณาบริเวณของ
ชีวิตประจำาวันด้วย และในด้านฟุตเทจใหม่นั้น ฟุจิอิ ถ่าย
ขึ้นระหว่างการเป็นศิลปินในพำานักเมื่อ ปี ค.ศ.2015 ที่เขา
ได้จัดเวิร์กช็อปในเรื่องความทรงจำาเกี่ยวกับสงครามโดย
การฉายฟุตเทจสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ จาก
แฟ้มจดหมายเหตุให้นักเรียนชาวเกาหลีชม แล้วขอให้
พวกเขาทำาการแสดงหรือหาทางถ่ายทอดสิ่งที่ชมต่อไปให้
กับคนที่ไม่ได้ดูอีกทีหนึ่ง

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ฮิคารุ ฟุจิอิ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1976 เป็นศิลปินและนักทำา
หนังท่ีพำานักและทำางานอยู่ในกรุงโตเกียว ฟุจิอิ เรียนท่ี ENSAD 
(กรุงปารีส) และได้รับประกาศนียบัตร (เทียบเท่าปริญญา
โท) จาก University de Paris 8 เขาสร้างงานวิดีโอ
จัดวางท่ีตอบโต้กับปัญหาสังคมร่วมสมัย และใช้การวิจัย
กับการลงภาคสนามที่กว้างขวางเข้าสอบสวนทั้งระบบ
และโครงสร้างต่างๆ โดยยืนพื้นอยู่บนความคิดที่ว่าศิลปะ
นั้นถูกสร้างข้ึนมาจากความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง
สังคมกับประวัติศาสตร์ ผลงานของเขาได้เปิดการสำารวจ
การศึกษาสมัยใหม่ ระบบสังคมในญี่ปุ่นและเอเชีย รวมถึง
ธรรมชาติของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ด้วย

AN EMPiRE
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Till We Meet Again, 2013
by Midori Mitamura
16.54 min, colour, sound

TiLL WE MEET AGAiN

Synopsis

“Till We Meet Again “ was a famous American pop 
song during the First World War. For this work, 
Mitamura uses the title of this song to reflect 
on the meetings with her friends in Europe in 2013 
when she visited her friends who have not seen 
each other for many years.

The artist wonders;
“When will be the next time to meet them again? 
Can I visit them again? Listening to the recorded 
voices and sounds, they bring back the past in my 
mind with a bodily sensation. After came back 
from this trip, I am still thinking about my 
friends’ everyday lives, which continue where far 
away across the sea. I think about them who are 
just like my family in Europe”

“Till We Meet Again” is a work that evokes 
nostalgic memories, that the feelings once lost, 
and found again when one reunites the old friends.

Biography

Midori Mitamura has exhibited her works widely 
in various countries around the globe since 1993.  
Her installations structure space through the 
combination of diverse materials such as photos, 
images, music, words, daily objects so as to 
pretend “a drama which people can venture 
into.” Her installations appear like picture book 
illustrations and the people who view them can 
imagine a story from each item. Her artworks try 
to share with people awkward and endearing 
emotion and memory that are familiar and close 
to anyone and everyone’s lives through the 
everyday details of life.

เรื่องย่อ

“Till We Meet Again” เป็นเพลงป็อปอเมริกันท่ีมีช่ือเสียง
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง มิตามุระ ได้อิงช่ือ “Till We 
Meet Again” ให้หนังเร่ืองน้ีเข้ากับการได้พบกับเพ่ือนๆ ของ
เธอในยุโรป เม่ือปี ค.ศ. 2013 เธอเดินทางเพ่ือไปเย่ียมเยียน
เพ่ือนๆ ท่ีไม่ได้พบกันมานานแสนนาน

ตัวศิลปินเธอตั้งข้อสงสัยไว้ว่า “คร้ังต่อไปท่ีฉันจะได้พบกับ
พวกเขาน้ันคือเม่ือไหร่? ฉันไปเยี่ยมเขาอีกได้ม้ัยนะ? การฟัง
เสียงพูดคุยท่ีอัดไว้ ได้นำาพาอดีตในใจฉันกลับคืนมาอย่างเป็น
รูปเป็นร่างท่ีรู้สึกได้ หลังจากกลับมาจากการเดินทางคร้ังน้ัน 
ฉันก็ยังคงนึกถึงชีวิตประจำาวันของเพ่ือนๆ ท่ีดำาเนินต่อไปใน
ดินแดนไกลสุดโพ้นทะเลอยู่ และคิดถึงพวกเขาราวกับเป็น
ครอบครัวของฉันในยุโรป”

“Till We Meet Again” เป็นหนังท่ีปลุกความทรงจำาท่ีน่า
ระลึกถึง ให้ความรู้สึกท่ีเคยสูญหายไปกลับมาได้อีกคร้ัง ซ่ึง
เราคุ้นเคยกันดีกับการได้พบเพ่ือนเก่า

เกี่ยวกับผู้กำากับ

มิโดริ มิตามุระ ศิลปินทัศนศิลป์ เกิดที่เมืองไอจิ พำานัก
อยู่ในกร ุงโตเก ียว เธอแสดงงานในหลายประเทศทั่ว
โลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ผลงานศิลปะจัดวางของ
เธอได้ วางโครงสร้างให้พื ้นที ่ด้วยส่วนผสมที่หลาก
หลาย ทั้งภาพถ่าย รูป ดนตรี คำา สิ่งของในชีวิตประจำา
วัน เพื่อที่จะสมมติ “ละครที่ผู ้คนสามารถเข้าไปเล่นเอง
ได้” โดยมีลักษณะคล้ายภาพประกอบหนังสือที่ผู้ชมจะ
จินตนาการถึงเรื่องราวของแต่ละสิ่งที่อยู่ในนั้นได้ งาน
ศิลปะของเธอได้แบ่งปันอารมณ์ทั้งเงอะงะและน่ารัก 
กับความทรงจำาที่เราต่างก็คุ้นเคยและรู้สึกชิดใกล้ราวกับ
เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดชีวิตในทุกๆ วัน

Japanese Cattle, 2015
by Nobuhiro Shimura
20.26 min, black and white, sound 

JAPANESE CATTLE

Synopsis

“Japanese Cattle” fi lmed by 8mm black and white 
fi lm focuses on cattle bred on the island of Mishima 
in western Japan. Mishima cattle, a protected species 
on account of their status as pure Japanese cattle 
that have never been crossed with imported breeds, 
were once used for draught purposes. In the fi lm, 
images of the cattle and of peaceful scenes on the 
island and audio of farmers reminiscing about working 
alongside the cattle are combined. Despite the fact 
the footage is of contemporary Japanese events, 
the black-and-white fi lm along with the distinctive 
dialect used by the farmers leave the viewer feeling 
increasingly vague as to the time and place. The 
fi lm aimed to look back “now” from the future 
nostalgically. From the landscape that looks as 
though it has been left behind by globalism 
there looms both something lost and something 
immutable.

Biography
Nobuhiro Shimura born 1982 in Tokyo, Japan. 
Currently lives and works in Paris as part of a Japanese 
government overseas study programme for artists. 
Nobuhiro Shimura is a video projection artist who 
uses light as his medium to create site-specifi c 
installations that allow us to perceive and interact 
with environments in totally new ways. Shimura 
graduated with an MA from Department of Imaging 
Arts and Sciences at Musashino Art University in 
2007, and over the last decade he has participated in 
numerous group exhibitions. Recent major group 
exhibitions include Singapore Biennale 2016 affi liate 
project: The world precedes the eye, ICA Singapore 
(2016), the Mori Art Museum triennial exhibition: 
Roppongi Crossing 2016, Tokyo (2016). 

เรื่องย่อ

“JAPANESE CATTLE” ถ่ายทำาด้วยฟิล์มขาว-ดำา 8 ม.ม. 
เน้นเรื่องราวไปที่การบำารุงพันธุ์ปศุสัตว์บนเกาะมิชิมะ
ทางตะวันตกของญี่ปุ่น ว ัวม ิช ิมะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับ
การปกป้องในฐานะวัวพันธุ์ญี่ปุ่นบริสุทธิ์ที่ไม่เคยนำาไป
ผสมกับสายพันธุ ์น ำาเข้าใดๆ โดยในอดีตมักใช้เป็นสัตว์
ต่าง หนังเรื่องนี้เป็นการประกอบกันของภาพวัว ทิวทัศน์
แสนสงบบนเกาะ กับเสียงของชาวนาที่มารำาลึกอดีตการ
ทำางานเคียงข้างกันกับวัวเหล่านี้ แม้ว่าฟุตเทจจะเป็น
ภาพของเหตุการณ์ร่วมสมัย แต่ภาพขาว-ดำาที่ฉายคลอ
ไปกับสำาเนียงถิ่นเหน่อๆ จากปากชาวนา ได้ทิ้งผู้ชมให้
ตกอยู่ในความคลุมเครือ ไม่อาจแน่ใจอะไรได้ เร ื ่อยไป
จนแม้แต่ก ับเวลาและสถานที ่ด ้วย หนังมุ ่งมองย้อน
กลับมายัง “ปัจจุบันขณะ” จากการโหยหาอดีตอยู่ใน
อนาคต ภูม ิท ัศน์ท ี ่ด ูเหมือนแยกขาดจากโลกาภิวัตน์
แห่งนี ้ ได้ค่อยๆ ถักทอทั้งสิ ่งที ่หายไปและสิ่งที ่ไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ ้นมา

เกี่ยวกับผู้กำากับ

โนบุฮิโระ ชิมุระ เกิดปี ค.ศ. 1982 ในกรุงโตเกียว ประเทศ
ญ่ีปุ่น ปัจจุบันพำานักและทำางานที ่กรุงปารีส โดยร่วม
ทำางานในโปรแกรมการศึกษาต่างประเทศสำาหรับศิลปิน
ของรัฐบาลญี่ปุ่น โนบุฮิโระ ชิมุระ เป็นศิลปินนักฉายภาพ
เคลื่อนไหวผู้ใช้แสงเป็นส่ือสร้างงานจัดวางเฉพาะพื้นท่ีท่ี
ปล่อยให้เราสัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทาง
ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ชิมุระ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทจากสาขา Imaging Arts and Sciences ที่ 
Musashino Art University ในปี ค.ศ. 2007 และกว่า
สิบปีที่ผ่านมา เขาได้ร่วมแสดงในนิทรรศการกลุ่มมาแล้ว
มากมาย ล่าสุดได้แก่งาน Singapore Biennale 2016 ใน
ส่วนนิทรรศการเครือข่ายที่ชื่อว่า The World Precedes 
the Eye ที่ ICA ประเทศสิงคโปร์ และงาน Roppongi 
Crossing 2016 นิทรรศการรายสามปีของ Mori Art 
Museum ในกรุงโตเกียว



I am Everything, Everything is Me, 2015
by Mai Yamashita + Naoto Kobayashi
2 min, colour, sound

i AM EvERYTHiNG, 

Synopsis

Various images change from one to another 
instantaneously with the sound of “me”, “me”, 
“me”. The images are such as: passport photo, 
chair, fallen leaf, a pair of glasses, raw meat, rice, 
dog, stuffed dog, horse, bone, waste of animal, 
smart phone, bench, firework, crane car, 
collective housing, dust cloth, toilet paper, 
etc. The way in which the image of “me” 
changes with colour, shape, use, material, behaviour 
is as an association game, it embodies the present 
world of fl ux. As the artists say, “The material 
of “me” itself can be said of a moment formed 
within the cycle of earth.” All the images in this 
work have no fi xed nature, and constant change 
is their normal state. The artists discover the 
world of fl ux in the word games such as word 
chain or word association game.

