EARLY YEARS PROJECT # 3
โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม
An Incubating Project for Young Artists
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ประกาศรับผลงานศิลปะ
ฝายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธโครงการ Early Years Project ซึ่งเปนโครงการบมเพาะ
ศิลปนรุนใหมหรือศิลปนที่อยูในชวงเริ่มตนของการทํางาน รวมถึงการเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการสัมมนาหรือกิจกรรมพิเศษ
ตางๆเพื่อใหพวกเขาสามารถสรางสรรคและพัฒนาผลงานและศักยภาพของตนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อสิ้นสุด
โครงการทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนําเสนอผลงานและโครงการของศิลปนเพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทาง
ของศิลปน (Mobility Funding) และทุนในการเปนศิลปนพํานัก (ResidencyFunding)
ความเปนมา
โครงการ Early Years Project เปนโครงการมุงสนับสนุนศิลปนรุนใหมโดยเนนการใช ‘กระบวนการ’ในการบมเพาะศิลปนรุน
ใหมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหพวกเขาไดมีความรูทักษะประสบการณและความสามารถในการประยุกตการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะใหสอดคลองไปกับเสนทางอาชีพศิลปนทั้งภายในประเทศและตางประเทศไมวาจะเปนการพัฒนาทักษะในการเปนศิลปน
อาชีพ ผลิตผลงานการจัดแสดงผลงานในพื้นที่สาธารณะการคิดวิเคราะห -วิพากษถึงความหมายของผลงานการทํางานรวมกับ
เครือขายศิลปนหรือผูที่เกี่ยวของเชนภัณฑารักษนักวิจารณนักวิชาการเพื่อศึกษาผลงานของศิลปนใหเห็นถึงวาทกรรมหรือ
แนวคิด และประเด็นที่อยูในความสนใจของศิลปนรุนใหมอีกหนึ่งหลักการสําคัญในโครงการนี้คือการเปนฐานเพื่อสรางเครือขาย
ของศิลปนในการทํางานรวมกันระหวางบุคคลและภาคสวนโดยการผสานศาสตรและองคความรูจากหลากหลายสาขาเขาไว
ดวยกันเพื่อใหศิลปนไดนําความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดทั้งในภาค
ศิลปะภาคธุรกิจและภาคสาธารณะประโยชนโครงการนี้ยังมุงหวังทั้งในดานการคนควาการตีความการทบทวนโลกทัศนและการ
สนับสนุนใหเกิดบทสนทนาระหวางศิลปะตางแขนงเพื่อที่จะไดชวยเพิ่มพูนความรูและบมเพาะศิลปนรุนใหมใหสามารถเติบโต
และพัฒนาการทํางานศิลปะของตนไดอยางมีคุณภาพ
ลักษณะของโครงการ
ลักษณะโครงการเปน การคัดเลือก 7 ศิลปน จากจํานวนผลงานที่สงมาทั้งหมดเพื่อเขารวมโครงการโดยศิลปนแตละทานเริ่ม
โครงการในองคประกอบหลักดังตอไปนี้
1) ศิลปนจะตองแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคและความคิดเพื่อการพัฒนาสรางสรรคผลงานผาน Proposal เพื่อทํางานบน
พื้นที่หองนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะเปนทั้งพื้นที่จัดแสดงผลงาน
(exhibition space) และพื้นที่เพื่อแสดงกระบวนการความคิดระหวางแสดงงาน (concept developing space)
โดยศิลปนมีโอกาสในการแสดงกระบวนการทั้งหมดอยางตอเนื่องตอสาธารณะระหวางการจัดแสดงผลงาน
2) ศิลปนจะเขารวมโครงการบมเพาะซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ทั้งในรูปแบบปฏิบัติการ เสวนาบรรยาย การ
