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I hope that not only my documentaries, but everybody’s documentaries, 
last. It will really confuse historians in the next century, because they’ll have, 
in addition to all the print material, they’ll have all these pictures to look at.

     Frederick Wiseman

The world is breaking into pieces. There is no more one absolute truth 
but multiple perspectives. History has been rewritten and reinterprete in recent 
documentary films.

 The world will never be the same. Documentary films become new 
weapon for push social awareness forward  and create many phenomena in 
the world. 

Documentary is changing your world.

Forward



ผมหวังว่าหนังสารคดีของผมและของคนอ่ืนจะคงอยู่ตลอดไป เพราะมันจะท�าให้

นกัประวติัศาสตร์ ในศตวรรษหน้าหวัป่ันแน่ ๆ  เพราะเขาจะมสีิง่ใช้ศกึษาเพิม่ขึน้นอกจาก

สิ่งพิมพ์ทั้งหลาย คือมีภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ด้วย 

	 	 	 	 	 						เฟรเดอริค	ไวซ์แมน

โลกก�ำลังจะแตกเป็นเสี่ยง	ควำมจริงเพียงหนึ่งเดียวจะไม่มีอีกต่อไป	ทุกอย่ำงจะมี

มุมมองอันหลำกหลำย	คนเขียนและตีควำมประวัติศำสตร์ใหม่ในหนังสำรคดีหลำยเรื่อง

ที่เรำได้ดูกัน	โลกจะไม่มีวันเหมือนเดิม	หนังสำรคดีได้กลำยเป็นเครื่องมือในกำรผลักดัน

ให้เกิดกำรตระหนักรู้และสร้ำงปรำกฏกำรณ์หลำยอย่ำงในโลก	

สารคดีก�าลังจะเปลี่ยนโลกของคุณ



Programme

Competition

21-23 และ 28 มีนาคม 2558
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
21-23, 28 March 2015 @ Sri Salaya Theater  in Film Archive

24-27 มีนาคม 2558 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
24-27 March 2015 @ Auditorium (5 flr.) in bacc

เสาร์ที่  21 มีนาคม •    Sat 21 March

12.00    Opening Ceremony
13.00    The Look of Silence (Denmark, Indonesia, Norway, Finland, 
 The United Kingdom / 102 mins)
15.00    Competition 1  (88 mins)
17.00    Flower of Taipei : Taiwan New Cinema (Taiwan / 110 mins) Q&A with the director
19.00    Competition 2 (86 mins)   

อาทิตย์ที่  22 มีนาคม •    Sun 22 March

13.00    Competition 3  (88 mins)
15.00    Competition 4 (90 mins)   
17.00    Love is All : 100 Years of Love & Courtship (The United Kingdom  / 70 mins) 
18.30    Competition 5 (89 mins)   

จันทร์ที่  23 มีนาคม •    Mon 23 March

17.30     National Gallery  (The United Kingdom / 180 mins)

@ Film Archive

@ Film Archive

@ Film Archive @ FILM
ARCHIVE

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

Competition 1:  Lady of the Lake   (Myanmar / 22 mins) 
  The Storm Makers (Cambodia, France / 66 mins)
Competition 2: Madam Phung’s Last Journey (Vietnam / 86 mins)
Competition 3: Echo of the Hill (Thailand / 19mins) 
  Nick and Chai (The Philippines / 69 mins)
Competition 4: 03-Flats (Singapore / 90 mins)
Competition 5: Die Before Blossom (Indonesia  /  89mins)



อังคารที่  24 มีนาคม •    Tue 24 March

13.00   The Eye of the day (The Netherlands / 90 mins)
15.00   Shape of the Moon (The Netherlands / 92 mins) 
 Q&A with the director
18.00  No Word for Worry (Norway, Thailand, Myanmar /89 mins) 
          Q&A with the director and crews

พุธที่ 25 มีนาคม     •    Wed 25 March

13.00   Competition 3  (88 mins)
15.00  Competition 5 (89 mins)   
17.00  Southeast Asian Cinema -When the Rooter Crows  
 (Italy, Singapore / 88 mins)  
19.00  The Look of Silence (Denmark, Indonesia, Norway, Finland, 
 The United Kingdom / 102 mins)

พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม  •    Thu 26 March

13.00  Competition 2 (86 mins)   
15.00  Competition 4 (90 mins)   
17.00  Position Among the Stars (The Netherlands  / 109 mins)
19.00  ยามเมื่อแสงดับลา (Thailand  / 14 mins) 
            Love is All : 100 Years of Love & Courtship (The United Kingdom  / 70 mins) 

ศุกร์ที่ 27 มีนาคม    •    Fri 27 March

13.00   Competition 1  (88 mins)
15.00   The Truth Shall Not Sink with Sewol (Korea / 77 mins)
           Q&A with the directors
17.00   National Gallery  (The United Kingdom / 180 mins)

เสาร์ที่ 28  มีนาคม    •    Sat  28  March

13.00   The Wages of Resistance : Narita Story (Japan / 140 mins)
16.00   Promised Paradise (The Netherlands / 52mins)
           Q&A with the director  
18.00  Y/our Music  (Thailand, The United Kingdom / 82 mins) Q&A with the director     
19.30   Closing Party with live music

@ bacc

@ bacc

@ bacc

@ bacc

@ Film Archive

@ BANGKOK 
ART AND
CULTURE 
CENTRE
ณ ห้องออดิทอเรียม 

ชั้น 5  หอศิลป์ กรุงเทพ

Competition 1:  Lady of the Lake   (Myanmar / 22 mins) 
  The Storm Makers (Cambodia, France / 66 mins)
Competition 2: Madam Phung’s Last Journey (Vietnam / 86 mins)
Competition 3: Echo of the Hill (Thailand / 19mins) 
  Nick and Chai (The Philippines / 69 mins)
Competition 4: 03-Flats (Singapore / 90 mins)
Competition 5: Die Before Blossom (Indonesia  /  89mins)
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Denmark, Indonesia, Norway, Finland and The United Kingdom / 2014 / 102 mins
Director : Joshua Oppenheimer
Producer : Signe Byrge Sørensen
Director of Photography : Lars Skree
Editor : Niels Pagh Andersen
Sound Editor and Mix : Henrik Garnov
Music : Seri Banang (traditional), Mana Tahan (traditional)

T   hrough Joshua Oppenheimer’s work 
filming perpetrators of the Indonesian 

genocide, a family of survivors discovers how 
their son was murdered and the identity of the 
men who killed him. The youngest brother is 
determined to break the spell of silence and 
fear under which the survivors live, and so 
confronts the men responsible for his brother’s 
murder – something unimaginable in a country 
where killers remain in power.

 

Opening Film

The Look of Silence

จำกกำรได้รบัชมผลงำนเรือ่งก่อนของ	Joshua	 

Oppenheimer	 ที่น�ำเสนอกำรสังหำรหมู่ในอินโด- 

นีเซียอันเกิดมำจำกอุดมคติทำงกำรเมือง	 ครอบครัว 

หนึ่งที่รอดชีวิตจึงได้ค้นพบว่ำบุตรชำยของพวกเขำ 

ถกูสงัหำรอย่ำงไร	แล้วใครเป็นผู้กระท�ำกำรในครัง้นัน้	 

น้องชำยคนเล็กของครอบครัวนี้จึงตัดสินใจที่จะ 

ละเมิดค�ำสำปแห่งควำมเงียบและควำมกลัวที่เหล่ำ 

ผู้รอดชีวิตต่ำงยึดมั่นกันมำ	เพื่อจะเผชิญหน้ำกับชำย 

ที่ต้องรับผิดชอบต่อกำรเสียชีวิตของพี่ชำยเขำ	นี่เป็น 

สิ่งที่ไม่น่ำจะเกิดข้ึนได้ในประเทศท่ีเหล่ำอำชญำกร 

ยังคงอยู่ในอ�ำนำจ
 

Contact : Final Cut for Real ApS
Forbindelsesvej 7
2100 Copenhagen
Denmark
Tel : +45 3543 6043
E-mail : Byrge@final-cut.dk 

Screening 
Sat 21, 13:00 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 19:00 hrs. @ bacc
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Director’s Biography

Born in 1974, USA, Joshua Oppenheimer 
is based in Copenhagen, Denmark, where he 
is a partner at the production company Final 
Cut for Real. Oppenheimer has worked for over 
a decade with militias, death squads and their 
victims to explore the relationship between 
political violence and the public imagination. 
Educated at Harvard and Central Saint Martins, 
his debut feature-length film is The Act of Killing 
(2012). His earlier works include The Global- 
isation Tapes (2002, produced with Christine 
Cynn), The Entire History of the Louisiana 
Purchase (1998), These Places We’ve Learned 
to Call Home (1996), and other shorts. Oppen- 
heimer is artistic director of the International 
Centre for Documentary and Experimental Film, 
University of Westminster.

 Joshua Oppenheimer	เกดิในปี	2517	อำศยั 
อยู่ในเมืองโคเปนเฮเกน	 ประเทศเดนมำร์ก	 เขำเป็น 

Screening 
Sat 21, 13:00 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 19:00 hrs. @ bacc

หุ้นส่วนบริษัทโปรดักชั่น
ชื่อ	 Final	 Cut	 for	 Real	 
และท�ำงำนสำรคดีมำกว่ำ 
ทศวรรษ	เขำสนใจประเดน็
กลุ่มติดอำวุธ	 กองก�ำลัง 
นกัรบและเหยือ่	เพือ่ส�ำรวจ 
หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองและควำมคดิของสำธำรณชน	 
Joshua	จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย	Harvard	และ	 
Central	Saint	Martins	ผลงำนสำรคดีขนำดยำวเรื่อง 
แรกของเขำคือ	The Act of Killing	(2555)	โดยก่อน 
หน้ำนั้น	 เขำสร้ำงสำรคดีสั้นๆ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 The	 
Globalisation Tapes (2545,	สร้ำงร่วมกบั	Christine	 
Cynn),	 The Entire History of the Louisiana  
Purchase (2541), These Places We’ve Learned  
to Call Home	(2539)	ปัจจุบัน	เขำด�ำรงต�ำแหน่งเป็น 
ผู้อ�ำนวยกำรด้ำนสนุทรียะให้กบั	International	Centre	 
for	Documentary	and	Experimental	Film	ของ 
มหำวิทยำลัย	Westminster	สหรำชอำณำจักร
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Closing Film

Y/our Music
Thailand, The United Kingdom / 2014 / 82 mins
Director : Waraluck Hiransrettawat Every วรำลักษณ์	หิรัญเศรษฐวัฒน์	เอเวอรี, David Reeve
Producer : Waraluck Hiransrettawat Every วรำลักษณ์	หิรัญเศรษฐวัฒน์	เอเวอรี,	David Reeve 
Cinematographer : Kobboon Chatrakrisaeree กอบบุญ	ฉัตรไกรเสรี
Editor : David Reeve
Sound : Waraluck Hiransrettawat Every	วรำลักษณ์	หิรัญเศรษฐวัฒน์	เอเวอรี,	Michael Every
Sound Designer : Sergey Groshev
Music : Sergey Groshev

Y/our Music is a journey through raw Isan 
countryside and hidden hip pockets of 

Bangkok, illustrating nine non-mainstream 
music makers; in a period of conflict in Thai 
society, they are as divided as these land-
scapes. We jump into their lives to see how 
their contrasting environments inspire very 
different, but equally amazing, music. Through-
out, the dichotomies of Isan’s ancient soil and 
Bangkok’s concrete canyons are cross-linked 
with a playful dry humour; and in a series of 
very special musical performances, the deep 
passion the artists share for their own unique 
sounds shines through.

Y/our Music น�ำเสนอเร่ืองรำวผ ่ำนกำร 
เดินทำงสู่จุดหมำยปลำยทำงหลำกหลำยแห่งในเมือง 
ไทย	 ซึ่งเป็นเร่ืองยำกท่ีผู้คนจะได้พบเจอและสัมผัสสิ่ง 
เหล่ำนี้ด้วยตัวเอง	 เรำไปเยี่ยมเยือนชนบทอันสวยงำม	 
ดื่มด�่ำกับสีสันแห่งควำมวุ่นวำยของหมู่บ้ำนในชนบท 
ทำงภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และส�ำรวจลกึถงึซอกมมุ 
เล็ก	ๆ 	ท่ำมกลำงป่ำคอนกรีตของกรุงเทพฯ	ระหว่ำงกำร 
ซอกซอนเข้ำไปยังพ้ืนที่เหล่ำนี้	 เรำได้พบกับกลุ่มนัก 
ดนตรีผู้เป็นเจ้ำของบทเพลงอันมีเอกลักษณ์	 ทำงภำค 
อีสำนเรำได้พบกับนักร้องหมอล�ำดั้งเดิมที่ยังคงมำก 
ควำมสำมำรถ	 กับฝีมือเป่ำแคนจำกหมอแคนตำบอด 
ผู้มีมนต์สะกดใจผู้ฟัง	และมือพิณขั้นเทพที่บรรเลงเสียง 
เพลงอนัจบัใจ	บทเพลงไพเรำะเหล่ำน้ีเป็นเสยีงทีย่ำกจะ 
ลืมเลือน	ขณะที่วงดนตรีอินดี้ของกรุงเทพฯ	ก็มีสีสันไม่ 
แพ้กัน	ไม่ว่ำจะเป็น	วงรอ็กอำร์ต	ๆ 	อย่ำง	Happy	Band	 
หรือบรรณและสวีทนุช	 ศิลปินคู่ลูกเขยแม่ยำยกับกำร 
น�ำเสนอผลงำนแหวกแนวด้วยบทเพลงและกำรร้องตำม 
วิถีของยุคเก่ำรวมไปถึงผู้เชี่ยวชำญกำรประกอบแว่น	ที่ 
หลงใหลแซ็กโซโฟนจนถึงขั้นลงมือท�ำเครื่องดนตรีดัง 
กล่ำวด้วยตัวเอง	โดยใช้ไม่ไผ่เป็นวัตถุดิบ!