Biography

Mai Yamashita (b. 1976, Chiba, Japan) and Naoto 
Kobayashi (b.1974, Chiba, Japan) met at high school 
and began working together offi cially in 2001.

After graduating from Tokyo University of the 
Arts, they moved to Germany and participated 
in residency programs at Kunstlerhaus Bethanien 
(Berlin, 2010), ISCP (NY, 2011), MuseumsQuartier 
(Wien, 2014) among others, and currently live and 
work in Chiba, Japan 

เรื่องย่อ

รูปจำานวนมากถูกสลับสับเปลี่ยนเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อม
กับเสียงพูด “me”, “me”, “me” รูปเหล่านั้นมีทั้งรูป

ติดหนังสือเดินทาง เก้าอี้ ใบไม้ร่วง แว่นตา เนื้อดิบ ข้าว 
หมา ตุ๊กตาหมา ม้า กระดูก มูลสัตว์ สมาร์ทโฟน รั้ว พลุ 
รถปั้นจั่น อาคารชุด ผ้าขี้ริ้ว ทิชชู่ ฯลฯ การเปลี่ยนเข้ามา
ของรูป “me” ทั้งสีสัน รูปร่าง การใช้งาน วัสดุ พฤติกรรม 
เป็นไปในแบบเกมที่เล่นกันเป็นหมู่คณะ ช่วยก่อรูปของ
โลกปัจจุบันที่สิ่งต่างๆ หลากล้นอยู่เต็มไปหมด ดังที่ศิลปิน
ได้กล่าวไว้ว่า “วัตถุดิบของการเป็น “ฉัน (me)” โดยตัว
มันเองแล้วถูกเรียกให้เป็นเช่นนั้นได้ เพียงแค่ ณ ขณะที่มัน
ก่อรูปขึ้นมาในวัฏฏะของโลก” รูปทั้งหมดในงานนี้ไม่ได้มี
ธรรมชาติแบบใดแบบหนึ่ง และการเปลี่ยนไปอยู่เสมอได้
กลายเป็นภาวะปกติ ศิลปินได้พบกับโลกแห่งความหลาก
เลื่อนในการเล่นต่อคำากัน

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ไม ยามาชิตะ (เกิดปี ค.ศ. 1976, ชิบะ, ญี่ปุ่น) และ นาโอ
โตะ โคบายาชิ (เกิดปี ค.ศ. 1974, ชิบะ, ญี่ปุ่น) รู้จักกัน
ตั ้งแต่สมัยเรียนมัธยม และเริ่มทำางานร่วมกันอย่างเป็น
ทางการในปี ค.ศ. 2001

หลังจบการศึกษาจาก Tokyo University of the Arts 
ทั้งคู่ย้ายไปยังเยอรมนี และได้ร่วมโครงการศิลปินใน
พำานักที่ Kunstlerhaus Bethanien (เบอร์ลิน ค.ศ. 
2010), ISCP (นิวยอร์ค ค.ศ. 2011), Museums 
Quartier (เวียนนา ค.ศ. 2014) ปัจจุบันพำานักและ
ทำางานอยู่ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
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ASiAN ExPERiMENTAL FiLM 
PROGRAM

This programme consists of 10 short videos from Indonesia, Malaysia and Singapore in various 
styles, such as abstract visuals and sounds, diary film, experimental narrative and documentary. 
Some of the works explore the theme “Lost and Found” in terms of cultural and social 
situations - the loss of land, cultural roots and of an era. Other works engage the issue on a 
more personal level - inner reflection and contemplation on intimate relationships and in-
ternal conflicts. The transitional state of “Lost and Found” always carries a certain degree of 
agitation due to the fear of “losing,” but there is also the anticipation of “gaining” in the near 
future. There is a classic Chinese proverb which says: When the old man lost his horse, how 
could one have known that it would not be a blessing? A set back may turn out to be a bless-
ing in disguise. This in-between state is full of possibilities, as long as we do not lose hope!

โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยวิดีโอสั้นหลากหลายรูปแบบจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ทั้งหมด 10 เรื่องด้วยกัน อันประกอบไปด้วย ภาพและเสียงแบบนามธรรม หนังบันทึกประจำาวัน และสารคดี/
หนังทดลอง โดยผลงานบางเรื่องได้สำารวจประเด็น “หายไปและหาเจอ” ในบริบทของเหตุการณ์ทางสังคม
และวัฒนธรรมอย่างการสูญเสียพื้นที่ รากเหง้าทางวัฒนธรรม และยุคสมัย ส่วนในผลงานอื่นๆ นั้น จะมี
ประเด็นอยู่เป็นส่วนตัวกว่า อย่างภาพสะท้อนจากภายใน การคำานึงถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้ง และความขัด
แย้งภายในตนเอง อนึ่ง ภาวะการเปลี่ยนผ่านของการ “หายไปและหาเจอ” มักมาควบคู่กับความวิตกกังวล
ที่ชัดเจน อันเนื่องมาจากความกลัวที่จะ “สูญเสีย” แต่ในที่สุดก็จะมีการ “ได้คืน” ในอนาคตอันใกล้เช่นกัน 
เหมือนในสุภาษิตจีนที่กล่าวว่า เมื่อชายชราสูญเสียม้าของเขา ใครจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดี? ความปราชัย
อาจเป็นร่างจำาแลงของการอำานวยพร ยังมีความเป็นไปได้อีกมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างทาง ตราบ
เท่าที่เรายังไม่สิ้นหวัง

Curated by Kok Siew-Wai [KLEX - Kuala Lumpur Experimental Film, Video & Music Festival]



24 GRiDS LiviNG iN HARMONY 
OF DUST AND HEAT

24 Grids Living in Harmony of Dust and 
Heat, 2014 by Farhanaz Rupaidha
5 min, colour, sound [Indonesia]
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Synopsis
For the fi rst 24 years of his life this artist lived in the 
city of Cikarang (Indonesia) and began to discover that 
his city was undergoing the transition from an agrarian 
social system into a modern society. Irregularities that 
occurred in the city of Cikarang have resulted in 
haphazard development and environmental 
problems. Disorders appear in Cikarang city, not just 
as a result of environmental contamination and 
pollution arising from the pollution of water, air and 
soil but also in the sounds and noise that arise from 
economic, social and employment pressures. This 
work is intended to provide a picture of Cikarang city 
through the pieces of recording that are presented in a 
subjective perspective (personal). Through video 
channel amalgamation the creator produced most of 
the basic stories and insights that stem from his expe-
rience of living in Cikarang for 24 years.

Biography
Farhanaz Rupaidha is an artist from Indonesia, 
working with video, photography and painting. She 
graduated from Jakarta State University, majoring in 
Fine Arts Education. Her works have been shown in 
Indonesia, Italy, Japan, Malaysia, Spain and Sweden. 
In 2015, Farhanaz was awarded the 3rd Prize Winner 
of Digital Solutions for the Smart City Contest in Expo 
Milano in Milan, from the Academia di Belle Arti 
Aldo Galli and Intesa Sanpaolo, Italy.

เรื่องย่อ

ระยะเวลา 24 ปี ท่ีศิลปินได้ใช้ชีวิตและเติบโตในเมืองใหญ่ 
ทำาให้เขาได้เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับ สิการัง หนึ่งในเมืองที่เปลี่ยน
โฉมจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมสมัยใหม่ ความ

อปกติมากมายที่นำาไปสู่ทัศนะอุจาดและสภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรม ความเละเทะท่ีเกิดข้ึนในเมืองสิการังน้ี ไม่ใช่แค่
ผลลัพธ์ของการปล่อยของเสียลงในส่ิงแวดล้อมจนมลภาวะ
สูงข้ึนท้ังในน้ำา อากาศ ดิน แม้กระท่ังในทางเสียง แต่ยังเป็น
ผลกระทบจากความกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
จ้างงานอีกด้วย ผลงานช้ินน้ีคาดหวังท่ีจะเป็นส่ือในการทำาให้
ทุกคนได้เห็นภาพของสิการัง จากเทปบันทึกมุมมองของ
ปัจเจกหลายช้ินท่ีได้รับการบริจาคสมทบกันมา ท้ังเร่ืองราวท่ี
สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป และข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์
ของคนท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสิการังมาตลอดระยะเวลา 24 ปี ท่ีผ่าน
ช่องสัญญาณวิดีโอมาควบรวมกัน

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ฟาร์ฮานาซ รุไปดะ เป็นศิลปินชาวอินโดนีเซียท่ีทำางานด้าน
วิดีโอ ภาพถ่าย และภาพวาด เธอจบการศึกษาจาก Jakarta 
State University ในสาขา Fine Arts Education ผลงาน
ของเธอได้ไปแสดงท้ังในอินโดนีเซีย อิตาลี ญ่ีปุ่น มาเลเซีย 
สเปน และสวีเดน ในปี ค.ศ. 2015 ฟาร์ฮานาซ ได้รับรางวัล
อันดับท่ี 3 จากงานประกวด Digital Solutions for the 
Smart City Contest in Expo Milano ในเมืองมิลาน จาก
สถาบัน Academia di Belle Arti Aldo Galli and Intesa 
Sanpaolo ประเทศอิตาลี
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ALOR SETAR PULSE

Alor Setar Pulse, 2015
by Andrew Stiff
4:55 min, colour, sound [UK/Malaysia]

Synopsis
Can the pulse of a city be refl ected in the motion of 
hand painted screens and elements of the city? An 
exploration of disturbance by looking at the world 
though a sequence of pulses as opposed to a 
sequence of waves. Using hand painted sunscreens 
whose rhythmic movement in the afternoon breeze 
is gentle and soothing, this fi lm creates a rhythm that 
refl ects nature and a pace of life that is shaped by 
nature’s own heartbeat. The intention is to represent 
a pulse of modernity in a Malaysian city, trapped in 
a time that has passed. Alor Setar is undergoing 
modernisation, and the persistent march of the 
shopping mall, will change the way of life in this city 
forever.

