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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.
 
 
 

D17/20
 

สถานเอกอัครราชทตูฝรั�งเศสประจาํประเทศไทยรว่มกับสถาบนัฝรั�งเศส (Institut français) ประจาํกรุงจา
กาตาร ์ประเทศอินโดนเีซยี และกรุงฮานอย  ประเทศเวยีดนาม ไดร้ว่มกันพฒันาโครงการสาํคัญดา้นการ
ออกแบบซึ�งเป�นโครงการที�ครอบคลมุระยะเวลาหลายป�  โดยมเีป�าหมายเพื�อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
งานดา้นการออกแบบในภมูภิาค มุง่เน้นใหช้า่งฝ�มอืและนกัออกแบบมสีว่นรว่มมากขึ�นในหวัใจหลักของ
กระบวนการสรา้งสรรค์และผลิตผลงาน จุดมุง่หมายอีกประการหนึ�งของโครงการคือเพื�อสนบัสนนุ
สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์(CEA) หรอื ศูนยส์รา้งสรรค์งานออกแบบกรงุเทพฯ (TCDC)  ภาย
ใต้กรอบของโครงการระดบัภมูภิาคนี� ประเทศไทยจะมบีทบาทผูน้าํและเป�นแมแ่บบในอาเซยีน โครงการงาน
ออกแบบ D17/20 จะจดัแสดงในเทศกาลการออกแบบกรงุเทพฯ ในเดือนกมุภาพนัธ ์2563  ต่อจากนั�น ใน
งาน World Design Capital 2020 เมอืงลีลล์ (Lille) ประเทศฝรั�งเศส
 
สาํหรบัป� 2562 จะจดัใหม้กีารอบรมเชงิปฏิบติัการอีก 3 ครั�ง ที�กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่และกรงุฮานอย  ในการนี�
นกัออกแบบชาวฝรั�งเศสและนกัออกแบบท้องถิ�นจะรว่มกันรงัสรรค์ผลงานโดยใชว้สัดใุนท้องถิ�นเป�นหลัก
 

1-15 Sep 2019: Chiang Mai

21 Oct–3 Nov 2019: Hanoi

11-24 Nov 2019: Bangkok

1-9 Feb 2020: Bangkok Design Week



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. 
 
 

European Heritage Day
 

ในทกุๆ ป� วนัมรดกยุโรปเป�นโอกาสของการนาํเสนอความรุม่รวยและความหลากหลายทาง
สถาป�ตยกรรมของอาคารสถานที�สาํคัญต่างๆ ซึ�งจะเป�ดใหส้าธารณชน เขา้ชมวนัมรดกยุโรปยดึรปู
แบบ “Journée portes ouvertes dans les monuments historiques” หรอื วนัเป�ดอนสุรณส์ถานทาง
ประวติัศาสตร ์ซึ�งรเิริ�มโดยกระทรวงวฒันธรรมของฝรั�งเศส เมื�อ พ.ศ. 2527 ต่อมา หลายประเทศใน
ยุโรปไดจ้ดังานในรูปแบบดงักล่าว  จนกระทั�ง พ.ศ. 2534 สภายุโรปไดส้ถาปนา “Journées européennes
du patrimoine” หรอื 
วนัมรดกยุโรป อยา่งเป�นทางการ ป�จจุบนั กวา่ 50 ประเทศ ทั�งในและนอกทวปียุโรปเขา้รว่มกิจกรรม
เป�ดสถานที�สาํคัญเนื�องในวนัดงักล่าว
 
 