Screening 
Sat 28, 18:00 hrs. @ Sri Salaya
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Director’s Biography

Waraluck Hiransrettawat Every was born 
and raised in Bangkok. After completing a BA in 
Psychology at Thammasat University in 1992 and 
several years in commercial film production and 
advertising, she pursued her next passion in 
Sound Engineering with a post-grad course in 
the United Kingdom where she emigrated for 
over 10 years. In 2007, Waraluck came back to 
Thailand with a fresh perspective. She combined 
her knowledge of psychology and her passion 
of sound into her works with the hope of being 
a bridge to bring the harmony back to her  
motherland.

David Reeve began work at the British Film 
Institute and distribution companies Lionsgate 
Films and Revolver Entertainment before 
embarking on a freelance career as a filmmaker. 
While employed as an editor on various docu-
mentaries, shorts, art films, and movie trailers, 
he has directed several music promos, short 
fiction, and documentary films. Other recent 
projects include housing documentary Janet and 
Larry Move Out and Across Six Leap Years, a 

music journey through London’s famous Abbey 
Road Studio 2 as TIndersticks record an album.

วราลักษณ์ หิรัญเศรษฐวัฒน์ เอเวอรี เกิดและ 
เติบโตที่กรุงเทพ	 หลังจำกจบกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ตรีด้ำนจิตวิทยำจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในปี	 
2535	เธอกไ็ด้ท�ำงำนโฆษณำและภำพยนตร์บนัเทงิก่อน 
ท่ีจะไปศึกษำต่อด้ำนวศิวกรเสยีงซึง่เป็นสิง่ทีเ่ธอหลงใหล 
ที่สหรำชอำณำจักร	 ประเทศที่เธอต้องอยู่มำกกว่ำ	 10	 
ปี	 ในปี	2550	วรำลักษณ์กลับมำเมืองไทยด้วยมุมมอง 
คิดใหม่	ๆ 	เธอผสมผสำนควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำและควำม 
หลงใหลในด้ำนเสียงผ่ำนงำนของเธอด้วยควำมหวังจะ 
เป็นสะพำนเชื่อมควำมแตกต่ำงในแผ่นดินเกิดของเธอ

David Reeve	 เริ่มท�ำงำนที่สถำบันภำพยนตร์ 
อังกฤษ	 บริษัทจ�ำหน่ำยภำพยนตร์	 Liongate	 Films	 
และ	Revolver	Entertainment	ก่อนทีจ่ะผนัตวัเองมำ 
เป็นผูส้ร้ำงภำพยนตร์อิสระ	เขำเป็นผูล้�ำดบัภำพสำรคดี	 
หนังสั้น	 หนังศิลปะ	 และตัวอย่ำงภำพยนตร์หลำยต่อ 
หลำยเรื่อง	 เขำยังก�ำกับตัวโฆษณำเพลง	หนังสั้น	 และ	 
หนังสำรคดี	 รวมทั้งงำนล่ำสุดของเขำซึ่งเป็นสำรคดีว่ำ 
ด้วยเรื่องที่อยู่อำศัย	 Janet and Larry Move Out  
และ	Across Six Leap Years	ซึ่งเป็นสำรคดีดนตรีที่ 
เล่ำผ่ำนสตูดิโอ	Abbey	Road	2	ที่มีชื่อเสียงอย่ำงมำก 
ในลอนดอน	จำกกำรบนัทกึเสยีงท�ำอลับัม้ให้วง	Tinder-
sticks	

Contact
822/62 Noble Ora Condo,  
Sukomumvit 55, Sukumvit Road,  
Wattana, Bangkok. 10110
Tel: +66 87 5060822
E-mail : waraluck.every@gmail.com
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In 1982 a small group of Taiwanese film- 
makers reinvented Asian cinema, among 

them, Hou Hsiao-Hsien, Edward Yang.  
Flowers of Taipei : Taiwan New Cinema  

is about the harbingers of the miracle: Edward 
Yang, Hou Hsiao Hsien and their peers; it’s 
about their vision, talent and the impact they 
made on contemporary cinema. On a journey 
from Taipei to Chiang Mai, Paris, Buenos Aires, 
Tokyo, Hong Kong and Beijing, a remarkable 
list of filmmakers, critics and artists, including 
Apichatpong Weerasethakul, Olivier Assayas, 
Marco Müller, Kiyoshi Kurosawa, Hirokazu 
Kore-eda, Jia Zhangke, Tian Zhuangzhaung, 
Wang Bing and Ai Weiwei, tell us what this 
cinema means to them, how it influenced their 
work, and what is left of that legacy today.

Flowers of Taipei : 
Taiwan New Cinema
Taiwan /  2014  / 110 mins 
Director : Chinlin Hsieh 
Producer : Angelika WAN, Ken-Yu
Cinematographer : Olivier Marceny
Editor : Olivier Marceny 
Sound : Tu Duu-chih, Tseng Ya-nin
Music : Pan American     

เมื่อปี	พ.ศ.	2525	กลุ่มคนท�ำหนังไต้หวันกลุ่ม

เลก็	ๆ 	กลุม่หนึง่	ซึง่ม	ี	Hou	Hsiao	Hsien	และ	Edward	 

Yang	 ผู้ก�ำกับที่ต่อมำมีช่ือเสียงระดับโลกอยู่ในกลุ่ม 

ด้วย	 ได้สร้ำงปรำกฏกำรณ์ส�ำคัญให้แก่วงกำรหนัง 

เอเชีย

Flowers of Taipei : Taiwan New Cinema  

เล่ำถึงปรำกฏกำรณ์เมื่อครั้งนั้น	 ทั้งในด้ำนวิสัยทัศน	์ 

ควำมสำมำรถ	และอิทธิพลที่พวกเขำมีต่อภำพยนตร์ 

ร่วมสมัย	หนังพำผู้ชมกำรเดินทำงไปเชียงใหม่	ปำรีส 

บัวโนสไอเลส	 โตเกียว	 ฮ่องกง	ปักกิ่ง	 และกลับไปที่ 

ไต้หวัน	 เพื่อพบปะกับผู้ก�ำกับภำพยนตร์	 นักวิจำรณ์	 

และศิลปินชื่อก้อง	 ไม่ว่ำจะเป็น	 อภิชำติพงศ์	 วีระ- 

เศรษฐกลุ,	Olivier	Assayas,	Marco	Müller,	Kiyoshi	

Kurosawa,	 Hirokazu	 Kore-eda,	 Jia	 Zhangke,	 

Tian	Zhuangzhaung,	Wang	Bing	และ	Ai	Weiwei	 

ที่จะมำบอกเล่ำว่ำภำพยนตร์ไต้หวันในยุคนั้นมีควำม 

ส�ำคัญและมีอิทธิพลต่องำนของพวกเขำอย่ำงไร	และ 

สิง่ทีภ่ำพยนตร์เหล่ำนัน้เหลอืไว้ในปัจจบุนัคืออะไร	

Special Screenings

Screening 
Sat 21, 17:00 hrs. @ Sri Salaya
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Chinlin Hsieh	เกดิ 

และเตบิโตทีไ่ต้หวนั	ก่อนที ่

จะย้ำยไปที่อยู่ฝรั่งเศสเมื่อ 

ปี	 2531	 เธอเรียนเปียโน	 

วิจิตรศิลป์	 และวรรณคดี 

ฝรั่งเศส	ก่อนที่จะหันเหมำ 

สนใจภำพยนตร์	เธอเริม่ท�ำงำนเป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับและ 

ผู้บันทึกเบื้องหลังให้แก่ผู้ก�ำกับอย่ำง	Wan	Jen	และ	 

Hou	Hsiao	Hsien	และอีกมำกมำย	ต่อมำเธอก็เข้ำ 

สูก่ระบวนกำรสร้ำงมำกขึน้	ด้วยกำรเป็นผู้ควบคมุงำน 

สร้ำง	ให้กับหนังเรื่อง	What Time is it There?	ของ	

Tsai	Ming-Liang	 และ	 Les Derniers jours du 

monde	ของพี่น้อง	Larrieu	ปัจจุบัน	Chinlin	เป็น 

ผู้จัดโปรแกรมให้กับ		International	Film	Festival	 

Rotterdam	ภำพยนตร์เรื่อง	Flowers of Taipei : 

Taiwan New Cinema นี้เป็นผลงำนเรื่องแรกของ 

เธอในฐำนะผู้ก�ำกับ

Director’s Biography

Originating from Taiwan, Chinlin Hsieh 
emigrated to France in 1988. She studied 
piano, Fine Arts and French literature before 
venturing into films where she worked as 
assistant director and making-of operator to 
Wan Jen and Hou Hsiao Hsien, among others. 
Subsequently she moved into production, 
producing Tsai Ming-Liang’s What Time Is It 
There? and Les Derniers jours du monde 
by the Larrieu Bros. Hsieh is currently a 
programmer at the International Film Festival 
Rotterdam. Flowers of Taipei is her first film as 
director.

Contact : ABLAZE IMAGE Ltd.
7F-2, No.2, Sec. 2 Shin-Sheng S. Rd., 
Taipei 10650, Taiwan
Tel : +886 2 3322 1220
E-mail : info@ablazeimage.com
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Love is All takes us on a journey through 
the twentieth century, exploring love and 

courtship on screen in a century of unpre- 
cedented social upheaval. From the very first 
kisses ever caught on film, through the 
disruption of war, to the birth of youth culture, 
gay liberation and free love, we follow courting 
couples flirting at tea dances, kissing in the 
back of the movies, shacking up and fighting 
for the right to love. This is the celluloid story 
of love and courtship since the birth of the 
movie camera; told with spellbinding footage 
from the British Film Institute archive and 
Yorkshire Film Archive and many more! 

Special Screenings

Love is All: 
100 Years of Love & Courtship
The United Kingdom / 2014 / 70 mins 
Director : Kim Longinotto
Producer : Mark Atkin, Heather Croall and Martin Rosenbaum
Editor : Ollie Huddleston
Music : Richard Hawley

Love is All	พำเรำเดินทำงไปสู่ศตวรรษที่	20	 

เพื่อค้นหำควำมรักและกำรเก้ียวพำรำสีกันบนจอ 

ภำพยนตร์ในศตวรรษที่สังคมผันผวนอย่ำงที่ไม่เคย 

เกิดข้ึนมำก่อน	 จำกจูบแรกที่ถูกแสดงในภำพยนตร	์ 

เรือ่ยไปถงึกำรระเบดิขึน้ของสงครำม	ไปถึงกำรก�ำเนดิ 

ของวฒันธรรมวัยรุน่	กำรเรยีกร้องสิทธขิองคนรกัเพศ 

เดยีวกนัและเสรภีำพของควำมรกั	พวกเรำจะติดตำม 

คู่รักพลอดรักกันในงำนเลี้ยงน�้ำชำ	 จูบกันหลังฉำก 

หนัง	 ต่อสู้และดิ้นรนเพื่อควำมรัก	 นี่คือเรื่องรำวของ 

ภำพยนตร์ของควำมรกัและกำรเกีย้วพำรำสนีบัตัง้แต่

กำรก�ำเนิดของกล้องภำพยนตร์	 ผ่ำนภำพจำกหนัง 

ต่ำง	 ๆ	ที่น่ำหลงใหล	 จำกสถำบันภำพยนตร์อังกฤษ	 

และหอภำพยนตร์	Yorkshire	และอีกมำกมำย	

Contact : DOGWOOF GLOBAL
Ground Floor, 19 - 23 Ironmonger Row, 
London, EC1V 3QN|
Tel: +44 20 7 253 6244
E-mail: luke@dogwoof.com

Screening 
Sun 22, 17:00 hrs. @ Sri Salaya
Thu 26, 19:15 hrs. @ bacc
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Director’s Biography

Kim Longinotto is a British documentary 
film maker, well known for making films about 
extraordinary women and also the plight of 
female victims of oppression or discrimination. 
Longinotto studied camera and directing at 
the  National Film and Television School in  
Beaconsfield, England, where she now tutors 
occasionally. While studying, she made a 
documentary about her boarding school that 
was shown at the London Film Festival, and 
has continued to be a prolific observational 
documentary film maker ever since. She has 
received a number of awards for her films over 
the years, including a BAFTA for her docu- 
mentary Pink Saris. 