Biography
Director
Andrew Stiff’s current post is Associate Lecturer 
at RMIT university Vietnam, starting in mid 
January 2016. He serves as Research Coordinator 
for CoCD [Centre of Communication and Design], 
with particular interest in expanding the remit of 
research within the design school, to include more 
practice based outcomes, and outcomes that 
expand the type of research conducted within 
the university.
Andrew Stiff’s work is concerned with developing a 
visual language that explores the intricacies implic-
it in our built environment. The surface of the city 
is the visible manifestation of our endeavour to 
formalise, expand and innovate within the spaces 
that we create. The physical structures of the city are 
defi ned by the events that take place in and around 
them. The surface of this structure acts as a me-
dium between the inhabitants and the city. This re-

lationship is in continuous evolution, as technology 
manipulates and redefi nes the everyday patterns 
that have defi ned the city throughout the ages. 
The experience of the city is a temporal one, and 
I use moving image to refl ect this experience.

เรื่องย่อ

เราจะสามารถมองเห็นภาพสะท้อนของชีพจรเมืองใหญ่ 
ผ่านภาพเขียน และองค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆ ของเมือง
น้ันๆ ได้หรือไม่? น่ีคือการสำารวจความโกลาหลด้วยการมอง
โลกเป็นแรงเต้นท่ีดำาเนินไปตามลำาดับไม่ใช่ในแบบของการ
เคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองเป็นกระแส ภาพของฝ่ามือทาครีม
กันแดดถูกนำามาแสดงจังหวะการเคล่ือนไหวท่ีอ่อนโยนและ
ผ่อนคลายของสายลมยามบ่าย หนังเรื่องนี้ได้สร้างจังหวะ
ท่ีสะท้อนถึงธรรมชาติและการดำาเนินชีวิตท่ีเป็นไปตาม
ชีพจรของธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายท่ีต้องการแสดงให้เห็น
จังหวะเต้นของความเป็นสมัยใหม่ในเมืองหน่ึงของมาเลเซีย
ท่ียังตกค้างอยู่ในห้วงอดีต อลอร์สตาร์ เมืองท่ีวิถีชีวิตของมัน
กำาลังจะถูกเปล่ียนแปลงไปตลอดกาลด้วยการทำาให้เป็นสมัย
ใหม่ และห้างสรรพสินค้าท่ีพากันตบเท้าดาหน้าเข้ามา

เกี่ยวกับผู้กำากับ

แอนดรูว์ สติฟฟ์ ทำางานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ให้กับมหาวิทยาลัย 
RMIT ในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 
ค.ศ. 2016 ถึงปัจจุบัน เขาได้รับตำาแหน่ง Research 
Coordinator ประจำา CoCD [Centre of Communication 
and Design] โดยมีความสนใจในการขยายพ้ืนท่ีการวิจัยใน
โรงเรียนออกแบบเพ่ือเพ่ิมผลงานท่ีมาจากการปฏิบัต ิ และ
ผลงานท่ีจะช่วยขยายสาขาการวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มาก
ย่ิงข้ึน

งานของแอนดรูว์ เน้นไปที่การพัฒนาภาษาภาพเพื่อ
สำารวจความซับซ้อนที่แฝงอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่
เราสร้างขึ้น เปลือกนอกของมหานครถูกทำาให้เห็นชัดขึ้น
จากความต้องการสร้างให้ทุกส ิ ่งเป ็นระบบ รวมถึงการ
ขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่เรา
สร้างขึ้นเอง โครงสร้างทางกายภาพของเมืองกลายเป็น
สิ่งที่ถูกจำากัดด้วยเหตุการณ์โดยรอบ โดยมีพื้นผิวของ
โครงสร้างทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้อยู่อาศัยกับ
ตัวเมือง ความสัมพันธ์เช่นนี้จะวิวัฒนาการและดำาเนิน
ต่อไปไม่มีหยุด เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและสร้าง
คำาจำากัดความใหม่ให้กับรูปแบบการใช้ชีวิตที่อธิบาย
ความเป็นเมืองในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งปรากฏการณ์ของ
เมืองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานี้จะถูกเปิด
เผยออกมาผ่านการใช้ภาพเคลื่อนไหวของแอนดรูว์



NiGHT WiTHOUT SHADOW

Night Without Shadow, 2015
by Safwan Salleh
4:22 min, colour, sound [Malaysia]
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Synopsis
The fi lm shows the life of a working class student 
who likes to make Cara cakes at night with his 
friends. In their humble house, these youngsters 
fi nd fun, warmth and support with the company 
of each other. In this family-like atmosphere, 
they can forget about the tough reality of life for 
a while, at least before the sun rises!

Biography
Safwan Salleh born on April 27, 1991, in Gua Musang, 
Kelantan, Malaysia. Safwan Salleh has just gained 
his Cinematography degree in University Malaysia 
Sarawak. He has created a few documentaries, 
short fi lms, promotional videos, music videos, and 
experimental fi lms. Safwan has a deep passion in 
“telling a story honestly through fi lmmaking” and 
believes that fi lm has a role to play in educating 
the general public. He is interested in experimentations 
with various subjects, styles and techniques in 
fi lmmaking. Currently, Safwan works as a freelance 
director, editor, and videographer based in Kuala 
Lumpur.

เรื่องย่อ

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีกล่าวถึงชีวิตของนักศึกษาจากครอบครัว
ชนชั้นแรงงาน ผู้ชื่นชอบการอบเค้กเป็นรูปตัวละครต่างๆ 
ร่วมกับเพ่ือนๆ ของเขาในตอนเที่ยงคืน ในบ้านหลังน้อย
ของพวกเขา วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้พบกับความสนุก ความอบอุ่น 
และการสนับสนุนกันและกันภายในบรรยากาศท่ีเหมือน
กับครอบครัวเดียวกันน้ี ซึ่งทำาให้ในชั่วขณะหนึ่ง พวกเขา
สามารถลืมความยากลำาบากท่ีต้องพบเจอในชีวิตจริงไปได้ 
อย่างน้อยๆ ก็ในช่วงก่อนพระอาทิตย์จะข้ึน

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ซาฟวาน เซลลา เกิดในวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1991 ใน
เมืองกัวม ูซ ัง ร ัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซ ีย ซาฟ
วานพึ ่ งจบการศึกษาในสาขาการถ่ ายภาพยนตร์ 
จาก University Malaysia Sarawak ผลงานของเขา
มีทั้งสารคดี หนังสั้น วิดีโอโปรโมต วิดีโอเพลง และหนัง
ทดลอง ซาฟวานมีความหลงใหลใน “การบอกเล่าเรื่อง
ราวอย่างตรงไปตรงมาผ่านการสร้างภาพยนตร์” และ
เชื ่อว่าภาพยนตร์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
สาธารณะ นอกจากนี้เขายังสนใจที่จะทดลองความเชื่อนี้
ผ่านหัวข้อ รูปแบบ และเทคนิคการนำาเสนอที่หลากหลาย
ในการสร้างภาพยนตร์อีกด้วย ปัจจุบันนี้ ซาฟวานทำางาน
เป็นผู้กำากับอิสระ บรรณาธิการ และช่างถ่ายวิดีโอ อยู่ใน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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THE SONG OF LiFE

The Song of Life, 2015
by Winston Liew Kher-Cheng
6:37 min, colour, sound [Malaysia]

Synopsis
In an abandoned place that a family calls home, 
they have left a trace. As time passes by, a song of 
their life is heard.
Biography

Winston Liew Kher-Cheng graduated from the New 
Era College Drama & Visual Department in Malaysia. 
He is currently a freelancer in theater and video 
production. Winston’s short fi lms have taken part in 
various festivals and competitions. His recent fi lms 
The Memory of Light and The Song of Life was 
selected to showcase in the Kuala Lumpur 
Experimental Film, Video & Music Festival (KLEX) in 
year 2014 and 2015.
 
เรื่องย่อ

ในสถานที่รกร้างที่ครอบครัวหนึ่งเรียกว่าบ้าน พวกเขาได้
ทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้ ซึ่งแม้ว่าเวลาจะผันผ่าน ก็ยังคงมี
ท่วงทำานองแห่งชีวิตของพวกเขาหลงเหลือให้เราได้ฟัง

เกี่ยวกับผู้กำากับ

วินสตัน หลิ ่ว เค่อเฉิง จบการศึกษาสาขา Drama & 
Visual จาก New Era College ในมาเลเซีย ปัจจุบัน
เป็นพนักงานอิสระให้กับโรงละครและบริษัทผลิตวิดีโอ 
หนังสั้นของวินสตันได้ร่วมเทศกาลหนังและการประกวด
อยู่หลายครั้ง อย่างภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา The 
Memory of Light และ The Song of Life ก็ได้รับคัด
เลือกให้ร่วมแสดงใน Kuala Lumpur Experimental 
Film, Video & Music Festival (KLEX) ประจำาปี ค.ศ. 
2014 และ 2015
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THE SHOE THiEF

The Shoe Thief, 2015
by Ade Nuriadin
7:55 min, colour, sound [Indonesia]
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Synopsis
A boy with orange sandals is trying to escape from 
a man in boots. But he just wants to play freely 
with his friends; he just wants to be like a small fish 
swimming freely in a pond. He wonders if freedom 
can be found by wearing shoes, or will he never be 
free even if he wears shoes?

Biography
Director
Ade Nuriadin (Director, Producer, and Script Writter) 
is a filmmaker from Palu, Cetral Sulawesi Province, 
Indonesia who started making film in 2009 when he 
decided to use film as a storytelling tool to reflect 
anxieties that people face in modern life. He is also 
active making film with the Institut for Interfaith 
Dialogue in Indonesia (Institute Interfidei).

Producer
Meike Karolus is a writer, researcher, and film 
maker. She completed her master degree in 
Media and Communication Studies at Gadjah 
Mada University, Indonesia. For a long period she 
has been a scriptwriter for local independent 
films in Indonesia. Along with Ade Nuriadin and 
Nurhandayani, she co-produced an experimental 
film entitled “The Shoe Thief” (2015).

Norlia Handayani is a student of Communication 
and Media Studies at Gadjah Mada University, 
Yogyakarta. She is interested in culture and online 
media in relation to teenager’s lives.

