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September 2019 - June 2020
กันยายน 2562 - มิถุนายน 2563

D17/20
1-15 Sep 2019: Chiang Mai

21 Oct–3 Nov 2019: Hanoi
11-24 Nov 2019: Bangkok
1-9 Feb 2020: Bangkok Design Week
The French Embassy in Thailand is developing, in partnership with Jakarta and Hanoi’s Institut
français, a major multi-year project in the field of design. It aims to strengthen the design sector
in this area, to involve and put craftsmen and designers more at the heart of the creation and
manufacturing process. Drawing on French expertise, this project aims to establish the CEA
(TCDC), the structure dedicated to design in Thailand, in South East Asia. Within the
framework of this regional project, Thailand would have a leading role and an example for the
ASEAN region. D17/20 will be presented at Bangkok Design week and in France for Lille,
World Design Capital 2020 and before that at the Bangkok Design week in February 2020.
In 2019 3 new workshops will be organized in Bangkok, Chiang Mai and Hanoi with French
and local designers. As always, they will be link to a fabric and they will work with local
materials.
สถานเอกอัครราชทูตฝรังเศสประจําประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝรังเศส (Institut français) ประจํากรุงจา
กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้รว่ มกันพัฒนาโครงการสําคัญด้านการ
ออกแบบซึงเปนโครงการทีครอบคลุมระยะเวลาหลายป โดยมีเปาหมายเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
งานด้านการออกแบบในภูมภ
ิ าค มุง
่ เน้นให้ชา่ งฝมือและนักออกแบบมีสว่ นร่วมมากขึนในหัวใจหลักของ
กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตผลงาน จุดมุง
่ หมายอีกประการหนึงของโครงการคือเพือสนับสนุน
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(CEA) หรือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC) ภาย
ใต้กรอบของโครงการระดับภูมภ
ิ าคนี ประเทศไทยจะมีบทบาทผูน
้ าํ และเปนแม่แบบในอาเซียน โครงการงาน
ออกแบบ D17/20 จะจัดแสดงในเทศกาลการออกแบบกรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อจากนัน ใน
งาน World Design Capital 2020 เมืองลีลล์ (Lille) ประเทศฝรังเศส
สําหรับป 2562 จะจัดให้มก
ี ารอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการอีก 3 ครัง ทีกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และกรุงฮานอย ในการนี
นักออกแบบชาวฝรังเศสและนักออกแบบท้องถินจะร่วมกันรังสรรค์ผลงานโดยใช้วส
ั ดุในท้องถินเปนหลัก

European
Heritage
Day
21 September 2019 - THE RESIDENCE OF FRANCE
Every year, the European Heritage Days introduce visitors to the architectural richness and
diversity of the most prestigious public buildings, which are open just for this occasion.
Inspired of the “Open day for historical monuments” launched in 1984 by the French
Ministry of Culture and adopted subsequently by several European countries, the European
Heritage Days have been officially instituted in 1991 by the Council of Europe (Conseil
de l’Europe). Currently, over fifty countries, within and outside Europe, are participating
to these “open doors” event.
ในทุกๆ
ป
วันมรดกยุโรปเปนโอกาสของการนําเสนอความรุม
่ รวยและความหลากหลายทาง
สถาปตยกรรมของอาคารสถานทีสําคัญต่างๆ ซึงจะเปดให้สาธารณชน เข้าชมวันมรดกยุโรปยึดรูป
แบบ “Journée portes ouvertes dans les monuments historiques” หรือ วันเปดอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ ซึงริเริมโดยกระทรวงวัฒนธรรมของฝรังเศส เมือ พ.ศ. 2527 ต่อมา หลายประเทศใน
ยุโรปได้จด
ั งานในรูปแบบดังกล่าว จนกระทัง พ.ศ. 2534 สภายุโรปได้สถาปนา “Journées européennes
du patrimoine” หรือ
วันมรดกยุโรป อย่างเปนทางการ ปจจุบน
ั กว่า 50 ประเทศ ทังในและนอกทวีปยุโรปเข้าร่วมกิจกรรม
เปดสถานทีสําคัญเนืองในวันดังกล่าว