Kim Longinotto  

เป ็นผู ้ สร ้ ำงภำพยนตร ์ 

สำรคดีชำวอังกฤษ	 มีชื่อ- 

เสยีงจำกกำรท�ำภำพยนตร์ 

เกีย่วกับผูห้ญิงทีไ่ม่ธรรมดำ	 

หรือชะตำกรรมของผู้ญิงที ่

เป็นเหยื่อของกำรกดข่ีหรือกีดกัน	 Kim	 ศึกษำด้ำน 

กำรถ่ำยภำพและกำรก�ำกับที่	 National	 Film	 and	 

Television	ที่	 Beaconsfield	ซึ่งปัจจุบันเธอกลำย 

เป็นผู้สอนเป็นครั้งครำว	 ในขณะที่เรียนอยู่	 เธอท�ำ 

สำรคดีเกี่ยวกับโรงเรียนประจ�ำที่เธอเคยเรียนอยู่	ซึ่ง 

หนังถูกเลือกฉำยในงำน	 London	 Film	 Festival 

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงสำรคดีในรูปแบบ 

ของเธอ	เธอได้รบัรำงวลัมำกมำย	รวมถึง	BAFTA	จำก 

ภำพยนตร์เรื่อง	Pink SarisScreening 
Sun 22, 17:00 hrs. @ Sri Salaya
Thu 26, 19:15 hrs. @ bacc



16

Frederick Wiseman’s National Gallery  
takes the audience behind the scenes of  

a London institution, on a journey to the heart 
of a museum inhabited by masterpieces of 
Western art from the Middle Ages to the 19th 
Century. National Gallery is the portrait of a 
place, its way of working and relations with the 
world, its staff and public, and its paintings. In 
a perpetual and dizzying game of mirrors, film 
watches painting watches film.

Special Screenings

National Gallery
The United Kingdom / 2014 / 180 mins 
Director : Frederick Wiseman
Producers : Frederick Wiseman, Pierre-Olivier Bardet
Cinematographer : John Davey
Editor : Frederick Wiseman
Sound : Frederick Wiseman

National Gallery	ของ	Frederick	Wiseman	 

พำผู้ชมไปชมเบื้องหลังของสถำบันที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง 

ในลอนดอน	บนกำรเดินทำงไปใจกลำงของพพิธิภัณฑ์

ที่ เป็นที่พ�ำนักให้แก่งำนศิลปะช้ินเอกของศิลปะ 

ตะวันตกจำกยุคกลำงจนถึงยุคศตวรรษที่ 	 19 

National Gallery	 เป็นเสมือนภำพวำดที่แสดง 

สถำนที	่วธิกีำรท�ำงำน	ควำมสมัพันธ์กับโลก	เจ้ำหน้ำที	่ 

สำธำรณชน	และภำพวำดต่ำงๆ	ในพิพิธภัณฑ์	ในเกม 

บ้ำนกระจกทีม่เีงำสะท้อนไปมำไม่รูจ้บ	เมือ่ภำพยนตร์ 

ก�ำลังดูภำพวำดที่ดูภำพยนตร์อยู่

Contact : Zipporah Films
One Richdale Avenue, Unit #4
Cambridge, Massachusetts, 02140, USA
Tel : +617 576 3603 
Fax : +617 864 8006
E-mail : info@zipporah.com

Screening 
Mon 23, 17:30 hrs. @ Sri Salaya
Fri 27, 17:00 hrs. @ bacc
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Director’s Biography

Frederick Wiseman was born in Boston 
and graduated from Yale Law School. He has  
directed nearly forty feature documentaries  
and has received multiple honours, including  
a Peabody Award. His filmography includes 
Titicut Follies (1967), High School (1968), Law 
& Order (1969), Welfare (1975), Zoo (1993), 
La Comédie Française ou l’Amour Joué (1997), 
Public Housing (1997),  The Last Letter (2002), 
Boxing Gym (2009) and At Berkeley (2013).

Frederick Wise-

man	เกิดที่เมือง	Boston	 

และจบกำรศึกษำด ้ ำน 

กฎหมำยจำก	 Yale	 Law	 

School	 เขำก�ำกับภำพ- 

ยนตร์สำรคดีเรื่องยำวมำ 

กว่ำสีส่บิเรือ่ง	และได้รบัรำงวลัอนัทรงเกยีรตมิำกมำย	 

รวมไปถึง	รำงวัล	Peabody		ผลงำนที่เด่นๆ	ของเขำ	 

อำทิเช่น	 Titicut Follies	 (2510),	High School 

(2511),	Law & Order	(2512),	Welfare	(2518),	

Zoo (2536),	La Comédie Française ou l’Amour 

Joué (2540),	Public Housing	(2540),	 The Last 

Letter	 (2545), Boxing Gym	 (2552)	 และ	 At 

Berkeley	(2556).

Screening 
Mon 23, 17:30 hrs. @ Sri Salaya
Fri 27, 17:00 hrs. @ bacc
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Hook grew up with the ocean as his 
universe; he is a sea nomad from a 

vanishing world. The film follows Hook from the  
bottom of the modern social ladder on a voyage  
into the heart of Moken territory off the coast  
of Myanmar. More than a quest to salvage the  
remains of his culture, he faces the universal  
questions of identity, love, loss and belonging.

Special Screenings

No Word for Worry
Norway, Thailand, Myanmar / 2014  / 89 mins
Director : Runar Jarle Wiik
Producer : Mette Cheng Munthe-Kaas, Christian Lien Jensen
Cinematographer : Patrik Säfström, Runar Jarle Wiik, Henrik Konradsdal
Editor : Mette Cheng Munthe-Kaas
Sound Designer : Håkon Lammetun
Music : Georg Buljo

ฮุคโตมำกับมหำสมุทรที่เป็นเสมือนจักรวำล 

ของเขำ	 เขำเป็นชนเร่ร่อนทำงทะเลจำกโลกท่ีก�ำลัง 

สูญหำยไป	 หนังเรื่องนี้ติดตำมกำรเดินทำงของฮุค 

จำกสถำนท่ีช้ันล่ำงสุดของสังคมยุคสมัยใหม่ไปสู ่

ใจกลำงพื้นที่ของชนเผ่ำมอแกนริมตะเข็บชำยแดน 

พม่ำ	กำรเดนิทำงครัง้นีท้�ำให้เขำต้องประสบมำกกว่ำ 

แค่กำรแสวงหำร่องรอยของวัฒนธรรมที่สำปสูญของ 

เขำ	แต่ยังต้องพบเจอกับค�ำถำมที่เป็นสำกลที่ว่ำด้วย 

อตัลกัษณ์	ควำมรกั	ควำมสญูเสยี	และควำมเป็นเจ้ำของ	

Contact : Films Transit International Inc.
21, Place Epernay
Lorraine, Québec, Canada J6Z 4K9
Tel: +1 514 844 3358
E-mail :  janrofekamp@filmstransit.com

Screening 
Tue 24, 18:00 hrs. @ bacc
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Director’s Biography

Runar Jar le  Wi ik ,  born in 1967, 
graduated from London International Film 
School in 1988, and has since been involved 
in over a hundred film and television pro- 
ductions as either writer, director, producer, 
editor, cinematographer, or camera operator. 
In 1994 he made his feature film debut with The 
Bikini Season. Since then, he has mainly been 
accepting assignments as cinematographer 
on documentaries around the world. 

As the established Norwegian film 
director and cinematographer, Runar Jarle Wiik 
has won several awards already. His two latest 
films as cinematographer on indigenous issues 
have also won international awards. Runar has 
unique access to the Moken community in the 
Mergui and has been working on the 
documentary No Word for Worry as part of 
Project Moken since 2007. 

Runar Jarle Wiik 
เกิดเมื่อปี	 2510	 จบกำร 
ศกึษำจำก	London	Inter- 
national	 Film	 School	 
ในปี	2531	และเริ่มเข้ำไป 
เก่ียวข้องกำรผลิตภำพ- 
ยนตร์และรำยกำรโทรทศัน์ 
กว่ำร้อยเรื่อง	ทั้งในฐำนะผู้เขียนบท	ผู้ก�ำกับ	ผู้ควบคุม 
กำรสร้ำง	ผู้ล�ำดับภำพ	ผู้ก�ำกับภำพ	หรือผู้ถ่ำยภำพ	ใน 
ปี	 2537	 เขำได้ก�ำกับภำพยนตร์เรื่องแรก	The Bikini  
Season	 นับจำกนั้นเขำได้รับหน้ำที่เป็นผู้ก�ำกับภำพ
สำรคดีจำกทั่วโลก

ทั้งในฐำนะผู้ก�ำกับภำพยนตร์และผู้ก�ำกับภำพ 
ที่มีช่ือเสียง	 Runar	 Jarle	Wiik	 ได้รับรำงวัลมำกมำย	 
ผลงำนกำรถ่ำยภำพยนตร์สองเร่ืองล่ำสุดของเขำท่ีน�ำ
เสนอเก่ียวกับชนเผ่ำพ้ืนเมืองได้รับรำงวัลนำนำชำติ 
เช่นกัน	 Runar	 สำมำรถเข้ำถึงชุมชนมอแกนในเกำะ 
เมอกุย	และเขำเริ่มสร้ำงสำรคดี	No Word for Worry  
ของโครงกำร	Project	Moken	ตั้งแต่ปี	2550

Screening 
Tue 24, 18:00 hrs. @ bacc
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Southeast Asian Cinema When the Rooster 
Crows is a voice of diversity reaching for 

change. Brillante Mendoza, Eric Khoo, Garin 
Nugroho, Pen-Ek Ratanaruang give voice to a 
region rich with traditions, ethnic groups, 
languages, politics, and religions. It is cinema, 
at its purest form, fighting for freedom of 
expression, documenting real lives of ordinary 
people, giving voice to the underdogs and the 
outcasts. The amalgamation of these aspects 
gives birth to an ultra-neo-realistic cinema 
language currently unique to films from this 
region. 

Southeast Asian Cinema  
When the Rooster Crows
Italy, Singapore / 2014  / 88 mins
Director : Leonardo Cinieri Lombroso
Producer : Leonardo Cinieri Lombroso, Bruno Tribbioli, Alessandro bonifazi, 
 Panuksmi Hardjowirogo, Michael Cayla 
Cinematographer : Leonardo Cinieri Lombroso, Roszali Bin Samad, Ian Marasigan
Editor : Valeria Biclungo
Original music : Davide Severi 
Music : Filastine Feeling of Regret 

Screening 
Wed 25, 17:00 hrs. @ bacc

Southeast Asian Cinema When the 

Rooster Crows	 เป็นเสมือนเสียงของควำมหลำก

หลำยเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง	 Brillante	Mendoza,	

Eric	Khoo,	Garin	Nugroho	และ	เป็นเอก	รัตนเรือง	

ต่ำงเปล่งเสียงในภูมิภำคที่ร�่ำรวยด้วยวัฒนธรรม	

หลำกเชื้อชำติ	 ภำษำ	 กำรเมือง	 และศำสนำ	 ผ่ำน

ภำพยนตร์เพื่อเรียกร้องเสรีภำพในกำรแสดงออก	

บันทึกชีวิตจริงของคนธรรมดำทั่วไป	 ให้พื้นที่แก่

คนนอกสังคม	กำรผสมแง่มุมต่ำงๆ	เหล่ำนี้ไว้ด้วยกัน

ก่อให้เกิดภำษำหนังในรูปแบบสัจนิยมใหม่ที่สุดซ่ึง

เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของภำพยนตร์ในภูมิภำคนี้

Contact : Blue Film Srl
Via Antonio Allegri da Correggio 11
00195 Rome - ITALY
Tel: +39063222967
E-mail : bluefilmproduzione@gmail.com

Special Screenings
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Director’s Biography

Since 1995 Leonardo has been working 
on the stage of the entertainment world as 
actor, director in theater. In 2000 he started his 
career in film with different courses of acting, 
directing, cinematography, editing in Italy and 
abroad. Leonardo graduated in cinema at the 
Sapienza University of Rome and in filmmaking 
at the New York Film Academy in New York. 
He won a prize with the short film La città di 
Asterix in the Rome Fiction Fest 2010. In the 
same year 2010 he made the documentary 
Through Korean Cinema produced by Blue 
Film and distributed by Wide House, it was 
screened in Busan International Film Festival 
and Tokyo International Film Festival. His last 
works was the behind the scene of the Davide 
Manuli’s movie The Legend of  Kaspar Hauser, 
and the behind the scene of Happy days 
Motel by Francesca Staach

ตั้งแต่ปี	 2538	 Leo- 
nardo เริ่มท�ำงำนในวงกำร 
บนัเทงิในฐำนะนกัแสดงและ 
ผู้ก�ำกับละครเวท	ีในปี	2543	 
เขำเร่ิมเข ้ำสู ่วงกำรภำพ- 
ยนตร์ทั้งในด้ำนกำรแสดง	 
กำรก�ำกบั	กำรถ่ำยภำพ	และกำรล�ำดบัภำพ	ทัง้ในอติำลี 
และต่ำงประเทศ	 เขำจบกำรศึกษำด้ำนภำพยนตร์จำก	 
Sapienza	 University	 of	 Rome	 และกำรสร้ำง 
ภำพยนตร์จำก	New	York	Film	Academy	ใน	New	York	
หนังสั้นของเขำเรื่อง	La città di Asterix	ชนะรำงวัล 
ในเทศกำล	Rome	Fiction	Fest	ในปี	2553		และใน 
ปีเดียวกัน	 เขำท�ำสำรคดีเร่ือง	 Through Korean 
Cinema ซึ่งสร้ำงโดย	Blue	Film	และจัดจ�ำหน่ำยโดย	 
Wide	 House	 โดยฉำยในเทศกำล	 Busan	 Interna-
tional	Film	Festival	และ	Tokyo	International	Film	 
Festival	นอกจำกน้ี	เขำยงัท�ำงำนเบือ้งหลงัให้แก่ภำพยนตร์ 
ของ	Davide	Manuli	 เร่ือง	The Legend of Kaspar 
Hauser และ Happy Days Motel ของ	Francesca	Staach

Screening 
Wed 25, 17:00 hrs. @ bacc
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Special Screenings

On April 16th, 2014, the ferry Sewol sank 
off in the southwestern coast of Korea. 

