
Live mixed Visuals, Sound and Underwater
Videoprojection with Performance 
by Johanna Keimeyer & Wetc studio

on Thursday January 31. 2013

at Cabochon Hotel
14/29 Sukhumvit 45 Road
Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

doors open at 7 pm
Performance at 8:00 and 9:30 pm sharp
free entrance, cash bar at rooftop pool

Limited seats available
R.S.V.P. mandatory: vincent@eclectic-lab.com

NaRciSSiSm Now
iLLUSioNS of ideNTiTy

in collaboration with

wetcstudio.com keimeyer.comcabochonhotel.com eclectic-lab.com

Special Art event 

14 ซอยสุขุมวิท 45, 
คลองตันเหนือ, 
วัฒนา, กทม. 10110

Tel : +66 2259 2871-3



Narcism Narcissism Now – ภาพลวงตาของเอกลักษณ์ – การเชื่อม
ต่อ การแสดงสด และภาพวีดีโอ รวมถึงระบบเสียง 

31 มกราคม 2013 กรุงเทพมหานคร
ในโรงแรมหรูสุดคลาสสิค โรงแรมคาโบชอง

กับหัวข้อเรื่อง “Narcissism Now“ ของดีไซน์เนอร์และศิลปินทางด้าน
มัลติมีเดีย ชื่อ โจแอนนา ไคม์เมเยอร์ ได้นำาเสนอความเป็นตัวตนของ
วีดีโอการแสดงสด ร่วมมือกับศิลปินด้านการตัดต่อชาวบัลแกเรียน ชื่อ 
เดยัน เรคอฟ บนสระว่ายน้ำาชั้นดาดฟ้าของโรงแรมคาโบชอง สุขุมวิท 
45, กรุงเทพ

ในช่วงเวลา ทุ่มครึ่ง และสามทุ่มครึ่ง ในวันที่ 31 มกราคม 2013ใ 
ศิลปินจะแสดงภาพบนวีดีโอบนจอขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับการแสดงสด
และศิลปะของเล่นเสียงกับผู้ชมบนสระว่ายน้ำาชั้นดาดฟ้า ฉากใต้น้ำาที่อยู่
ด้านนอกสระว่ายน้ำาจะทำาให้ผู้ชมตอบโจทย์ของ contemporary Nar-
cissism, the question of identity and individuality.

การจัดการแสดงเช่นนี้มีมานานหลายปี ซึ่งเป็นศิลปะที่มีการใช้ส่วน
ประกอบของน้ำาและผู้แสดงเป็นหลัก
เพียงแค่การหายใจครั้งเดียวของโจแอนนา ไคม์เมเยอร์ ที่ดำาอยู่ใต้ผิวน้ำา 
แต่ปรากฎตัวอยู่ในหลายรูปแบบของพื้นกระเบื้อง สีสัน ส่วนประกอบ 
แสง และคลอรีน ซึ่งมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ บางครั้งสะท้อนลักษณะ
ของผู้แสดงในแบบที่แตกต่างออกไป

อยู่ใต้น้ำา เหมือนอยู่ในความคิด
อยู่ใต้น้ำาแบบไร้น้ำาหนัก และไร้ลมหายใจ
ความเป็นอิสระ จากแสงสว่างและเวลา
ทุกสิ่งล้วนหลอกตา

โจแอนนา ไคม์เมอร์ เกิดเมื่อปี ค.ศ 1982 ที่ประเทศเยอรมัน  จบการ
ศึกษา การออกแบบผลิตภัณ์และแฟชั่นกับการใช้สื่อจากมหาวิทยาลัย
แห่งศิลปะ (Udk) ที่กรุงเบอร์ลิน และ Tama Art University To-
kyo and Rhode Island School of Design (RISD) จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์หลายปีกับการศึกษาอย่างจริงจัง และ
ความหลงไหลเกี่ยวกับน้ำา หลังจากการคิดค้นทำาโคมไฟด้วยวัสดุรีไซเคิล 
ได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้น้ำาเป็นศิลปะของการถ่ายทอดรูปภาพและวีดีโอ
มัลติมีเดีย

