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“Songs for living’’ นำำ�เสนำอบ�งส่วนำจ�กง�นำเขีียนำ Gravity and Grace 
(แรงดึึงดึูดึและความงาม) โดยซิิโมนำ เวลล์ นำักปรััชญ�ช�วฝรัั�งเศส  
ผลง�นำ Sun of Consciousness (อาทิิตย์์แห่่งสำำานึึกรู�) โดยเอดูอ�รั์ด 
กลิสซิองต์์ นัำกเขีียนำช�วฝรัั�งเศส และOn Prayer (ในึการอธิิษฐานึ)
บทกวีโดยกวีช�วโปลิช-อเมรัิกันำ เชสวอฟ มิลอส จ�กช่วงเวล�และ
สถ�นำที �ที �แต์กต์่�งกันำ นำักคิิดและนำักเขีียนำเหล่�นำี�ต์้องเอ�ต์ัวรัอดจ�ก
รัะบอบเผด็จก�รัดว้ยง�นำศลิปะอันำปลกุปั�นำขีองพวกเขี� สิ�งที �พวกเขี�
ต์่�งมีเหมือนำกันำคิือพวกเขี�ต์่อสู้เพื �อคิว�มสว่�งท�งจิต์วิญญ�ณ
ท่�มกล�งคิว�มเขี้มแข็ีงขีองก�รัมีส่วนำรั่วมเชิงสัญลักษณ์ จ�กพื�นำที � 
แห่งก�รัยึดถืออันำไม่แนำ่นำอนำนำี�เองซิึ�งอนำุญ�ต์ให้พวกเขี�ขีัดขีืนำ แทนำที � 

จะพูดอย่�งต์รังไปต์รังม�ต์่อผู้มีอำ�นำ�จปกคิรัอง พวกเขี�พบวิธีีในำ
ก�รัสรั้�งบทเพลงผ่�นำเศษซิ�กที �หลงเหลือจ�กก�รัแย่งชิงอำ�นำ�จ  

ผมไม่ไดึ�บอกว่าพวกเราไม่มีอำานึาจ 
ผมไม่ไดึ�สำนึใจในึอำานึาจอีกต่อไป 

ผมกำาลังถามว่า เรากำาลังสำวดึภาวนึาถึงใคร 
คำาอธิิษฐานึเห่ลา่นึี�มเีพ่ �อรวมเราเข้�ากบัผู�ปกครองตามกฎห่มาย์ข้องเรา 

ห่ร่อแค่พาเราไปสำถานึทิี �ทิี �ไกลห่่างออกไปเทิ่านึั�นึ
 

“และสิำ�งเดึีย์วทิี �ฉัันึรู�
ค่อการอธิิษฐานึสำร�างสำะพานึทิี �นึ่่มนึวลราวกำามะห่ย์ี �
เม่ �อเราก�าวเดึินึไปบนึสำะพานึแห่่งนึี� เราลอย์ขึ้�นึไป 
เห่ม่อนึเราก�าวกระโดึดึขึ้�นึ
เห่นึ่อทิิวทิัศนึ์
ทิี �เป็นึสำีทิองส่ำกสำว่าง
ณ ข้ณะทิี �มาย์าห่ย์่ดึอาทิิตย์์มิให่�เคล่ �อนึไห่ว
สำะพาย์สำาย์นึั�นึทิอดึย์าวไปสู่ำฟากฝัั่�งแห่่งการผกผันึ
สำถานึทิี �ทิี �ทิ่กสิำ�งกลับกลาย์เป็นึสิำ�งตรงกันึข้�าม และคำาว่า “เป็นึไปไดึ�”
เปิดึเผย์ความห่มาย์ทิี �เราไม่เคย์จินึตนึาการถึง  
ฉัันึใช้�คำาว่า “พวกเรา”
ทิี �นึั �นึ
ทิ่กๆ คนึ 
ต่างรู�สำึกเห่็นึอกเห่็นึใจผู�ทิี �ย์ังติดึกับอย์ู่ในึเนึ่�อห่นัึง
และรู�ดึีว่า แม�จะไม่มีอีกฟากฝัั่�งรอเราอย์ู่ ณ ส่ำดึปลาย์สำะพานึ
พวกเราจะย์ังเดึินึห่นึ�าบนึสำะพานึบนึฟ�านึั�นึต่อไป
เดึินึต่อไป”

