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AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE

Service de Coopération et d’Action Culturelle

Call for project “Night of ideas” 

“Being Alive” 

Applications before 15 th December 2019 

The Embassy of France in partnership with the Alliance française, is launching the first 

edition of the Night of Ideas in Bangkok !  

What is the Night of ideas? It is a global project involving artists, intellectuals, experts and 

researchers in an exceptional night of debate and exploration of the latest ideas behind 

issues central to our time: a one-night stand of cultural and intellectual exchange, staged 

simultaneously across five continents, from Dakar to Los Angeles and France to Thailand.  

This Bangkok Night will take place on Thursday 30th January 2020, – from the sunset to the 

heart of the night, from 6pm to midnight.  

It will unfold in a series of debates, performances and special Bangkok appearances 

exploring what does “being alive” mean in Bangkok from all perspectives: from astrophysics 

to political science, from cultural industries to visual arts, from urban philosophy to artificial 

intelligence. 

These are the fields around the theme “Being alive!” we have selected for this night:  

- Empowering people and ensuring inclusiveness and equality in Thailand (human 

rights, women’s rights) 

- Man vs Machine (artificial intelligence) 

- Biodiversity  

- Pollution (the impact of pollution on our lives) 

Let your imagination flow, be creative and let us find out what does “being alive” mean to 

you in Bangkok? This can be a great opportunity for you to show us your creativity : 

innovative designs, photographs, short movies, paintings, sculpture, performances, 

artificial intelligence …  

The Embassy of France in Thailand will be considering any projects or speakers involved in 

one of the above fields, willing to take part in a night-time format and to speak to a non-

academic audience - and in particular projects with an artistic or performance dimension. 

Please do let us know rapidly if you would like to put forward a speaker or project.  

Please send us your ideas : lisa.louveton@diplomatie.gouv.fr  

mailto:lisa.louveton@diplomatie.gouv.fr
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เปิดรับสมัครโครงการ “ค า่คนืแห่งความคดิ” 

“การมีชีวติอยู่” (Being Alive) 

สมัครก่อนวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 

สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศสร่วมกบัสมาคมฝร่ังเศสไดเ้ปิดตวัโครงการค า่คนืแห่งความคดิเป็นคร้ังแรกในกรุงเทพ ! 
 
ค า่คนืแห่งความคดิคอือะไร? เป็นโครงการระดบัโลกท่ีเปิดโอกาสให้ศิลปิน นกัคิด ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวิจยั 
ไดม้าอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีส าคญัของยคุเราในค ่าคืนพิเศษ 
จะมีการจัดค า่คนืแห่งการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมและทางความคดินีข้ึน้พร้อมกนัทั่วทั้ง 5 ทวปี จากดาการ์ถึงลอสแอนเจลิส 
และจากประเทศฝร่ังเศสถึงประเทศไทย 
 
ค า่คนืแห่งความคดิที่กรุงเทพ จะจัดขึน้วนัพฤหัสบดทีี่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เร่ิมตั้งแต่เวลาพลบค ่าไปจนถึงกลางดึก 
นัน่คือจากหกโมงเยน็จนกระทัง่ถึงเท่ียงคืน 

  
กิจกรรมจะมีการอภิปราย การแสดง และช่วงพิเศษของกรุงเทพ ท่ีจะท าให้เห็นถึงความหมายของ “การมีชีวติอยู่” ที่กรุงเทพ ในหลากหลายมิติ 
จากดาราศาสตร์ไปจนถึงรัฐศาสตร์ จากแวดวงวฒันธรรมเชิงอุตสาหกรรมสู่ทศันศิลป์ จากปรัชญาเชิงศาสตร์สู่ปัญญาประดิษฐ์ 
 
หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัธีม “การมีชีวติอยู่ !” ท่ีเราไดเ้ลือกไวส้ าหรับคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

- การเสริมพลงัประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียม (สิทธิมนุษยชน, สิทธิสตรี) 
- มนุษยแ์ละเคร่ืองจกัร (ปัญญาประดิษฐ์) 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- มลพิษ (ผลกระทบของมลภาวะต่อชีวิตของเรา) 
 

มาร่วมปลดปล่อยจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และค้นหาความหมายของ “การมีชีวติอยู่” ในกรุงเทพ ว่ามีความหมายต่อคุณอย่างไร? 
ซ่ึงเป็นโอกาสที่ดสี าหรับคุณในการแสดงงานสร้างสรรค์ ผ่านนวตักรรมการออกแบบ การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ส้ัน การวาดภาพ ประติมากรรม 
การแสดง ปัญญาประดษิฐ์...   
 
สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศสประจ าประเทศไทยยนิดีตอ้นรับโครงการ หรือวิทยากรในสาขาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
หากท่านพร้อมท่ีจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของค ่าคืนแห่งความคิดน้ี รวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัผูส้นใจ  
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เสนอโครงการท่ีเก่ียวกบัดา้นศิลปะหรือการแสดง อยา่รอชา้ท่ีจะติดต่อเราหากคุณสนใจสมคัรหรือน าเสนอโครงการ 
 
สามารถส่งไอเดียของคุณมาไดท่ี้ : lisa.louveton@diplomatie.gouv.fr 
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