Only 174 out of 476 passengers managed to 
escape. While covering the story, the journalist 
LEE Sang-ho learns of ‘diving bell’, a rigid 
chamber which enables the divers to stay 
underwater much longer. When a diving bell 
arrives at the scene on April 20th, the Coast 
Guard does not permit them to deploy the 
diving bell. Four days later the diving bell is 
called back to the harbor by the demands of 
the missing ones’ families. Meanwhile the 
media makes haste to report the diving bell 
which never had a chance to hit the water as 
a ‘failure’. Why did the Coast Guard stop it from 

Korea / 2014 / 77 mins
Director : LEE Sang-ho, AHN Hae-ryong
Producer : Young-woo KIM
Cinematographer : Sang-beom LEE , Ho-gil JEONG, Cheol CHOI, Deok-hoon GANG ,Hae-ryong 
AHN, Sang-il JANG ,Jun-hyung LEE ,Hyun-jeong LEE
Editor : Hyo-min JIN
Music : Hwa-jung SUNG

The Truth Shall Not Sink 
with Sewol

being deployed? Why has been the main-
stream media so biased against the diving 
bell?

วันที่	16	เมษำยน	2557	เรือเฟอร์รี่เซว็อลจม

ลงที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเกำหลีใต้	 มีผู้- 

โดยสำรเพียง	176	คนจำก	476	คนเท่ำนั้นที่รอดชีวิต	

นกัข่ำว	Lee	Sang-ho	พยำยำมติดตำมข่ำวอย่ำงใกล้

ชิด	และได้เรียนรู้จัก	‘diving	bell’	(เครื่องด�ำน�้ำ)	ซึ่ง

เป็นอปุกรณ์ทีท่�ำให้ผู้ด�ำน�ำ้สำมำรถอยูใ่ต้น�ำ้ได้นำนขึน้	

เมื่อเครื่องด�ำน�้ำมำถึงที่เกิดเหตุในวันที่	 20	 เมษำยน	

ต�ำรวจชำยฝ่ังกลบัไม่อนญุำตให้ใช้เครือ่งดังกล่ำว	สีว่นั 

ต่อมำ	เครือ่งด�ำน�ำ้ถกูน�ำกลับมำทีเ่กิดเหตุอกีครัง้โดย

ควำมต้องกำรของครอบครัวผู ้ที่สูญหำย	 ในขณะ

เดียวกันสื่อมวลชนก็ลังเลที่จะรำยงำนข่ำวเก่ียวกับ 

เครื่องด�ำน�้ำที่ไม่มีโอกำสจะถูกใช้ว่ำเป็น	 ‘ควำมล้ม- 

เหลว’	นี้	ท�ำไมต�ำรวจชำยฝั่งจึงสั่งห้ำมไม่ให้ใช้เครื่อง

ด�ำน�้ำ	ท�ำไมสื่อกระแสหลักต่ำงมีอคติกับเครื่องด�ำน�้ำ	
 

Screening 
Fri 27, 15:00 hrs. @ bacc
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Director’s Biography

LEE Sang-ho : As a leading Korean 
journalist in investigative reporting, LEE Sang-
ho received the Journalists Association of 
Korea’s ‘Journalist of the Year’ award in 2005 
for his report on the ‘Samsung X files’. He 
received a PhD in political science at Yonsei 
University in 2008 for his research on ‘Media 
and International Relations’ The Truth Shall Not 
Sink with Sewol is LEE Sang-ho’s debut feature 
as a filmmaker. 

AHN Hae-ryong : A documentary film-
maker, photographer, exhibition coordinator 
and the head of freelance journalist group Asia 
Press International’s Seoul office, AHN Hae-
ryong directed a number of documentaries 
broadcast on KBS (Korea), EBS (Korea) and 
NHK (Japan) which include Silent Crying: The 
Voice of Korean Military Sexual Slaves by 
Japan (2003), Girls from the North (2003), A 
Dandelion in Toyohashi: A Diary of a Korean 

Teacher in Japan (2004) and Where is Full 
Moon (2012). 

LEE Sang-ho เป็นนักข่ำวสำยสืบสวนชื่อดัง	 

ซึ่งได้รับรำงวัลนักข่ำวยอดเยี่ยมของสมำคมผู้สื่อข่ำว 

ในปี	2548	จำกกำรรำยงำนข่ำว	‘แฟ้มลับซัมซุง’	เขำ 

จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกด้ำนรัฐศำสตร์	 ในป	ี 

2551	จำกมหำวิทยำลยั	Yonsei	ด้วยวทิยำนพินธ์เรือ่ง	 

‘สื่อและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ’ The Truth 

Shall Not Sink with Sewol นับเป็นหนังเรื่องแรก 

ของเขำในฐำนะผู้ก�ำกับ

AHN Hae-ryong เป็นคนท�ำหนังสำรคดี	ช่ำง 

ภำพ	ผู้ประสำนงำนนิทรรศกำร	และหัวหน้ำผู้สื่อข่ำว 

อิสระของ	 Asia	 Press	 International	 สำขำกรุง	 

Seoul	เขำก�ำกับสำรคดีที่ได้ออกอำกำศในช่อง	KBS,	

EBS	ของเกำหลีใต้	และ	NHK	ของญี่ปุ่น	ไม่ว่ำจะเป็น	

Silent Crying: The Voice of Korean Military 

Sexual Slaves by Japan	(2546),	Girls from the 

North (2546), A Dandelion in Toyohashi: A 

Diary of a Korean Teacher in Japan	(2547)	

และ Where is Full Moon (2555)	

Contact : M-LINE
Korea 3F Mido b/d.,540-21 
Shinsa-dong,Gangnam-gu,
Seoul 135-889,Korea
Tel : + 82 27962426 Fax : +82 27962429
E-mail : sales@mline-distribution.com
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Special Screenings

Japan / 2014  / 140 mins 
Director : Otsu Koshiro, Daishima Haruhiko  
Producer : Akamatsu Ryuta / Daishima Haruhiko 
Cinematographer : Otsu Koshiro
Editor : Daishima Haruhiko  
Sound : Takizawa Osamu 
Music Producer : Sasaki Tsugihiko 
Music : Otomo Yoshihide 
Still Photography : Kitai Kazuo 

The Wages of Resistance:
Narita Stories

In 1966, the Japanese government abruptly 
and arbitrarily announced a plan to build an 

airport in the rural Sanrizuka district of the city 
of Narita. Local farmers stood up in opposition, 
and their movement won the support of 
students and young labor union activists 
nationwide. Forty-five years later, The Wages 
of Resistance: Narita Stories returns to visit 
those farmers who once rose in resistance 
against the state. Today a few continue to farm 
under the deafening roar of jet engines. Their 
lives were forever altered by the building of 
Narita International Airport – today Tokyo’s hub 
for international air traffic, with over 600 flights 
taking off and landing every day.

ในปี	2509	รฐับำลญีปุ่่นรบีเร่งประกำศแผนกำร 

สร้ำงสนำมบินแห่งใหม่ในเขตพื้นที่	 Sanrizuka	ของ 

เมือง	 Narita	 ส่งผลให้ชำวไร่ในท้องท่ีต่ำงลุกขึ้นมำ

คัดค้ำนกำรเคล่ือนไหวของพวกเขำได้รับกำรสนับ- 

สนุนจำกกลุ่มนักเรียนและนักกิจกรรมด้ำนแรงงำน 

ทั่วประเทศ	สีส่บิห้ำปีต่อมำ The Wages of Resis-

tance: Narita Stories เดินทำงกลับไปเยี่ยมเยียน 

กลุ่มชำวไร่กลุ่มที่พยำยำมขัดขืนรัฐ	 ปัจจุบันเหลือ 

เพียงไม่กี่คนที่ยังคงท�ำไร่ท่ำมกลำงเสียงดังกระหึ่ม 

ของเครื่องยนต์บินที่เป็นอันตรำยต่อระบบกำรได้ยิน	 

ชีวิตของพวกเขำเปลี่ยนไปตลอดกำลจำกกำรสร้ำง 

สนำมบินนำนำชำติ	 Narita	 ซึ่งปัจจุบันกลำยเป็น

ศูนย์กลำงกำรเดินทำงทำงอำกำศ	 ด้วยเที่ยวบินมำก 

กว่ำ	600	เที่ยวบินที่ขึ้นลงในแต่ละวัน

Screening 
Sat 28, 13:00 hrs. @ Sri Salaya

Contact : Sukoburu Kobo 
2-15-22 Nishigakubo, Musashino-shi, 
Tokyo 180-0013 
Tel : +81 70 5089 920 
Fax : +81 422 36 6010
E-mail : naritaresistance@gmail.com



25

Director’s Biography

Otsu Koshiro : Cinematographer. Born in 
1934 in Shizuoka prefecture. Otsu is one of the 
most famous cinematographers in Japanese 
film history.  He worked with legendary director 
Ogawa Shinsuke on The Oppressed Students 
(1967) and Summer in Narita (1968), with 
Tsuchimoto Noriaki on Prehistory of the Parti-
sans (1969), Minamata: The Victims and Their 
Wor ld (1971),  and many other  fi lms. 
Otsu’s flexible camera work allows close to the 
skin shots that won him a reputation as the 
frontrunner of Japanese cinematographers. In 
2005, in his 70’s, he made his debut as a 
director with Butoh Dancer Kazuo Ohno (2005).

Daishima Haruhiko : Filmmaker and 
producer. Daishima was born in Saitama 
Prefecture in 1958. After working for an adver-
tisement agency, he switched to independent 
filmmaking. Produced Pineapple Tours (1992), 
an omnibus feature film on Okinawa. The film 
was acclaimed at international film festivals 

Screening 
Sat 28, 13:00 hrs. @ Sri Salaya

including the Berlin International Film Festival 
(Forum). In 2010, he directed Regarding the 
Lives of Others: Tsuchimoto Noriaki and Otsu 
Koshiro (2010), which recounted the history of 
documentary films in Japan. 

