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ข่าวจากภาควิ ชาศิ ลปการละคร
แดนซ์กระจุยยยยยยยยยย ฮากระจายยยยยยยยยย
Condors นักเต้นชายล้วน 12 คน บิ นตรงจากญี$ปนุ่ แสดงที$เมืองไทยครัง- แรก

คณะนักเต้นชายล้วนยอดนิยมจากญีปุ่น บุคลิกและรูปร่างหลากหลาย ใส่ชุดนักเรียนมัธยมฯชาย
เป็ นเอกลักษณ์ การแสดงทุกชุดของ Condors ประกอบด้วยฉากตลกสัน6 ๆ ภาพยนตร์เพีย6 นๆ ดนตรีรอ็ ค
สนันหู และเรืองราวทีสร้างความประหลาดใจให้ผูช้ มตลอดเวลา มาผสมผสานกับลีลาการเต้นสุดเหวียงแบบ
ไม่กลัวแขนขาหลุด ผูช้ มทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษาจึงชืนชอบการแสดงของพวกเขา Condors เคย
สร้างสถิตทิ โรงละครแห่
ี
งหนึงในญีปุน่ เมือบัตรชมการแสดงขายหมดเกลีย6 งภายในเวลา 14 นาที
นิตยสาร Dance Magazine ของญีปุ่นกล่าวถึงคณะนี6ว่า “มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ผูช้ มทุกคน
เข้าใจได้ คิดนอกกรอบ ไม่ยดึ ติดกับคอนเซปต์เดิมๆ” (“Incomparably unique company; that is
outreaching Condors. Freshly and easily, the company breaks through the boundary of category
and existing concept.”)
Condors เปิดการแสดงมาแล้วทัวโลก เมือครัง6 ทีไปแสดงทีกรุงนิวยอร์ค นักวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์
New York Times ก็เขียนชืนชมว่า “นักแสดงทีมีหลายไซส์กลุ่มนี6แหวกแนวได้อกี จังหวะเล่นมุกของพวกเขา
และความรูเ้ รืองการเต้นสไตล์ต่างๆ น่ าประทับใจมาก” (“An irrepressible, irrelevant bunch of nicely illassorted sizes and presence, the men were impressive in their comic timing and knowledge of
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dance styles.”) พอมาแสดงทีสิงคโปร์ นักวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์ Straits Times ก็ชนชมอี
ื
กว่า “คณะ
Condors ทีมีผู้กล่าวขวัญถึงกันมากนัน6 ทัง6 คึกคักและแสนซน พวกเขาทําให้ผู้ชมทึงตะลึงวาวด้วยความ
คล่องแคล่วว่องไวอันสุดมหัศจรรย์และจินตนาการบรรเจิดแบบไม่มขี ดี จํากัด” (“Nimble and naughty, the
much lauded Condors…wowed audiences with their extraordinary with their agility and unbridled
imagination.”)

Condors ไม่เคยมาเปิ ดการแสดงทีเมืองไทยมาก่อน จนกระทังครัง6 นี6 และ Ryohei Kondo หัวหน้า
คณะก็ได้เลือกการแสดงชุด GRANDSLAM มาให้ผูช้ มชาวไทยได้ชม ซึงนับเป็ นประเทศแรกนอกญีปุ่นทีจะ
ได้ชมการแสดงชุดนี6 (international premiere) ก่อนบินไปเปิดการแสดงต่อทีฮ่องกง
GRANDSLAM สร้างสรรค์ขน6ึ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของคณะเมือปี 2554 เป็ นการนํ าฉากเด็ดๆ
โดนๆ จากงานสําคัญๆ ตลอดทศวรรษครึงมาเรียงร้อยกันใหม่แบบหลวมๆ โดยมุ่งให้ผู้ชมหวนระลึกถึง
ความหลังอันสวยงามและนึกถึงสิงสําคัญๆ ในชีวติ เรา
The Agency for Cultural Affairs ประเทศญีปุ่น ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชัน โรงแรม Aetas
Lumpini และ โครงการ “World Performances @ Drama Chula” ของภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชม “GRANDSLAM” โดยคณะ Condors ครัง6 แรกในประเทศไทย
สามรอบเท่านัน6 เสาร์ที 2 มีนาคม 19:30 น. อาทิตย์ที 3 มีนาคม 14:00 น. และ 19:30 น. ทีศูนย์ศลิ ปการ
ละครสดใส พันธุมโกมล อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (มีทจอดรถในอาคารเดี
ี
ยวกัน หรือ
เดินประมาณ 15 นาทีจาก BTS สยามหรือ MRT สามย่าน)
บัตรราคา 500 บาท นักเรียน นิสติ นักศึกษาทุกสถาบัน 200 บาท ประชาชนทัวไปทีอายุยงั ไม่ครบ
27 ปี บริบูรณ์ หรือศิลปิ นทีทํางานด้านละครเวทีและนาฏศิลป์ หรือบุคลากรจุฬาฯ 300 บาท จําหน่ ายแล้ว
วันนี6ทภาควิ
ี
ชาศิลปการละคร โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 อ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ที
facebook “Drama Arts Chula” และ www.Condors.jp
พิเศษสุด Ryohei Kondo จะเปิ ดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (masterclass) ให้ผูส้ นใจทัวไปเข้าร่วมได้ ใน
วันศุกร์ที 1 มีนาคม 2556 เวลา 15.00-17.00 น. สมัครด่วนที DramaArtsChula1971@gmail.com (รับ
เพียง 15 คนเท่านัน6 )
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ข่าวจากศูนย์คติ ชนวิ ทยา
ศูนย์คติชนวิทยา ได้ร่วมจัดทํารายการออกเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
ชุด โครงการความรู้ส่สู งั คม หัวข้อ “คติ ชนคนสยาม” มีรายการทีออกเผยแพร่แล้วจํานวน • ตอน ได้แก่
ตอนที 1 บทบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับการเป็ นนักคติชน
ตอนที 2 ความเชือเรืองซ้าย-ขวา (ตอนแรก)
ตอนที 3 พระแท่นดงรัง
ตอนที ‚ ความเชือเรืองซ้าย-ขวา (ตอนที ƒ)
ตอนที „ อาหารยะวา
ตอนที • แกงแขกแบบไทย
ผูส้ นใจสามารถรับชมได้ที http://www.csr.chula.ac.th/knowledge_society/folklore-siam.html
หัวข้อ “คติ ชนคนเอเชีย” มีรายการโทรทัศน์ทออกเผยแพร่
ี
แล้วจํานวน „ ตอน ได้แก่
ตอนที ‡ การชนวัว
ตอนที ƒ ความสัมพันธ์ของ งู มังกร นาค
ตอนที ˆ กัดแมงมุม
ตอนที ‚ คติชนคนพม่า
ตอนที „ นิทานพม่าเทียบเคียงนิทานไทย
ผูส้ นใจสามารถรับชมได้ที http://www.csr.chula.ac.th/knowledge_society/asian-folklore.html

