
Ghost คืือซีีรีีส์ก์ารีแส์ดงผลงานวิิดีโอและศิิลปะการีแส์ดงทีี่�เกิดขึ้้ �นในกรุีงเที่พฯ ปรีะเที่ศิไที่ย 

ภายหลงัการีเปิดตัวัิอิดิชั่ั�นแรีก Ghost:2561 (11-28 ตุัลาคืม 2561) คืดัเลือกผลงานโดยกรกฤต อรุณานนท์ช์ัยั
ผ้�ร่ีวิมก่อตัั�งซีีรีีส์ ์อิดิชั่ั�นทีี่�ส์องขึ้อง Ghost หรืีอ Ghost 2565: อย่้ยงัไงให� ไม่ตัาย คืดัเลือกผลงานโดย 
คริสติน่า ลีี จะเกิดขึ้้ �นรีะหว่ิางวินัทีี่�  12 ตุัลาคืม ถึง้วินัทีี่�  13 พฤศิจิกายน 2565 ในส์ถึานทีี่�ต่ัางๆ ในกรุีงเที่พฯ 

Ghost 2565 จะนำาเส์นอเรืี�องรีาวิทีี่� ไม่เคืยถ้ึกเล่าขึ้องร่ีางกายและส์ถึานทีี่�ทีี่�ติัดอย่้ในช่ั่องว่ิางทีี่�เกิดขึ้้ �นจาก 

กลุ่มก�อนและคืวิามตัง้เคืรีียดขึ้องชีั่วิิตัร่ีวิมส์มยั เพื�อตัอบรีบักบับริีบที่อนัเฉพาะตัวัิขึ้องกรุีงเที่พฯ Ghost 2565 
ได�รีวิบรีวิมปัจจุบนั อดีตั และอนาคืตัอนัหลากหลายทีี่�พยายามนิยามเมืองทีี่�ที่ศัินียภาพเปลี�ยนแปลงไปอย่้ตัลอดนี� 

ในฐานะการียืนหยดัต่ัอเรืี�องเล่าในร้ีปแบบเดียวิ ชืั่�อขึ้องอิดิชั่ั�นในคืรีั�งนี�แปลมาจากปรีะโยคืในภาษาฝรีั�งเศิส์ 
“vivre sans temps mort” ซ้ี�งถ้ึกพ่นอย่้บนกำาแพงมหาวิิที่ยาลยัซีอรีบ์อรีน์ขึ้องปารีีส์ในเดือนพฤษภาคืม ปี 2511 
ในช่ั่วิงทีี่�มีการีออกมาปรีะที่�วิงต่ัอการีส์มานฉนัที่ ์ไปกบัทุี่นนิยมทีี่�เกิดขึ้้ �น เมื�อส์งัคืมกลายเป็นการีรีวิบรีวิมมหรีส์พ
การีแส์ดงนานาและปรีะส์บการีณ์์ในฐานะโภคื ภณั์ฑ์ค์ืรีั�งยิ�งใหญ่่ เมื�อตั�องเผชิั่ญ่หน�ากบัอำานาจเบ็ดเส์ร็ีจขึ้อง
การีเป็นตัวัิแที่นนี� เรีาจะที่ำาลายพลงัขึ้องภาพตัวัิแที่นเบ็ดเส์ร็ีจทีี่�หลอกหลอนเรีาเขึ้�าส่้์คืวิามกลวิงเปล่าขึ้อง 
การีมีอย่้นี�ลงได�อย่างไรี 

ในอิดิชั่ั�นทีี่�ส์องขึ้อง Ghost ยงัพ้ดถึง้แนวิคิืดขึ้องคืวิามผิดพลาด (glitch) ทีี่�เกิดจากพื �นทีี่�และเวิลาทีี่� ไม่ส์อดคืล�อง
กนั รีวิมถึง้วิิส์ยัที่ศัินที์ี่�ขึ้ดัแย�งกนัขึ้องเมืองทีี่�เปลี�ยนแปลงไปอย่้เส์มอ จากสิ์�งทีี่�เกิดขึ้้ �นภายในกรุีงเที่พฯ Ghost 
2565 ได�ส์รี�างพื �นทีี่�แห่งการีเรีียนร้ี�ร่ีวิมกนัด�วิยการีรีวิบรีวิมมุมมองจากศิิลปินทีี่�เป็นทีี่�ยอมรีบั และศิิลปินรุ่ีนใหม่ 
รีวิมถึง้นกัปฏิิบติััการีที่างศิิลปะต่ัางๆ ที่ั�งในไที่ย จากในภ้มิภาคื และจากทีี่�อื�นๆ ทีี่�เชืั่�อมต่ัอกนัด�วิยวิารีะเร่ีงด่วิน
ต่ัางๆ ทีี่�คืล�ายคืลง้กนั และอุปส์รีรีคืทีี่�แต่ัละคืนล�วินตั�องเผชิั่ญ่ ไม่ว่ิาจะอย่้ในเวิลาหรืีอพื �นทีี่�แบบใดก็ตัาม ในซีีรีีส์ ์
ทีี่�จะจดัขึ้้ �นทุี่กๆ ส์ามปีนี� จะส์รี�างแรีงบนัดาลใจให�กบัผ้�ชั่มในการีส์รี�างและใชั่�กรีอบในการีที่ำางานหรืีอการีคิืด 