BIPAM
(
ไบแพม)
17-20 October 2019
The French Embassy, in partnership with the French Ministry of Culture and BIPAM
(Bangkok International Performing Arts Meeting) organises a Professional
meeting with French programers.
From October 17th to 20th, they will visit different cultural places in Bangkok, will
have speed meeting with artists and will enjoy performing Thai art scene presented at
BIPAM. They will meet
the
most
famous
contemporary
Thai
artists
in
this
field:
Pichet Klunchun, Jitti Chompee, Jaturachai
Srijanwanpen,
Bua
Anumarajdhon,
BFloor Theater, Pradit Prasartthong, Aor Noppawan,
Dujdao Vadhanapakorn … These encounters should create good collaborations and
future tourings in France.
สถานเอกอัครราชทูตฝรังเศส ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมของฝรังเศสและไบแพม (BIPAM)
หรือ การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร จัดการพบปะของผูบ
้ ริหาร
การจัดรายการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากฝรังเศส ระหว่างวันที 17 -20 ตุลาคม จะมี
การเยียมชมสถานทีสําคัญทางวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ พบปะกับศิลปน และชมศิลปะการแสดง
บนเวทีของไทย ในงานไบแพม (BIPAM) พบปะกับศิลปนร่วมสมัยทีมีชอเสี
ื ยงด้านการแสดง
คุณพิเชษฐ กลันชืน คุณจิตติ ชมพี คุณจตุรชัย ศรีจน
ั ทร์วน
ั เพ็ญ
คุณบัว อนุมานราชธน คณะละคร B-Floor คุณประดิษฐ์ ประสาททอง คุณนพวรรณ สิร ิ
เวชกุล
คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ เปนต้น การพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกันในครังนีจะสร้างความ
ร่วมมืออันดี
อีกทังยังจะเปดโอกาสให้ศิลปนไทยได้เดินทางไปแสดงในประเทศฝรังเศสในอนาคต

French companies for
Unfolding
Kafka
festival
14,15,20,23,24 November 2019
“Des Gestes Blancs”
Naiïf Production
Venue: Hostbkk Theatre/ NOV 14-15 at 19:30
A duo of a man and his son (Sylvian and Charlie) tries a physical approach to the notion of the paternal bond, of
filiation. White Gestures shows a reflection of the other, distorted in time and space. Time is the unique condition of
this work because Charlie’s age-specific characteristics are the determinants of the creation.
คู่ดโู อพ่อและลูกชาย Sylvian และ Charlie ลองใช้การเคลือนไหวร่างกายเพือสือสายใยความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก ท่าเต้นสีขาว
(White Gestures ) เปนการเต้นคู่ทีสือว่าภาพของผูเ้ ต้นคนหนึงคือภาพสะท้อนของผูเ้ ต้นอีกคนหนึง ภาพทีบิดไปตามกาลเวลาและ
พืนที เวลาเปนเงือนไขหลักของงานแสดงชุดนีเพราะอายุของชาร์ลีคือตัวกําหนดการรังสรรค์ท่าเต้นนันเอง
“L’Homme de boue”
Le Jardin des délices
Venue: MAIIAM Contemporary Art Museum / NOV 24 at 19:00
Sodsai Pantoomkomol Centre for Dramatic Arts, Chulalongkorn University/ NOV 27 at 19:30
The Unfolding Kafka Festival encourages audiences of all ages to experience a new mode of French circus which
combines sculptural art with circus juggling. The human body is fused with the tactile qualities of clay, the Earth’s
organic material. L’Homme de boue is a solo performance that deals with the figure of the monster, to be understood as
an individual who does not respond to norms: in a way, the true definition of a circus artist.
การแสดงของคณะเซอร์คัสรูปแบบใหม่จากฝรังเศสทีผสมผสานศิลปะประติมากรรมกับการเล่นจักกลิง ร่างกายมนุษย์ถก
ู หลอมรวม
กับดินโคลนทีมีเนือสัมผัสนุม
่ เนียน เปนวัสดุ
อินทรียข
์ องโลก L’Homme de boue เปนการแสดงเดียวทีเกียวข้องกับรูปร่างสัตว์ประหลาด ให้ตีความว่าหมายถึงคนทีไม่ยด
ึ ติด
บรรทัดฐานใดๆ อีกนัยหนึงก็คือนิยามของศิลปน
เซอร์คัสนันเอง

