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ข่าวจากภาควิ ชาศิ ลปการละคร

LOL (Lots of Love) วิ พากษ์สงั คมรักออนไลน์
งานใหม่จากอังกฤษ คนไทยได้ชมก่อนใครในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ฉากหลังวิดโี อวอลล์เป็ นภาพผู้คนกําลังจ้องหน้ าจอคอมพิวเตอร์ นักแสดงทัง- ชีวติ กําลังตามหาความรักใน
โลกไซเบอร์ พวกเขาพูดและเต้นด้วยความเร็วสูง สารภาพความลับกับผูช้ มแบบซึงๆ หน้า และเคลือนไหว
ในท่าทางทีเลียนแบบท่าจิ-มแป้นและทวีตข้อความ ประกอบกับวิดโี อแอนิเมชันโดยเรเชล เดวีส์ (Rachel
Davies) และดนตรีประกอบโดยแอนดี- พิงค์ (Andy Pink)
“LOL (Lots of Love)” เป็ นผลงานวิพากษ์สงั คมรักออนไลน์ ของ ลูก้า ซิลเวสตรินี (Luca Silvestrini)
ผูอ้ ํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Protein Dance Company ซึงล่าสุดได้รบั รางวัล National Dance Award
สาขา Best Independent Company จาก Critics’ Circle ประเทศอังกฤษ
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“LOL (Lots of Love)” ผสมผสานศิลปะของละครเวทีกบั นาฏยศิลป์ร่วมสมัย (contemporary dance)
ในรูปแบบทีเรียกว่า dance theatre จึงมีทงั - บทสนทนา ลีลาการเคลือนไหว และวีดทิ ศั น์ประกอบ จัดแสดง
ครัง- แรกเมือต้นปี 2554 หลังจากนัน- ได้เปิ ดแสดงตามเมืองต่ างๆ ทัวประเทศอังกฤษ รวมทัง- ทีประเทศ
เลบานอน ตูนิเซีย รัสเซีย โมร็อคโค อิตาลี สโลเวเนีย โปแลนด์ และโคลัมเบีย
“LOL (Lots of Love)” ได้รบั ความชืนชอบจากผูช้ ม และคําชืนชมจากนักวิจารณ์ อาทิเช่น
หนังสือพิมพ์ The Guardian กล่าวว่างานชิน- นี-แสดงให้เห็น “Human communication on virtual speed,
exhilarating and funny.” และ “Luca Silvestrini is the sharpest of comic choreographers. And what
makes this his best creation to date is not only the sparkle of the comedy, but the poignancy with
which it is infused.”
นิตยสาร The Stage อธิบายงานชิน- นี-ว่าเป็ น “…social networking animated with tremendous physical
and verbal wit, and interspersed with downright sadness.”

สถาบันบริตชิ เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธเิ พือนศิลปะ และภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการ “World Performances @ Drama Chula” ขอเชิญชม “LOL
(Lots of Love)” ส่วนหนึงของ “International Dance Festival 2012” จัดแสดง 3 รอบก่อนใครในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia premiere) ในวันพฤหัสบดีที 29 และศุกร์ที 30 พฤศจิกายน เวลา
19:30 น. และวันเสาร์ที 1 ธันวาคม เวลา 14:30 น. ณ ศูนย์ศลิ ปการละคร สดใส พันธุมโกมล ชัน- 6 อาคาร
มหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (เดินจากสถานีรถไฟฟ้าสยามประมาณ 15 นาที และมีทจอดรถใน
ี
อาคาร) หลังจบการแสดงทุกรอบขอเชิญร่วมแลกเปลียนความคิดเห็นกับ ลูกา้ ซิลเวสตรินี
บัตรราคา 1,200 และ 600 บาท นักเรียน นิสติ นักศึกษาทุกสถาบัน 300 บาท จําหน่ ายทีไทยทิคเก็ตเมเจอร์
(www.ThaiTicketMajor.com หรือทีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซเี นเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพฯ ทุกสาขา หรือ โทร.
0 2262 3456)
สอบถาม โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 หรือที facebook “Drama Arts Chula” รายละเอียด
เพิมเติมที www.LOLLotsofLove.net และ facebook “LOL Lots of Love”.
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ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
ฝา่ ยวิจยั ขอแจ้งอัตราเกณฑ์การขอทุนประเภทต่างๆ จากฝา่ ยวิจยั ดังมีรายละเอียดดังนีเกณฑ์การขอทุนวิ จยั
เงิ นสนับสนุน
การสนับสนุนการผลิ ตผลงานวิ ชาการ
1.การผลิตงานวิจยั หรือบทความวิจยั หรือบทความวิจยั ประกอบงานสร้างสรรค์
1.1 งานวิจยั เอกสาร ไม่เกินโครงการละ
•‚,‚‚‚
1.2 งานวิจยั ทีมีภาคสนาม ไม่เกินโครงการละ
ƒ‚,‚‚‚
2.ค่าผลิตตําราหรือหนังสือ ไม่เกินโครงการละ
„‚,‚‚‚
3.การผลิตงานแปล
3.1 การผลิตงานแปลทีประกอบด้วยงานวิจยั และผลงานแปล ไม่เกินโครงการละ
•‚,‚‚‚
3.2 การผลิตงานแปลทีประกอบด้วย บทความอธิบายประกอบและผลงานแปล
ไม่เกินโครงการละ
„‚,‚‚‚
4.การผลิตเอกสารคําสอน ไม่เกินโครงการละ
…†,‚‚‚
5.การผลิตเอกสารประกอบการสอน ไม่เกินโครงการละ
‡,ˆ‚‚
การเผยแพร่ผลงานวิ จยั ในการประชุมนานาชาติ
1.สนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ตามเกณฑ์ในประกาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เกินร้อยละ †‚ ของค่าใช้จา่ ยทัง- หมด แต่ไม่เกิน
„†,‚‚‚
2.การให้ทุนสนับสนุ นการทําปริญญานิพนธ์สาํ หรับหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.‡††… และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.‡††‡) โปรแกรมเกียรตินิยม
2.1 ทุนสนับสนุ นนิสติ
„,‚‚‚
2.2 ทุนสนับสนุ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาปริญญานิพนธ์
‡,‚‚‚
หมายเหตุ อาจารย์ท่านใดทีได้รบั การสนับสนุ นให้ไปปฏิบตั งิ านเพือเพิมพูนความรูท้ างวิชาการ (ลา. ป.พ.)
สามารถขอทุนสนับสนุ นการผลิตงานวิจยั หรือบทความวิจยั จากฝา่ ยวิจยั ได้
ทัง- นี-อาจารย์สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ทฝี า่ ยวิจยั คณะอักษรศาสตร์ โทร 02-218-4899

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ˆŠˆˆ† E–mail: artspr08@hotmail.com
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