โครงการสนับสนุนพืน้ ที่การแสดงสําหรับศิ ลปิ นสาขาศิ ลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ
…………………………………………………………………………………………………..
ทีม่ าของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิ ดโอกาสให้ศลิ ปิ นสาขาศิลปะการแสดงได้เข้าร่วมสมัครรับการสนับสนุ นพืน้ ทีเ่ พื่อ
เป็ นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจําปี พ.ศ.2564 โดยเทศกาลฯ ดังกล่าวได้จดั ขึน้ ประจําทุกปี ระหว่างเดือน
สิงหาคม – ธันวาคม ณ หอศิลปกรุงเทพฯ
ทัง้ นี้ในเทศกาลฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มศิลปิ น หรือศิลปิ นเดี่ยว และเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาล
ASIATOPIA หรือศิลปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ และเทศกาลบูโตประเทศไทย โดยเทศกาลฯ ทัง้ หมดจะเกิดขึน้
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี ณ ห้องสตูดิโอ หอศิลปกรุงเทพฯ สําหรับการแสดงที่เปิ ดเข้ารับพิจารณา
กําหนดเป็ นช่วงเวลาแสดงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนศิลปิ น
1. โครงการฯ จัดขึน้ เพื่อสนับสนุนศิลปิ นด้านศิลปะการแสดง โดยไม่จาํ กัดรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครเพลง การเต้น
physical theatre ละครหุ่น ละครเงา ละครใบ้ และอื่น ๆ รวมทัง้ ไม่กาํ หนดว่าเป็ นศิลปิ นเดีย่ วหรือเป็ นศิลปิ นกลุ่ม
2. โครงการทีส่ มัครเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็ นการแสดงร่วมสมัย (Contemporary) และต้องมีเนื้ อหาเกี่ยวเนื่ องกับ
“เมืองกรุงเทพฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่ นแปลง” โดยฝา่ ยนิทรรศการ หอศิลป
กรุงเทพฯ ซึง่ จะเกิดขึน้ ระหว่างเดือนมิถุนายน –กันยายน พ.ศ. 2564
3. หากโครงการทีส่ ง่ เข้าร่วมคัดเลือกมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆ อาทิ
งานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
4. โครงการทีส่ มัครฯ ต้องมีคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร์ เนื้อหาของการแสดงมีคุณค่าและส่งผลบวกต่อ
สังคม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างความรูห้ รือแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่แวดวงศิลปะการแสดงได้
5. โครงการทีส่ ง่ เข้าร่วมคัดเลือกต้องเป็ นโครงการใหม่ทไ่ี ม่เคยแสดงในทีส่ าธารณะมาก่อน
6. กําหนดการจัดแสดง ขอให้ไม่ต่าํ กว่า 4 รอบ
7. เมื่อทําการแสดง ต้องมีรอบทีจ่ ดั การเสวนาหลังการแสดง
8. ขอให้มรี าคาบัตรสําหรับผูช้ มทัวไป
่ ราคาบัตรนักศึกษา และราคาบัตรของผูพ้ กิ าร
**ทางหอศิลปกรุงเทพฯ มีสทิ ธิในการแนะนํ
าเกีย่ วกับการจัดการในขัน้ ตอนการเตรียมงานและการแสดง
์
เพื่อความมีประโยชน์สงู สุดของทัง้ ศิลปิ นและผูช้ ม**
การสนับสนุนพืน้ ทีก่ ารแสดงสําหรับศิลปิ น
การสนับสนุนพืน้ ทีเ่ พื่อเป็ นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจําปี 2564 อันเป็ นเทศกาลฯ ทีจ่ ดั ขึน้ ประจําทุกปี
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ณ หอศิลปกรุงเทพฯ
***ผูส้ ่งผลงานเข้ารับพิจารณาต้องพร้อมทําการแสดงในช่วงเดือนสิ งหาคม – กันยายน พ.ศ.2564 ***
กําหนดการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
1. ระยะเวลารับสมัคร ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564
2. ประกาศผลผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก 8 มีนาคม 2564
3. การสนับสนุนพืน้ ทีร่ ะหว่าง 20 วัน (รวมการติดตัง้ การซ้อม การแสดง และรือ้ ถอน) สําหรับ 1 การแสดง
1