ทีี่�มีอย่้เพื�อนำาที่างไปยงัคืวิามร้ี�และอนาคืตัทีี่�เป็นไปได�อื�นๆ ทีี่�อาจก่อเกิดเป็นร้ีปแบบใหม่ๆ ในการีใชั่�ชีั่วิิตั  
คื�นหาเรืี�องเล่าที่างเลือกทีี่�ฝังตัวัิอย่้ในรีอยแยก พื �นทีี่�การีนำาเส์นอแบบส์หศิาส์ตัรี์ในคืรีั�งนี�จะกรีะตุั�นให�เกิด 

การีดำาเนินการีร่ีวิมกนัเพื�อ ที่วิงคืืนพื �นทีี่�และเวิลากลบัมา ร่ีวิมส์ำารีวิจอตััวิิส์ยั เรืี�องรีาวิทีี่� ไม่เคืยถ้ึกบอกเล่า และ
วิิส์ยัที่ศัินร่์ีวิมกนัทีี่�อาจเกิดขึ้้ �น  

ศิิลีปิินร่วมแสดงงาน 

Ghost 2565 นำาเส์นอผลงานภาพเคืลื�อนไหวิโดย มีเรียม เบนนานี� , รีไวท์ลัี โคเฮน แลีะตูร ์ฟาน เบเลีน,  
เอิซเกอร ์คาร,์ หลีบัซีหลีำ�า, หลีี� ซวง, ไดแอน เซเวอริน เหวียน, เจมส ์ริชัารด์ส,์ เสิ�นซิน,  อู�เจิงร่วมดว้ยท์อชั 
บาสโก,้ นาตาชัา ท์อนเท์ย ์และ เอมิลีี วารดิ์ลี และผลงานภาพยนตัรีจ์ดัวิางใหม่โดยฉันัท์นา ทิ์พยป์ิระชัาติ 
และตุลีพบ แสนเจริญ

นอกจากนี�ยงัมีกิจกรีรีมและการีแส์ดงส์ดต่ัางๆ ทีี่�จะเกิดขึ้้ �นตัลอดรีะยะเวิลาหน้�งเดือนขึ้องงานในคืรีั�งนี� รีวิมถึง้
การีแส์ดงส์ดในร้ีปแบบการีบรีรียายโดยราบี มารวัฮ ์แลีะฮิโตะ ชัไตเยิรล์ี และผลงานคือมมิชั่ชั่ั�นใหม่ทีี่�ศิิลปิน
อรวรรณ อรุณรกัษ์ ์ส์รี�างขึ้้ �นในร้ีปแบบขึ้องการีเดินเยี�ยมชั่มย่านไปกบัซีีรีีส์เ์สี์ยงเล่าเรืี�องรีาวิต่ัางๆ ทีี่�ศิิลปิน
ที่ำางานในกรีอบที่างปรีะวิติััศิาส์ตัรีแ์ละคืวิามเป็นเมืองขึ้องกรุีงเที่พฯ การีแส์ดงดนตัรีีส์ดทีี่�เขึ้�าแที่รีกแซีงพื �นทีี่�
ที่างส์ถึาปัตัยกรีรีมอย่างมีเอกลกัษณ์์โดยพาน ไตจิ้ �ง และการีรีวิมตัวัิกนัในยามคืำ�าคืืนเพื�อฝันและรีบัปรีะที่าน
ร่ีวิมกนัโดยโคคิ ท์านากะ 
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ตัารีางโปรีแกรีมการีแส์ดงส์ด:  
 วินัทีี่�  15, 20 และ 23 ตุัลาคืม:  Rituals on Walking, 2565 โดยอรีวิรีรีณ์ อรุีณ์รีกัษ ์
 วินัทีี่�  29 ตุัลาคืม:  Uncut (Working title), 2565 โดยพานไตั�จิ �ง  
 วินัทีี่�  10 และ 11 พฤศิจิกายน:  Eating an Apple while Lucid Dreaming, 2565 โดยโคืคิื ที่านากะ  
 วินัทีี่�  13 พฤศิจิกายน:  Probable Title: Zero Probability, 2555 โดยรีาบี มารีวัิฮ์ ์และ 
   ฮิ์โตัะ ชั่ไตัเยิรีล์ 