— On Prayer (ในึการอธิิษฐานึ) โดย เชสวอฟ มิลอส

“ไฟและความร�อนึให่�รปูแบบการอธิิบาย์ในึข้อบเข้ตทิี �ห่ลากห่ลาย์ทิี �ส่ำดึ 
เพราะสำำาห่รับพวกเราแล�วพวกมันึเป็นึโอกาสำสำำาห่รับความทิรงจำาทิี � 
ย์ากจะล่มเล่อนึ สำำาห่รบัประสำบการณส์ำว่นึตวัทิี �ทิั�งเรยี์บงา่ย์และเด็ึดึข้าดึ 
ดึังนึั�นึ ไฟจึงเป็นึปรากฏการณ์ทิี �มีอภิสำิทิธิิ�สำามารถอธิิบาย์สิำ�งใดึก็ไดึ� 

ถ�าห่ากทิ่กสิำ�งทิี �ค่อย์ๆ เปลี �ย์นึแปลงไปอย์่างช้�าๆ อาจอธิิบาย์ไดึ�ดึ�วย์
การมชี้วิีต สิำ�งตา่งๆ ทิี �เปลี �ย์นึแปลงไปอย์า่งรวดึเรว็กอ็ธิิบาย์ไดึ�ดึ�วย์ไฟ 
ไฟเป็นึธิาต่พิเศษทิี �มีช้ีวิต มีทิั�งความสำนิึทิช้ิดึเช้่�อและความเป็นึสำากล  

ไฟอาศยั์อย์ูภ่าย์ในึใจข้องเรา มนัึอาศยั์อย์ูบ่นึฟ�า มนัึผ่ดึขึ้�นึจากสำว่นึลกึ
ข้องสำสำาร และมอบความอบอ่่นึข้องความรัก ห่ร่อสำามารถห่าย์กลับ
เข้�าไปในึสำสำารและห่ลบซ่่อนึอย์ู่ภาย์ในึ แอบแฝั่งและค่มข้ังไว�เฉักเช้่นึ
ความเกลีย์ดึช้ังและความแค�นึ ในึบรรดึาปรากฏการณ์ทิั�งห่มดึนึี�  
ทิี �จริงแล�วมีเพีย์งห่นึึ�งเดึีย์วทิี �สำามารถระบ่ถึงค่ณค่าข้องความดีึ
และความช้ั�วร�าย์ มันึสำ่องสำว่างในึสำรวงสำวรรค์ มันึล่กไห่ม�ในึนึรก 
มันึทิั�งอ่อนึโย์นึและทิรมานึ มันึค่อสูำทิศาสำตร์และวันึสิำ�นึโลก” มันึเป็นึ
ความส่ำข้สำำาห่รับเดึ็กดึีทิี �นึั �งอย์ู่ข้�างเตา แต่เป็นึบทิลงโทิษข้องการไม่
เช้่ �อฟังเม่ �อเดึ็กอย์ากเล่นึกับเปลวไฟ มันึค่อความเป็นึอย์ู่ทิี �ดึีและ 

มนัึคอ่ความเคารพ มนัึคอ่ข้วัญและพระเป็นึเจ�าทิี �ทิั�งดึงีามและน่ึากลวั 
มันึย์�อนึแย์�งในึตัวเอง ดึังนึั�นึ นึี �ค่อห่ลักการข้�อห่นึึ�งข้องการอธิิบาย์
สิำ�งทิี �เป็นึสำากล”

—บ�งส่วนำจ�ก  Psychoanalysis of Fire
(จิตวิเคราะห่์ข้องไฟ) โดยแกสต์อง บ�เชล�รั์ด

1  กรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย & อเล็กซ์ิ กวอจิคิ
  “สำวดึ”  

