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ศรญิญา : BKKSR เริม่ต้นมาจาก... การสงัเกตในทกุๆ ครั้งที่กลบัมาเมอืงไทย ซึ่งเรา
มกัจะแวะไปพพิธิภณัฑ์ แกลเลอร ีหรอืงานอเีวนต์ต่างๆ สิ่งที่เหน็ได้ชดัในตอนนั้นคอื 
กรงุเทพฯ ยงัมโีรงหนงัอสิระน้อยมากเมื่อเทยีบกบัเมอืงอื่นๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นเมลเบร์ิน 
ซดินยี์ ถ้าคณุอยากดูหนงัในกรงุเทพฯ คณุกต็้องไปห้างสรรพสนิค้า เราเลยรู้สกึว่ามนั
น่าจะมตีวัเลอืกให้กบัคนดูมากกว่านี้ ทั้งในแง่ของโรงหนงัและตวัหนงัด้วย
นโิคลสั : ผมว่ามนัน่าเสยีดาย เพราะ... ในประเทศไทยมคีนท�าหนงัเก่งๆ มากมาย 
ในขณะที่ผูก้�ากบัหนงัไทยเดนิทางไปทั่วโลกเพื่อโปรโมตหนงัของเขา แต่ในบ้านของตวัเอง
กลับไม่มีพื้นที่ให้ท�าอย่างนั้น เราเลยอยากสร้างพื้นที่ตรงนั้นขึ้นมา เป็นโรงหนังอิสระ 
ที่ไม่ได้มีแค่จอไว้ฉายหนังเท่านั้น แต่ยังมีการเรียนรู้ผ่านการพูดคุยกับคนท�าหนัง 
เพื่อให้คนดูสามารถเข้าถงึหนงัเรื่องนั้นได้ดยีิ่งขึ้น
วงศรณ : ในฐานะคนชอบดหูนงั สิง่หนึง่ทีเ่รารูส้กึได้คอื... หนงันอกกระแสส่วนใหญ่
ที่ฉายในประเทศไทยมกัจะเป็นหนงัจากต่างประเทศ พอสบืไปสบืมากร็ู้ว่าจรงิๆ แล้วมี
คนไทยท�าหนงัประเภทนี้เยอะ ทั้งผูก้�ากบัมอือาชพี และนกัศกึษา เพยีงแต่เขาไม่มทีี่ฉาย 
ศริญญา : ก่อนหน้านี้เราได้คุยกับ... ผู้ก�ากบัไทยและนกัศกึษาหลายกลุ่ม เขากพ็ูด
เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีที่ฉายหนัง บางครั้งไปฉายต่างประเทศ กลับมาก็จบแค่นั้น 
เพราะโรงหนังใหญ่ๆ เขาไม่ยอมฉาย มันไม่ท�าเงิน ส่วนโรงหนังอิสระแบบเราก็ยัง 
มไีม่เพยีงพอ
วงศรณ : ตอนเดก็ๆ เวลาเราไปโรงหนงัใหญ่ๆ เราจะเหน็ว่า... ในหนึ่งรอบ มนัจะ
มีหนังคละๆ กันไปให้คนดูได้เลือก อาจจะเป็นหนังจากฮอลลีวูด หนังไทย และ 
หนังฮ่องกง ฉายในเวลาเดียวกัน พอเวลาผ่านไป เราแทบจะไม่เห็นหนังพวกนี้ใน 
โรงหนังใหญ่ๆ เลย เมื่อวิธีการท�าธุรกิจของโรงหนังใหญ่ๆ เปลี่ยนไป มันก็บังคับ 
ให้วฒันธรรมการดูหนงัของเราค่อยๆ เปลี่ยนไปด้วย
ศรญิญา : ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ต้องการจะเป็น... คู่แข่งกบัใครทั้งนั้น เรามองว่า
ตัวเองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอนนี้เมืองไทยยังขาดอยู่ ส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้คนดู
ตดัสนิใจด้วยตวัเองว่าอยากมาดูหรอืไม่
วงศรณ : BKKSR ส�าหรบัเราคอื... จดุตรงกลางระหว่างโรงหนงัใหญ่ๆ กบัการฉายหนงั
ตามร้านอาหารหรือแกลเลอรี เราเป็นโรงหนังขนาดเล็กก็จริง แต่ก็เอาใจใส่ในทุก 
รายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเสียง ระบบภาพ เราอยากให้หนังเรื่องนั้นๆ  
ได้แสดงศกัยภาพของมนัออกมาอย่างเตม็ที่ เพราะการสร้างหนงัเรื่องหนึ่งมนัไม่ใช่แค่
การถ่ายภาพเฉยๆ มนัมเีรื่องของระบบเสยีง เรื่องของมมุกล้อง ซึ่งการฉายในแสงไฟ 