4. ผูส้ มัคร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านัน้ (ทัง้ งานแสดงเดีย่ วหรือคณะ)
5. การพิจารณาและตัดสินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการประจําปีถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
**ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล : kanharat@bacc.or.th เท่านัน้ **
การประกาศผลมี 2 ช่องทาง คือทาง www.bacc.or.th และ facebook/baccpage
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คณะกรรมการ (Curatorial Committee)
1. คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ รักษาการผูอ้ าํ นวยการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2. คุณ คันฉัตร รังษีกาญจน์สอ่ ง อาจารย์พเิ ศษด้า นภาพยนตร์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เพลง ละครเวที คอนเสิร์ต
และสมาชิก ชมรมวิจารณ์ฯ
3. คุณวิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Happening
4. คุณสนิทศั น์ ประดิษฐ์ทศั นีย์ ภูมสิ ถาปนิก และภัณฑารักษ์นิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่ นแปลง”
5. คุณปณิธิ พจนาพิทกั ษ์ หัวหน้าฝา่ ยกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
เอกสารโครงการทีอ่ ธิบายแนวคิดของชิน้ งาน ประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์ของงาน
2. ประเภทหรือรูปแบบของการแสดง
3. เนื้อหาการแสดง
4. บทละคร หรือบทการแสดง (ถ้ามี)
5. ความยาวของการแสดง
6. จํานวนรอบการแสดง (ขอให้ไม่ต่ํากว่า 4 รอบ)
7. จํานวนผูช้ มทีค่ าดหวังในแต่ละรอบการแสดง
8. ราคาบัตร สําหรับบุคคลทัวไป
่ และราคาบัตรสําหรับนักศึกษา
9. รายชื่อคณะทํางาน ผูก้ าํ กับ ผูเ้ ขียนบท โปรดิวเซอร์ ผูอ้ อกแบบฉาก และอื่น ๆ
10. ตัวอย่างการแสดงในรูปแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว หรือภาพอ้างอิง
11. กิจกรรมประกอบการแสดง อาทิ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ฯ
12. กําหนดการทํางานของโครงการฯ
13. จดหมายรับรองจากบุคลากรในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หรือองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม
14. ใบสมัคร (เอกสารแนบต่อท้าย)
ผูด้ แู ลโครงการ
ฝา่ ยกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 214 6630 ต่อ 530
(เปิ ดให้บริการเวลา 9.30 - 18.30 น. ปิ ดให้บริการวันจันทร์)

2

FAQ.
ถาม : โครงการศิลปะการแสดง หรือ PAP. คืออะไร
ตอบ : โครงการศิลปะการแสดงคือโครงการทีห่ อศิลปกรุงเทพฯ เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั เหล่าศิลปิ นอิสระในประเทศได้มพี น้ื ทีใ่ นการ
แสดงและกิจกรรมประกอบการแสดงบริเวณห้องสตูดโิ อของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยโครงการนี้จะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาระหว่าง
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยในปี 2564 นี้นบั เป็ นปีท่ี 10 ของโครงการฯ
ถาม : หลักเกณฑ์ขอ้ “โครงการทีส่ มัครเข้าร่วมพิจารณาต้องมีเนื้อหาเกีย่ วเนื่องกับ “เมืองกรุงเทพฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่ นแปลง” โดยฝา่ ยนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน –กันยายน 2564”
นัน้ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ : โครงการศิลปะการแสดงในปี พ.ศ. 2564 จะเกิดขึน้ พร้อมกับนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่ นแปลง” โดยฝา่ ย
นิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ เนื้อหานิทรรศการว่าด้วยสภาวการณ์ปจั จุบนั ของกรุงเทพฯ อันมีผลมาจากการเปลีย่ นแปลง
ทางสภาพแวดล้อมและภูมอิ ากาศของโลก การขยายตัวของประชากร และการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวติ ของผูค้ นใน
ั ยต่าง ๆ อันส่งผลให้ “กรุงเทพฯ” มีสภาวะเช่นทีเ่ ป็ นอยู่ทุกวันนี้ โดยความต้องการให้เกิดงานด้านอื่นๆ ที่
กรุงเทพฯ เหตุปจจั
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างงานนิทรรศการและงานศิลปะการแสดง
การแสดงทีส่ ง่ เข้าร่วมพิจารณาจึงควรสะท้อนมิตเิ ชิงคุณภาพชีวติ พืน้ ทีส่ าธารณะ (Public Space) ความหมายของเมือง
และวิถคี นเมือง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทีม่ อี งค์ประกอบทางศิลปะในแขนงต่างๆ เพือ่ สร้างความตระหนักถึง
การเปลีย่ นแปลงของเมือง และการเปิ ดพืน้ ทีเ่ พื่อส่งเสริมให้เกิดการสนทนา (Dialogue) ระหว่างศิลปิ นและผูช้ มเกีย่ วกับ
ประเด็นการเปลีย่ นแปลงของเมืองกรุงเทพฯ และขอให้ศลิ ปิ นได้วางแผนกิจกรรมประกอบการแสดง อาทิ workshop การ
บรรยาย หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร
ถาม : หลักเกณฑ์ขอ้ “โครงการทีส่ ง่ เข้าร่วมคัดเลือกต้องมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆ อาทิ
งานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ หรืองานศิลปะประเภทอื่นๆ อาทิ งานสถาปตั ยกรรม
งานศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ” หมายความว่าอย่างไร
ตอบ : การแสดงทีส่ ง่ เข้าร่วมคัดเลือกต้องมีการผสมผสาน เชื่อมโยง จากงานศิลปวัฒนธรรมหรืองานศิลปะในแขนงต่างๆ
และปรากฏในเนื้อหาหรือรูปแบบการแสดงทีส่ ง่ เข้าพิจารณา โดยศิลปิ นสามารถเขียนบรรยายถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้เต็มที่
ถาม : หากต้องการสมัครทัง้ ในศิลปิ นเดีย่ วและนามศิลปิ นกลุ่ม สามารถทําได้หรือไม่
ตอบ : ผูส้ มัคร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านัน้ (ทัง้ งานแสดงเดีย่ วหรือคณะ)
ถาม : การแสดงจะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีใ่ ด
ตอบ : การแสดงจะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะการแสดง ครัง้ ที่ 10 (ปี พ.ศ. 2564) เกิดขึน้ ในห้องสตูดโิ อ
บริเวณ ชัน้ 4 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ถาม : การแสดงทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก สามารถจําหน่ายบัตรได้หรือไม่
ตอบ : การแสดงทีไ่ ด้รบั คัดเลือก สามารถจําหน่ายบัตรได้ค่ะ ขอให้มรี าคาบัตรนักศึกษาและราคาบัตรบุคคลทัวไป
่
3