(บทิเพลงเพ่ �อช้ีวิตในึห่�องทิี �เต็มไปดึ�วย์ผู�คนึทิี �มีช้่ �อตลกๆ) (2565)
กรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย, If we burn you burn with us (2565), อะคิรัิลิคิ, 
ผ�้เดนำมิมัดยอ้มปั�มฟอยล์บนำภ�พพมิพ์องิคิเ์จต์บนำผ�้ใบ, พมิพ์ดจิทิลั 
บนำพรัมสีแดง, หมอนำเดนำิมมัดย้อมปั�มฟอยล,์ ชุดหมอผีทำ�โดยศิลปินำ, 
ปรัะต์ิม�กรัรัม, บ่อนำำ��; นำำ��, กรัะจก, เรัซิินำบนำผ้�เดนำิมมัดย้อม
40 นำ�ทีวนำลูป, ขีนำ�ดแปรัผันำต์�มพื�นำที �

2 กรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย & อเล็กซ์ิ กวอจิคิ
 Songs for living (2564)
วิดีโอจอเดี �ยวเอชดี
20:51 นำ�ที, เสียง, สี
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2

“สำวดึ” 
(บทิเพลงเพ่ �อช้ีวิตในึห่�องทิี �เต็มไปดึ�วย์ผู�คนึทิี �มีช้่ �อตลกๆ) 
กรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย & อเล็กซิ์ กวอจิคิ
10.03 – 20.04.2565
บ�งกอก ซิิต์ี�ซิิต์ี� แกลเลอรัี �

เขีียนำบท: ไดแอนำ เซิอเวอรัินำ เหวียนำ และกรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย
แปล: กรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย และนำันำท์นำรัี พ�นำิชกุล
ออกแบบปรัะต์ิม�กรัรัม: กรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย
เรันำเดอรั์ส�มมิต์ิ: ภ�ณุพงศ์ สงคิง 
แพทเทิรั์นำ & ผลิต์: ศ�ศวัต์ แสงชัยอรัุณ
ออกแบบล�ยพรัม: ธีนำัช ธีีรัะด�กรั 
ต์ิดต์ั�ง: อิศเรัศ สุทธีิศิรัิ ต์้นำขี้�ว ขีวัญนำ�คิ นำฤพนำธี์ พิรัิยะพิทย�   

ชรัินำทรั์ทัศนำ์ แสงเรัืองฤทธิี� เมธีัส วัต์ุย� สมศักดิ � พงศ์วัฒนำกุล  
 (พ�รั�ฟอรั์ม สต์ูดิโอ) บรัิษัท ออล ไทม์ โปรัดักชั�นำ จำ�กัด 
DuckUnit และ C3S 

ออกแบบโปสเต์อร์ั: กวินำ ชนำกปรัะสิทธิี�
ทมีบ�งกอก ซิติ์ี�ซิติ์ี� แกลเลอรัี �: อรัรัคิพล สทุศันำ ์ณ อยุธีย�  ศภุม�ศ พะหโุล 

นำันำท์นำรัี พ�นำิชกุล ศีต์ภ� พรัหมมลม�ศ  ก�นำต์์ธีิด� บุษบ� 
นำภิษ� ลีละศุภพงษ์ และกมลก�นำต์์ โกศลก�ญจนำ์ 

สตู์ดิโอกรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย: คิณิช ขีจรัศรัี และก่อล�ภ คิันำศรั

รั่วมอำ�นำวยก�รัผลิต์โดย บ�งกอก ซิิต์ี�ซิิต์ี� แกลเลอรัี �

Songs for living 

ฝ่�ยก�รัผลิต์

เก�ะเต์่�
ช่�งภ�พ:  อันำเดรัส กูเต์ียรั์เรัซิ ฟิสก์เซิธี กรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย  

ไซิรััส เจมส์ คิ�ห์นำ 
นำักแสดง: ว�รัินำท์ ซิีเนำย์ ซิ�เฮีียรั์ เอเชีย ต์�วจอย เชย์
ผู้จัดก�รัฝ่�ยผลิต์: ต์ูรัันำ ซิ�เฮีียรั์ ปุกกี� แนำนำ ศิรัด�
สถ�นำที �สนำับสนำุนำโดย:  โรังเรัียนำสอนำดำ�นำำ��นำิว เฮีเว่นำ 

