
 
BACC Exhibition: 
EARLY YEARS PROJECT #2: ANTICIPATION 
โครงการบม่เพาะและสรา้งเครอืขา่ยศลิปินรุน่ใหม่ 
 
หอ้งนทิรรศการหลกั ชัน้ 7 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
1 ธนัวาคม 2560 – 11 มนีาคม 2561 
จดัโดย หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
พธิเีปิดงาน วนัพฤหสับดทีี ่30 พฤศจกิายน 2560 เวลา 18:30 น. 
 
ศลิปิน:  
คณชิ ขจรศร ี
จรัสพร ชมุศร ี
ชานนท ์เดชะโสภณ 
ธนภณ อนิทรท์อง 
ยิง่ยศ เย็นอาคาร 
รุ่งเรอืง สทิธฤิกษ์ 
วเรศ คณุาเจรญิทรัพย ์
สะรุจ ศภุสทุธเิวช 
สไุฮด ีซะตา 
อลสิา ฉุนเชือ้ 
 
ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร นําเสนอ Early Years Project ซึง่เป็นโครงการบม่เพาะ
และสรา้งเครอืขา่ยศลิปินรุ่นใหมห่รอืศลิปินทีอ่ยูใ่นชว่งเริม่ตน้ของการทํางาน  เพือ่ใหศ้ลิปินสามารถสรา้งสรรค์ จัด
แสดง และพัฒนาผลงานของตนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ  
 
ในปีนี ้โครงการ Early Years Project #2: Anticipation ดําเนนิงานสบืเนือ่งจากครัง้แรก และไดเ้ปิดรับผลงานจาก
ศลิปินรุ่นใหมแ่ละไดค้ดัเลอืกศลิปิน 10 ทา่นเขา้ร่วมโครงการ ศลิปินผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกจะไดรั้บทนุสรา้งสรรคเ์พือ่
ทํางานร่วมกบัฝ่ายนทิรรศการในการนําเสนอผลงานและกระบวนการสรา้งสรรคบ์นพืน้ทีห่อ้งนทิรรศการหลกั  ชัน้ 7 
หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร รวมถงึการเขา้ร่วมกจิกรรม Critic Session กจิกรรม Mentoring Aid โดย
ศลิปินรุ่นใหญ ่ภัณฑารักษ์ หรอืนักวชิาการศลิปะและตา่งสาขาเพือ่พัฒนาผลงาน  นอกเหนอืจากนีใ้นชว่งเวลา
ดงักลา่ว ยังเขา้ร่วมกจิกรรมศลิป์อยูเ่ป็น ซึง่ดําเนนิงานโดยเทนทาเคลิ เพือ่บม่เพาะความรูแ้ละเสรมิสรา้งทกัษะ
เฉพาะสาํหรับศลิปินรุ่นใหม่ 
 
ผลงานของทัง้ 10 ศลิปิน เมือ่ไดส้รา้งสรรคจ์นครบกระบวนการ จะถกูตดัสนิโดยคณะกรรมการเพือ่คดัเลอืก 2 
ผลงานสดุทา้ย สง่เสรมิผลงานและศลิปินสูพ่ืน้ทีร่ะดบันานาชาตดิว้ยทนุในการเป็นศลิปินพํานักตา่งประเทศ  (Artist 
Residency) และทนุในการเดนิทางตา่งประเทศ (Mobility Funding) ในเดอืนมนีาคม 2561 
 
Early Years Project #2: Anticipation ดําเนนิงานโดยฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปกรุงเทพฯ 
 
ตดิตอ่และสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่: 
ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์02 214 6630 – 8 ตอ่ 531 
earlyyearsproject@gmail.com 
www.bacc.or.th 
www.facebook.com/baccpage 
-- 
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BACC Exhibition: 
EARLY YEARS PROJECT #2: ANTICIPATION 
An Incubating Project for Young Artists 
 
1 December 2017 – 11 March 2018 
Main gallery, 7th Floor, BACC 
Organised by Bangkok Art and Culture Centre 
Opening on Thursday 30 November 2017, at 18:30 
 
Artists: 
Kanich Khajohnsri 
Jarasporn Chumsri 
Chanon Dechasophon 
Tanaphon Inthong 
Yingyod Yenarkarn 
Rungruang Sittirerk 
Waret Khunacharoensap 
Saroot Supasuthivech 
Suhaidee Sata 
Alisa Chunchue 
 
The Exhibition Department of the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) presents the Early Years 
Project – An Incubating Project for Young Artists to take solid steps in producing creative works and 
establish sustainable developments. 
 
This year, the Early Years Project #2: Anticipation has continued its mission and called for a new 
round of submissions and selected ten qualified artists to join the Project, after which they will receive 
fundings to create and present their works as well as processes on the 7th Floor of the Bangkok Art 
and Culture Centre. Aside from the creating process, the artists will take part in Critic Session and 
Mentoring Aid conducted by established artists, curators, and scholars from art and different fields to 
gain insights to develop their artworks and participate in Silpyupen operated by Tentacles held during 
said period to build upon their knowledge and expertise as fledging artists. 
 
At the final stage of theproject, the Judging Committee will select two outstanding artworks to receive 
two grants for International Artist Residency and Mobility Funding to expose the artists and the 
artworks to the international arena at the end of the project in March 2018. 
 
Early Years Project #2: Anticipation operated by BACC Exhibition Department. 
 
For more information, please contact: 
Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre 
939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel. 02 214 6630 – 8 ext. 531 
earlyyearsproject@gmail.com 
www.bacc.or.th 
www.facebook.com/baccpage 
-- 
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