Otsu Koshiro	 เกิดเมื่อปี	 2477	 ในจังหวัด	 

Shizuoka	Otsu	 เป็นหน่ึงในผู้ก�ำกับภำพที่มีชื่อเสียง 

มำกที่สุดของประวัติศำสตร์หนังญี่ปุ่น	 เขำเคยท�ำงำน 

ร่วมกับผู้ก�ำกับชื่อดัง	อย่ำง	Ogawa	Shinsuke	ใน	The  

Oppressed Student	 (2510)	 และ Summer in  

Narita (2511)	รวมทั้ง	Tsuchimoto	Noriaki	ใน	Pre- 

history of the Partisans	(2512)	และ	Minamata: 

The Victims and Their World (2514)	เป็นต้น	กำร 

เคลื่อนกล้องอย่ำงอิสระและควำมสำมำรถในกำรเข้ำ 

ใกล้ผู้ถูกถ่ำย	 ท�ำให้เขำได้รับชื่อเสียงในฐำนะผู้ก�ำกับ- 

ภำพชัน้น�ำของญ่ีปุน่	ในปี	2548	ด้วยวัย	70	ปี	เขำเร่ิม 

ก�ำกับภำพยนตร์เรือ่งแรกคอื	Butoh Dancer Kazuo 

Ohno (2548)

Daishima Haruhiko	 เป็นคนท�ำหนังและผู้- 

อ�ำนวยกำรสร้ำง	เกดิท่ีเขตจงัหวดั	Saitama	ในปี	2501	 

ภำยหลังจำกท�ำงำนในบริษัทโฆษณำ	 เขำก็หันมำสร้ำง 

ภำพยนตร์อสิระ	โดยเป็นผูอ้�ำนวยกำรสร้ำง Pineapple  

Tours	(2535)	หนงัทีร่วบรวมหลำกหลำยเรือ่งรำวทีเ่กดิ 

ขึ้นในเมือง	Okinawa	 โดยได้รับกำรชื่นชมในเทศกำล 

ภำพยนตร์ต่ำงประเทศรวมไปถึง	Berlin	International	 

Film	Festival	(ในสำย	Forum)	ในปี	2553	เขำก�ำกับ 

ภำพยนตร์เรื่อง	 Regarding the Lives of Others: 

Tsuchimoto Noriaki and Otsu Koshiro	ซึง่บอกเล่ำ

ประวัติศำสตร์ของภำพยนตร์สำรคดีในญี่ปุ่น	
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30 years ago, when there were no many 
options for leisure, there were 140 stand 

alone movie theaters in Bangkok, and hundreds 
of them across Thailand. Cinema was a popular 
form of entertainment. Teenagers, couples, 
families, all of them went to enjoy their favorite 
films screened on the very big silver screen. It 
was the heyday of cinema. Later, when new kind 
of movie theaters were small ones, built inside 
the department stores, stand alone movie 
theaters became less and less popular. Now- 
adays almost all of stand alone movie theaters 
in Bangkok went out of business. Not only 
movie theater is the place that brought happiness 
to filmgoers, but the building itself is also the 
recorder of history. Architecture, history, movies, 
stars, film culture, all of these can be seen 
through the structure. The film is made as a 
memory of forgotten movie theaters hidden in 
various parts of Bangkok by connecting stories 
and memories of the film fans, in order to revive 
these old movie theaters again. Nowadays 

ยามเมื่อแสงดับลา
Lucid Reminiscence
Thailand / 2015  / 14 mins

Director : Wattanapume Laisuwanchai วรรจธนภูมิ	ลำยสุวรรณชัย
Producer : Nuntawat Jarusruangnil นนทวัฒน์	จรัสเรืองนิล
Cinematographer : Wattanapume Laisuwanchai วรรจธนภูมิ	ลำยสุวรรณชัย
Editor : Parkpoom Nuntalit	ภำคภูมิ	นันตลิตร
Sound : Bauen studio

almost all of stand alone movie theaters in 
Bangkok went out of business. Not only movie 
theater is the place that brought happiness to 
filmgoers, but the building itself is also the  
recorder of history. The film is made as a 
memory of forgotten movie theaters hidden in 
various parts of Bangkok by connecting stories 
and memories of the film fans, in order to revive 
these old movie theaters again.

เมื่อ	30	ปีที่แล้ว	 ในยุคที่ยังไม่มีห้ำงสรรพสินค้ำ	 

ไม่มีแหล่งบันเทิงมำกมำยเหมือนในปัจจุบัน	 ประเทศ 

ไทยมกีำรก�ำเนดิขึน้ของโรงหนงั	stand	alone	มำกกว่ำ	 

140	 โรงเฉพำะในกรุงเทพฯ	 และอีกหลำยร้อยโรงท่ัว 

ประเทศ	กำรชมภำพยนตร์จงึเป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบัควำม 

นยิมมำก	ถอืได้ว่ำเป็นยคุทองของโรงหนงัประเภทนี	้แต่ 

เมือ่เวลำผ่ำนไปโรงหนงัแบบใหม่ได้ถูกผนวกเข้ำกบัห้ำง 

สรรพสินค้ำ	 โรงหนังแบบมัลติเพลกซ์	 จึงค่อยๆ	 เจริญ 

เติบโตขึ้นมีผลท�ำให้กิจกำรโรงหนังแบบ	stand	alone	 

ได้รับควำมนิยมลดลง	นอกจำกโรงหนัง	stand	alone	

Special Screenings
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จะท�ำหน้ำที่เพื่อฉำยภำพยนตร์	 สถำนที่เหล่ำนี้ยังเป็น 

ตวับนัทกึประวติัศำสตร์ท่ีส�ำคัญ	ทัง้สถำปัตยกรรม	ฟิล์ม 

หนงัทีบ่รรจดุำรำและนกัแสดง	หรอืแม้กระทัง่วฒันธรรม 

ในกำรดูหนังที่เปลี่ยนไปซ่ึงไม่สำมำรถหำได้ในยุค 

ปัจจบัุน	ภำพยนตร์เรือ่งนีจ้งึเป็นกำรท�ำขึน้เพือ่ร�ำลกึถึง 

โรงหนงัทีต่ำยซำกถูกทิง้ไว้ในกำลเวลำและแอบซ่อนอยู่ 

ตำมมุมต่ำงๆในกรุงเทพ	 โดยกำรน�ำควำมทรงจ�ำและ 

เร่ืองเล่ำของคนที่เคยไปดูมำชุบชีวิตใหม่เพื่อจ�ำลองให ้

โรงหนังเหล่ำนี้กลับมำมีชีวิตอีกครั้ง

Director’s 
Biography

Wattanapume Lai- 
suwanchai is a young  
Thai filmmaker, Music  
video director and visual  
artist. He was born in  
1988 in Bangkok, Thailand and holds the 
Bachelor degree in Fine Arts from the commu-
nication design program. Although he has made 
a few short films, his work is widely shown in 
international film festivals and museums around 
the world. Wattanapume is interested in the film 
medium by means of its communicative and 
expressive power to explore the idea of memory, 
time, relationship, and self-connection to 
contemporary society. Trained as a visual artist, 
he also has an interest to push the boundary of 
cinematic language to its limit in order to 
discover a new language of film. The process of 
making film itself is significant to his work. He 
delicately observes his research materials in 
order to experiment and combine various kind 
of mediums into finding a potential, a new way 
of making a film structure and form. Currently, 
Wattanapume and his friends are working in a 
moving image group called “EYEDROPPER FILL”

วรรจธนภมิู ลายสวุรรณชยั	เกดิในปี	พ.ศ.	2531	 

ณ	กรงุเทพมหำนคร	เขำเริม่สนใจงำนศลิปะและส่ือภำพ 

เคล่ือนไหวสมัยศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยและเริ่มผลิต 

ภำพยนตร์สั้นเรื่องแรกในปี	พ.ศ.	2551	วรรจธนภูมิ	มัก 

ใช้งำนของเขำบันทึกเรื่องรำวที่เกิดขึ้น	 ในสงัคมผ่ำนวธิี 

กำรเล่ำเรือ่งท่ีแปลกใหม่จนท�ำให้ภำพยนตร์สั้นของเขำ 

ได้เข้ำร่วมประกวดในเทศกำลภำพยนตร์ที่มีชื่อเสียง 

ระดับนำนำชำติหลำยเทศกำล	ปัจจุบันเขำท�ำงำนด้ำน 

สื่อภำพเคลื่อนไหวร่วมกับเพ่ือนในนำม	 Eyedropper	 

Fill	ที่มีผลงำนใหม่	ๆ	ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง
Screening 
Thu 26, 19:00 hrs. @ bacc

Contact : Eyedropper Fill
208, Soi. Chula 50, Rama 4rd., Wangmai, 
Pattumwan, 10330 Bangkok , Thailand
Tel: +66 89 1181419, +66 80 2708066
E-mail: info@eyedropperfill.com
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Leonard Retel Helmrich finished the 
Netherlands Film and Television Academy. 

As a director he made in 1990 his first feature 
film The Phoenix Mystery. In 1991 he operated 
the film camera himself and filmed and 
directed the documentary Moving Objects 
which was an success in the his home country 
the Netherlands.

Since then Retel Helmrich’s films have 
screened and won acclaim at film festivals 
world wide, garnering major awards including 
the inaugural Grand World Documentary 
Award at SUNDANCE 2005 and the prestigious 
Joris Ivens Award at IDFA Amsterdam 2004 
for his Indonesian feature documentary Shape 
of the Moon. In 2010 he won for the second 
time at the IDFA the Grand VPRO/IDFA Award 
for feature documentary for Position among the 
Stars together with the IDFA Award for the best 
Dutch documentary. It was for the first time in 
the IDFA history that someone has won an 

Director 
in Focus :
Leonard 
Retel Helmrich

Director in Focus
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award for the second time. In January 2011 he 
won with Position among the Stars the special 
Jury Award at SUNDANCE and the IDA 
Humanitas Doc Award. Leonard Retel Helmrich 
and his co-writer Hetty Naaijkens- Retel 
Helmrich also were nominated for the 2012 
WGA (Writers Guild of America) award for best 
screenplay documentary and his film Position 
among the Stars was also nominated for the 
EFA (European Film Academy) for Best 
European Documentary of 2011.

He shoots as well as directs all his own 
films, and is best known for a philosophy and 
approach called ‘Single Shot Cinema’, which 
involves long takes with a flexible but 
smoothly moving camera, moving close to the 
subject, and above all in his films it is the framing 
and movement of the camera that captures 
and leads the emotions of the audience. 

Leonard has also lectured and screened 
his films at numerous educational institutions 
including the Flaherty Seminar program in New 
York, and at Harvard University where he was 
on a Fellowship at the Radcliffe Institute for 
Advanced Studies. 

Leonard Retel Helmrich จบกำรศึกษำ

จำก	สถำบัน	Netherlands	Film	and	Television 

Academy	เขำเคยก�ำกับภำพยนตร์เล่ำเรื่องชื่อ	The 

Phoenix Mystery	(2533)	ก่อนที่จะหันมำสนใจท�ำ

ภำพยนตร์สำรคดี	 โดยในปี	 2534	 เขำจับกล้องและ 

ถ่ำยท�ำสำรคดเีรือ่ง	Moving Object	ซึง่ประสบควำม 

ส�ำเร็จในเนเธอร์แลนด์บ้ำนเกิดเป็นอย่ำงดี	

เขำก็เริ่มสร้ำงชื่อในระดับนำนำชำติด้วยกำร 

ได้รับรำงวัลจำกเทศกำลภำพยนตร์ใหญ่	 ๆ	 ไม่ว่ำจะ 

เป็น	 Grand	World	 Documentary	 จำกเทศกำล 

ภำพยนตร์	Sundance	และรำงวัลสำรคดีขนำดยำว 

ยอดเยีย่ม	จำกเทศกำลภำพยนตร์สำรคดอีมัสเตอร์ดมั	 

(IDFA)	จำกผลงำนเรื่อง Shape of the Moon	ในปี	 

2547	 และผลงำนเรื่องถัดมำของเขำ	 Position  

among the Stars	(2553)	ก็คว้ำรำงวัลสำรคดีขนำด 

ยำวยอดเยีย่มและสำรคดเีนเธอร์แลนด์ยอดเยีย่มจำก	 

IDFA	ซึ่ง	Leonard	เป็นคนแรกที่สำมำรถคว้ำรำงวัล 

สงูสดุนีถ้งึสองครัง้	นอกจำกนี	้Position among the 

Stars ยังได้รับรำงวัล	 Special	 Jury	 จำกเทศกำล

ภำพยนตร์	Sundance	รวมทัง้ยงัได้เข้ำชงิรำงวลัจำก 

สมำคมผู้เขียนอเมริกันในสำขำบทภำพยนตร์สำรคด ี

ยอดเยี่ยม	 และยังได้เข้ำชิงสำขำภำพยนตร์สำรคด ี

ยุโรปยอดเยี่ยมจำกสถำบันภำพยนตร์ยุโรป	 (Euro-

pean	Film	Academy)

Leonard	มฝีีมอืโดดเด่นในด้ำนกำรใช้กล้องใน 

รูปแบบ	 “Single	 Shot	 Cinema”	 ซึ่งเป็นกำรถ่ำย 

ภำพ	 long	 take	และมีกำรเคลื่อนกล้องอย่ำงอิสระ 

และไม่สะดุด	 โดยเขำจะเคลื่อนกล้องเข้ำไปใกล ้

ซับเจ็กต์	 รวมทั้งกรอบภำพและกำรเคล่ือนกล้องยัง 

สำมำรถสร้ำงอำรมณ์ให้คนดูได้เป็นอย่ำงดี	

Leonard	 เคยเป็นวิทยำกรน�ำกำรอบรมใน 

หลำกหลำยที่	 รวมทั้งเขำยังเคยได้รับเชิญให้เป็น 

กรรมกำรตัดสินภำพยนตร์ในหลำยเทศกำล	 รวมทั้ง 

ยงัเป็นอำจำรย์สอนด้ำนภำพยนตร์ให้กบัมหำวิทยำลยั	 

New	York	และมหำวิทยำลัย	Harvard	อีกด้วย

Contact : Scarabeefilms
Lloydstraat 5 3024 EA 
Rotterdam, The Netherland 
Tel : +31 13 530 0278 
Fax : +31 13 530 0277 
E-mail: info@scarabeefilms.com
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The Eye of the Day
The Netherlands / 2001 / 90 mins
Director : Leonard Retel Helmrich
Producer : Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Cinematographer : Leonard Retel Helmrich
Editor : Denise Janzée, Robert Broekhof
Sound : Ringo Pikal

The Indonesian people are very family-
minded. Now, during the economic crises, 

all family members have many difficulties to 
survive. This film gives us a very close portrait 
of everyday life in an ordinary Indonesian fam-
ily in Jakarta: Rumidja, her sons Bakti and Dwi 
and her friend Ibu Sum. Not rich, not poor. This 
family has to deal with the paucity of food: in 
order to satisfy their daily needs, Rumidja and 
Ibu Sum travel by train to their place of birth in 

the middle of Java to help their family with the 
rice harvest. In the city of Jakarta there is a 
crisis because of the crises the students and 
population force President Suharto to step 
down. The political party of Ex-president 
Suharto, the Golkar-party, gains an advantage 
by serving food to the poor. The battle between 
the yellow party Golkar and the red party PDI 
of Megawati, reaches its summit during the 
hilarious elections ceremony in the kampong. 