ที่ไม่ถูกต้องหรอืระบบเสยีงที่ไม่ถูกต้อง มนักท็�าให้อรรถรสในการดูหนงัเรื่องนั้นเปลี่ยน 
และสดุท้าย มนัอาจจะท�าให้สิ่งที่คนท�าหนงัต้องการจะสื่อผดิเพี้ยนไปด้วย
นโิคลสั : จรงิๆ แล้วขนาดของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ในออสเตรเลยีก.็.. ไม่ต่าง
จากที่นี่เท่าไหร่นัก เพียงแต่เรามีการสนับสนุนคนท�าหนังในหลายๆ ด้าน ไม่ใช่แค่ 
พฒันาหนงัอย่างเดยีว แต่รวมถงึการฉายหนงัให้พวกเขาด้วย ผมจงึอยากน�าสิ่งเหล่านั้น
มาใช้กบั BKKSR ด้วย การท�างานร่วมกบัคนท�าหนงัในประเทศไทยมากขึ้น
ศรญิญา : การเปลีย่นแปลงทีเ่ราอยากเหน็หลงัจากเปิดตวั BKKSR แล้วคอื...  
คนที่มคีวามสนใจคล้ายๆ กบัเรา จะอายเุท่าไหร่กไ็ด้ มองเราเป็นพื้นที่หนึ่งที่พวกเขา
สามารถมาดูหนัง มาพูดคุยเกี่ยวกับหนัง เป็นศูนย์กลางให้ผู ้คนที่ชอบอะไร 
เหมอืนๆ กนัได้มาเจอกนั
นโิคลสั : ส�าหรบัผม ผมอยากให้ผูค้นกลบัมาคดิเรือ่ง... การดหูนงัอกีครั้ง และเข้าใจ
ว่ามันไม่ใช่แค่การไปดูหนัง มันมีอะไรลึกลงไปกว่าการเป็นรูปแบบของการบริโภค 
อย่างหนึ่ง มนัอาจจะเหมอืนการไปแกลเลอร ีไปร้านหนงัสอื เป็นกจิกรรมที่สร้างสรรค์
และผ่อนคลายไปด้วยในเวลาเดยีวกนั
วงศรณ : เราอยากให้คนหนัมายอมรบัและเหน็คณุค่าของ... คนท�าหนังมากขึ้น  
มิ้วเคยบอกว่า เมอืงไทยนี่แปลกมากที่ทนัททีี่หนงัจบ ภาพตดัปุ๊บ โรงหนงัเปิดไฟเลย 
เหมือนอยากให้คนรีบลุกขึ้น รีบเดินออกไป ซึ่งแตกต่างกับวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ 
โดยสิ้นเชงิ พอหนงัจบ เครดติขึ้น คนดูเขากย็งันั่งดูต่อเพื่อเป็นการให้เกยีรตคินท�าหนงั
กลุ่มนี้ เลยกลายเป็นว่าคนดูจะรู้จกัชื่อจรงิๆ กแ็ค่ผู้ก�ากบั นกัแสดงน�า และค่ายหนงั 
ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วกว่าจะเกิดเป็นหนังเรื่องหนึ่งได้มันต้องใช้ความสามารถของคน 
จ�านวนมาก
ศรญิญา : ความพเิศษของศลิปะทีเ่รยีกว่า ‘ภาพยนตร์’ คอื... มนัสามารถสื่อสาร 
ได้หลายอย่างโดยไม่มีค�าว่าถูกหรือผิด ท�าให้เราตีความหมายได้กว้างกว่า สื่อสาร 
ได้ง่ายกว่า และด้วยความที่เป็นภาพเคลื่อนไหว คุณจึงสามารถมองจากมุมต่างๆ  
ได้ไม่เหมอืนภาพ 2 มติ ิ
นโิคลสั : ผมว่าความพเิศษของ ‘ภาพยนตร์’ เริม่มาจาก... แรงบนัดาลใจในการเล่า
เรื่องราวของศลิปิน ซึ่งโรงหนงักเ็ป็นตวักลางที่สามารถสื่อสารเรื่องราวเหล่านั้นถงึคนดู
ได้ง่ายที่สดุ ที่ส�าคญั ศลิปะแขนงนี้ไม่ต้องใช้ความรูเ้ฉพาะในการเข้าใจและสนกุไปกบั
มนั ซึ่งไม่เหมอืนกบัการไปดูภาพเขยีนหรอืฟังดนตรคีลาสสกิ

ประสบการณ์ 2 ชั่วโมงกว่าในโรงภาพยนตร์ อาจกลายเป็นความเคยชินส�าหรับใครหลายๆ คนไปแล้ว แต่ส�าหรับ ‘มิ้ว’ - ศริญญา มานะมุติ, 

‘เม่น’ - วงศรณ สุทธิกุลพาณิช และ นิโคลัส ฮัดสัน-เอลิส สิ่งที่พวกเขาอยากเห็นไม่ใช่แค่คนเข้าไปดูหนังแล้วกลับออกมา แต่อยากเห็นภาพคนท�าหนัง

กับคนดูหนังพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้น โดยมี Bangkok Screening Room ‘โรงหนังส�าหรับคนท�าหนัง’ ของพวกเขาเป็นฉากหลัง

เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : ภาสกร ธวัชชาตรี
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THE NEXT AVANT-GARDE 

• ‘มิ้ว’ - ศรญิญา มานะมตุ ิเคยท�างาน
ทางด้านวิจิตรศิลป์และมีความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการศิลปะ เธอมี
ประสบการณ์หลายปีที่ Australian 
Centre for the Moving Image และ 
Museum Victoria ในเมลเบริ์น 
• นโิคลสั ฮดัสนั-เอลสิ ผู้มปีระสบ-
การณ์ทางด้าน Visual Arts และ 
เคยท�างานในพิพิธภัณฑ์ต ่างๆ  
โดยล่าสุดเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของ 
The Australian Ballet
• ‘เม่น’ - วงศรณ สทุธกิลุพาณชิ 
นั กออกแบบภายในที่ท� า งาน 
ด้านการตกแต่งภายในมาตลอด 
แต่ด้วยความชอบดูหนัง เขาจึง 
ร่วมกับศริญญาและนิโคลัสก่อตั้ง 
Bangkok Screening Room ขึ้นมา
• ในทกุๆ เดอืน Bangkok Screening 
Room หรือ BKKSR จะคัดเลือก
ภาพยนตร์ 3 ประเภท มาฉายอย่าง
พิ ถี พิ ถั น  ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย 
ภาพยนตร ์อิสระ, ภาพยนตร ์ 
คลาสสิก และภาพยนตร ์สั้น  
โดยสามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ที่ www.facebook.com/
bangkokscreeningroom

THEIR WAYS