เรื่องย่อ

เด็กชายในรองเท้าแตะสีส้มพยายามจะหลบหนีจากชาย
ผู้ใส่รองเท้าบูท ในตอนนั้นเด็กหนุ่มเพียงแค่ต้องการจะวิ่ง
เล่นอย่างอิสระกับเพื่อนๆ เขาเพียงต้องการจะเป็นเหมือน
อย่างปลาที่สามารถว่ายน้ำาไปทั่วท้ังสระได้อย่างไร้กังวล 
แล้วเขาก็คิดว่า อิสรภาพคือการที่เราสามารถเลือกจะใส่
รองเท้าคู่ไหนก็ได้ หรือเขาอาจไม่เคยเป็นอิสระเลยแม้ขณะ
ที่ใส่รองเท้าอยู่ก็ตาม

เกี่ยวกับผู้กำากับ

อาเด นูไรดิน (ผู้กำากับ ผู้อำานวยการสร้าง และผู้เขียนบท
ภาพยนตร์) เป็นนักทำาหนังจากเมืองปาลู จังหวัดสุลาเวสี
กลาง ประเทศอินโดนีเซีย อาเดเริ่มสร้างหนังของตัวเอง
ครั้งแรกใน ค.ศ. 2009 เขามีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ 
และตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะใช้มันเป็นเครื่องมือในการ
บอกเล่าเรื ่องราวเกี ่ยวกับความวิตกกังวลที ่มนุษย์
ต้องเผชิญในสังคมปัจจุบัน และนอกจากจะเป็นผู้ดำาเนิน
การสร้างภาพยนตร์แล้ว อาเด ยังทำางานให้กับ Institut for 
Interfaith Dialogue (Institute Interfidei) ในอินโดนีเซีย
ด้วย

เกี่ยวกับผู้อำานวยการสร้าง

แม็ค แคโรลัส เป็นทั้งนักเขียน นักวิจัย และนักทำาหนัง เธอ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อและนิเทศศึกษา 
จาก Gadjah Mada University ประเทศอินโดนิเซีย เธอ
เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ให้กับบริษัทผลิตภาพยนตร์ท้อง
ถิ่นร่วมกันกับ อาเด นูไรดิน และ นอไรยา ฮันดายานิ และ
ยังเป็นร่วมสร้างหนังทดลองที่ชื่อว่า “The Shoe Thief” 
(2015) นี้ด้วย

นอไรยา ฮันดายานิ เป็นนักศึกษาสาขาสื่อและนิเทศศึกษา
ที่ Gadjah Mada University ในเมืองยกยาการ์ตา เธอมี
ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการใช้สื่อออนไลน์ของ
วัยรุ่น
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ABOUT EMPTiNESS

About Emptiness, 2014 
by Sissi Kaplan
10:10 min, colour, sound [Germany/Singapore]

Synopsis
“About Emptiness” is a film about an unbalanced 
relationship where one character has a desire for 
closeness and the building of a deeper relationship 
while the other is creating distance through 
excuses and concealment. The constant absence 
of the latter increases the desire of the first. As the 
second part of a trilogy that was launched with “The 
Incident” in 2012, the film also reflects on the 
shallowness of modern communication, unfulfilled 
desires and urban melancholia.
Biography

Sissi Kaplan (director) is a visual artist working 
with photography and video. Most of her work 
is inspired by experiences collected during 
her travels interacting with different cultures 
and places. Based on subtle observations of 
reality she reveals hidden aspects of human 
relationships and depicts particularities of our 
contemporary societies.
 
เรื่องย่อ

“About Emptiness” เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ที ่ไม่สมดุล เมื่อตัวละครตัวหนึ่งเรียกหาความใกล้ชิดและ
ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้น ในขณะที่อีกฝ่าย
หนึ่งรักษาระยะห่างโดยใช้ข้ออ้างและการปิดบังสารพัด 
แต่ยิ่งฝ่ายหลังหายไปมากเท่าไหร่ ความต้องการของฝ่ายแรก
กลับสูงมากข้ึนเท่าน้ัน น่ีนับเป็นเร่ืองท่ีสอง ของไตรภาค ท่ีเร่ิมต้น
ด้วยเร่ือง “The Incident” ในปี ค.ศ. 2012 หนังสะท้อนความ
ต้ืนเขินของการส่ือสารสมัยใหม่ ความต้องการที่ไม่สามารถเติม
เต็ม และความเศร้าโศกของสังคมเมืองใหญ่

เกี่ยวกับผู้กำากับ

ซิสซ่ี คาปลาน เป็นศิลปินทัศนศิลป์ที่ทำางานกับภาพถ่าย
และวิดีโอ ผลงานส่วนใหญ่ของเธอได้แรงบันดาลใจมาก

จากประสบการณ์ที่เธอเก็บเกี่ยวมา ผ่านการท่องเที่ยวและ
การพบปะสถานท่ีและวัฒนธรรมใหม่ๆ และซิสซี ่จะเปิด
เผยแง่มุมที่ซ่อนเร้นอยู่ในความสัมพันธ ์ของมนุษย์ 
และแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของสังคมสมัยใหม่ ผ่าน
การสังเกตความเป็นจริงอย่างละเอียดลออของเธอ
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(?)’S GAzE

(?)’s Gaze, 2016
by Chloe Yap Mun-Ee
4:48 min, colour, silent [Malaysia]
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Synopsis
An attempt to create an intimate examination of the 
implications of gender roles and identity in a 
relationship. In order to understand the meanings 
of masculinity and femininity, dominance and 
submission, objectification, trust, and love, the 
couple tried letting go of all reservations and 
allowing themselves to truly be vulnerable with 
each other, hopefully in the process forgetting the 
existence of the camera. It is a test of shooting a 
film, and a test of exploring issues in a romantic 
relationship.

Biography
Director
Chloe Yap Mun Ee (director) is a final year student at 
the Faculty of Cinematic Arts, Multimedia University 
in Cyberjaya, Malaysia. She explores emerging ways 
of storytelling that engage the senses and provoke 
thought. Chloe won Best Experimental Short at the 
2014 Festival Filem Pelajar Malaysia (Malaysian Student 
Film Festival), and her work has been screened in 
South East Asia and more recently, Europe and 
North America.

เรื่องย่อ

ความพยายามท่ีจะสร้างบททดสอบอันลึกซ้ึงเก่ียวกับความ
หมายแฝงในบทบาททางเพศ และตัวตนในความสัมพันธ์ 
เพ่ือท่ีจะทำาความเข้าใจความเป็นชายและความเป็นหญิง 
อำานาจและการสมยอม การตกเป็นวัตถุ ความเช่ือใจ และ
ความรัก ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีคู่รักคู่หน่ึงพยายามท่ีจะปล่อย
วางข้อจำากัด และยินยอมเปิดเผยความอ่อนแอให้อีกฝ่ายได้
รับรู้ ในระหว่างการทดสอบน้ีพวกเขาหวังท่ีจะลืมเลือนการ
มีอยู่ของกล้องถ่ายทำา มันคือการทดลองของการถ่ายทำาท่ีใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการทดลองสำารวจปัญหาในความสัมพันธ์

แบบโรแมนติกด้วย
เกี่ยวกับผู้กำากับ

โคล ยัป มุน อี นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะศิลปะภาพยนตร์
ท่ี Multimedia University เมืองไซเบอร์จายา ประเทศ
มาเลเซีย เธอค้นหาวิธีที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่เต็มไปด้วย
ความรู้สึก และปลุกเร้าความคิด โคลได้รับรางวัลหนังสั้น
ทดลองยอดเยี่ยมจากเทศกาล Filem Pelajar Malaysia 
(Malaysian Student Film Festival) ประจำาปี ค.ศ.
2014 และเมื่อไม่นานมานี้ ผลงานของเธอยังได้ไปฉายใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ยุโรป และอเมริกาเหนือด้วย
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LOTUS.ELEPHANT

Lotus.Elephant, 2013
by Pow Lai-Xiang
4:50 min, colour, sound [Malaysia]

Synopsis
“... I’m the only who loves the lotus, rising from the 
sludge, but it is not stained. Bathed by clear waters, 
but it is not seductive.” - Zhou Dunyi, On Loving the 
Lotus
The Lotus lives in the silt but not imbrued; 
elephants, holy and noble. 
A mother and son wear gas masks in a barren land. 
Their fear, uncertainty, and a yearning for purity and 
peace are revealed. 
Biography
POW Lai-Xiang is a short filmmaker from Melaka, 
Malaysia. He graduated from the Cosmopoint 
Melaka Metro Campus.  Through the camera lens, 
Pow attempts to create an intuitive, personal 
cinematic world. His main inspirations come from 
simple things in life such as fragments of nature.
 
เรื่องย่อ

“...ข้าเป็นเพียงชายผู้มีใจให้ดอกบัว แม้เกิดจากโคลนตม 
แต่กลับไม่แปดเป้ือน และยังคงบริสุทธ์ิ แม้ถูกชะด้วยน้ำาใส
สะอาด” – โจว ตุ้นอ่ี, On Loving the Lotus

ดอกบัวไม่เคยแปดเป้ือนแม้มันจะใช้ชีวิตท้ังชีวิตเติบโตข้ึนมา
จากซากตะกอน คชสาร ยังศักด์ิสิทธิ์และยิ่งใหญ่ แต่แม่ลูกคู่
หน่ึงกลับต้องใส่หน้ากากกันแก๊สพิษเพ่ือใช้ชีวิตในผืนดินแห้ง
แล้ง ความหวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน การโหยหาในส่ิง
พิสุทธ์ิ และแล้วสันติภาพก็ปรากฏ

เกี่ยวกับผู้กำากับ

เพา ไหลเซี่ยง เป็นคนทำาหนังสั้นจาก รัฐมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย จบการศึกษาจาก Cosmopoint Mela-
ka Metro Campus เพา พยายามสร้างโลกภาพยนตร์ที่
เรียบง่ายและเป็นส่วนตัวผ่านเลนส์ของกล้องถ่ายทำา โดย

เขาได้แรงบันดาลใจจากเรื ่องง่ายๆ ในชีวิตอย่างองค์
ประกอบของธรรมชาติที ่กระจัดกระจายอยู่ทั ่วไป
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UNCONCEALMENT OF THE 
AFTERMATHS

Unconcealment of the Aftermaths, 2009
by Toh Hun Ping
10:24 min, colour, first silent, then sound [Singapore]
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Synopsis
This work reveals outpourings after an overdose 
of solitude, anti-depressants and Electroconvulsive 
therapy (ECT). It is an expressionistic attempt to 
come to terms with self-doubt, uncertainty, and 
the profundity of it all. It is a journey laden with 
labyrinthine wanderings and insistent scavenging 
through the unfathomable middens.

Technically, it combines hand-manipulated - 
bleached, crumpled, painted - paper printouts 
of digital photos and video frames, and scratch 
drawings on colour print film containing old 
family photos; all digitally photographed or 
scanned, and animated frame-by-frame

Biography

Toh Hun Ping is a video artist and film researcher. His 
video works have screened at international 
experimental film festivals (Bangkok Experimental 
Film Festival, Paris Festival of Different and 
Experimental Cinemas) and were presented in art 
venues both as video installations and live-performance 
projections (Sculpture Square and Substation, 
Singapore). In preparation for his next video work, 
he is researching the history of film production in 
early-mid 20th century Singapore. He also runs 
the Singapore Film Locations Archive, a private 
video collection of films made in Singapore and 
maintains a website about Singapore film lo-
cations (sgfilmlocations.com). He has worked on a 
freelance basis as a researcher for film programmes at 
the National Museum of Singapore Cinémathèque 
(Foundation of Run Run Shaw’s Cinema Empire, 
Gems of Amoy Cinema) and the Asian Film 
Archive (State of Motion, Celluloid Void 2).