เดินทางนอกสถานที่ระหวางเวลาโครงการ เพื่อฝกฝนทักษะ การไดมาซึ่งประสบการณและความรูในการบมเพาะเพื่อ
สรางโอกาสในการเปนศิลปนอาชีพ
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3) ศิลปนจะเปนผูเลือกที่ปรึกษา (mentor) เพื่อเปนผูที่สามารถใหคําปรึกษาตอศิลปนโดยทํางานรวมกับทีมงานตลอด
ระยะเวลาโครงการโดยโครงการสนับสนุนใหศิลปนเลือกที่ปรึกษาที่รูจักงานและตัวตนของศิลปน เพื่อสามารถแนะ
แนวทางไดอยางใกลชิดกับตัวศิลปน
4) ศิลปนจะตองเขารวมกิจกรรมวิเคราะหวิพากษผลงาน (Critic Session) เพื่อสงเสริมศักยภาพสรางทักษะและ
ความสามารถในการเปนศิลปนอาชีพ ผานการสรางทักษะในการยอมรับและเลือกใชความคิดเห็นตางๆ ทั้งนี้เพื่อบม
เพาะทั้งการมองเห็นจุดยืนจากหลากหลายแงมุมที่มีในผลงานการพัฒนาความในการสามารถวิเคราะหตนเอง และ
การคัดกรองความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อนํามาพัฒนาผลงาน จนถึงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับผลงาน
เพื่อสามารถสื่อสารกับผูคนจากแนวคิดที่หลากหลาย
5) ศิลปนจะไดรับทุนทายสุดจากผลงานการสรางสรรคและการพัฒนาที่พิสูจนถึงศักยภาพของศิลปนโครงการฯ
จะ
นําเสนอการใหทุนรางวัลอันประกอบไปดวย a) ทุนในการสนับสนุนการเดินทางของศิลปน (Mobility Funding)
และ b) ทุนในการเปนศิลปนพํานัก (ResidencyFunding) ตามที่ศิลปนคัดเลือกดวยตนเอง
องคประกอบในโครงการเพื่อการสนับสนุน
1) พื้นที่ชั้น 9 หอศิลปวัมนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพื่อการแสดงงานและประสบการณในการนําผลงานออกสูผูชม
ฐานสาธารณะขนาดใหญ
2) ทุนสนับสนุน:
ทุนในการสรางสรรคผลงานสําหรับผูเขารวมโครงการ 7 ทุนสนับสนุน
ทุนสนับสนุนการเปนศิลปนพํานัก 1 ทุนสนับสนุน
ทุนสนับสนุนการเดินทาง 1 ทุนสนับสนุน
3) กิจกรรมบมเพาะศิลปนเพื่อเสริมสรางความรูทักษะประสบการณและโลกทัศนในการเปนศิลปนโดยอาชีพ
4) กิจกรรม“Critic Session” และ“Mentoring Process” เพื่อพัฒนาผลงานและศิลปนผานการเปดโอกาสใหผลงาน
ของศิลปนไดรับการพัฒนาผานวิธีวิเคราะหถกเถียงจากภัณฑารักษศิลปนและนักวิชาการเพื่อใหเห็นถึงประเด็นตางๆ
ตามหลักเกณฑและหลักการของศิลปะทั้งในดานสุนทรียศาสตรสังคมศาสตรและสาระอื่นๆ
5) ฐานเครือขายเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนตัวของศิลปนหลังโครงการโดยการทํางานรวมกับภาคสวนทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
แนวคิดกําหนด “ความรวมสมัย” ของผลงาน
ความรวมสมัยในที่นี้หมายถึงการแสดงใหเห็นถึงประเด็นทางศิลปะที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมสังคมและความหลากหลายทาง
ความคิดที่ดําเนินอยูในเวลาเดียวกันโดยทั้งนี้ไมไดหมายถึงประเด็นอางอิงเพื่อนําเสนอผลงานที่ตอบสนองเวลาและความ
ฉับพลันเพียงเทานั้นแตยังหมายถึงการแสดงจุดตอเนื่องหรือจุดเปลี่ยนผันทางศิลปะทั้งรูปแบบวิธีการวัสดุความคิดและเนื้อหาที่
วิเคราะหวิพากษที่เห็นชอบหรือเห็นตางจากขอบเขตความคิดเดิมการทบทวนประวัติศาสตรเพื่อสรางสรรคหรือเพื่อนําเสนอ
สมมติฐานสิ่งใหมจากสิ่งเดิมการนําเสนอคุณคาใหมจากบริบทเดิมดวยภาวะเงื่อนไขในเวลารวมสมัยรวมถึงการมองเห็นความ