Screening 
Tue 24, 13:00 hrs. @ bacc

Director in Focus
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คนอินโดนีเซียเป็นคนที่ให้ควำมส�ำคัญกับ 

ครอบครัวอย่ำงมำก	แต่ในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิ	สมำชกิ 

ในครบครัวต่ำงมีปัญหำปำกท้อง	 ภำพยนตร์เรื่องนี ้

พำเรำไปดวูถิชีวีติประจ�ำวันของครอบครวัอนิโดนเีซีย 

ธรรมดำ	ๆ	ในเมือง	Jakarta	อย่ำงใกล้ชิด	Rumidja	 

และลูกชำยของเธอทั้งสองคือ	 Bakti	 และ	 Dwi	 กับ	

Ibu	 Sum	 เพื่อนของเธอ	 พวกเขำมีฐำนะปำนกลำง	 

แต่ต้องประสบปัญหำกำรขำดแคลนอำหำร	เพื่อที่จะ 

ได้กนิให้อิม่ท้องในแต่ละวนั	Rumidja	และ	Ibu	Sum	 

จึงต้องเดินทำงโดยรถไฟกลับไปท่ีบ้ำนเกิดของพวก 

เธอที่อยู่กลำงเกำะ	 Java	 เพื่อไปช่วยครอบครัวของ 

พวกเธอท�ำนำ	 เหตุที่ใน	 Jakarta	มีปัญหำวิกฤติเกิด 

จำกกลุ่มนักเรียนและประชำชนร่วมกันประท้วงไล่ 

ประธำนำธิบดี	 Suharto	 ลงจำกต�ำแหน่ง	 พรรค 

กำรเมือง	Golkar	ของอดีตประธำนำธิบดี	Suharto	 

ได้รับประโยชน์จำกกำรน�ำอำหำรไปแจกจ่ำยให้คน 

ยำกจน	 กำรต่อสู้ระหว่ำงพรรคเหลือง	 Golkar	 กับ	 

พรรคแดง	 PDI	 ของ	 นำง	Megawati	 ได้ถึงจุดสูง 

สุดในเหตุกำรณ์เลือกต้ังอันโกลำหลในหมู่บ้ำนเล็กๆ 

แห่งหนึ่ง	
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The every-day life of a Christian woman, her 
Muslim son and her granddaughter in the 

growing social chaos and escalating Muslim 
fundamentalism in Jakarta/Indonesia. Indo- 
nesia is home to the largest Muslim com- 
munity in the world and is the fourth biggest 
nation of the globe. Rumidjah, a 62-year-old 
widow, lives in Jakarta/Indonesia with her son 
Bakti and her 11-year-old granddaughter Tari. 
Since the fall of dictator Suharto seven years 
ago, she has witnessed the country passing 
through a tumultuous period of socio-political 
chaos. Islam, the largest religion in Indonesia, 

Screening 
Tue 24, 15:00 hrs. @ bacc

Shape of the Moon
The Netherlands / 2004 / 92 mins
Director : Leonard Retel Helmrich
Producer : Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Cinematographer : Leonard Retel Helmrich
Editor : Andrez de Jong , Denise Janzée , Robert Broekhof
Music : Ernst Jansz, Joep Lans, Dio Oberon

is trying to maintain order and discipline and 
is becoming increasingly fundamentalist in its 
tone, which has consequences on the 
everyday lives of all Indonesians. Rumidjah, 
who is a Christian, has had more than enough 
of the capital’s chaos of these last years. When 
her son Bakti converts to Islam to marry a 
Muslim girl, she seriously considers leaving 
the hectic city forever and moving to the 
safety of the countryside, even though she 
would have to definitively leave behind her 
children and grandchildren. 

Director in Focus
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ชีวิตประจ�ำวันของหญิงสำวคริสเตียน	 ลูกชำย 

มสุลมิ	และหลำนสำวของเธอ	อยูใ่นควำมยุง่เหยงิทำง 

สงัคมและแนวคดิมสุลมิทีย่ดึมัน่ในหลกักำรทีข่ยำยตวั 

มำกขึ้นของกรุง	Jakarta	ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็น 

ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด	 และเป็นประเทศขนำด 

ใหญ่เป็นอันดับ	4	ของโลก	Rumidjah	แม่ม่ำยวัย	62	 

ปี	อำศัยอยู่ใน	Jakarta	กับ	Bakti	ลูกชำย	และ	Tari	 

หลำนสำววัย	11	ปี	ตั้งแต่กำรตกจำกอ�ำนำจของจอม 

เผด็จกำร	Suharto	เมื่อ	7	ปีก่อน	เธอได้เห็นประเทศ 

เปล่ียนผ่ำนในช่วงเวลำชุลมุนวุ่นวำย	 ศำสนำอิสลำม 

ซึ่งเป็นศำสนำที่มีคนนับถือมำกที่สุดในอินโดนีเซีย 

พยำยำมที่จะคงรักษำกฎและค�ำสอน	 จึงยิ่งเกิด 

แนวคิดหันกลับไปยึดมั่นในหลักศำสนำมำกข้ึน	 ซ่ึง 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวันของชำวอินโดนีเซีย 

ทุกคน	Rumidjah	ผู้นับถือศำสนำคริสต์	ต้องเอือม- 

ระอำต่อควำมวุ่นวำยที่เธอได้ประสบในช่วงหลำยป ี

ที่ผ่ำนมำ	เมื่อลูกชำยของเธอเปลี่ยนไปนับถือศำสนำ 

อสิลำมเพือ่จะแต่งงำนกบัหญงิมสุลมิ	เธอจงึตดัสนิใจ 

ที่ย ้ำยออกจำกเมืองที่วุ ่นวำยไปอยู ่ ในชนบทที่

ปลอดภัยมำกกว่ำ	 ถึงแม้ว่ำเธอจะต้องทิ้งลูกและ 

หลำนไว้ก็ตำม				
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Position Among the Stars
The Netherlands / 2010 / 109 mins
Director : Leonard Retel Helmrich
Producer : Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Cinematographer : Ismail (Ezther) Fahmi Lubish, Leonard Retel Helmrich 
Editor : Jasper Naaijkens
Sound : Ismail (Ezther) Fahmi Lubish
Music : Danang Faturahman, Fahmy Al-Attas

Director in Focus
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For 12 years, filmmaker Leonard Retel Helm-
rich followed an Indonesian family from the 

slums of Jakarta. Just as in the previous two 
multiple award-winning parts The Eye of the 
Day and Shape of the Moon, in the third part 
Position Among the Stars, the maker continues 
to show us the underlying patterns of life in 
Indonesia. He presents that both literally and 
metaphorically with his revolutionary camera 
work. The Indonesian Sjamsuddin family is the 
microcosm depicting most important issues of 
life in Indonesia: corruption, conflict between 
religions, gambling addiction, the generation 
gap and the growing difference between poor 
and rich. 

Screening 
Thu 26, 17:00 hrs. @ bacc

กว่ำ	 12	 ปีที่	 คนท�ำหนัง	 Leonard	 Retel	

Helmrich	 ตำมติดครอบครัวชำวอินโดนีเซียจำก

ชมุชนแออดัใน	Jakarta	เช่นเดียวกับผลงำนสองเรือ่ง

ก่อนหน้ำทีไ่ด้รบัรำงวลัมำกมำย	ใน	Position Among  

the Stars ผู้ก�ำกับยังคงแสดงให้เรำเห็นวิถีชีวิตใน 

อินโดนีเซียผ่ำนทั้งภำพที่แสดงให้เห็นอย่ำงเป็น 

รูปธรรมและอย่ำงเป็นนำมธรรมด้วยกำรใช้กล้องใน 

แบบทีไ่ม่เคยมใีครท�ำมำก่อน	เพือ่ถ่ำยภำพครอบครวั	 

Siamsuddin	 ซึ่งเป็นหน่วยเล็ก	 ๆ	 ที่แสดงให้เห็น 

ปัญหำของชวีติในอนิโดนเีซยี	ทัง้กำรคอร์รปัชัน่	ควำม 

ขัดแย้งระหว่ำงศำสนำ	กำรพนัน	ช่องว่ำงระหว่ำงวัย	 

และช่องว่ำงระหว่ำงคนจนกับคนรวยทีน่บัวนัจะขยำย 

ห่ำงขึ้น
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Promised Paradise
The Netherlands / 2006 / 52 mins
Director : Leonard Retel Helmrich
Producer : Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Cinematographer : Leonard Retel Helmrich
Editor : Bas Roeterink, Hetty Naaijkens-Retel Helmrich

Director in Focus
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In a suburb in Jakarta, the capital of Indo- 
nesia, the largest Muslim community of the 

world, encased in a cardboard television set, 
troubadour Agus Nur Amal re-enacts the 
September 11 - 2001 attacks in New York in 
front of a public of children, using the packag-
ing of a toy featuring the World Trade Centre 
and a weird looking fish-plane. “Everything you 
see on your television is a lie: in this cardboard 
television the people are made of flesh and 
blood,” he explains. Looking for answers, Agus 
tries to encounter terrorist Imam Samudra, the 
organizer of the 2002 discotheque bombing in 
Bali, in his cell in order to better corner him. 
He even consults a paranormal medium to 
enter in contact with one of the suicide 

Screening 
Sat 28, 16:00 hrs. @ Sri Salaya

bombers who died during the attack, and ask 
him if he regrets his act. 

ในชำนเมอืง	Jakarta	เมอืงหลวงของอนิโดนเีซีย	 

ประเทศที่มีชำวมุสลิมมำกที่สุดในโลก	 นักเชิดหุ่น	 

Agus	Nur	Amal	ได้แสดงเหตุกำรณ์โจมตี	New	York	 

ในวัน	 11	 กันยำยน	 2545	 ต่อหน้ำสำธำรณชนและ 

เด็ก	 ๆ	 โดยใช้กล่องของเล่นแสดงเป็นตึกเวิลด์เทรด	 

และเครื่องบินทรงแปลกๆ	 อยู่ในโทรทัศน์ที่ท�ำจำก 

กล่องกระดำษ	“สิ่งที่คุณเห็นในโทรทัศน์ของคุณเป็น 

เรือ่งโกหก ในโทรทัศน์กระดาษนีเ่ป็นเลอืดเนือ้จรงิๆ”  

Agus	พยำยำมที่จะพบผู้ก่อกำรร้ำยอิหม่ำม	Samu-

dra	 ผู ้ถูกคุมขังจำกกำรอยู่เบ้ืองหลังกำรระเบิดที ่

บำหลีเพื่อหวังจะค้นหำค�ำตอบ	 นอกจำกนี้เขำยังใช ้

สิ่งลี้ลับเพื่อพูดคุยกับมือระเบิดพลีชีพที่เสียชีวิตจำก 

กำรระเบดิในครัง้นัน้	เพือ่ถำมว่ำเสียใจกับกำรกระท�ำ 

ของตัวเองหรือไม่	
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Competition

Screening 
Sun 22, 15:00 hrs. @ Sri Salaya
Thu 26, 15:00 hrs. @ bacc

Singapore’s public housing programme - 
an inclusive space that prioritizes families 

and intergenerational living - is arguably the 
most successful in the world. Amidst this 
backdrop, 03-Flats follows the domestic 
experiences of three single women who are at 
different stages of their lives. Looking from 
within each flat, the film moves between the 
women’s distinctively lived interiors and the 
ordered public spaces beyond. It records how 
domestic resilience might resist the ennui of 
mass housing, turning housing into home. 