French companies for
Unfolding
Kafka
festival
14,15,20,23,24 November 2019
“Blanc”
Vania Vaneau
Venue: Sodsai Pantoomkomol Centre for Dramatic Arts, Chulalongkorn University/ NOV 20 at 19:30
MAIIAM Contemporary Art Museum/ NOV 23 at 19:00
Blanc is a solo of Vania Vaneau accompanied by the guitar player Simon Dijoud. The piece is based on research on
trance and transformation, through shamanism, rituals, and representation, or how an individual is made of multiple
faces in the same way white color is composed of all the other colors.
Blanc คือการแสดงเดียวของศิลปน Vania Vaneau พร้อมเสียงบรรเลงกีตาร์โดย Simon Dijoud ผลงานชุดนีมีพนฐานมาจากการ
ื
ศึกษาเรืองการเข้าฌาณและการแปรเปลียนในลัทธิคนทรง พิธก
ี รรม การเข้าทรง หรือ การทีแต่ละปจเจกบุคคลคือส่วนประกอบของ
หลากหลายลักษณะ เช่นเดียวกับแสงสีขาวทีประกอบจากแสงหลากสี

Galleries'
Night
8-9 February 2020 - BANGKOK
Gallerie’s Night will celebrate it’s 7th edition in 2020.The audience will discover a wid
e variety of activities, such as art exhibitions,
performances, artist meetings, screenings, talks, and live music from more than
60 participating galleries and art spaces in Bangkok. Like previous events, the activities
and exhibitions are gathered into “clusters”, according to two areas of the city. Friday
7th will take place in the Silom/Sathorn/Riverside BTS area. Saturday
8th is focused around the Sukhumvit BTS line.
This year the public can also get from one gallery to another with the event’s 30 dedica
ted tuk-tuks. The tuktuks will have their own mobile galleries inside, created by Liv_id to light up
the experience.
There will have volunteers at each gallery and art space who will be on hand to help
and provide useful
information to visitors. Visitors can start coming to the galleries from 5PM on each nig
ht.
แกลเลอรีไนท์จะจัดให้มข
ี นเปนครั
ึ
งที 7 ในป 2563 เพือร่วมเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
และส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์อย่างมีพลวัต นําเสนอกิจกรรมจัดแสดงในพืนทีเล็กและใหญ่เพือ
เสนอประสบการณ์และความรืนรมย์รป
ู แบบใหม่ต่อสาธารณชน
ผูช
้ มงานจะได้สนุกสนานไปกับ
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการศิลปะ
การแสดง พบปะศิลปน ฉายภาพยนตร์ การเสวนา และการแสดงดนตรี โดย แกลเลอรีและพืนที
ศิลปะ ในกรุงเทพฯทีเข้าร่วมงานกว่า 60 แห่ง เช่นเดียวกับทุกป กิจกรรมและนิทรรศการจะจัดใน
รูปแบบ “คลัสเตอร์” โดยแบ่งจัดในสองโซน วันศุกร์ที 7 โซนสีลม สาทร ริมแม่นาเจ้
ํ าพระยา วัน
เสาร์ที 8 โซนบีทีเอสสุขุมวิท
ปนี ผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถเดินทางไปยังแกลเลอรีต่างๆด้วยบริการรถตุ๊กตุ๊กฟรีกว่า 30 คัน แต่ละ
คันจะมีแกลเลอรีเคลือนทีติดตังภายใน สร้างสรรค์โดยทีม Liv_id และอาสาสมัครประจําอยูใ่ น
แต่ละแกลเลอรีและพืนทีศิลปะ
จะอํานวยความสะดวกและให้ขอ
้ มูลทีเปนประโยชน์แก่ผช
ู้ ม เปดให้เข้าชมทังสองคืน ตังแต่หา้ โมง
เย็นเปนต้นไป