รวมสมัยจากการสนทนาประเด็นเฉพาะในบริบทที่เคลื่อนตัวขามพรมแดนทางพื้นที่
กําหนดการดําเนินงาน
16 มิถุนายน:
22 กรกฎาคม:

เปดรับสมัครผลงาน
ปดรับสมัครผลงาน
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23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม:

รวบรวมขอมูล
สัมภาษณศิลปนเพื่อคัดเลือกผลงาน semi final
ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกศิลปนชวง final
6 สิงหาคม:
ประกาศผล 7 ผลงานที่ผานการคัดเลือก
7 สิงหาคม – 19 กันยายน: กระบวนการสรางผลงาน
20 กันยายน - 20 พฤศจิกายน:
สรางสรรคผลงานบนพื้นที่และเขารวมกิจกรรมใน
โครงการ
19 พฤศจิกายน ผลงานแลวเสร็จ
100 % สําหรับการคัดเลือกรอบสุดทาย
25 พฤศจิกายน ปดโครงการและประกาศผล
***เนื่องจากโครงการเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเปนสําคัญวันเปดนิทรรศการตอสาธารณชนจึงเปนจุดเริ่มตนใน
การแสดงกระบวนการสรางสรรคเทานั้น ไมใชวันที่ผลงานแลวเสร็จ กระบวนการสรางสรรคและพัฒนาควรดําเนินอยาง
ตอเนื่องบนพื้นที่จนถึง 1 อาทิตยกอนวันปดนิทรรศการ
คุณสมบัติของศิลปนที่มีสิทธิในการเขารวมโครงการนี้
1) มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยและพํานักอยูในประเทศไทย
2) มีอายุระหวาง 23-40 ป
3) ไมเคยมีผลงานการแสดงงานในระดับนานาชาติ
4) มีการสรางสรรคผลงานในแขนงงานศิลปะรวมสมัยหรืองานที่เปนฐานจากงานสาขาอื่นๆโดยมีศิลปะเปนแกนกลางใน
การสรางผลงาน
5) สามารถเขารวมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของไดในเวลาตางๆ ตามที่กําหนดและหากไดรับทุนเมื่อจบโครงการ
สามารถเดินทางพํานักไดเปนเวลาอยางนอยติดตอกันในเวลา 1 เดือน

***สําหรับผูที่ตองการสงผลงานที่สรางสรรคโดยศิลปนมากกวา 1 คนขึ้นไปหรือการทํางานเปนกลุม (collective) ซึ่ง
กลุมศิลปนดังกลาวจะตองมีประสบการณในการทํางานรวมกันอยางนอย 3 ผลงานขึ้นไป
ประเภทของผลงาน
โครงการบมเพาะศิลปนรุนใหมหรือศิลปนที่อยูในชวงเริ่มตนของการทํางานครั้งนี้เปดรับผลงานศิลปะรวมสมัยโดยเนนความ
เปนกระบวนการเพื่อพัฒนาผลงานและความคิดของศิลปนไมจํากัดรูปแบบเชน
• ผลงานศิลปะรวมสมัยทุกรูปแบบ
• ผลงานสื่อศิลปะอุปกรณเทคโนโลยีศิลปะทางดานเสียง (sound arts) วิดีโอศิลปะทางดานภาพยนตร (film arts)
ภาพถาย
• ผลงานศิลปะและ/หรือการทํางานศิลปะที่เกี่ยวกับพื้นที่
• ผลงานศิลปะที่มีรูปแบบของการทํางานเกิดจากการผสมผสานระเบียบวิธีที่หลากหลาย (multidisciplinary arts)
• ผลงานศิลปะที่ทํางานกับปฏิสัมพันธของสังคมและผูชม (participation arts, social arts)
3
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***ทุกผลงานจะตองมีฐานทางความคิดและรูปแบบโดยคํานึงถึง กระบวนการ เพื่อพัฒนาผลงานของศิลปนเปนหลัก
ตลอดระยะเวลาการจัดแสดง ทางโครงการไมรับพิจารณาผลงานที่สรางเสร็จสมบูรณแลว ผลงานที่เคยสงเขารวม
โครงการอื่นๆหรือผานการสรางสรรคเต็มรูปแบบมากอน หรือผลงานที่ตองการเพียงพื้นที่เปนหลักเพื่อจัดแสดงโดยไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคในการพัฒนาและเรียนรูของศิลปน
ขั้นตอนการสงผลงานเขารวมโครงการ
1) สงใบสมัครเขารวมโครงการโดยผูเขารวมโครงการตองกรอกรายละเอียดชื่อ -นามสกุลที่อยูและรายละเอียดอื่นๆ ใน