โปิรแกรมสาธารณะ 
นอกจากนี� ยงัมีกิจกรีรีมอื�นๆ ทีี่�จะเกิดขึ้้ �น เช่ั่น การีบรีรียายและการีเส์วินาโดยศิิลปิน ไปจนถึง้กิจกรีรีม 

การีฉายภาพยนตัรีที์ี่�พื �นทีี่�กิจกรีมขึ้องงานหรืีอเฮ์าส์ ์(House) ในธีมเดียวิกนักบั Ghost 2565 โปรีแกรีมต่ัางๆ 
เหล่านี�จะส์ามารีถึติัดตัามได�จากช่ั่องที่างเว็ิบไซีตัแ์ละโซีเชีั่ยลมีเดีย 

เฮาส ์
โปรีแกรีม Ghost 2565: เฮ์าส์ ์ใชั่�อาคืารีบ�านตัรีอกถึั�วิงอกในเยาวิรีาชั่เป็นพื �นทีี่�หลกัในการีจดักิจกรีรีมต่ัางๆ  
ทีี่�จะเกิดขึ้้ �น และยงัเป็นส์ถึานทีี่�จดัแส์ดงงานในคืรีั�งนี�อีกด�วิย โดยจะเป็นพื �นทีี่�ให�ผ้ �คืนได�รีวิมตัวัิกนัผ่านอาหารี 
เคืรืี�องดื�ม การีส์นที่นาพ้ดคุืยแบบส์บายๆ การีแส์ดงดนตัรีีส์ดโดยดีเจ เวิิรีค์ืช็ั่อป และโปรีแกรีมส์าธารีณ์ะต่ัางๆ 
และเปิดโอกาส์ให�ผ้ �คืนได�ร่ีวิมตัวัิ ย่อยและแบ่งปันเรืี�องรีาวิรีวิมถึง้ปรีะส์บการีณ์ที์ี่� ได�ส์มัผสั์จากการีได�ชั่มผลงาน 
ศิิลปะและการีแส์ดงส์ดต่ัางๆ ในเที่ศิกาลฯ ณ์ พื �นทีี่�เฮ์าส์ ์นี� เวนดีส ์ว็อก เวิลีด ์อลัเตัอรีอี์โกขึ้องเชั่ฟแซีม ลุย จะมา 
ปรีะจำาอย่้ตัลอดช่ั่วิงเวิลาเที่ศิกาลฯ โดยที่ำาอาหารีทีี่�เกิดจากการีศิก้ษาคื�นคืวิาและการีเขึ้�าไปปฏิิส์มัพนัธก์บัชุั่มชั่น
ในด�านมรีดกการีที่ำาคืรีวัิขึ้องชุั่มชั่นชั่าวิจีนพลดัถิึ�นภายในย่านเยาวิรีาชั่ รีายการีอาหารีทีี่�เป็นผลลพัธจ์าก 
การีศิก้ษาคื�นคืวิ�าวิิวิฒันาการีขึ้องการีที่ำาอาหารีจีนนี� จะถ้ึกเพิ�มเขึ้�าไปในเมน้อาหารีจากกรีะที่ะอนัเป็นเอกลกัษณ์ ์
ขึ้องเธอ 

กวีนิพนธค์ดัสรร 
นอกจากนี� จินตันาการีเกี�ยวิกบัอตััวิิส์ยัและคืวิามจริีงอื�นๆ ทีี่�หลบหลีกหายไปจากเรีาจะถ้ึกนำาเส์นอผ่านสิ์�งพิมพ ์
รีวิบรีวิมกวีินิพนธค์ืดัส์รีรีที่ั�งในภาษาไที่ยและภาษาองักฤษโดยบรีรีณ์าธิการี คืริีส์ติัน่า ลี และผ้�ช่ั่วิยภณั์ฑ์ารีกัษ ์
พงศิกรีณ์ ์ญ่าณ์ะณิ์ส์ส์รี นำาเส์นองานเขีึ้ยนจากอรวรรณ อรุณรกัษ์,์ ไอแวน เฉิัง, อุทิ์ศิ เหมะมูลี, ท์ราวิส เจปิพเ์ซน, 
หลีี� ซวง, ภูู กระดาษ์, โซเฟีย อลัี มาเรีย, เดือนวาด พิมวนา, สถิิตย ์ศิสัตรศิาสตร ์ และเอมิลีี วารดิ์ลี 

