ข่าวหอศิลปว ัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Press Release

EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL
โครงการบ่มเพาะและสร ้างเครือข่ายศิลปิ นรุน
่ ใหม่
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
้ 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ห ้องนิทรรศการหลักชัน
21 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2561
พิธเี ปิ ดงาน วันพฤหัสบดีท ี่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18:30 น.
ศิลปิ น:
กฤชพล เกตุช ู
สิทธิกร ขาวสะอาด
ณณฐ ธนพรรพี
ณั ท เศรษฐ์ฐนา
่ จินดาภรณ์
ภานรินทร์ สือ
อัครวินท์ ไกรฤกษ์
ณั ฐดนัย จิตต์บรรจง
กรรมการตัดสิน
จิตติ เกษมกิจวัฒนา
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนํ าเสนอ Early Years Project ซึง่ เป็ นโครงการบ่มเพาะและสร ้างเครือข่าย
ศิลปิ นรุน
่ ใหม่หรือศิลปิ นทีอ
่ ยูใ่ นช่วงเริม
่ ต ้นของการทํางานเพือ
่ ให ้พวกเขาสามารถสร ้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
และศักยภาพของตนได ้อย่างต่อเนือ
่ งและมีประสิทธิภาพ
โครงการ Early Years Project ครัง้ ที่ 3 COEVAL ดําเนินงานสืบเนือ
่ งจากครัง้ แรกในปี 2559 เพือ
่ เปิ ดรับผลงาน
จากศิลปิ นรุน
่ ใหม่ทั่วประเทศและได ้คัดเลือกผลงานของ 7 ศิลปิ นเข ้าร่วมโครงการเพือ
่ รับทุนสร ้างสรรค์และ
ั ทัศน์ของ
ทํางานร่วมกับฝ่ ายนิทรรศการหอศิลปกรุงเทพฯ ในปี นภ
ี้ ายใต ้แนวคิดของคําว่า COEVAL นํ าเสนอวิสย
ศิลปิ นผ่านคําถามทีม
่ ต
ี อ
่ สังคมร่วมสมัยสํารวจการดํารงอยูร่ ว่ มกับความเป็ นอืน
่ ทัง้ ความคิดการเคลือ
่ นตัวของผู ้คน
ความเปลีย
่ นแปลงของเมืองการเมืองในประวัตศ
ิ าสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี
นอกเหนือจากผลงานของศิลปิ นแล ้วยังมีกจิ กรรม Critic Session กิจกรรม Mentoring Aid นํ าโดยศิลปิ นรุน
่ พี่
และนักวิชาการศิลปะ เพือ
่ เปิ ดโอกาสให ้ศิลปิ นสามารถเลือกปรับผลงานได ้ระหว่างการแสดงงาน และกิจกรรม
Next Steps เพือ
่ บ่มเพาะความรู ้และเสริมสร ้างทักษะเฉพาะสําหรับศิลปิ นรุน
่ ใหม่ ในบางกิจกรรมได ้เปิ ดให ้กลุม
่
ศิลปิ นอืน
่ ๆและผู ้สนใจได ้เข ้าร่วมด ้วย
เมือ
่ ผลงานทัง้ หมดได ้สร ้างสรรค์จนครบกระบวนการจะถูกตัดสินโดยกรรมการ จิตติ เกษมกิจวัฒนา เพือ
่ คัดเลือก
่ น
2 ผลงานสุดท ้ายเพือ
่ ส่งเสริมผลงานและศิลปิ นสูพ
ื้ ทีร่ ะดับนานาชาติด ้วยทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิ น
(Mobility Funding) และทุนในการเป็ นศิลปิ นพํานัก (Residency Funding)

่ สารและประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 02 214 6630-8 ต่อ 501-503
สอบถามเพิม
่ เติมฝ่ ายสือ
Reception Officer Media and Public Relations Dept. please contact 02 214 6630-8 Ext. 501-503
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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Website: www.bacc.or.th or Facebook www.facebook.com/baccpage
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ดําเนินงานโดยฝ่ ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ :
ฝ่ ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 214 6630-8 ต่อ 531
อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com
—
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EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL
An Incubating Project for Young Artists
Organised by Bangkok Art and Culture Centre
21 September – 25 November 2018
Main gallery, 9th Floor, BACC
Opening on Thursday 20 September 2018, at 18:30 hrs.
Artists:
Kitchapon Ketchu
Sittikorn Khawsa-ad
Nanut Thanapornrapee
Nat Setthana
Panarin Suejindaporn
Akkarawin Krairiksh
Nutdanai Jitbunjong
Judge:
Chitti Kasemkitvatana
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 career development.
The Early Years Project #3: COEVAL continues the mission since its first launched in 2016 and
called for submissions and selected 7 qualified artists to join the project, after which they receive
fundings to create and present their works and processes on the 9th Floor of the BACC. Under the
theme of COEVAL that is derived from the content of the works, the artists together present
visionary and contemporary issues. Whether it is of transmigration, urban gentrification, politics in
history, nature, and technology, all represent the experiments to explore various methods of coexisting with the others.
Aside from the creating process, the artists will take part in Critic Session and Mentoring Aid
conducted by established artists, and scholars from art and different fields to gain insights to
develop their artworks and participate in Next Steps program held during said period to build upon
their knowledge and expertise as fledging artists. Some activities are opened for both artists and
public.
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Following the project’s conclusion, the judge, Chitti Kasemkitvatana will select outstanding works
from the artists’ presentations and projects as the winner of Mobility Funding and Artist Residency
scholarship.
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
Email: earlyyearsproject@gmail.com
--
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