ใบสมัครอยางชัดเจนครบถวน
2) สงCV และเอกสารแสดง 3 ตัวอยางผลงานที่ผานมาขนาดไมเกิน2 MB
3) สงเอกสารนําเสนอการสรางสรรคผลงาน (proposal) สําหรับโครงการ Early Years Project ขนาดไมเกิน 8 MB
โดยระบุขอมูลดังตอไปนี้
• ชื่อผลงานและแนวความคิดของผลงาน (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4)
• ภาพสเกตซตนแบบหรือภาพถายผลงานที่ตองการสงเขารวมโครงการ
• แบบแผนการนําเสนอกระบวนการทางความคิดและการสรางสรรคผลงานที่สรางสรรคขึ้นมาเฉพาะสําหรับ
โครงการ Early Years Project โดยในขั้นตอนการนําเสนอจะตอง ระบุรายละเอียดรูปแบบการสรางงาน
และการจัดแสดงผลงานบนพื้นที่ (หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9) หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
• แผนงานการใชงบประมาณอยางละเอียดในการสรางสรรคผลงานในงบประมาณไมเกิน 65,000 บาท
• แผนการสนับสนุนจากแหลงอื่นนอกเหนือจากทุนในการสรางสรรคดังกลาว (หากมี)
4) สงคลิปวิดีโอนําเสนอผลงานและตัวศิลปนความยาวไมเกิน 1 นาทีขนาดไมเกิน 5 MB บันทึกนามสกุลไฟลเปน
mpeg mpg หรือ mp4 เทานั้น
ขอมูลทั้งหมดจะถูกสงผานใบสมัครออนไลนซึ่งประกอบไปดวย a) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดขอมูลและคําถาม b) CV และ 3
ตัวอยางผลงานที่ผานมา c) โครงการศิลปะ (proposal) ของผูสมัครสําหรับ Early Years Project และ d) คลิปวิดีโอนําเสนอ
ผลงานและตัวศิลปน โดยสามารถแนบลิงคจัดเก็บไฟลออนไลนหรืออัพโหลดไฟลในใบสมัคร
คลิก ที่นี่ (https://form.jotform.me/71964904377468) เพื่อสมัคร
***ผูสมัครสามารถสงผลงานเขารวมโครงการไดคนละ 1 ชิ้นเทานั้นโดยผลงานและแนวความคิดจะตองเปนกรรมสิทธิ์
ของผูสมัครโดยชอบธรรม
***ในกรณีที่เปนโครงการทํารวมกับผูอื่นกรุณาระบุวาโครงการนี้มีผูรวมสรางสรรคทั้งหมดกี่คน และระบุรายละเอียดของ
หนาที่ของแตละคน
หลักการในการประเมินผลงานและเกณฑการตัดสินทุนสนับสนุน
กระบวนการตัดสินผลงานแบงเปน 2 ชวง โดยชวงแรกเปนการคัดเลือก 7 ศิลปน ซึ่งจะพิจารณาจาก CV ผลงานที่ผานมาและ
คุณภาพของโครงการที่สงเขารวมรวมถึงทักษะในการนําเสนอและสื่อสารถึงผลงาน
และชวงที่สองเปนการพิจารณาจาก
ประสิทธิผลของการเขารวมโครงการผานการนําเสนอผลงานที่แลวเสร็จ และโครงการของศิลปนนําเสนอเพื่อรับทุนการเดินทาง
และการเปนศิลปนพํานัก โดยทุกขั้นตอนศิลปนควรแสดงใหเห็นถึงคุณภาพในผลงานโดยการใหคะแนนตามเกณฑดังตอไปนี้
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1) (Potentiality) ความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปนรุนใหมและศิลปนอาชีพในอนาคต การ
แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดการปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สามารถนําเสนอความเปนเอกลักษณ
2) (Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานที่มีตอความเปนศิลปะรวมสมัย หรือความเชื่อมโยงศิลปะตอสภาพสังคมและ
ความเปนไปในปจจุบัน รวมถึงการนําเสนอทักษะรูปแบบและความคิดที่ตอบสนองตอยุคสมัยความเขาใจในการ