โฮสต ์
โฮ์ส์ตั ์(Host) จำานวินสิ์บส์องคืนจะช่ั่วิยด้แลโปรีแกรีมต่ัางๆ ด�วิยการีแบ่งปันคืวิามร้ี�เกี�ยวิกบัส์ถึานทีี่�และผลงาน
จดัแส์ดงรีวิมถึง้ชุั่มชั่นที่�องถิึ�นร่ีวิมผ้�เยี�ยมชั่มอื�นๆ ภายในส์ถึานทีี่�จดัแส์ดงผลงานชิั่�นต่ัางๆ ในช่ั่วิงโปรีแกรีม
ส์าธารีณ์ะปรีะจำาส์ปัดาห ์โฮ์ส์ตัจ์ะช่ั่วิยให�เกิดการีเรีียนร้ี�ในร้ีปแบบอื�นทีี่�ต่ัางออกไป ให�ผ้ �เยี�ยมชั่มได�รีบัที่รีาบ
ปรีะวิติััทีี่�ฝังอย่้ในพื �นทีี่�  และเพิ�มชั่ั�นเรืี�องรีาวิต่ัางๆ ให�มากขึ้้ �น 

Ghost จดัโดย Ghost Foundation โดยได�รีบัการีส์นบัส์นุนด�านพื �นทีี่�จดัแส์ดงใน Ghost 2565: อย่้ยงัไงให� ไม่ตัาย 
จาก บ�านตัรีอกถึั�วิงอก, บางกอก ซิีตีั �ซิีตีั � แกลเลอรีี� , ศ้ินยป์ฏิิบติััการีศิิลปกรีรีมดิจิที่ลั (ฟ้าใหม่) หอศิิลป์บ�านจิม 
ที่อมป์ส์นั, โนวิา คือนเที่มโพรีารีี, ดรี.ถึาวิรี พรีปรีะภา ออดิธอเรีียม, และเวิิลด ์แที่รีเวิล เซีอรีวิ์ิส์ เวินดีส์ ์ว็ิอก เวิิลด ์
ดำาเนินการีโดยได�รีบัการีส์นนัส์นุนจาก Na Projects 

Ghost 2565 ส์นบัส์นุนโดย Bangkok 1899 บริีติัชั่ เคืานซิ์ีล ม้ลนิธิ ECCA Family เจแปนฟาวินเ์ดชั่ั�น กรุีงเที่พฯ 
ม้ลนิธิ Han Nefkens และ SAM Fund for Arts and Ecology รีวิมถึง้ได�รีบัการีส์นบัส์นุนจาก Ghost Support Circle 
และ Friends of Ghost
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เกี�ยวกบั คริสติน่า ลีี
คืริีส์ติัน่า ลี เป็นภณั์ฑ์ารีกัษ ์และนกัเขีึ้ยนทีี่�ที่ำางานรีะหว่ิางฮ่์องกงและอมัส์เตัอรีด์มั ในฐานะผ้�อำานวิยการีขึ้อง 
Spring Workshop ฮ่์องกง (2558–2560) เธอรีบัหน�าทีี่�ภณั์ฑ์ารีกัษ์ในโปรีเจกตัต่์ัางๆ เช่ั่น  A Collective 
Present (2560), Wu Tsang: Duilian (2559), และ Wong Wai Yin: Without Trying (2559) นิที่รีรีศิการีล่าสุ์ด
ขึ้องเธอยงัร่ีวิมถึง้ Pilvi Takala: Close Watch ตัวัิแที่นฟินแลนด ์พาวิิลเลี�ยนในเที่ศิกาลศิิลปะเวินิส์เบียนนาเล่
คืรีั�งทีี่�  59 Xinyi Cheng: Seen Through Others ทีี่�  Lafayette Anticipations, ปารีีส์ (2565); …pausing barely, 
barely pausing…, A Tale of A Tub, รีตัเตัอรีด์มั (2564); Palms, Palms, Palms, ทีี่�  Z33, ฮ์สั์เซิีลตั ์(2563); 
Shirley Tse: Stakeholders, Hong Kong in Venice, นำาเส์นองานขึ้องฮ่์องกงในเที่ศิกาลศิิลปะเวินิส์เบียนนาเล่
คืรีั�งทีี่�  58 (2562) และ Dismantling the Scaffold ทีี่�  ศ้ินยศิ์ิลปะร่ีวิมส์มยัต่ัายก้�น, ฮ่์องกง (2561) งานเขีึ้ยนขึ้อง
เธอได�รีบัการีตีัพิมพ์ในนิตัยส์ารีที่างศิิลปะต่ัางๆ เช่ั่น Artforum, Art Review Asia, LEAP, Parkett, Spike และ 
Yishu Journal of Contemporary Art เป็นตั�น

