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EARLY YEARS PROJECT #4 PRAXIS MAKES PERFECT 
โครงการบม่เพาะและสรา้งเครอืขา่ยศลิปินรุน่ใหม ่
จดัโดย หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
หอ้งนทิรรศการหลกัช ัน้ 7 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
จดัแสดง 10 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2562 
พธิเีปิด วนัพฤหสับดทีี ่9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. 
 
ศลิปิน 
กรธนัท พพัิฒน ์
จัน เพ็ญจันทร ์ลาซสู 
เดชา ดวีเิศษ 
ทวิไพร บัวลอย 
นัทธมน เปรมสําราญ 
ปานวตัร เมอืงมลู 
วริดา บรรเจดิรุง่ขจร 
วรวฒุ ิชา้งทอง 
 
กรรมการตดัสนิ 
พอใจ อัครธนกลุ 
พงศกรณ์ ญาณะณสิสร 
ณัฐ ศรสีวุรรณ 
 
โครงการ  Early Years Project มุง่สนับสนุนศลิปินรุน่ใหม ่หรอื ศลิปิน ทีอ่ยูใ่นชว่งเริม่ตน้ของการ
ทํางาน เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถสรา้งสรรค์ ผลงาน และพัฒนาศักยภาพของตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยในกลุม่ศลิปินใหเ้กดิบทสนทนาและการวพิากษ์ระหวา่งกัน โดยคณะกรรมการ
จะคัดเลอืกศลิปินจากการนําเสนอผลงานและโครงการ  เพือ่มอบทนุสนับสนุนการเดนิทาง (Mobility 
Funding) และทนุในการเป็นศลิปินพํานัก (Residency Funding) 
 
สําหรับโครงการบม่เพาะศลิปิน Early Years Project ครัง้ที ่4 “Praxis makes Perfect” นี้ ทาง
คณะกรรมการตระหนัก ถงึความสําคัญของกระบวนการปฏบิัตกิาร ( Praxis) ในฐานะกระบวนการที่
นําไปสูก่ารพดูคยุ ถกเถยีง รวมทัง้การตกผลกึความคดิและองคค์วามรู ้เพือ่กระบวนการสรา้งสรรคท์าง
ศลิปะ และการเปิดพืน้ทีข่องปรมิณฑลสาธารณะ ( public sphere) ใหก้ับศลิปินในการนําศลิปะมาใช ้
เป็นสือ่สรา้งปฏสิมัพันธก์ับผูค้นในสงัคม 
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ทัง้นี ้ศลิปินในโครงการจะไดรั้บโอกาสในการสรา้งปฏสิมัพันธก์ับเรือ่งเลา่ทางสงัคม ทีแ่สดงออกผา่น
แนวคดิในการทํางาน และกา้วขา้มการทํางานศลิปะทีมุ่ง่หวงัเฉพาะผลลัพธข์องกระบวนการสรา้งสรรค ์
เพือ่คน้หาความเป็นไปไดข้องศลิปะ เปิดพืน้ทีใ่หก้ับการวพิากษ์วจิารณ์ และแลกเปลีย่นความสนใจตอ่
ประเด็นตา่ง ๆ โดยไมจํ่ากัดรปูแบบ ความคดิ วธิกีาร หรอืศาสตรใ์นการสรา้งสรรค ์( interdisciplinary 
modes) 
 
ดําเนนิงานโดย ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
 
กจิกรรมการศกึษาประกอบนทิรรศการทีเ่ปิดใหผู้ช้มสามารถเขา้รว่มกจิกรรมได ้มดีงันี ้
  
1. กจิกรรมเสวนา Public Talk #1 ในวนัเสารท์ี ่18 พฤษภาคม 2562 
โดย อาจารยศ์รยทุธ เอีย่มเอือ้ยทุธ จากสาขาสือ่ศลิปะและการออกแบบสือ่ คณะวจิติรศลิป์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่/ นักศกึษาปรญิญาเอก สาขา Visual and Media Anthropology, Freie 
University Berlin และศลิปินอสิระ คณุศภุพงศ ์เหลา่ธรีศริ ิ 
  
2. กจิกรรม Critic Session ในวนัเสารท์ี ่15 มถินุายน 2562 
โดย อาจารย ์ดร. ถนอม ชาภักด ีและ ผศ. ดร. บัณฑติ จันทรโ์รจนกจิ รองคณะบด ีคณะรัฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
  
3. กจิกรรมเสวนา Public Talk #2 ในวนัเสารท์ี ่13 กรกฎาคม 2562 
โดย ธเนศ วงศย์านนาวา และ เกง่กจิ กติเิรยีงลาภ  
  
4. กจิกรรม Critic Session ในวนัอาทติยท์ี ่14 กรกฎาคม 2562 
โดย อาจารย ์อทุศิ อตมิานะ จากสาขาสือ่ศลิปะและการออกแบบสือ่ คณะวจิติรศลิป์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และ รศ. ดร. เกง่กจิ กติเิรยีงลาภ จากภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 
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EARLY YEARS PROJECT #4 PRAXIS MAKES PERFECT 
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
At Main Gallery on 7th floor, Bangkok Art and Culture Centre 
Exhibition period: 10th May – 28th  July, 2019 
Opening Reception on Thursday 9th May, 2019 
 
Artists 
Decha Diwiset 
Jeanne Penjan Lassus 
Kornthanat Pipat 
Nuttamon Pramsumran 
Pannawat Muangmoon 
Tewprai Bualoi 
Virada Banjurtrungkajorn 
Worawut Changthong 
  
Judges 
Nut Srisuwan 
Pojai Srisuwan 
Pongsakorn Yannissorn 
  
The Early Years Project seeks to incubate the talents of next-generation artists and those 
starting out on their artistic careers. The program offers the opportunity to participate in 
workshops and various special activities that allow them to sharpen their output and 
capabilities in a sustained and effective manner. It also establishes connections among the 
artists, paving the way for conversations and constructive criticism in the future. Upon 
completion of the project, the organizing committee will select top works from artist 
presentations as recipients of mobility and residency funding. 
 
For the fourth edition of the Early Years Project, held under the theme “Praxis makes 
Perfect”, the organizing committee is shining a light on the importance of praxis – a 
process that leads to discussion, debate, and formation of ideas and knowledge on the 
artists’ part to fuel their creative process. The process also concerns the opening of the 
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public sphere for artists to communicate and interact with people across society via their 
art throughout the entirety of the project’s duration. 
  
Artists in the project will gain opportunities to engage in societal storytelling by expressing 
their thoughts in a creative space and progressing beyond the creation of art for the sake 
of the end product. Instead, the creative process will seek out the boundaries of artistic 
possibility, open up new arenas for discussion and criticism, and allow for a free exchange 
of interests and opinions without any boundaries in form, idea, method, or discipline. 
  
The exhibition is organized by the Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre. 
  
Educational activities for Early Years Project 4 Exhibition as follows: 
  
1. Public Talk on Saturday 18 May, 2019 Public Talk 
By: Sorayut Aiemueayut and Supapong Laodheerasiri 
  
2. Critic Session on Saturday 15 June, 2019 
By: Thanom Chapakdee and Pandit Chanrochanakit 
  
3. Public Talk on Saturday 13 July, 2019 
  
4. Critic Session on Sunday 14 July, 2019 
By: Uthit Atimana and Kengkij Kitirianglarp 
 
-- 