เกิดขึ้นของการตอบสนองการรับรู พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณตางๆ อัน
เปนผลมาจากการที่ผลงานมีปฏิสัมพันธกับผูชม สังคม และสาธารณะ
3) (Process) การแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการสรางสรรคผลงาน ทั้งเพื่อการเรียนรุ การคนควา การสรางสรรค
ผลงานที่มีที่มาที่ไปในการสรางสรรคที่เปนคุณภาพ
4) (Criticality/Self-Criticality) ความสามารถสื่อสารดวยภาษาทางความคิดวิเคราะห การมีองคประกอบของความคิด
การแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงความคิดเขาสูผลงาน รวมถึงคุณสมบัติของศิลปนในการเปดกวางใหผลงานศิลปะ
สามารถถูกถกเถียง ศึกษา วิพากษวิจารณจากระเบียบวิธีที่หลากหลาย
5) (Practicality/Execution) การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในขั้นตอนการทํางานของศิลปนโดยยึดถือความสมบูรณของ
กระบวนการทั้งหมดในการสรางสรรคผลงาน บนพื้นฐานของความเปนไปไดจริงตั้งแตการเขียนโครงการ การจัดการ
ผลงาน การจัดการกับพื้นที่ เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานอยางเปนมืออาชีพ
การประกาศผลผูเขารวม
การประกาศผลผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการจะแจงผาน 3 ชองทางคือ ทางโทรศัพท ทางอีเมล และทางเว็บไซต
(www.bacc.or.th) และbaccpage (www.facebook.com/baccpage) ภายใน 3 สัปดาหหลังจากปดรับผลงาน และผลงาน
ที่ไดรับทุนรางวัล 2 ทุนในวันสุดทายของการจัดแสดงโครงการ

5

ฝ่ ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร 939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 022146630–8 อีเมล exhibition@bacc.or.th

เกี่ยวกับโครงการ Early Years Project
โครงการบมเพาะศิลปนที่อยูในชวงการทํางานระยะเริ่มตนโดยใชรูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเขารวม
โดยมีจุดประสงคในการผลักดันศิลปนรุนใหมใหสามารถพัฒนาเสนทางการทํางานศิลปะทั้งในไทยและตางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเปาหมายระยะยาวคือการสรางฐานสนับสนุนศิลปน 1 รุนในชวงเวลาหนึ่งผานการเปดโอกาสให
ศิลปนจากหลากหลายพื้นที่และประเภทของผลงานใหไดเขารับการอบรมความรู ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณที่สามารถ
นําไปประยุกตใชเพื่อการเติบโตตามสายอาชีพศิลปน เนื้อหาของโครงการครอบคลุมตั้งแตการใหโอกาสในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การเขารวมกิจกรรมบมเพาะศิลปน การมีประสบการณแลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการ
ทํางานและผลงานผานการนําเสนอการถูกวิเคราะหถกเถียงวิพากษวิจารณจากมุมมองที่หลากหลาย
โดยในทายสุดของ
โครงการคือ การใหทุนในการเปนศิลปนพํานัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทางตางประเทศ
(Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสรางเครือขายสําหรับศิลปนในแตละรุนเพื่อเคลื่อนตัวในการทํางานตามสาขา
อาชีพ
เกี่ยวกับทุนศิลปนพํานัก (Artist Residency Funding)
ทุน Artist Residency Fundingมอบใหแกผูไดรับทุนจากผลงานและการทํางานของศิลปนที่แสดงถึงศักยภาพ โดยเงื่อนไขของ