เกี�ยวกบั Ghost Foundation 
Ghost Foundation ริีเริี�มโดย กรีกฤตั อรุีณ์านนที่ช์ั่ยั และอรีรีคืพล สุ์ที่ศัิน ์ณ์ อยุธยา โดยมีพนัธกิจในการีส์รี�าง
พื �นทีี่�และส่์งเส์ริีมชุั่มชั่นส์ำาหรีบังานวิิดีโอและศิิลปะการีแส์ด งในปรีะเที่ศิไที่ย ผ่านการีจดัซีีรีีส์ ์Ghost และ
กิจกรีรีมต่ัางๆ ทีี่�เกี�ยวิขึ้�อง โดยมุ่งมั�นนำาเส์นอขึ้�อม้ล การีเขึ้�าถึง้และการีผลิตัองคืค์ืวิามร้ี� 

เกี�ยวกบั OPEN FIELD 
องคืก์รีไม่แส์วิงหาผลกำาไรีในกรุีงเที่พฯ ทีี่�มีพื �นฐานมาจากวิฒันธรีรีมและชีั่วิิตัร่ีวิมส์มยัเป็นพลงัให�เกิด 
คืวิามเปลี�ยนแปลงทีี่�ผลกัดนัให�ส์งัคืมก�าวิหน�า ผ่านงานวิิจยัคื�นคืวิ�าและโปรีแกรีมการีศิก้ษาต่ัางๆ ด�วิยหวิงั 
จะหล่อเลี �ยงการีส์นที่นาในเชิั่งวิิพากษ ์การีเขึ้�าถึง้คืวิามร้ี�และปรีะส์บการีณ์ท์ี่างศิิลปะ และส่์งเส์ริีมชุั่มชั่นศิิลปะร่ีวิมส์มยั

ข้อ้มูลีสำาหรบัสื�อ

Ghost 2565: อย่้ยงัไงให�ไม่ตัาย จะเปิดตัวัิพรี�อมงานแถึลงข่ึ้าวิตัามด�วิยงานเปิดส่้์ส์าธารีณ์ะอย่างเป็นที่างการีทีี่�หอศิิลป์ 
บ�านจิม ที่อมป์ส์นัและพิพิธภณั์ฑ์บ์�านจิม ที่อมป์ส์นั ในวินัพุธทีี่� 12 ตุัลาคืม 2565

– หากตั�องการีเขึ้�าร่ีวิมงานแถึลงข่ึ้าวิและส์อบถึามขึ้�อม้ลเพิ�มเติัมโปรีดติัดต่ัอ press@ghost2565.com
– ส์ามารีถึดาวิน์โหลดภาพและขึ้�อม้ลส์ำาหรีบัปรีะชั่าส์มัพนัธไ์ด�ทีี่� https://bit.ly/ghost2565press
– วินัและเวิลาเปิดที่ำาการี (ส์ำาหรีบัทุี่กพื �นทีี่�จดัแส์ดงงานยกเวิ�นหอศิิลป์บ�านจิม ที่อมป์ส์นั) พุธ-อาทิี่ตัย ์เวิลา 13:00–18:00 น. 
– หอศิิลป์บ�านจิม ที่อมป์ส์นั เปิดที่ำาการีทุี่กวินั เวิลา 10:00 – 18:00 น.
– เฮ์าส์จ์ะขึ้ยายเวิลาเปิดที่ำาการีส์ำาหรีบัวินัทีี่�มีโปรีแกรีมกิจกรีรีมส์าธารีณ์ะและเวินดีส์ ์ว็ิอก เวิิลด ์
– เช็ั่คืวินัและเวิลาได�ที่างเว็ิบไซีตัข์ึ้องเรีาส์ำาหรีบัโปรีแกรีมกิจกรีรีมส์าธารีณ์ะและเวิลาเปิดที่ำาการีขึ้องเวินดีส์ ์ว็ิอก เวิิลด ์
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