เรื่องย่อ

หนังเร่ืองนี้ได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านความ
เหงา ยาต้านอาการซึมเศร้า และอื่นๆ มาจนมากเกินขนาด 
นี่เป็นความพยายามสำาแดงอารมณ์เพื่อทำาความเข้าใจด้วย
ความสงสัยในตัวเอง ความรู้สึกไม่มั่นคง และความคิดที่
มีต่อสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง มันคือการเดินทางที่มีสัมภาระ
เป็นการหลงอยู่ในเขาวงกตและความดื้อดึงท่ีจะคุ้ยหาของ
จากหลุมขยะลึกที่สุดจะหยั่งถึงได้

ศิลปินใช้เทคนิคหลากหลาย ทั้งการฟอกขาว ขยำา ทำาสี
ด้วยมือลงบนรูปที่ได้มาจากการพิมพ์ภาพถ่ายดิจิตอลกับ
ภาพนิ่งจากวิดีโอ และการขูดขีดวาดภาพบนแผ่นฟิล์มสีที่
เต็มไปด้วยรูปถ่ายของครอบครัว แล้วนำาทั้งหมดนั้นมาถ่าย
หรือสแกนแบบดิจิตอล เพื่อทำาภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรม
ต่อเฟรม

เกี่ยวกับผู้กำากับ

โต ฮัน พิง เป็นทั้งศิลปินวิดีโอและนักวิจัยภาพยนตร์ ผล
งานวิดีโอของเขาได้รับเกียรติให้เข้าฉายในงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติหลายงาน ไม่ว่าจะเป็น Bangkok 
Experimental Film Festival หรือ Paris Festival of 
Different and Experimental Cinemas และได้แสดงใน
พ้ืนท่ีทางศิลปะหลายแห่ง ท้ังในรูปแบบวิดีโอจัดวางและการ
จัดฉายร่วมกับการแสดงสด (ท่ี Sculpture Square and 
Substation ประเทศสิงคโปร์) ในการเตรียมตัวสำาหรับ
วิดีโอเรื ่องถัดไป เขาได้ทำาการศึกษาประวัติของการถ่าย
ทำาภาพยนตร์ในประเทศสิงคโปร์ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 20 นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ดำาเนินงานของ Singapore 
Film Locations Archive การสะสมส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำาในสิงคโปร์ และดูแลเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์ในสิงคโปร ์ (sgfilmlocations.
com) อีกด้วย ในปัจจุบัน เขาทำาอาชีพอิสระ โดยรับเป็น
นักวิจัยให้กับภาพยนตร์ท่ีจะเข้าฉายท่ี National Museum 
of Singapore Cinémathèque (สถาบันของ Run Run 
Shaw’s Cinema Empire และ Gems of Amoy Cinema) 
และ Asian Film Archive (State of Motion, Celluloid 
Void 2)
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FASHiON

Fashion, 2016
by Loong Wah
10:00 min, colour, sound [Malaysia]

Synopsis
In the evening, a host at the Midnight Express 
Discotheque is about to welcome the guests to the 
club where there will be an amazing cabaret show 
later in the night. 
Biography
Loong Wah is an independent film director, artist, 
performer and photographer / videographer.
 
เรื่องย่อ

เมื่อยามเย็นมาเยือน ผู้ดูแล Midnight Express Discotheque 
ก็ได้เริ่มเชิญชวนผู้คนเข้าสู่ดิสโกเธคที่ในคืนนี้จะมีการแสดง
คาบาเร่ต์สุดแสนวิจิตรตระการตาให้ได้ชมกัน

เกี่ยวกับผู้กำากับ

หลุง วาห์ เป็นผู้กำากับภาพยนตร์อิสระ ศิลปิน นักแสดง 
และช่างถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ
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ASiAN BANNED / RESTRiCTED 
FiLM PROGRAM

For the Southeast Asian, imagining censorship and the absence of freedom of thought and 
speech seem easier than believing in their own freedom of expression. Whether we look back 
into the past or imagine our future, it’s all about looking backward or finding the boundary 
of what we cannot say than what we can say. Censorship in and of itself is bad enough, 
but self-censorship is even worse. This film program is just one of the films that has fought 
against government censorship, which changes depending on who is in power. This makes 
the boundaries of censorship constantly blurry. These are examples of films about past 
events in Cambodia, present-day Malaysia and the future of Vietnam. From documentary to 
poetry these pieces shed light on the limits of our speech. This is not a passive request but 
a never-ending fight for the ability to raise our voices, even with limitations, and the ability 
to say more. We seek to extend the wall of speech as high as we can in the land of the 
unspeakable. 

สำาหรับชาวอุษาคเนย์ การจินตนการถึงการปิดกั้น การพูดไม่ได้ การถูกตัดทอนทางความคิดดูจะเป็นไปได้
ง่ายกว่าการเชื่อในการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรี ทอดตามองกลับไปในอดีต หรือกระทั่งจินตนากาถึง
อนาคต ทั้งหมดล้วนคือการมองกลับ หรือมองไปยังขอบเขตมากกว่าความเป็นไปได้ของการพูดไม่ได้มากกว่า
การพูดได้ การเซนเซอร์นั้นเป็นสิ่งแลวร้าย แต่การเซนเซอร์ตัวเองนั้นเลวร้ายยิ่งกว่า ภาพยนตร์กลุ่มนี้เป็นเพียง
หนึ่งในภาพยนตร์จำานวนมากที่ต้องต่อสู้ทั้งกับการเซนเซอร์โดยรัฐ ซึ่งเมื่ออำานาจเปลี่ยนมือสิ่งที่รัฐไม่พอใจก็
เปลี่ยนแปลง จนไม่อาจคาดเดาได้อีกต่อไปว่าขอบเขตของการพูดได้อยู่ที่ไหนกันแน่ นี่คือตัวอย่างภาพยนตร์
จากัมพูชาซึ่งพูดถึงอดีตอันจบไปแล้ว ภาพยนตร์จากมาเลเซียที่พูดถึงปัจจุบันขณะ และภาพยนตร์จาก
เวียดนามที่พูดถึงอนาคต ภาพยนตร์ที่เป็นสารคดีไปจนถึงบทกวีภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขอบเขตของการพูด
นั้นครอบคลุมไปมากเพียงไหน นี่ไม่ใช่เสียงเรียกร้อง แต่เป็นการต่อสู้อันไม่จบสิ้น ทั้งสำาหรับการพูดภายใต้ข้อ
จำากัดหรือพูดให้ได้มากขึ้น ขยายกำาแพงการพูดออกไปให้มากที่สุดในดินแดนแห่งการพูดไม่ได้นี้

Curated by Wiwat Lertwiwatwongsa [Filmvirus]



THE MAN WHO BUiLT CAMBODiA

The Man who Built Cambodia, 2015 
by Christopher Rompre
37 min, colour, sound [Cambodia]
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Synopsis
The Man Who Buit Cambodia is an award-winning 
narrative documentary exploring the life of Vann 
Molyvann, an architect whose work came to 
represent a new identity for a country emerging 
from independence, and whose incredible story 
encompasses Cambodia’s turbulent journey as a 
modern nation. 
In Cambodia’s post-independence period 
Molyvann had been at the centre of a renaissance, 
developing a distinctive architectural style, 
New Khmer Architecture, that completely 
changed the face of Cambodia.
Then in 1970, at his creative peak, Cambodia’s 
political landscape disintegrates, forcing him to 
fl ee as the Khmer Rouge plunges the country into 
genocide and civil war.
Finally returning in the 1990s, Molyvann fi nds a 
different country than the one he had left. He’s 
marginalized from public life and many of his 
works are destroyed or neglected. 
Biography
Director
Christopher Rompre is a Canadian fi lmmaker based 
in Phnom Penh. The Man Who Built Cambodia is his 
fi rst narrative documentary, built on nearly a decade 
of experience writing and directing in broadcast journalism 
and humanitarian fi lmmaking. He’s also worked as 
a cinematographer on a variety of projects including 
acclaimed fi lmmaker Kalyanee Mam’s The Fight for 
Areng Valley (2014).
Producer
Haig Balian (producer) got his start at the Canadian 
Broadcasting Corporation and the Discovery Chan-
nel. He moved to Phnom Penh in 2011, where he 
produced development and humanitarian fi lms. A 

chance meeting with an architect let to his fasci-
nation with Vann Molyvann. The Man Who Built 
Cambodia is Haig’s fi rst narrative fi lm. He now lives 
in Manila, where he is working on his next docu-
mentary.

เรื่องย่อ

ภาพยนตร์สารคดีระดับรางวัลที่ทำาการสำารวจชีวิตของ 
วรรณ มุลิวรรณ สถาปนิกผู้มีผลงานสร้างสรรค์อันกลาย
มาเป็นอัตลักษณ์ใหม่ให้ประเทศที่เพิ่งได้เอกราชมา และ
ผู้มีเร่ืองราวชีวิตอันน่าเหลือเชื่อที่ช่วยชี้นำากัมพูชาพ้นจาก
ความสับสนอลหม่านสู่การเป็นรัฐชาติสมัยใหม่

มุลิวรรณได้ไปอยู่ตรงใจกลางของการฟื้นฟูประเทศ หลัง
จากที ่กัมพูชาเป็นเอกราชแล้ว เขาพัฒนารูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นขึ ้นเป็นแบบเขมรใหม่ที่พลิก
โฉมเมืองไปอย่างสิ้นเชิง จนในปี ค.ศ. 1970 ที่เป็นจุด
สูงสุดทางการสร้างสรรค์ของเขา ภูมิทัศน์ทางการเมือง
ของกัมพูชาก็ล่มสลายลง เม ื ่อเขมรแดงถีบประเทศ
เข้าสู่สงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนเขา
ต้องหนีไป เขากลับมาอีกครั ้งในคริสต์ทศวรรษ 1990 
มุลิวรรณพบกับประเทศที่เปลี่ยนไปเป็นคนละประเทศกับ
ที่เขาจากไป เขาไม่อยู่ในความสนใจสาธารณะอีกต่อไป และ
สถาปัตยกรรมของเขาถูกทิ้งร้างรื้อทำาลายลงไปมากมาย

เกี่ยวกับผู้กำากับ

คริสโตเฟอร์ รอมพรี นักทำาหนังชาวแคนาดาท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงพนมเปญ The Man Who Built Cambodia เป็น
หนังสารคดีแบบพรรณนาเรื่องแรกของเขาที่ทำาขึ้นหลัง
จากมีประสบการณ์เขียนบท-กำากับงานข่าวโทรทัศน์ 
และทำาหนังเพื่อสิทธิมนุษยชนมาเกือบ 10 ปี เขายัง
ทำางานเป็นตากล้องภาพยนตร์ให้กับโครงงานอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น The Fight for Areng Valley (2014) 
โดยผู้กำากับที่เป็นที่รู ้จักกันดี กัลยานี แมม

เกี่ยวกับผู้อำานวยการสร้าง

เอก บาลิยง เร่ิมต้นอาชีพของเขาท่ี Canadian Broadcasting 
Corporation และ Discovery Channel เขาย้ายมายัง
กรุงพนมเปญปี ค.ศ. 2011 ทำาหนังเพื่อการพัฒนาและ
สิทธิมนุษยชน และที ่น ี ่เขาได้เจอกับสถาปนิกที ่พา
ไปเรียนรู้เสน่ห์ในแบบของ วรรณ มุลิวรรณ The Man 
Who Built Cambodia นับเป็นหนังเล่าเรื่องเรื่องแรก
ของเขา ปัจจุบันเขาพำานักอยู่ที่กรุงมะนิลาและกำาลังทำา
สารคดีเรื่องใหม่อยู่
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Chuyện Tử Tế ( The Story of Kindness or 
How to Behave), 1985  by Trần Văn Thủy 
48 min, colour, sound [Vietnam]
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CHUYỆN TỬ TẾ ( THE STORY OF 

Synopsis
Dying of cancer, the cameraman Dong Xuan 
Thuyet asks his friends to make a film on 
the subject of “tu-te” - human relations, 
fraternity or, simply, kindness. Thus charged, 
the filmmakers explore the realities behind 
the nationalistic slogans to reveal troubling 
scenes of Vietnamese life in a society which, 
although not without hope, seems no longer 
able to define humanitarianism or greed, for 
that matter.