ทุนนี้ประกอบไปดวย การเดินทางเปนศิลปนที่พํานักและทํางานตางประเทศเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน ในสถานพํานักที่
จัดเตรียมรวมกับศิลปนดวยความเหมาะสมในรูปแบบผลงานและความสนใจ จุดประสงคของทุนคือ เพื่อกระตุนใหเกิด
กระบวนการสรางสรรคที่สะทอนความหมายของศิลปะบนพื้นที่เฉพาะ การทดลองทํางานบนฐานตางจากสภาพแวดลอมเดิม
การแลกเปลี่ยนที่เชื่อมบริบททองถิ่นไปสูบริบทโลก ทุนศิลปนพํานักนี้เสริมสรางศักยภาพของศิลปนขามพรมแดนและ
วัฒนธรรมเปนสะพานเชื่อมกลไกระหวางการทํางานศิลปะและบริบททางสังคมอื่นๆ รวมถึงสรางโอกาสในการพัฒนาทั้งสวน
บุคคลและทางสาขาอาชีพ
เกี่ยวกับทุนการเดินทางตางประเทศ (Mobility Funding)
Mobility Funding คือทุนสนับสนุนการเดินทางตางประเทศของศิลปน โดยขอบเขตของทุนมี 2 รูปแบบคือ การมีโครงการ
และแผนการเดินทางอยูเดิมภายในระยะเวลาของทุน (1 ปนับจากวันที่ไดรับทุน ) เพื่อการแสดงงานการทําโครงงานวิจัยหรือ
การเคลื่อนตัวในการทํางานของศิลปน หรืออีกรูปแบบคือ การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมแหลงศิลปะตางประเทศ (Art Biennale,
Art Festival, Art Fair) พื้นที่ศิลปะ สตูดิโอศิลปน พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ทางศิลปะ โดยทุนการเดินทางนี้จุดประสงคเปน
การเชื่อมศิลปนเขาสูพื้นที่และความเคลื่อนไหวของศิลปะและศิลปนในระดับนานาชาติ เพื่อเปดโลกทัศนในการทํางาน การ
สรางประสบการณ และความรูและความเขาใจคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเทียบเคียง รวมถึงการสรางเครือขายที่สําคัญเพื่อการ
เคลื่อนตัว
เกี่ยวกับกิจกรรมบมเพาะศิลปน
กิจกรรมบมเพาะศิลปนในโครงการสนับสนุนศิลปน Early Years Projectโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เกิดจาก
แนวคิดเพื่อตองการสนับสนุนศิลปนรุนใหมใหมีความรูความเขาใจในระบบและโครงสรางตางๆ ในโลกศิลปะ และการผลิตงาน
สรางสรรคที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง กิจกรรมบมเพาะศิลปนนี้ประกอบไปดวย การเสริมสรางทักษะความรู
และโลกทัศนของศิลปนรุนใหมในการทํางาน และการพัฒนาศักยภาพผานรูปแบบกิจกรรมปฏิบัติการ การเสวนา การบรรยาย
การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณรวมกับผูคนในสาขาตางๆ รวมถึงการทําความรูจักกับเครือขายและกลไกในโลกศิลปะ
กิจกรรมนี้มีจุดประสงคในการบมเพาะและพัฒนาอาชีพของศิลปนบนพื้นฐานของความหลากหลายการดํารงอยูและเคลื่อนตัว
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ในสาขาอาชีพ รวมถึงการชี้แนะถึงแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางสนับสนุนและปจจัยที่เกี่ยวของกับศิลปนรุน
ใหม
โครงการ Early Years Project จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ริเริ่มและดําเนินงานโดยฝายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ติดตอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท:ี่
ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท: +66 2 214 6630-8ตอ531
อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com
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