นำิวยอรั์ก 
กำ�กับก�รัเคิลื �อนำไหวรัอบกองไฟ: โมนำิก้� มิรั�ไบล์ 
นำักแสดง: แจ็คิ เมอรัี �เวเธีอรั์ จอย นำอรั์ทันำ เคิท วิลเลี �ยมส์  

แม็กซิี � แคินำเนำี �ยนำ อะแมนำด� วอลเลซิ เอลเลอรัี � เบอรั์ต์ันำ  
ซิ�ดี� คิ�รั์นำอต์ ม�รั์โก รัู เอลส์ เอรัิก้� แมคิคิ�รั์ธีี �  
เจมส์ อเดลแมนำ ไบรัอันำท์ เคินำเนำดี� 

นำักรัำ�ไทเก๊ก: อัลเบิรั์ต์ ช�นำ ยี � ไหล กง ไอรัีนำ เอช ลี เจี �ย หมิง  
ต์ง ซิุนำ ฉ่่อย ซิัง อวิ�นำ โฮี ปูนำ กัม เล่ย เซิเนำีย เด ล� คิรัูซิ  
รัิช�รั์ด ชินำ ไหว หว� โฮี ม�รั์ก�เรั็ต์ หยวนำ ซิู เซิโต์ะ 

ไรัเดอรั์จักรัย�นำล้อเดียว: เมล�นำี � ฟลอเรัส โซิเฟีย ยูดิสก�ย่�  
ทิโมธีี วิลล�ลุซิ เวโรันำิก้� เอช เจเนำโรัโซิ่

ทีมง�นำ  & ฝ่�ยหลังก�รัผลิต์
ผู้อำ�นำวยก�รัผลิต์ & กล้อง B: รัอรัี � มุลเฮีียร์ั
ผู้อำ�นำวยก�รัผลิต์ & ฝ่�ยศิลป์: เชอรั์รัีส เกรัย์
แสง: ไมเคิิล พอทวินำ
ผู้จัดก�รัฝ่�ยสถ�นำที �ถ่�ยทำ�: ท็อดด์ โฟล์กเนำอรั์ อ�รั์บ� ฮีอล  

ดีแลนำ โกลเดนำ
ฝ่�ยก�รัผลิต์: ซิ�นำซิีซิ์ แอดดิงต์ันำ-ไวท์
ผู้ช่วยฝ่�ยก�รัผลิต์ & ฝ่�ยศิลป์: อัลเดนำ ลูกคิ์ อลิสันำ พีรัี �  

เอ็มม� แมคิมิลเล่นำ มีแกนำ สมิธี
ผู้ช่วยฝ่�ยก�รัผลิต์: ไวโอเล็ต์ ฟลุกซิ์ เอเลียส รัีเวียรั่�

เสียง
นำักเล่�เรัื �อง: เซิล่�
แต์่งและมิกซิ์เสียง: แอรัอนำ เดวิด รัอสส์

ดนำต์รัี
ดนำต์รัีปรัะกอบ: แอรัอนำ เดวิด รัอสส์
“Coral like bone” แต์่งเพลงต้์นำฉ่บับโดย ไมคิ์กี� ฮี�รั์ต์ และเซิล่�
กลอง: ไบรัอันำ ชิปเพนำเดล
กีต์�รั์: มิต์เลส
เขีียนำบท: ไดแอนำ เซิอเวอรัินำ เหวียนำ และกรักฤต์ อรัุณ�นำนำท์ชัย

“Songs for living” ผลิต์รั่วมกับอเล็กซ์ิ กวอจิคิ โดยได้รัับคิอมมิชชั�นำ  
จ�กพพิิธีภณัฑ์ไ์มกรัอส และคุินำสแ์ฟรัไ์อนำ ์ฮีมับวรัค์ิ ดว้ยก�รัสนำบัสนำนุำ
จ�ก FACT ลิเวอรั์พูล

10.03 – 24.04.2565