Biography
Director
Tran Van Thuy was born in 1940 in Nam Dinh, Vietnam. 
He was educated in cinematography at Vietnam 
Film School. For fi ve years thereafter he lived as an 
anthropologist with the nomadic Khu Sung people, until 
the war broke out.
After a stint as a combat cameraman, Tran Van Thuy 
proceeded in 1972 to further his cinematographic 
education at the Moscow Film College under Roman 
Karmen. Since 1977 he has worked for the Vietnam 
Central Documentary Film Unit and Vietnam Cinema 
Association. He has also worked with Britain’s Channel 
4 and Japan’s NHK.
Tran Van Thuy’s fi lms have received widespread 
acclaim. The honors he has received include the Golden 
Dove Prize and the Silver Dove Prize at the Dok Leipzig 
fi lm festival and the Silver Lotus Prize and Best Director 
Prize at the Vietnam Film Festival. He was awarded the 
Best Documentary Prize at the Asia Pacifi c Film Festival 
in 2000 for The Sound of the Violin in My Lai. His other 
fi lms include My People, My Village (1970), Betrayal (1979), 
Hanoi in One’s Eye (1982), The Blind Masters Examining 
The Elephant (1990), and Tolerance for the Dead (1994).

เรื่องย่อ

ขณะที่กำาลังจะตายด้วยโรคมะเร็ง ตากล้อง ดง ซวน เดวียต 
ได้ขอให้เพื่อนทำาหนังในภายใต้คำาขวัญ “ตู่-เต๊ (tử-tế )” 
– ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ภารดรภาพ หรือ ความเมตตา
ปรานี – แต่แล้วเพ่ือนท่ีมาทำาหนังให้ กลับสำารวจลึกลงไปใน
ความเป็นจริงเบื้องหลังของคำาขวัญแห่งชาติคำานี้แทน เพ่ือ
เผยปัญหาต่างๆ ของชีวิตทางสังคมแบบเวียดนามออกมา ซ่ึง
แม้จะดูไม่ถึงกับส้ินหวังอย่างส้ินเชิง แต่ก็ไม่น่าจะมีวันไปถึง
การนิยามหรือมีการเรียกร้องมนุษยธรรมใดๆ ข้ึนมาได้

เกี่ยวกับผู้กำากับ

เจิ่น วั้น ดุ้ย เกิดปี  ค.ศ. 1940 ที่จังหวัดนามดิ่ญ ประเทศ
เวียดนาม เขาเรียนมาทางด้านการถ่ายภาพยนตร์ที่ Viet-
nam Film School ซึ่งห้าปีหลังจากนั้นเขาไปทำางานเป็น
นักมานุษยวิทยาอยู่กับชนเร่รอน คูซุง (Khu Sung) จน
สงครามเริ่ม

หลังจากอดออมทำางานเป็นช่างภาพสายสงครามมาพัก
หนึ่ง ในปี ค.ศ. 1972 เจิ่น วั้น ดุ้ย ก็ได้ดั้นด้นไปเรียนต่อ
ทางการด้านการทำาหนังที่ Moscow Film College กับ 
โรมัน คาร์เมน จนในปี ค.ศ. 1977 เขาก็ได้มาทำางานให้
กับ Vietnam Central Documentary Film Unit และ 
Vietnam Cinema Association และยังได้ทำางานให้กับ 
Channel 4 แห่งสหราชอาณาจักร และสถานีโทรทัศน์ 
NHK แห่งญี่ปุ่น

หนังของ เจิ่น วั้น ดุ้ย ได้รับการยกย่องในวงกว้าง โดยเขา
เคยได้รับรางวัล Golden Dove Prize กับ Silver Dove 
Prize ในเทศกาลภาพยนตร์ Dok Leipzig และ Silver 
Lotus Prize กับ Best Director Prize ใน Vietnam Film 
Festival นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Best Documentary 
Prize ในงาน Asia Pacifi c Film Festival เมื่อปี ค.ศ. 
2000 จากหนังเรื่อง The Sound of the Violin in My 
Lai ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ของเขา ได้แก่ My People, My 
Village (1970), Betrayal (1979), Hanoi in One’s Eye 
(1982), The Blind Masters Examining The Elephant 
(1990) และ Tolerance for the Dead (1994)

KiNDNESS OR HOW TO BEHAvE)
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APA KHABAR ORANG KAMPUNG 
(viLLAGE PEOPLE RADiO SHOW)

Apa Khabar Orang Kampung (Village People 
Radio Show), 2007 by Amir Muhammad
72 min, colour, sound [Malaysia]

Synopsis
A portrait of village life in southern Thailand, 
home of retired Malay-Muslim members of the 
communist party of neighboring Malaysia. 
Recollections of the decades-long guerrilla war are 
interspersed with a Thai radio soap opera.

Biography
Amir Muhammad born on December 5, 1972 in 
Kuala Lumpur. He has a Law degree but does not 
use it. In 2000, he wrote and directed Malaysia’s 
first DV feature, LIPS TO LIPS.

“The film was so bad, that everyone started to 
think they could make a better film.” Hence 
the Malaysian New Wave starts from there. More 
known as “Malaysian Independent Film” 
movement, James Lee, Osman Ali etc, had then 
started to make their first films. Both his THE LAST 
COMMUNIST and VILLAGE PEOPLE RADIO SHOW 
were banned in Malaysia. Not that all his previous 
films were allowed either. Hence, none of Amir 
Muhammad’s films have been theatrically released 
in Malaysia.

No one could make film like Amir Muhammad. 
He is sharp and witty, but he is just so funny that 
you don’t know what to do with him. A famous 
incident occurred during the screening of THE 
LAST COMMUNIST for the Malaysian parliament 
members to review the ban. Expecting interviews 
with Chin Peng or their side of stories, the ministers 
were totally puzzled by the film. “It is not violent 
enough!” one of the minister commented. Or, other 
comment, “The film is too amateurish.”

เรื่องย่อ

ภาพชีวิตของหมู่บ้านทางภาคใต้ของประเทศไทย อันเป็น
ที่พำานักให้กับชาวมาเลย์มุสลิมคนหนึ่ง อดีตสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศเพื่อนบ้านของมาเลเซีย  ความ
ทรงจำากว่าทศวรรษเมื่อครั้งยังทำาสงครามจรยุทธ์ ได้โปรย
ตัวเข้าปนเปกับละครนำ้าเน่าทางวิทยุของไทย

เกี่ยวกับผู้กำากับ

อามีร์ มูฮัมหมัด เกิดเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม ค.ศ. 1972 ท่ีกรุง
กัวลาลัมเปอร์ เขาได้รับปริญญาทางนิติศาสตร์มาแต่ไม่เคย
ได้ใช้มันเลย แล้วเม่ือ ปี ค.ศ. 2000 เขาเขียนบทและกำากับ
หนังดิจิตอลวิดีโอเร่ืองแรกของมาเลเซียเร่ือง LIPS TO LIPS

“หนังมันแย่มาก จนใครๆ ก็คิดว่าทำาเองยังไงก็ยังดีกว่า
แน่ๆ” คลื ่นล ูกใหม่ทางภาพยนตร์ในมาเลเซียจึงก่อ
ตัวขึ ้นนับตั ้งแต่นั ้นมา หรือที่คนอาจจะรู้จักดีกว่าในนาม
ของความเคลื่อนไหวทาง “ภาพยนตร์อิสระมาเลเซีย” โดย
มีคนอย่าง เจมส์ ลี, ออสแมน อาลี ฯลฯ ที่ได้เริ่มทำาหนัง
กันเป็นครั้งแรก หนังของเขาเองอย่างเรื่อง THE LAST 
COMMUNIST และ VILLAGE PEOPLE RADIO SHOW 
ล้วนถูกแบนในมาเลเซีย และไม่ใช่ว่าเรื่องก่อนๆ จะได้รับ
การอนุญาตให้ฉาย หนังของ อามีร์ มูฮัมหมัด ไม่เคยฉาย
ในโรงภาพยนตร์ในมาเลเซียเลยสักเรื่อง

ไม่มีใครทำาหนังได้อย่าง อามีร์ มูฮัมหมัด เขาทั้งเฉียบและ
คมคาย แต่แท้จริงแล้วเขาก็แค่ตลกจนคุณไม่รู้ว่าจะทำายัง
ไงกับเขาดี มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญถึง คือ ตอน
ที่ฉายหนังเรื่อง THE LAST COMMUNIST ให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาความเหมาะสมในการแบน ส่วนที่
มีการสัมภาษณ์ เชี่ยนผิง (ผู้นำาพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย
ที่ดำารงตำาแหน่งมายาวนาน) ในเรื่องจากฝั่งของเขา ส่วน
นี้ทำาให้เหล่ารัฐมนตรีถึงกับมึนตึ้บ โดยรัฐมนตรีคนหนึ่งถึง
กับพูดขึ้นมาว่า“มันเลวไม่พอ!” และมีอีกความเห็นกล่าว
ว่า “หนังเรื่องนี้อ่อนหัดเกินไป”
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Don’t Think I’ve Forgotten: Cambodia’s Lost 
Rock and Roll, 2014 by John Pirozzi
107 min, colour, sound [Cambodia/ USA]

DON’T THiNK i’vE FORGOTTEN: 

Synopsis
This film tracks the twists and turns of Cambodian 
music as it morphs into rock and roll, blossoms, 
and is nearly destroyed along with the rest of 
the country. This documentary film provides a new 
perspective on a country usually associated with 
only war and genocide. The film is a celebration of the 
incredible music that came from Cambodia 
and explores how important it is to Cambodian 
society both past and present.

