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GIVE US A LITTLE MORE TIME
จุฬญาณนนท์ ศิริผล
21 มิถุนายน – 09 สิงหาคม 2563 
บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี ่

 Opening Reception

วันอาทิตย์ที ่21 มิถุนายน 2563, 13:00–19:00 น

บางกอก ซิตีซ้ิตี ้แกลเลอรี ่

เพือ่ความปลอดภัย ทางแกลเลอรีข่อให้ทุกคนสวมหน้ากากขณะเข้าชมงาน และจ�ากัดจ�านวนผู้เยีย่มชมและระยะเวลา

การเข้าชมนิทรรศการต่อครั้ง กรุณาติดต่อ info@bangkokcitycity.com เพือ่นัดหมายการเข้าชมล่วงหน้า 

Opening Party (Online)

วันอาทิตย์ที ่21 มิถุนายน 2563, 21:00–22:30 น

Clouds – Virtual Club (www.facebook.com/cloudsvirtualclub)

Clouds – Virtual Club x บางกอก ซิตีซ้ิตี ้แกลเลอรี ่เสนอการแสดงพิเศษ PARADISE? โดย Marmosets และ 

จุฬญาณนนท์ ศิริผล บนพืน้ทีเ่สมือน 360° โดย Clouds และดีเจเซ็ทโดย NUH PEACE

© 2563 จุฬญาณนนท ์ศริผิล ภาพเอือ้เฟือ้โดย ศลิปิน และ บางกอก ซติีซ้ติี ้แกลเลอรี ่
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(กรุงเทพ, 15 มิถุนายน 2562) บางกอก ซิตีซ้ิตี ้แกลเลอรี ่ยินดีทีจ่ะเปิดตัวโปรเจกต์ Give Us A Little More Time 

ทีจุ่ฬญาณนนท์ ศิริผล ศิลปินและผู้ก�ากับภาพยนตร์ ท�าต่อเนือ่งมาตั้งแต่ปี 2557 โดยกระบวนการท�างานคอลลาจ

ทีใ่ช้ความอุตสาหะยาวนานถึง 5 ปีของศิลปินจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านลมหายใจเฮือกใหม่ นิทรรศการครั้งนีย้ังเป็น

การกลับมาเปิดให้บริการของ บางกอก ซิตีซ้ิตี ้แกลเลอรี ่และ Give Us A Little More Time  นับเป็นนิทรรศการเดีย่ว

ครั้งทีส่องของศิลปินทีท่�าร่วมกับแกลเลอรี ่

วันที ่22 พฤษภาคม 2557 คือวันทีเ่กิดรัฐประหารครั้งที ่13 ข้ึนในประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

เข้ายึดอ�านาจและออกแคมเปญ “คืนความสุขให้ประชาชน” แต่ในสายตาของประชาชนชาวไทยทีส่นับสนุนประชาธิปไตย

นั้น แคมเปญดังกล่าวเป็นแค่การ ‘ปากว่าตาขยิบทางการเมือง’ และเมือ่คสช.โหมกระพือ ‘ความสุข’ ด้วยการปล่อยเพลง

และความบันเทิงอืน่ๆ ทีดู่เหมือนเป็นเพียงการล้อเลียนตัวเอง เพือ่ว่าจะกลบเสียงของประชาชนทีต่่อต้านรัฐบาลทหาร 

ซึ่งพวกเขาถูกขู่บังคับให้ไร้ปากเสียงและกระทัง่ถูกอุ้มหายไปในบางกรณี ท่อนหนึ่งในเนือ้เพลงทีไ่ร้ความหมายนีไ้ด้กลาย

เป็นชือ่โปรเจกต์ของศิลปิน ซึ่งคือ Give Us A Little More Time

ในวันเดียวกันกับทีเ่กิดรัฐประหาร จุฬญาณนนท์เริม่ท�างานคอลลาจจากหนังสือพิมพ์รายวัน และปฏิญาณกับตัวเองว่า

จะท�าเป็นกิจวัตรไปจนกว่าจะมีการประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขาเฉือนตัดหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน

เพือ่ดูว่าการวางองค์ประกอบภาพและเนือ้หาในข่าวถูกก�าหนดและควบคุมโดยรัฐบาลทหารอย่างไร และด้วยอารมณ์

เฉพาะตัวของศิลปินท�าให้เขาออกส�ารวจความเฉือ่ยชาของระบบราชการและความเสแสร้งเหล่านั้น ส�าหรับจุฬญาณนนท์

แล้ว การท�างานคอลลาจนีเ้ป็นการโต้ตอบกับสือ่หนังสือพิมพ์ทีถู่กควบคุมอย่างหนัก ทีถ่ึงข้ึนไร้ความน่าเชือ่ถือในสายตา

ของพลเมืองไทยทีใ่ส่ใจสถานการณ์บ้านเมือง

นิทรรศการ Give Us A Little More Time โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล จัดแสดงที ่บางกอก ซิตีซิ้ตี ้แกลเลอรี ่(สาทรซอย 1 – 

ใกล้สถานี MRT – จอดรถที ่123 ปาร์กกิ้ง) ตั้งแต่วันที ่21 มิถุนายน ถึง 09 สิงหาคม 2563 แกลเลอรีเ่ปิดท�าการตั้งแต่

วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 13:00–19:00 น. เพือ่ความปลอดภัย ทางแกลเลอรีข่อจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง 

กรุณาติดต่อ info@bangkokcitycity.com เพือ่นัดหมายการเข้าชมนิทรรศการล่วงหน้า 

จุฬญาณนนท์ ศิริผล (เกิดปี 2529, กรุงเทพฯ) ส�ารวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของภาพเคลือ่นไหว และก้าวข้ามไปมา

ระหว่างการสร้างภาพยนตร์และการท�างานศิลปะ งานของเขาส�ารวจเรือ่งของความทรงจ�า เรือ่งเล่าในรูปแบบหลาก

หลาย และเรือ่งของความจริง ผลงานของจุฬญาณนนท์ได้รับการคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์และนิทรรศการ

ต่างๆ มากมายซึ่งรวมถึง เทศกาลภาพยนตร์คานส์ครั้งที ่71 ฝรัง่เศส (2561) เทศกาลภาพยนต์นานาชาติสิงคโปร์

ครั้งที ่26 สิงคโปร์ (2558) เทศกาลศิลปะฟุกุโอกะเอเชีย่นอาร์ตเทรียนนาเล่ครั้งที ่5 ญีปุ่่น (2557) นิทรรศการล่าสุด

ของเขายังรวมถึง นิทรรการ From Earth to Heaven ทีอ่อร์แกนเฮาส์ อาร์ต สเปซ จีน (2561) Museum of Kirati

ทีบ่างกอก ซิตีซ้ิตี ้แกลเลอรี ่ไทย (2560) และ Behind the Painting หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย (2558)
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