03-Flats
Singapore / 2014 / 90 mins
Director : LEI Yuan Bin 
Producer : LEI Yuan Bin & TAN Bee Thiam
Cinematographer : LEI Yuan Bin
Editor : LEI Yuan Bin
Sound : LEI Yuan Bin

โครงกำรเคหะชมุชนของสิงคโปร์	เป็นโครงกำร

ที่ให้ที่อยู่อำศัยแก่ครอบครัวและคนที่ต่ำงวัยกัน	 ซึ่ง 

ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกไปทั่วโลก	 03-Flats  

ตำมติดประสบกำรณ์ภำยในที่อยู่อำศัยของหญิงโสด	 

3	คน	ที่อยู่ในช่วงชีวิตที่แตกต่ำงกัน	หนังจะแสดงให้ 

เหน็กำรตกแต่งภำยในห้องทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั 

และในพื้นที่ส่วนรวมผ่ำนกำรเฝ้ำสังเกตแต่ละห้อง	 

โดยบันทึกให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่จะเปลี่ยนแปลง 

ควำมจืดชืดของเคหะชุมชนให้กลำยเป็นบ้ำนในแบบ

ที่พวกเขำต้องกำร	

Contact
13 Little Pictures
BLK 5000M, #13-56, Marine Parade Road, 
Lagoon View, Singapore 449294
Tel : +6594352850
E-mail : looiwanping@gmail.com 
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Screening 
Sun 22, 15:00 hrs. @ Sri Salaya
Thu 26, 15:00 hrs. @ bacc

Director’s Biography

A founding member of the 13 Little 
Pictures film collective, LEI Yuan Bin directed 
the critically acclaimed White Days (Audience 
Award, Berlin Hot Shots) and 03-Flats (Busan 
IFF). He was director of photography for 
Anthony Chen’s Haze (Berlinale), Liao Jiekai’s 
Red Dragonflies (Jury Prize, Jeonju) and art 
director for Boo Junfeng’s Sandcastle (Cannes 
Critics’ Week). In 2012, he was conferred the 
Young Artist Award, Singapore’s highest award 
for emerging arts practitioners.

LEI Yuan Bin	เป็น

สมำชกิร่วมก่อตัง้	13	Little	 

Pictures	 Film	 เขำก�ำกับ 

หนังสั้นที่ได ้รับค�ำชื่นชม 

เรื่อง White Days (รำงวัล 

ขวัญใจผู ้ชมจำก	 Berlin	 

Hot	Shot)	และ	03-Flats	 (ฉำยใน	Busan	 Inter- 

national	 Film	 Festival)	 นอกจำกนี้	 เขำยังเป็น 

ผูก้�ำกบัภำพเรือ่ง	Haze ผลงำนของ	Anthony	Chen	 

(ฉำยใน	Berlin	International	Film	Festival)	Red  

Dragonflies ของ	Liao	Jiekai	(ได้รำงวัล	Jury	Prize	 

จำก	 Jeonju	 International	Film	Festival)	และ

เป็นผู ้ก�ำกับศิลป์ให้กับ	 Sandcastle	 ของ	 Boo 

Junfeng	(ฉำยใน	Critics’	Week	ใน	Cannes)	ในปี	 

2555	เขำได้รับรำงวัล	Young	Artist	Award	ซึ่งถือ 

เป็นรำงวัลสูงสุดส�ำหรับผู้ท�ำงำนศิลปะหน้ำใหม่ของ

สิงคโปร์
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Competition

Screening 
Sun 22, 18:30 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 15:00 hrs. @ bacc

An observational documentary about the 
end of childhood, describing how young 

Muslim girls grow up in Indonesia’s middle 
class of today.

The film portrays two families during a 
decisive period of their daughters’ school 
careers in Yogyakarta. In the meantime, the 
public education system in Indonesia is 
changing under the politics parties. The once 
secular institution is more geared towards 
shaping millions of submissive and pragmatic 
children by including more religious activities 
into the school life.

Die Before Blossom
Indonesia / 2014 /  89 mins
Director : Ariani Djalal
Producer : Ariani Djalal
Cinematographer : Angen Sodo
Editor : Ariani Djalal
Sound : Venti Wijayanti

ภำพยนตร์สำรคดีที่เฝ้ำสังเกตกำรส้ินสุดของ 

วัยเด็กและอธิบำยว่ำเด็กสำวมุสลิมเติบโตในสังคม 

ชนชั้นกลำงปัจจุบันอย่ำงไร

Die before Blossom	แสดงให้เห็นภำพของ 

สองครอบครัวในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อด้ำนกำรศึกษำ 

ของลูกสำวพวกเขำในเมือง	 Yogyakarta	 เมื่อระบบ 

กำรศึกษำสำธำรณะในอินโดนีเซียเริ่มเปลี่ยนไป 

ภำยใต้พรรคกำรเมือง	สถำบันศึกษำท่ีครัง้หนึง่เคยมุ่ง 

เน้นควำมรูท้ำงโลกเริม่เปล่ียนตัวเองด้วยกำรพยำยำม 

ถ่ำยทอดควำมคิด	 ค�ำสอน	 และพิธีกรรมทำงศำสนำ 

ให้แก่เด็กเป็นล้ำน	ๆ	คน

Contact
Jalan Multikarya 1/21 Utan Kayu
Tel : +6281285325691
E-mail : ariani.djalal@gmail.com
Distributor : Cat&Docs Paris
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Screening 
Sun 22, 18:30 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 15:00 hrs. @ bacc

Director’s Biography

Ariani Djalal graduated from Philosophy 
Gadjah Mada University 1995. After the 
economic crisis and Reformasi era in 1998, 
she worked as a freelance journalist and 
documentary filmmaker. She produces, writes 
and directs documentary films and news 
features for television.

In 2003 she is as producer for Aceh 
Never-ending Tragedy that was screened at 
the Jakarta International Film Festival (2003) 
and a won a best documentary at JIFFEST and 
wrote a photo essay book Family Waiting.

Ariani Djalal	 จบ

กำรศึกษำด้ำนปรัชญำจำก 

มหำวิทยำลัย	 Gadjah	

Mada	ในปี	2538	หลังจำก 

เศรษฐกจิตกต�ำ่และยคุกำร 

ปฏิรปูในปี	2541	เธอท�ำงำน 

เป็นผู้สื่อข่ำวและผู้สร้ำงสำรคดีอิสระ	 โดยท�ำหน้ำที่ 

ทั้งอ�ำนวยกำรสร้ำง	 เขียนบท	 และก�ำกับภำพยนตร ์

สำรคดีและข่ำวส�ำหรับทำงโทรทัศน์

ในปี	 2546	 เธอเป็นผู้อ�ำนวยกำรสร้ำงให้กับ	 

Aceh Never-ending Tragedy ซึ่งฉำยในงำน 

Jakarta	 International	 Film	 Festival	 และได้รับ 

รำงวัลภำพยนตร์สำรคดียอดเยี่ยม	นอกจำกนี้	เธอยัง 

มีผลงำนตีพิมพ์หนังสือเรื่อง	Family	Waiting



42

Competition

Screening 
Sun 22, 13:00 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 13:00 hrs. @ bacc

This documentary focuses on Karen 
villagers in the North of Thailand, the “Pgaz 

K’Nyau” (Simple humans), who live in a village 
without running electricity far from highways. 
It voices and reveals their way of life, the nature 
around them, how they think, and how they 
believe and protect it. It captures their sacred 
beliefs and worldview and how they maintain 
harmony and preserve nature. The docu- 
mentary juxtaposes their lives with the Thai 
government’s recent attempt to make their 
forest a national park and build a dam on their 
land.

Echoes from the Hill
Thailand /  2014 / 19 mins
Director : Jirudtikal Prasonchoom, Pasit Tandaechanurat 
 จิรัฐติกำล	พระสนชุ่ม,	พสิษฐ์	ตันเดชำนุรัตน์
Producer : Jirudtikal Prasonchoom, Pasit Tandaechanurat 
 จิรัฐติกำล	พระสนชุ่ม,	พสิษฐ์	ตันเดชำนุรัตน์
Cinematographer : Jirudtikal Prasonchoom, Pasit Tandaechanurat 
 จิรัฐติกำล	พระสนชุ่ม,	พสิษฐ์	ตันเดชำนุรัตน์
Editor : Pasit Tandaechanurat พสิษฐ์	ตันเดชำนุรัตน์
Sound : Sawanya Chumchat สวรรยำ	จ�ำชำติ		

สำรคดีเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู ่บ ้ำนชำวเขำเผ่ำ 

ปกำเกอะญอ	ซึง่อยใูนหบุเขำทำงภำคเหนอืของประเทศ 

ไทย		ด้วยควำมห่ำงไกลจำกชมุชนเมอืงท�ำให้หมูบ้่ำน

นีไ้ร้ซึง่ไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค	สำรคดีเรือ่งนีจ้งึแสดง 

ให้เห็นภำพของวิถีชีวิตของชำวเขำ	 และควำมเชื่อ 

เกี่ยวกับกำรดูแลธรรมชำติ	 	 ธรรมชำติซึ่งผูกโยงกับ 

ทุกอณูชีวิตของพวกเขำเหล่ำนั้น	แต่ชีวิตเล็กๆ	เหล่ำ 

นี้อำจจะต้องเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะมำถึง		 

เมื่อรัฐมีโครงกำรประกำศให้พื้นที่แห ่งนั้นเป ็น 

อุทยำนแห่งชำติและประกำศแผนจะสร้ำงเขื่อนใน 

พื้นที่ที่ต้องกำรจะอนรุกัษ์ป่ำ	ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัที่ 

ชำวบ้ำนอำศัยมำนำนกว่ำ	200	ปี

Contact
77 Moo2 Tambon Pakpli 
Ampur Pakpli, Nakhon Nayok 
26130 Thailand
Tel : +66864068740
E-mail : trunk_darkman@hotmail.com
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Screening 
Sun 22, 13:00 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 13:00 hrs. @ bacc

Director’s Biography

Jirudtikal Prasonchoom and Pasit 
Tandaechanurat are studying in Film and 
Digital media Major at King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang, Thailand.

จิรัฐติกาล พระสนชุ่ม	และ	พสิษฐ์ ตันเดชา- 

นุรัตน์ ศึกษำอยู่ชั้นปีที่	 2	 สำขำวิชำภำพยนตร์และ 

ดิจิทัลมีเดีย	 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	 สถำบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
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Competition

Governments – even decades-old military 
regimes – may come and go but, like 

many rural communities in Myanmar (formerly 
known as Burma), the lives of the villagers of 
Pyun Su on the banks of Moe Yun Gyi lake are 
pervaded by deeper traditions – above all the 
lively cult of the nat.

Lady of the Lake
Myanmar / 2014 / 22 mins
Director : Zaw Naing Oo
Producer : Lindsey Merrison
Cinematographer : Khin Maung Kyaw
Editor : Zaw Naing Oo
Sound : Sai Kong Kham

รัฐบำล	-แม้จะเป็นรัฐบำลทหำรที่ครองอ�ำนำจ

กว่ำทศวรรษ	 ต่ำงมำแล้วก็ไป	 แต่ชุมชนในชนบท 

หลำย	ๆ	ที่ในพม่ำ	อย่ำงเช่นชีวิตของชำวบ้ำน	Pyun	 

Su	ริมฝั่งทะเลสำบ	Moe	Yun	Gyi	กลับยังคงตกอยู่ 

ใต้ควำมเชื่อดั้งเดิม	และพิธีกรรมอันแปลกประหลำด			

Contact : Yangon Film School
Alexandrinenstr. 2-3. 2.HH., 
Aufgang B, 10969 
Berlin, Germany
Tel : +493095614327
E-mail : huth@yangonfilmschool.org

Screening 
Sat 21, 15:00 hrs. @ Sri Salaya
Fri 27, 13:00 hrs. @ bacc
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Director’s Biography

Myanmar computer arts graduate Zaw 
Naing Oo had his first brush with film at 
Myanmar production outfit Forever Group.  
Since enrolling at Yangon Film School in 2011  
he has directed and/or edited several short  
documentaries. His portrait of a disparate Chin  
family in Empty Nest (2011) screened at a 
number of international festivals and earned 
him Best Short Student Documentary award in 
Palm Springs, USA in 2013. Lady of the Lake, 
which he also edited, marks his second film as 
director.

Zaw Naing Oo	จบ

กำรศกึษำด้ำนคอมพวิเตอร์	

เริม่ท�ำหนงัครัง้แรกกบักลุม่	 

Forever	Group	เขำสมคัร 

เข้ำร่วม	 Yangon	 Film	 

School	 เมื่อปี	 2554	 เขำ 

ทั้งก�ำกับและเป็นผู้ล�ำดับภำพในหนังสำรคดีส้ันๆ	 

หลำยเรื่อง	ผลงำนของเขำเกี่ยวกับครอบครัวชำวจีน 

เรื่อง	 Empty Nest	 (2554)	 ได้รับเชิญไปฉำยใน 

เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติมำกมำย	และท�ำให้เขำ 

ได้รับรำงวัล	Best	Short	Student	Documentary	 

จำก	Palm	Springs	สหรัฐอเมริกำ	ในปี	2556	โดย 

Lady of the Lake ถือเป็นผลงำนกำรก�ำกับ 

ภำพยนตร์เรื่องที่สองของเขำ

Screening 
Sat 21, 15:00 hrs. @ Sri Salaya
Fri 27, 13:00 hrs. @ bacc
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Where does theatre begin and real life 
end? Endearing Madame Phung and her 

transvestite singers travel around Vietnam, 
sparking fascination and hostility from the local 
people.