Biography
Director
John Pirozzi is a director and cinematographer of 
musical documentaries. Beside directing music 
videos for Queens of the Stone Age, Calexico, Vic 
Chesnutt and Victoria Williams, he also shot the 
closing number the musical performance by 
Leonard Cohen and U2, I’m Your Man. He has 
done much 2nd unit work for the CBS TV show 
Person of Interest and for the main feature City of 
Ghosts (2002). His first feature long documentary 
film, Sleep Walking Throught the Mekong, 
chronicled the California based band Dengue 
Fever’s first trip to Cambodia.
Producer
Youk Chhang is the Executive Director of the 
Documentation Center of Cambodia (DC-Cam) 
and a survivor of the Khmer Rouge’s “killing 
fields.” He became DC-Cam’s leader in 1995, when 
the Center was founded as a field office of Yale 
University’s Cambodian Genocide Program to conduct 
research, training and documentation relating to 
the Khmer Rouge regime. Chhang continued to 
run the Center after its inception as an independent 
Cambodian non-governmental organization in 
1997 and is currently building on DC-Cam’s work to 

establish the Sleuk Rith Institute, a permanent hub 
for genocide studies in Asia, based in Phnom Penh.

เรื่องย่อ

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้ติดตามความพลิกผันของดนตรีกัมพูชา 
นับต้ังแต่การเคล่ือนสู่แนวทางร็อคแอนด์โรล จนเบ่งบาน 
และเกือบสิ้นไปสูญไปกับทุกสิ่งในประเทศ สารคดีช้ินน้ีได้
นำาเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับประเทศท่ีผู้คนรู้จักเพียงแต่ใน
เร่ืองของสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ Don’t Think I’ve 
Forgotten คือการเฉลิมฉลองของดนตรีช้ันยอดจากกัมพูชา 
และการแสดงให้ทุกคนได้เห็นความสำาคัญท่ีดนตรีมีต่อสังคม
กัมพูชา นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้กำากับ

จอห์น พิรอสซ่ี เป็นผู้กำากับและผู้กำากับภาพให้กับสารคดีดนตรี
หลายตัว ท้ังยังเคยกำากับมิวสิกวิดีโอของวง Queen of the 
Stone Age, Calexico, Vic Chesnutt และ Victoria Williams 
แล้วเขาก็ยังถ่ายทำาการแสดงดนตรีของ Leonard Cohen กับ 
U2 เป็นตัวปิดท้ายสารคดีเร่ือง I’m Your Man ด้วย ส่วนใหญ่
แล้วเขาทำางานกองถ่ายให้กับท้ังรายการ Person of Interest 
ของสถานี CBS TV และภาพยนตร์ City of Ghosts (2002) ส่วน
สารคดียาวเร่ืองแรกของเขา Sleep Walking Throught the 
Mekong ได้บันทึกการมาเยือนกัมพูชาคร้ังแรกของวง Dengue 
Fever จากรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เก่ียวกับผู้อำานวยการสร้าง

ยุก แชง ผู้อำานวยการของ Documentation Center of Cambodia 
(DC-Cam) และผู้รอดชีวิตจาก “ทุ่งสังหาร” ของเขมรแดง 
เขาเป็นหัวเรือหลักของ DC-Cam มาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1995 ตอน
ท่ีมันถูกก่อต้ังให้เป็นในสำานักงานสาขาของ Yale University 
ในการศึกษาเร่ืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา เพ่ือทำาการ
วิจัย อบรม และสร้างสารคดีท่ีเก่ียวข้องกับยุคเขมรแดง และ
ในปี ค.ศ. 1997 แชง ตัดสินใจสืบสานงานของสำานักงานน้ีต่อ
เองในฐานะองค์กรอิสระท่ีไม่เก่ียวข้องกับรัฐบาล และขณะ
น้ีเขากำาลังแปลงงานของ DC-Cam ไปสู่การก่อต้ังศูนย์วิจัย
เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเอเชีย Sleuk Rith Institute 
ข้ึนมา ณ กรุงพนมเปญ

CAMBODiA’S LOST ROCK AND ROLL
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ABOUT

Organizer

Asian Culture Station
Asian Culture Station (ACS) is a gathering depot for 
citizens to build a sustainable relationship and to 
enrich mutual understanding between Thailand and 
other Asian nations, especially Japan. Focusing on arts 
and culture in particular, ACS provides a co-working 
space for collaboration, on & off site events for 
people’s appreciation of artistic endeavors, and 
information through sets of publications and 
first-hand materials for further study on the region. 
ACS is co-operated by the Japan Foundation Asia 
Center, Japan’s principal organization for cultural 
exchange, and Chiang Mai Art Conversation, an 
energetic artist collective whose office is also newly 
established within the station. Co-organized with the 
Japan Foundation Asia Center, ACS in Chiang Mai is 
one of the three venues in Southeast Asia. The other 
two stations are in Yangon, Myanmar and Ho Chi 
Minh City, Vietnam.
http://asianculturestation.cac-art.info |
www.facebook.com/AsianCultureStation

เอเชียน คัลเจอร์ สเตชั่น
ACS สถานีแวะพบที่มีไว้ให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างความ
สัมพันธ์ที่ยั ่งยืน และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง 
ประเทศไทยกับนานาชาติในเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมุ ่งเน้นไปในทางศิลปะและวัฒนธรรม ACS 
ให้บริการสถานที่สำาหรับการร่วมมือกันทำางาน จ ัด
ก ิจกรรมท ั ้ ง ในและนอกสถานีเพื่อเพิ่มความสนใจต่อ
งาน สร้างสรรค์ของศิลปิน และให้ข้อมูลด้วยเอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ กับวัตถุชั้นต้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ราวในภูมิภาค

ACS ดำาเนินการโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ 
องค์กรส่งเสริมการแลกเปลี ่ยนทางวัฒนธรรม ในระดับ
นานาชาติของญี่ปุ่น กับ เชียงใหม่อาร์ทคอนเวอร์เซเชั่น 
กลุ่มคนทำางานทางศิลปะ ที่มาร่วมทำาสำานัก งานในสถานี
แห่งนี้ด้วย

ACS ประจำาเมืองเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 สถานีในเอเชีย
อาคเนย์ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับ เจแปนฟาวน์เดชั่
น เอเชียเซ็นเตอร์ อีกสองสถานีนั้นตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า และ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Curators / Programmers

Bodin Theparat is a film critic for Starpics Magazine. 
He also writes for many travel media outlets. He is 
a founder of Punya Movieclub, which organizes non 
profit activities such as socially engaged film screen-
ings and talks.

บดินทร์ เทพรัตน์ เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ประจำานิตยสาร 
Starpics และมีบทความด้านภาพยนตร์กับท่องเที่ยวในสื่อ
หลายชิ้น เขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มปันยามูฟวี่คลับ (Punya 
Movieclub) ซ่ึงเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำาไร
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นไปท่ีกิจกรรมฉายหนังและเสวนา
เชิงสังคม

Kok Siew-Wai is a vocal improviser, video artist and 
independent artist-curator-organizer from Kuala 
Lumpur, Malaysia. She studied and lived in the USA 
from 1998-2005, received her B.A. in Media Study at 
State University of New York (SUNY) at Buffalo; and 
M.F.A. in Electronic Integrated Arts at Alfred University. 
Siew-Wai has shown her videos, performed and 
presented her curatorial short film screening 
programmes in Asia, Europe, Canada and USA, 
participating in film and music festivals such as Choppa 
Experimental and Improvised Music Festival 2016 
(Singapore), Singapore International Film Festival 
2015, Asian Meeting Festival 2015 (Japan), Bangkok 
Experimental Film Festival 2012, International Film 
Festival Rotterdam 2007 (Netherlands), amongst 
others. Since 2006, Siew-Wai has organized 
experimental video screenings and music events 
with her peers in their native city, Kuala Lumpur. She 
is the co-founder, co-curator and director of 
Kuala Lumpur Experimental Film, Video & Music 
Festival (KLEX). Siew-Wai is currently teaching at the 
Faculty of Creative Multimedia, Multimedia 
University, Malaysia.

ค็อก ซิว ไว  ภัณฑารักษ์ประจำาโครงการ KLEX เธอเป็น
ทั้งนักร้อง ศิลปินวดิีโอ และผู ้จัดงาน-ภัณฑารักษ์อิสระ 
ประจำากรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
ปี ค.ศ. 1998 - 2005 ซิว ไว ได้ไปใช้ชีวิตอยู ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อศึกษา จาก State Uni-
versity of New York ที่เมืองบัฟฟาโล และจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านวิจิตรศิลป์ ในสาขา Electronic In-
tegrated Arts จาก Alfred University ซิว ไว ทั้งสร้าง
และจัดแสดงผลงานภาพยนตร์ขนาดสั้น ในเอเชีย ยุโรป 
แคนาดา และสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วมในงานเทศกาล
หนังและดนตรีอีกหลายงาน เช่น Choppa Experimen-
tal and Improvised Music Festival 2016 (สิงคโปร์), 
Singapore International Film Festival 2015, Asian 

Meeting Festival (ญี่ปุ่น), Bangkok Experimental 
Film Festival 2012 และ International Film Festival 
Rotterdam 2007 (เนเธอร์แลนด์) เป็นต้น ในปี 2006 
เธอได้ร่วมมือกับเพื่อน ๆ ในกัวลาลัมเปอร์ จัดงานฉายงาน
วิดีโอทดลองและงานแสดงดนตรี เธอเป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้ง 
ภัณฑารักษ์ร่วม และผู้อำานวยการประจำาเทศกาล Kuala 
Lumper Experimental Film, Video & Music Festival 
(KLEX) และในปัจจุบัน ซิว ไว ยังได้สอนหนังสืออยู่ที่คณะ 
Creative Multimedia ใน Multimedia University 
ประเทศมาเลเซียอีกด้วย

Hitomi Hasegawa has been the curator and director 
of Moving Image Archive of Contemporary 
Art (MIACA) since 2006 and lives and works in Hong 
Kong. She is a PhD candidate at the Academy of Fine 
Arts Vienna.
Since 2000, Hasegawa has curated several 
exhibitions at Kunsthalle Dusseldorf, Mistetskiy 
Arsenal Art Museum Kiev, Kunstbuero in Vienna, 
Kulturhuset, Skulpturenshus in Stockholm, 
Beppu Project Oita Japan and others. She curated 
the screening programs for the Oberhausen Short 
Film Festival, the Istanbul Film Festival and IAS 
Media Seoul.  In 2009, she was the assistant curator 
of CREAM, International Festival for Arts and Media 
Yokohama. In 2009-2010, she was a visiting researcher 
of Asia Art Archive in Hong Kong with a grant from the 
Japanese Government Overseas Program. From 2012 
to the present, she has been working for the Setouchi 
Triennial in Japan.  Her writings and contributions in-
clude: BT Japan, Art Asia Pacific, BE Magazine of the 
Kunstlerhaus Bethanien and others.
http://www.miaca.org  