ใคร ทําอะไร ที$ไหน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากร
ปาฐกถา เมือวันที ‡Š กุมภาพันธ์ ƒ„„• ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ ดร.ชานป์ วิช ช์ ทัด แก้ ว ภาควิช าภาษาตะวัน ออก ได้ ร ับ เชิญ จากสํ า นั ก ศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลัก ษณ์ เป็ นวิทยากรพิเ ศษบรรยายเรือง “มิติทางประวัติศ าสตร์ และสถานะของพุ ทธ
ศาสนาลังกาวงศ์ในประวัตพิ ุทธศาสนาในดินแดนไทย” และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ(WUICASLL)
“เอเชียศึกษาวันนี6 : การผงาดขึน6 ของเอเชีย” ระหว่างวันที ‡Œ-ƒ‡ กุมภาพันธ์ ƒ„„•
อาจารย์ ดร.ชานป์ วิช ช์ ทัด แก้ ว ภาควิช าภาษาตะวัน ออก ได้ ร ับ เชิญ จากมหาวิท ยาลัย มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The second Thai-Sino Conference on
Buddhism” ในหัวข้อ “Buddhist Culture and Contemporary Soceity” และจะนํ าเสนอผลงานวิชาการเรือง
“The Confusion of Maitreya’s and Mahakaccayana’s Iconography in Sino-Thai Culture” เมือวันที ƒŠ
กุมภาพันธ์ ƒ„„•
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อาจารย์ ดร.ชานป์วชิ ช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากศูนย์อนิ เดียศึกษาแห่ง
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นวิทยากรพิเ ศษบรรยายในหัว ข้อ “ศฤงคารรส” ในวรรณคดีส นั สกฤตและ
วรรณคดีไทย ในวันที ‡„ มีนาคม ƒ„„• เวลา ‡‚.ˆ•-‡„.ˆ• น. ณ ห้อง ƒ•ƒ อาคารมหติลาธิเบศร
รองศาสตราจารย์พ รรัต น์ ดํ า รุ ง ภาควิช าศิล ปการละคร ได้ ร ับ เชิญ จากคณะดุ ร ิย างคศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เป็ น วิท ยากรบรรยายในหัว ข้อ “วรรณคดีก ับ การละครร่ ว มสมัย ” เมือวัน ที ˆ•
พฤศจิกายน ƒ„„„ เวลา ‡ˆ.••–‡‚.„• น. ณ ห้อง ‚•‡ ชัน6 ‚ อาคาร เอส คิว ไอ กรุป๊
อาจารย์พนั พัส สา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบั เชิญจากคณะครุศาสตร์ เป็ นวิทยากร
บรรยายพิเศษ เรือง “ศิลปะการแสดงกับมนุ ษย์” วันที ƒŒ มกราคม ƒ„„• และเรือง “องค์ประกอบทีทําให้เกิด
ศิลปะการแสดง” วันที ‚ กุมภาพันธ์ ƒ„„• เวลา ‡•.••-‡ƒ.•• น. ณ ห้อง ‡•‡ อาคารประชุมสุขอาชวอํารุง
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.ดวงทิพย์ สุรนิ ทาธิป และอาจารย์ ดร.หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ “ ศูนย์การแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในการฝึ ก อบรมเพือพัฒนาทัก ษะล่าม ให้กบั กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย เมือวันที ‡„-‡• กุมภาพันธ์ ƒ„„• และนํ านิสติ ปริญญาโท สายการล่าม จํานวน
„ คน ศึกษาดูงานที ILEA-BANGKOK
รองศาสตราจาย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ศูนย์คติชนวิทยา ได้รบั เชิญเป็ นกรรมการตัดสิน “การประกวด
เพลงพื6น บ้า นระดับ ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษา ครัง6 ที Œ” จัด โดยกองส่ ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมือวันศุกร์ที ƒƒ กุมภาพันธ์ ƒ„„•

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. Œ‚ŒŒ„ E–mail: artspr08@hotmail.com
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