Wetc. เป็นห้องสตูดิโอที่ใช้ตัดต่อและสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เดยัน เรย์คอฟ ผู้บริหารและศิลปินในสังกัด ร่วมกัน
สร้างสรรค์ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และนำาประสบการณ์ใหม่ๆสู่สายตา
ผู้ชม หลังจากที่สตูดิโอได้เปิดมาแล้วกว่า 4 ปี ก็ได้สร้างสรรค์ผลงาน
มากกว่า 100 โปรเจค สร้างสรรค์บรรยากาศสำาหรับแบรนด์ต่างๆ เช่น  
Intel, Bed Supperclub, DID, Culture One นอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วย
ฝ่ายผลิต ของงานใหญ่ๆ เช่น LUSH – Green Night Out  เป็นต้น

อิเลคทริค แลป เป็นบริษัทที่เตรียมความพร้อม ดูแลในเรื่องของการวาง
ตำาแหน่ง การเลือกภาพ และครีเอทีฟต่างๆ

For all PRESS/MEDIA inquiry, please contact: 
emily@eclectic-lab.com or vincent@eclectic-lab.com

Co-organized by Eclectic Lab Studio (www.eclectic-lab.com)

NaRciSSiSm Now
iLLUSioNS of ideNTiTy

presents Special Art event 

Narcissism Now - Illusions of Identity  - live mixing Videoprojection 
mapping with live performance and sound

Bangkok on Thu 31. January 2013 
in the luxury Boutiquehotel Cabochon Hotel 

With the title “Narcissism Now“ upcoming designer and multime-
dia artist Johanna Keimeyer presents the topic of identity in her 
video and live performance in collaboration with Bulgarian visual 
artist deyan Raykov of Wetcstudio . The rooftop swimming pool at 
Cabochon Hotel provides the ideal venue in the Bangkok 
district Sukhumvit.

At 8:00 and 9:30 pm on 31. 1. 2013 the artists present a large-scale 
video projection mapping with live mixing video and soundart in 
a performance interacting with the audience on the rooftop pool. 
Scenes underwater and outside the pool will explore the topic of 
contemporary Narcissism, the question of identity and individuality.

This event is the result of several years of artistic involvement with 
the element water and self-portraits.
With one breath Johanna Keimeyer dives underwater in surprisin-
gly different worlds made of tiles, colors, materials, light and chlo-
rine, extraordinarily re-contextualized for her sometimes intimate 
characters.

Underwater i am in my thoughts.
Underwater i am weightless, breathless.
The feeling of freedom, lightness and timelessness arises.
everything is illusion.

Johanna Keimeyer, born 1982 in Germany. Studies of product- and 
fashion design and digital media at University of the Arts (UdK), 
Berlin, Tama Art University Tokyo and Rhode island School of de-
sign (RiSd), USA. for many years Johanna Keimeyer has been en-
gaged intensely with her fascination with and reverence for water.  
After lamp creations made of recycled materials,  she now trans-
forms water into audiovisual experiences with photography and 
videos as a multimedia artist.

Wetc. is creative visual production studio based in Bangkok. dey-
an Raykov, Art director collaborates with artists and business to 
create designs, display installations and events to deliver distinc-
tive public experiences. for the four years Wetc. has been based 
in Bangkok, thex have produced work for more than hundred pro-
jects, creating visual environments for brands like intel, Sophos, 
Bed Supperclub, did, Culture one as well as co-produced events 
including some of  the city’s biggest like LUSH - Green Nights out.

eclectic Lab is a creative communications business that looks to 
provide dynamic and forward thinking media solutions to paint a 
reflective picture that promotes the integrity and authenticity of 
creative people and companies. 

For all PRESS/MEDIA inquiry, please contact: 
emily@eclectic-lab.com or vincent@eclectic-lab.com

Co-organized by Eclectic Lab Studio (www.eclectic-lab.com)