21 September 2019  -  THE RESIDENCE OF FRANCE



สถานเอกอัครราชทตูฝรั�งเศส รว่มกับกระทรวงวฒันธรรมของฝรั�งเศสและไบแพม (BIPAM)
หรอื การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแหง่กรงุเทพมหานคร จดัการพบปะของผูบ้รหิาร
การจดัรายการแสดงทางศิลปวฒันธรรมจากฝรั�งเศส ระหวา่งวนัที� 17 -20 ตลุาคม จะมี
การเยี�ยมชมสถานที�สาํคัญทางวฒันธรรมในกรงุเทพฯ พบปะกับศิลป�น และชมศิลปะการแสดง
บนเวทีของไทย ในงานไบแพม (BIPAM) พบปะกับศิลป�นรว่มสมยัที�มชีื�อเสยีงดา้นการแสดง
คณุพเิชษฐ กลั�นชื�น คณุจติติ ชมพ ีคณุจตรุชยั ศรจีนัทรว์นัเพญ็  
คณุบวั อนุมานราชธน คณะละคร B-Floor คณุประดษิฐ ์ประสาททอง คณุนพวรรณ สริิ
เวชกลุ  
คณุดจุดาว วฒันปกรณ ์ เป�นต้น การพบปะแลกเปลี�ยนความคิดเหน็กันในครั�งนี�จะสรา้งความ
รว่มมอือันด ี
อีกทั�งยงัจะเป�ดโอกาสใหศิ้ลป�นไทยไดเ้ดนิทางไปแสดงในประเทศฝรั�งเศสในอนาคต
 

BIPAM (ไบแพม)
 
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, B-
Floor Theater, Pradit Prasartthong, Aor Noppawan, 
Dujdao Vadhanapakorn … These encounters  should create good collaborations and
future tourings in France.
 

17-20 October 2019



คู่ดโูอพอ่และลกูชาย Sylvian และ Charlie ลองใชก้ารเคลื�อนไหวรา่งกายเพื�อสื�อสายใยความผกูพนัระหวา่งพอ่กับลกู ท่าเต้นสขีาว
(White Gestures ) เป�นการเต้นคู่ที�สื�อวา่ภาพของผูเ้ต้นคนหนึ�งคือภาพสะท้อนของผูเ้ต้นอีกคนหนึ�ง ภาพที�บดิไปตามกาลเวลาและ
พื�นที� เวลาเป�นเงื�อนไขหลักของงานแสดงชุดนี�เพราะอายุของชารลี์คือตัวกําหนดการรงัสรรค์ท่าเต้นนั�นเอง 

French companies for 
Unfolding Kafka festival
 
“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.

“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. 

การแสดงของคณะเซอรคั์สรูปแบบใหมจ่ากฝรั�งเศสที�ผสมผสานศิลปะประติมากรรมกับการเล่นจั�กกลิ�ง  รา่งกายมนษุยถ์กูหลอมรวม
กับดนิโคลนที�มเีนื�อสมัผสันุ่มเนยีน เป�นวสัดุ
อินทรยีข์องโลก L’Homme de boue เป�นการแสดงเดี�ยวที�เกี�ยวขอ้งกับรปูรา่งสตัวป์ระหลาด ใหตี้ความวา่หมายถึงคนที�ไมย่ดึติด
บรรทัดฐานใดๆ  อีกนัยหนึ�งก็คือนิยามของศิลป�น
เซอรคั์สนั�นเอง
 

14,15,20,23,24 November 2019



French companies for 
Unfolding Kafka festival
 

“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 คือการแสดงเดี�ยวของศิลป�น Vania Vaneau  พรอ้มเสยีงบรรเลงกีตารโ์ดย Simon Dijoud ผลงานชุดนี�มพีื�นฐานมาจากการ
ศึกษาเรื�องการเขา้ฌาณและการแปรเปลี�ยนในลัทธคินทรง พธิกีรรม การเขา้ทรง หรอื การที�แต่ละป�จเจกบุคคลคือสว่นประกอบของ
หลากหลายลักษณะ  เชน่เดยีวกับแสงสขีาวที�ประกอบจากแสงหลากส ี 

14,15,20,23,24 November 2019



Galleries' Night 
 
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 tuk-
tuks 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.

แกลเลอรี�ไนท์จะจดัใหม้ขีึ�นเป�นครั�งที� 7  ในป� 2563  เพื�อรว่มเผยแพรศิ่ลปะรว่มสมยัในประเทศไทย
และสง่เสรมิแนวคิดสรา้งสรรค์อยา่งมพีลวตั นาํเสนอกิจกรรมจดัแสดงในพื�นที�เล็กและใหญเ่พื�อ
เสนอประสบการณแ์ละความรื�นรมยรู์ปแบบใหมต่่อสาธารณชน ผูช้มงานจะได้สนกุสนานไปกับ
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ นทิรรศการศิลปะ  
การแสดง พบปะศิลป�น ฉายภาพยนตร ์การเสวนา และการแสดงดนตร ี  โดย แกลเลอรี�และพื�นที�
ศิลปะ ในกรุงเทพฯที�เขา้รว่มงานกวา่ 60 แหง่ เชน่เดียวกับทกุป� กิจกรรมและนทิรรศการจะจดัใน
รูปแบบ “คลัสเตอร”์ โดยแบง่จดัในสองโซน วนัศุกรที์� 7  โซนสลีม สาทร รมิแมน่ํ�าเจา้พระยา  วนั
เสารที์� 8 โซนบทีีเอสสขุุมวทิ 
 