ถาม : หากสนใจเข้าร่วมรับการพิจารณา ต้องทําอย่างไร
ตอบ : สนใจสมัครเข้าร่วมการพิจารณา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิง้ ค์น้คี ่ะ : www.bacc.or.th
ถาม : สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้เมื่อไหร่และอย่างไร
ตอบ : ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทาง www.bacc.or.th และ FB: baccpage
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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมทีฝ่ า่ ยกิจกรรมศิลปะ
โทร 02-214-6630 ต่อ 530
Email : kanharat@bacc.or.th
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ใบสมัครเข้าโครงการสนับสนุนพืน้ ที่การแสดงสําหรับศิ ลปิ นสาขาศิ ลปะการแสดง โดยหอศิ ลปกรุงเทพฯ
ชื่อศิลปิ นหรือกลุ่มศิลปิ น
นาย / นาง / นางสาว (ชื่อ)
(สกุล)
กลุ่มศิลปิ นหรือคณะ
(ชื่อ)
(วันเดือนปี เกิด)
หากเป็ นศิ ลปิ นเดี่ยว กรุณาระบุวนั เดือนปี เกิ ด
หากเป็ นศิ ลปิ นกลุม่ กรุณาระบุวนั ก่อตัง้ กลุม่
ทีอ่ ยู่ (สําหรับส่งไปรษณีย)์
เบอร์ตดิ ต่อสะดวก
อีเมล
facebook หรือเวปไซต์
ประวัตกิ ารศึกษา
มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี (ชื่อสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปี ทเ่ี ข้าศึกษา) (วุฒทิ ไ่ี ด้รบั ) (ปี ทส่ี าํ เร็จการศึกษา)

มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (ชื่อสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปี ทเ่ี ข้าศึกษา) (วุฒทิ ไ่ี ด้รบั ) (ปี ทส่ี าํ เร็จการศึกษา)

มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก (ชื่อสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปี ทเ่ี ข้าศึกษา) (วุฒทิ ไ่ี ด้รบั ) (ปี ทส่ี าํ เร็จการศึกษา)

โครงการหรือหลักสูตรพิเศษทีท่ า่ นเคยเข้าร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
ประสบการณ์ในงานด้านศิลปะการแสดง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ประวัตกิ ารได้รบั ทุนสนับสนุนทางด้านศิลปะการแสดง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ประวัตกิ ารได้รบั รางวัลทางด้านศิลปะการแสดง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ท่านเคยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือไม่
เคย โปรดระบุช่อื โครงการและปี ทเ่ี ข้าร่วม

ไม่เคย
คุณทราบข่าวสารของโครงการฯ จากทีใ่ ด โปรดระบุ
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