Good
France
April 2020
This unique event honors the gastronomy of France by offering menus "à la française" on
the same day.
On April, on the 5 continents and in more than 150 French embassies and consulates, the
chefs will propose their vision of the "dîner à la française". In 2020 Good France will be
dedicate to a specific Region : Pays-de-la-Loire, crossed by Ko Saphan. The French
Embassy will dedicate this edition to the 333rd anniversary.

กิจกรรมเอกลักษณ์เพือเชิดชูความเปนเลิศของอาหารฝรังเศส ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ฝรังเศส
"à la française"
นําเสนอในวันเดียวกัน ในเดือนเมษายน เชฟทังหลายจะปรุงอาหารเพือแสดงวิสย
ั ทัศน์ของตนใน
เรืองอาหารคําแบบฝรังเศส "dîner à la française" ในสถานทูตและสถานกงสุลฝรังเศสในกว่า 150
ประเทศทัวทัง 5 ทวีป สําหรับพ.ศ. 2563 Good France จะเชิดชูแคว้น Pays-de-la-Loire ซึง
เปนทางผ่านของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตแห่งกรุงสยาม สถานเอกอัครราชทูตฝรังเศส
ประจําประเทศไทยจึงจะจัดงาน Good France เพือร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ปการเดินทางถึง
ฝรังเศสของคณะราชทูตแห่งกรุงสยาม

Concert
baroque
Spring 2020
In partnership with a Thai institute of Music, a Baroque concert with a French
conductor and a Thai orchestra will be organized in spring 2020 to highlight this
anniversary.
จะจัดให้มข
ี นด้
ึ วยความร่วมมือจากสถาบันดนดรีแห่งหนึงของไทย เปนการแสดงดนตรียุคบาโรก โดย
วาทยากร
ชาวฝรังเศสและวงออเคสตราของไทย เพือร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ปการเดินทางถึงฝรังเศส
ของคณะ
ราชทูตแห่งกรุงสยาม

Château de Versailles and the
Royal
Court
Spring 2020
In partnership with the Alliance Française de Bangkok, a cine-debate will be organized on
sidelines of the Baroque concert on the theme of Château de Versailles and the Royal Court. A
special focus will be placed on the customs and manners of the Royal Court and the reception
offered by Louis XIV in honor of Kosa Pan.
นอกเหนือจากคอนเสิรต
์ ดนตรียุคบาโรก สถานเอกอัครราชทูตฝรังเศส ร่วมด้วยสมาคมฝรังเศสกรุงเทพ จะ
จัดฉายภาพยนตร์พร้อมการเสวนาในหัวข้อ พระราชวังแวร์ซายส์และราชสํานัก โดยเน้นเรืองพระราชนิยมและ
แบบแผนราชประเพณี รวมถึงงานเลียงทีพระเจ้าหลุยส์ที 14 พระราชทานแก่คณะราชทูตเจ้าพระยาโกษา(ปาน)

A Thai staging
for
a
french
book
May 2020
The Father, written by Florian Zeller
Play directed by Pattarasuda Anuman Rajadhon
Played in Thai, subtitled in English

บทละครเรือง พ่อ เขียนโดย Florian Zeller
กํากับการแสดงโดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน
บทพู ดภาษาไทย มีคําแปลภาษาอังกฤษประกอบ