ฮิโตมิ ฮาเซกาวะ พำานักอาศัยอยู่ในฮ่องกง โดยทำางาน
เป็นภัณฑารักษ์ และยังเป็นผู้อำานวยการท่ี Moving Im-
age Archive of Contemporary Art (MIACA) มาต้ังแต่ปี 
ค.ศ. 2006 และขณะน้ีกำาลังศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่
ท่ี Academy of Fine Arts Vienna นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 
ฮาเซกาวะ ได้จัดนิทรรศการต่าง  ๆ มาแล้วมากมาย ท้ังท่ี Kuns-
thalle Dusseldorf, Mistetskiy Arsenal Art Museum 
Kiev, Kunstbuero ในกรุงเว ียนนา, Kulturhuset, 
Skulpturenshus ในกรุงสต็อกโฮล์ม, Beppu Project เมือง
โออิตะ ประเทศญ่ีปุ่น ฯลฯ รวมถึงจัดโปรแกรมการฉาย
ภาพยนตร์ให้กับเทศกาลต่างๆ อย่าง Oberhausen Short 
Film Festival, Istanbul Film Festival และ IAS 
Media Seoul ในปี ค.ศ. 2009 ได้ทำางานเป็นผู้ช่วยภัณฑ
ารักษ์ของเทศกาล CREAM เทศกาลศิลปะและส่ือนานาชาติ
ท่ีเมืองโยโกฮามา และช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2009 - 2010 เธอ
ได้รับทุนทำาโครงการโพ้นทะเลจากรัฐบาลญ่ีปุ่นไปเป็นนักวิจัย
ระยะส้ันท่ี Asia Art Archive ในฮ่องกง จากน้ันต้ังแต่ปี ค.ศ. 
2012 เป็นต้นมา เธอทำางานให้กับเทศกาลศิลปะ Setouchi 
Triennial ในญ่ีปุ่น แล้วยังทำางานเขียนให้กับ BT Japan, Art 
Asia Pacific, BE Magazine ของ Kunstlerhaus Bethanien 
ฯลฯ
http://www.miaca.org

Pimpaka Towira is the first female Thai director to 
be noticed by international viewers and critics. Inter-
national acclaim came with her feature debut One 
Night Husband. Towira writes, directs and produces 
all her films. She has been invited as a jury mem-
ber for many film festivals and won the Silapathorn 
Award (an honour for Thai contemporary artists) in 
2009, presented by the Ministry of Culture in Thai-
land.

พิมพกา โตวิระ จบภาพยนตร์ จากคณะวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนับต้ังแต่ช่วงปี 2533 เป็นต้น
มา พิมพกาเป็นหน่ึงในผู้บุกเบิกการสร้างภาพยนตร์อิสระ หรือ 
หนังอินด้ีของไทย

“คืนไร้เงา” ภาพยนตร์ขนาดยาวเร่ืองแรกของเธอได้รับการคัด
เลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานานาชาติท่ีกรุงเบอร์ลิน
คร้ังท่ี 53 (53rd Berlin International Film Festival 2003) 
ความสำาเร็จของ “คืนไร้เงา” จากนานาชาติ เอ้ือให้ พิมพกา
กลายเป็นผู้กำากับหญิงไทยคนแรกท่ีเป็นท่ีรู้จักของวงการ
ภาพยนตร์นานาชาติและนักวิจารณ์ต่างประเทศ นอกเหนือ
จากการเป็นผู้กำากับและโปรดิวเซอร์ พิมพกาได้มีส่วนในการ
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ในบทบาทของ โปรแกรม
ม่ิง ไดเรคเตอร์   อาทิ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ
ปี 2551 และ 2552, เทศกาลภาพยนตร์พุทธศาสนาปี 2555, 
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ปี 2558

ปี 2552 พิมพกาได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ จาก
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

Sutthirat Supaparinya is a Chiang Mai-based visu-
al artist whose works encompass a wide variety of 
mediums such as installation, photography, video, 
sculpture and writing. Through her work she ques-
tions the interpretation of images, texts and sounds 
in the media, using simple everyday images to ex-
plore larger issues. Her recent projects focus on the 
impact of industrial activities on other humans and 
the landscape. Sutthirat seeks to cultivate a freedom 
of expression through her art practice.

She has participated in the founding and operation 
of CAC - Chiangmai Art Conversation since 2013. CAC 
partnered with the Japan Foundation Bangkok and 
Japan Foundation Asia Center Tokyo to establish Asia 
Culture Station (ACS) in Chiang Mai, which she has 
directed since August 2016. CAC aims to promote 
contemporary art in Chiang Mai while ACS activates 
Asian culture and its network. Sutthirat earned a BFA 
in painting from the Faculty of Fine Arts at Chiang 
Mai University and a postgraduate diploma in Media 
Arts from Hochschule Fuer Grafik und Buchkunst in 
Leipzig, Germany. 
www.atelierorange.info

สุทธิร ัตน์ ศุภปริญญา ปัจจุบันอาศัยและทำางานที ่
จ ังหวัดเชียงใหม่ จบปริญญาตรีจากสาขาจิตรกรรม 
และเคยทำางานเป็นอาจารย์ประจำาที ่น ั ่น ได้ร ับการ
ศึกษาระดับ Meisterschulerin ด้านสื ่อศิลปะจาก 



Films are co-programmed by 
Chiang Mai Art Conversation, Bodin Theparat [Panya Movie Club], Wiwat Lertwiwatwongsa 
[Filmvirus], Hitomi Hasegawa [MIACA - Moving Image Archive of Contemporary Art], and Kok 
Siew-Wai [KLEX - Kuala Lumpur Experimental Film, Video & Music Festival] and Pimpaka 
Towira [Extra Virgin] 

We would like to thank to Nguyen Trinh Thi [Hanoi Doc Lab] for her coordination to get 
the film “Chuyện tử tế”, Yangon Film School for the film “Missing” in Yangon, Myanmar and 
Youk Chhang, [Documentation Center of Cambodia] for the film “Don’t Think I’ve Forgotten: 
Cambodia’s Lost Rock and Roll”

ร่วมจัดโปรแกรมภาพยนตร์ในเทศกาลโดย Chiang Mai Art Conversation, บดินทร์ เทพรัตน์ (Panya 
Movie Club), วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (Filmvirus), ฮิโตมิ ฮาเซกาว่า (MIACA - Moving Image Archive 
of Contemporary Art) และ ค็อก ซิวไว (KLEX - Kuala Lumpur Experimental Film, Video & Music 
Festival) และ พิมพกา โตวิระ (Extra Virgin)

เราขอแสดงความขอบคุณ หงวน ธริน ธี [Hanoi Doc Lab] ที่ช่วยประสานงานกับผู้กำากับสำาหรับภาพยนตร์
เรื่อง Chuyện tử tế, ทีมงาน Yangon Film School สำาหรับภาพยนตร์เรื่อง Missing ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนม่าร์ และคุณ Youk Chhang [Documentation Center of Cambodia] สำาหรับภาพยนตร์เรื่อง Don’t 
Think I’ve Forgotten: Cambodia’s Lost Rock and Roll

Asian Culture Station/ Chiang Mai Art Conversation Team:
Sutthirat Supaparinya (Som), Director
Atikom Mukdaprakorn (Kom), Manager
Sinee Chansawang (Eve), Administrative Assistant 
Onanong Pongpanpipat (Ming), Intern

For more information:
Asian Culture Station, Nimmanhaemin Road (located in the side street next to Hillside Condo 2, 
just opposite Soi 13), Chiang Mai, Thailand
Email: chiangmai.acs@gmail.com
Phone: +66 53 222 324
Facebook: AsianCultureStation
Website: http://asianculturestation.cac-art.info

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Asian Culture Station ถนนนิมมานเหมินท์ ถนนนิมมานเหมินท์ (ซอยข้าง Hillside Condo 2 อยู่ตรงข้าม
กับซอย 13) ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล: chiangmai.acs@gmail.com
โทรศัพท์: 0 53 22 23 24
เฟสบุ๊ค: Asian Culture Station

เว็บไซต์: http://asianculturestation.cac-art.info
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Hochschule Fuer Grafik und Buchkunst เมือง
ไลป์ซิก ประเทศเยอรมนี เธอสร้างผลงานทัศนศิลป์ที่
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผลงานทางด้านสื่อศิลปะ
และศิลปะติดตั้ง (Installation) รวมทั้งผลิตวิดีโอสารคดี
รวมทั้งผลิตวิดีโอสารคดี ทั้งได้แสดงผลงานสู่สาธารณะ
ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที ่มาของผลงานส่วน
ใหญ่ของเธอมีรากฐานมาจากประสบการณ์ตรง แต่
ถูกนำ า เสนอในฐานะประเด็นสาธารณะโดยดึงความ
พัวพันอื ่นๆแวดล้อม ที่ทำาให้เรื่องส่วนตัวเป็นเพียงแค่
ที่มาของการค้นหาและค้นพบโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่า 
ในปี 2554 - 2555 เธอได้ร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไลป์สเคปกับมหาวิทยาลัยพายัพ 
เชียงใหม่ เคยร่วม Imaging Mekong Fellowship ซึ่ง
เป็นโครงการฝึกฝนและร่วมมือกันของนักข่าวในประเทศ
ลุ่มแม่น้ำาโขงในปี 2548 และ Asian Cultural Council 
Fellowship ที่คัดเลือกศิลปินและนักวัฒนธรรมเอเชียที่
นิวยอร์คในปี

ปัจจุบันเป็นสมาชิกและผู ้ก่อตั ้ง CAC - Chiangmai 
Art Conversation สามารถติดตามผลงานของเธอ
ได้ที ่ http://atelierorange.info

Wiwat Lertwiwatwongsa is a cinephile, film blogger 
and writer. He’s also a committee member of 
Bangkok Experimental Film Festival (BEFF); a member 
of the Filmvirus group – a loose group of Thai 
cinephiles that organises film screenings, seminars 
and film book publications in Thailand, such as a 
Retrospective to Lav Diaz in 2009. Since 2008, Wiwat 
has curated and organised a series of Thai short film 
screenings called Filmvirus Wildtype, focusing on 
overlooked Thai short films.

วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา เป็นนักเขียนและบล็อกเกอร์
ภาพยนตร์ผู้มีใจรักในภาพยนตร์ เขาเป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการของ Bangkok Experimental Film Festi-
val (BEFF) และเป็นสมาชิกของกลุ่ม Filmvirus กลุ่มคนรัก
ภาพยนตร์ท่ีรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เขายังเป็นผู้จัดงานฉาย
ภาพยนตร์ สัมมนา และจัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับภาพยนตร์
ในประเทศไทย เช่น Retrospective to Lav Diaz ในปีค.ศ. 
2009 ต้ังแต่ปีค.ศ. 2008 เป็นต้นมา วิวัฒน์ท้ังจัดหาและจัดการ
การฉายหนังส้ันของไทยในชุดท่ีเรียกว่า Filmvirus Wild-
type โดยมีความสนใจอยู่ท่ีหนังส้ันท่ีไม่เป็นท่ีรู้จักนักของไทย
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