Madam Phung’s troupe of fairground 
workers, created in 2004, is named after their 
chief Madam Phung. Its 35 members come 
from various cities and provinces in the coun-
try. Most of them are cross-dressers, poorly 
educated, destitute, without family or profession. 
They perform all year long in different localities, 
ranging from Đà Nang to Cape Ca Mau. Their 
fairground attractions range from a lottery, a 
miniature train ride, an inflatable house, a 
merry-go-round, balloons and darts and a 
shotgun aiming at members performing songs 
and sketches.

Madam Phung’s Last Journey
Vietnam / 2014 / 86 mins
Director : Nguyen Thi Tham 
Producer : Le Tuyer Nhung
Cinematographer : Nguyen Thi Tham
Editor : Aurelie Ricard, Pham Thi Hao

กำรแสดงจะเริ่มและชีวิตจริงจะจบลงที่ใด?	 

นีค่อืเรือ่งรำวของมำดำม	Phung	ที่แสนดีและนักร้อง 

กะเทยในคณะของเธอ	ซึง่เดนิสำยไปทัว่เวียดนำม	ได้ 

สร้ำงควำมต่ืนตำต่ืนใจและควำมเกลียดชังจำกคนใน

ท้องถิ่นต่ำง	ๆ

คณะกำรแสดงและสวนสนกุของมำดำม	Phung	

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2548	โดยใช้ชื่อมำดำม	Phung	เป็น 

ชือ่คณะ	มสีมำชกิจ�ำนวน	35	คนจำกหลำกหลำยเมอืง 

และจังหวัดทั่วประเทศ	เกือบทั้งหมดเป็นกะเทยแต่ง 

หญิง	ไร้กำรศึกษำ	ยำกจน	ไม่มีครอบครัว	หรือ	ควำม 

เชี่ยวชำญอื่นใด	พวกเขำเดินสำยทั้งปี	ไปในที่ต่ำง	ๆ	 

กัน	ตั้งแต่	Đà	Nang	จนถึง	Cape	Ca	Mau	จุดขำย 

ของคณะมตีัง้แต่กำรจบัสลำก	รถไฟเหำะ	บ้ำนลกูโป่ง	 

ม้ำหมุน	ปำลูกดอก	และปืนสั้นไว้ยิงนักแสดงที่ก�ำลัง 

ร้องเพลงหรือแสดงอยู่				
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Director’s Biography

Nguyen Thi Tham was born in 1984 in 
Hanoi. In 2007 she graduated from Ho Chi Minh 
City Theater and Film School, majoring in Film 
Directing. Her resume includes short films Hello 
Baby, Grandfather and Grandson, and Xe Ôm 
(2011) which won the Prize of Jury at the Vietnam 
Film Festival. Madam Phung’s Last Journey is 
her first feature-length work.

Nguyen Thi Tham 

เกิดเมื่อปี	2527	ใน	Hanoi	

จบกำรศกึษำด้ำนกำรก�ำกบั 

ภำพยนตร์จำก	 Ho	 Chi 

Minh	City	Theater	and	

Film	School	 ในปี	2550	

ผลงำนหนังสั้นของเธอเรื่อง	Hello Baby, Grand- 

father and Grandson, and Xe Ôm	 (2554) 

ได้รับรำงวัลขวัญใจกรรมกำรจำก	 Vietnam	 Film 

Festival	 โดย	Madam Phung’s Last Journey  

เป็นผลงำนภำพยนตร์ขนำดยำวเรื่องแรกของเธอ

Screening 
Sat 21, 19:00 hrs. @ Sri Salaya
Thu 26, 13:00 hrs. @ bacc

Contact : Varan Viet Nam
58 Le Duan, Cua Nam Ward, 
Hoan Kiem District, Ha Noi city, Viet Nam
Tel: +84933493833
E-mail : mlightvn@gmail.com 
             thamnguyen240884@yahoo.com



48

Competition

Screening 
Sun 22, 13:30 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 13:30 hrs. @ bacc

On November 8, 2013, Nick and Chai lost 
their four children to Typhoon Yolanda in 

the Philippines. Four months later, they are 
attempting to build a meaningful life from what 
is left. Little by little, as we follow their daily 
routines and hear brief comments in voice-
over, we gradually come to understand 
exactly what happened on that fateful day and 
just how great the impact has been on the 
couple. What’s keeping them going is the 
memory of their selfless love for their children 
and the firm belief that they will one day be 
reunited. And they also have their profound 
feelings for one another, which seem to have 
been strengthened by their shared and 
insurmountable loss

Nick and Chai  
The Philippines / 2014 / 69 mins
Director : Rowena Sanchez, Charena Escala
Producer : Rowena Sanchez 
Cinematographer : Charena Escala 
Editor : Charena Escala

ในวันที่	8	พฤศจิกำยน	2556	Nick	และ	Chai	 

ต้องสูญเสียลูกทั้งสี่คนจำกพำยุไต้ฝุ ่นโยลันดำใน 

ฟิลปิปินส์	ส่ีเดือนต่อมำ	พวกเขำพยำยำมสร้ำงควำม- 

หมำยใหม่ให้กับชีวิตจำกส่ิงที่หลงเหลืออยู่	 พวกเรำ 

จะได้เห็นชีวิตประจ�ำวันและได้ยินเสียงบรรยำยทีละ 

เล็กละน้อย	 ซึ่งท�ำให้เข้ำใจว่ำเกิดอะไรข้ึนในวันนั้น	 

และมันส่งผลอย่ำงไรต่อทั้งคู่	สิ่งที่ยังเหนี่ยวรั้งทั้งคู่ไว้ 

คือควำมทรงจ�ำต่อควำมรักที่ไม่หวังผลตอบแทนที่ม ี

ต่อลูก	ๆ 	ของพวกเขำ	และควำมหวังอย่ำงแรงกล้ำว่ำ 

ในวันหนึ่งพวกเขำจะได้กลับมำอยู่ร่วมกันอีกครั้ง	ทั้ง	 

Nick	และ	Chai	ต่ำงมีควำมรักให้แก่กัน	ซึ่งดูเหมือน 

จะยิง่รกักนัมำกข้ึนจำกกำรต้องเผชญิกับควำมสูญเสีย 

ครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต		

Contact : Taskovski Films
7 Granard Business Centre
Bunns Lane, London UK NW7 2DQ
Tel : +387 65 652 046
E-mail : info@taskovskifilms.com
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Screening 
Sun 22, 13:30 hrs. @ Sri Salaya
Wed 25, 13:30 hrs. @ bacc

Director’s Biography

Charena Escala and Rowena Sanchez 
are graduates of the University of the Philip-
pines Film Institute. Charena Escala has been 
making short observational documentaries 
since 2007. She also works as an editor and  
cinematographer for film and TV documentaries. 
Her film Intoy’s Christmas (2009) won many 
local awards including Best Documentary at 
the Catholic Mass Media Awards. Rowena 
Sanchez is writer/producer for Hiraya Pictures, 
a video company she co-founded with Charena. 
She has directed short films including one that 
was a finalist at a local advocacy film festival. 
Nick and Chai will be their first full-length 
documentary.

Charena Escala และ Rowena Sanchez  

จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย	 the	 Philippines	 

Film	Institute	

Charena	Escala	 เริ่มสร้ำงภำพยนตร์สำรคดี 

สั้น	ๆ	ตั้งแต่ปี	2550	นอกจำกนี้	 เธอยังเป็นผู้ล�ำดับ 

ภำพและผู้ก�ำกับภำพให้กับภำพยนตร์สำรคดีและ 

สำรคดีทำงโทรทัศน์	 หนังของเธอเรื่อง	 Intoy’s  

Christmas	 (2552)	 ชนะรำงวัลภำยในประเทศ 

มำกมำยรวมไปถึงรำงวัลสำรคดียอดเยี่ยมจำก	 the	 

Catholic	Mass	Media	 Awards	 ส่วน	 Rowena	

Sanchez	เป็นนักเขียนและผู้อ�ำนวยกำรสร้ำงบริษัท	 

Hiraya	Pictures	บริษัทโปรดกัชัน่ทีเ่ธอก่อตัง้ร่วมกบั	 

Charena	เธอก�ำกบัภำพยนตร์สัน้ซึง่ได้รบัเลอืกฉำยใน

หลำยเทศกำลในประเทศฟิลิปปินส์	Nick and Chai 

เป็นผลงำนสำรคดีเรื่องยำวเรื่องแรกของพวกเธอ
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Screening 
Sat 21, 15:30 hrs. @ Sri Salaya
Fri 27, 13:30 hrs. @ bacc

In Cambodia, human trafficking is a booming 
business. In just a few years, Cambodia 

became a major supplier of low-cost labour. 
According to the UN, more than 200,000 
Cambodians have been sold off to work in 
Thailand, Malaysia or Taiwan, in factories or, 
as domestic servants, or in the commercial sex 
industry. 

The Storm Makers explores the damages 
human trafficking has brought to Cambodia at 
on the individual, social and economic levels. 
The film intimately captures the stories of three 
Cambodians: two human traffickers and a 
victim. It highlights the consequences of the 
trafficking business on their individual fates 
and shows how their humanity ends trapped 
by this invisible plague.

The Storm Makers
Cambodia, France / 2014  / 66  mins 
Director : Guillaume Suon 
Producer : Rithy Panh, Julien  Roumy
Cinematographer : Guillaume Suon
Editor : Barbara Bossuet
Sound Recordist : Phally Ngoeum
Sound Mixing : Gabriel Mathé

ในกัมพูชำ	 ธุรกิจกำรค้ำมนุษย์รุ ่งเรืองมำก 

เพียงไม่กี่ปีกัมพูชำกลำยเป็นประเทศส่งออกแรงงำน 

รำคำถูก	 จำกรำยงำนของสหประชำชำติคนกัมพูชำ 

กว่ำสองแสนคนถูกขำยไปค้ำแรงงำนที่ประเทศไทย	

มำเลเซีย	และไต้หวัน	ทั้งในโรงงำน	 เป็นคนรับใช้ใน

บ้ำน	หรือในอุตสำหกรรมบริกำรทำงเพศ

The Storm Makers พำผู้ชมไปส�ำรวจควำม 

เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่มีต่อประเทศกัมพูชำใน 

ทั้งระดับปัจเจกชน	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 หนังจะ 

น�ำเสนอชีวิตของคนกัมพูชำ	3	คน	อย่ำงใกล้ชิด	โดย	 

สองคนเป็นผู้ท�ำธุรกิจค้ำมนุษย์	 ในขณะที่อีกคนเป็น 

เหยื่อ	 หนังจะเน้นให้เห็นถึงผลลัพธ์ของธุรกิจค้ำ 

มนุษย์ที่มีต่อชะตำชีวิตของปัจเจกชน	 และแสดงให ้

เห็นควำมเป็นมนุษย์ที่ตกอยู่ในกับดักจำกภัยที่มอง 

ไม่เห็น
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Director’s Biography

Guillaume Suon is a young French-Cam-
bodian filmmaker. For more than 4 years, he has 
worked with Cambodian filmmaker and pro-
ducer Rithy Panh, directing documentary films 
about Cambodia’s history and contemporary 
society. Guillaume Suon is an alumni of the 
Berlinale Talent Campus and a fellow of the 
Sundance Institute and the IDF Academy. His 
first film, About My Father, reached a national 
audience of 100,000 people, was screened in a  
dozen of international film festivals, and broad-
cast on the international French-speaking tele- 
vision channel TV5 Monde. His second film, Red 
Wedding, won IDFA and Aljazeera awards for 
best mid-length documentary film.

Guillaume Suon เป็นคนท�ำหนงัชำวกัมพชูำ- 
ฝรัง่เศสรุน่ใหม่	กว่ำสีปี่ทีเ่ขำท�ำงำนร่วมกบั	Rithy	Panh	 
ผู้ก�ำกับชำวกัมพูชำที่ก�ำกับภำพยนตร์สำรคดีเกี่ยวกับ 
ประวัติศำสตร์กัมพูชำและสังคมร่วมสมัย	 Guillaume	 
Suon	เคยเข้ำร่วมโครงกำร	Berlinale	Talent	Campus	

และโครงกำรของ	Sundance	 
Institute	และ	IDF	Academy	 
ภำพยนตร์เรื่องแรกของเขำ  
About My Father	 มีผู้ชม 
มำกกว่ำแสนคน	 และได้รับ 
กำรฉำยในเทศกำลภำพยนตร์ 
มำกมำย	รวมทั้งยังได้ออกอำกำศในช่อง	TV5	Monde	 
ช่องนำนำชำตขิองโทรทศัน์ฝร่ังเศส	ส่วนหนงัเร่ืองทีส่อง 
Red Wedding	ชนะรำงวลัที	่IDFA	และ	รำงวลั	Aljazeera	
ในสำขำหนังสำรคดีควำมยำวปำนกลำงยอดเยี่ยม	

Contact : 
BOPHANA PRODUCTION
#64 street 200, Phnom Penh, Cambodia
Tel : +855 012 833 402
E-mail : contact@bophanaproduction.com

TIPASA PRODUCTION
3320, route du Fau, 82000 Montauban, France
Tel : +33 6 46 86 02 69
E-mail : contact@tipasaproduction.com  
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