ป�นี� ผูเ้ขา้รว่มงานสามารถเดนิทางไปยงัแกลเลอรี�ต่างๆด้วยบรกิารรถตุ๊กตุ๊กฟรกีวา่ 30 คัน แต่ละ
คันจะมแีกลเลอรี�เคลื�อนที�ติดตั�งภายใน สรา้งสรรค์โดยทีม Liv_id และอาสาสมคัรประจาํอยูใ่น
แต่ละแกลเลอรี�และพื�นที�ศิลปะ 
จะอํานวยความสะดวกและใหข้อ้มูลที�เป�นประโยชนแ์ก่ผูช้ม เป�ดใหเ้ขา้ชมทั�งสองคืน ตั�งแต่หา้โมง
เยน็เป�นต้นไป 
 
 

8-9 February 2020  - BANGKOK



Good France
 

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.

กิจกรรมเอกลักษณเ์พื�อเชดิชูความเป�นเลิศของอาหารฝรั�งเศส ดว้ยเมนหูลากหลายสไตล์ฝรั�งเศส
"à la française" 
นาํเสนอในวนัเดยีวกัน ในเดอืนเมษายน เชฟทั�งหลายจะปรงุอาหารเพื�อแสดงวสิยัทัศนข์องตนใน
เรื�องอาหารคํ�าแบบฝรั�งเศส "dîner à la française"  ในสถานทตูและสถานกงสลุฝรั�งเศสในกวา่ 150 
 ประเทศทั�วทั�ง 5 ทวปี  สาํหรบัพ.ศ. 2563  Good France จะเชดิชูแควน้ Pays-de-la-Loire  ซึ�ง
เป�นทางผา่นของเจา้พระยาโกษาธบิด ี (ปาน) ราชทตูแหง่กรงุสยาม   สถานเอกอัครราชทตูฝรั�งเศส
ประจาํประเทศไทยจงึจะจดังาน Good France เพื�อรว่มเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ป�การเดินทางถึง
ฝรั�งเศสของคณะราชทตูแหง่กรุงสยาม
 

April 2020



Concert baroque

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.
 จะจดัใหม้ขีึ�นดว้ยความรว่มมอืจากสถาบนัดนดรแีหง่หนึ�งของไทย เป�นการแสดงดนตรยุีคบาโรก โดย
วาทยากร
ชาวฝรั�งเศสและวงออเคสตราของไทย  เพื�อรว่มเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ป�การเดนิทางถึงฝรั�งเศส
ของคณะ
ราชทตูแหง่กรุงสยาม
 
 

Château de Versailles and the
Royal Court

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.
 นอกเหนอืจากคอนเสริต์ดนตรยุีคบาโรก  สถานเอกอัครราชทตูฝรั�งเศส รว่มดว้ยสมาคมฝรั�งเศสกรงุเทพ จะ
จดัฉายภาพยนตรพ์รอ้มการเสวนาในหวัขอ้  พระราชวงัแวรซ์ายสแ์ละราชสาํนกั  โดยเนน้เรื�องพระราชนยิมและ
แบบแผนราชประเพณ ีรวมถึงงานเลี�ยงที�พระเจา้หลยุสที์� 14 พระราชทานแก่คณะราชทตูเจา้พระยาโกษา(ปาน)
 
 

Spring 2020

Spring 2020



A Thai staging 
for a french book

The Father, written by Florian Zeller
Play directed by Pattarasuda Anuman Rajadhon
Played in Thai, subtitled in English

บทละครเรื�อง พอ่ เขยีนโดย Florian Zeller
กํากับการแสดงโดย ภัทรสดุา อนมุานราชธน
บทพูดภาษาไทย  มคํีาแปลภาษาอังกฤษประกอบ
 

May 2020






