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ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ “โครงการบมเพาะศิลปนรุนใหม Early Years Project
(EYP)” และดําเนินการเปดรับสมัครศิลปนเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการสัมมนาและกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
สรางสรรคและจัดแสดงผลงานศิลปะรวมสมัย และการพัฒนาผลงานตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของศิลปนไดอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ศิลปนรุนใหมท่ีเขาโครงการยังสามารถสรางเครือขายระหวางกลุมศิลปน กลุมนักวัฒนธรรม และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดบทสนทนาและความรวมมือในอนาคต เมื่อสิ้นสุดโครงการ ฯ คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมจากการ
นําเสนอโครงการของศิลปนรุนใหม ไดรับทุนสนับสนุนการเดินทางดูงานตางประเทศ (mobility funding) และทุนศิลปนในพํานัก
(residency funding)
ความเปนมา
โครงการ Early Years Project มุงสนับสนุนศิลปนรุนใหมโดยการบมเพาะและพัฒนาศักยภาพทางดานความรู ทักษะ ประสบการณ
และเนนการแบงปนบทสนทนาทั้งภายในศาสตรศิลปะ และนอกสาขาผานรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดขึ้น เพื่อให
เกิดการสังเคราะหองคความรูเชิงลึกสามารถนําไปปรับใชพัฒนาโครงการศิลปะของตนเองตอไปในอนาคต
กระบวนการเรียนรูนี้ครอบคลุม การพัฒนาทักษะในการเปนศิลปนมืออาชีพ การผลิตผลงาน และการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัด
แสดงนิทรรศการ การคิดวิเคราะห-วิพากษ และการทํางานรวมกับเครือขายศิลปนหรือผูที่เกี่ยวของ เชน ภัณฑารักษ นักวิจารณ
นักวิชาการ เปนตน
หลักการสําคัญในโครงการนี้คือ การเปนรากฐานการสรางเครือขายของศิลปนในการทํางานรวมกับบุคคล และภาคสวนตาง ๆ โดย
การผสมผสานองคความรูจากหลากหลายสาขาเขาไวดวยกัน เพื่อใหศิลปนนําความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของตนใหสามารถปฏิบัติงาน และดํารงอยูไดในระบบนิเวศนทางศิลปะและสังคม
โครงการนี้ยังมุงหวังประโยชนทั้งทางดานการศึกษาคนควา การตีความ การทบทวนโลกทัศน และการสนับสนุนใหเกิดบทสนทนา
ระหวางศิลปะ และศาสตรแขนงตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู บมเพาะศิลปนรุนใหมใหสามารถเติบโต และพัฒนาการทํางานศิลปะของ
ตนไดอยางมีคุณภาพ
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ลักษณะของโครงการ
คณะกรรมการจะทําการคัดสรรศิลปน 8 คน จากจํานวนโครงการทัง้ หมดที่ผสู มัครสงมาเพื่อพิจารณาเขารวมโครงการ โดยศิลปนแต
ละทานจะตองเขารวมโครงการในองคประกอบหลักดังตอไปนี้
1. ผูสมัครจะตองแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงค แนวความคิด และกระบวนการพัฒนาผลงานสรางสรรคอยางเปนขั้นเปนตอน
ผานเอกสารการนําเสนอโครงการ (proposal) โดยคณะกรรมการจะเปนผูคัดเลือกผูเขารวมโครงการจากโครงการที่มี
ความสมบูรณ และเหมาะสมกับโครงการ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ณ หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร
2. ผูเขารวมโครงการจะตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสวนาบรรยาย และการเยี่ยมชม
สตูดิโอศิลปนอาชีพในระหวางเวลาดําเนินการโครงการ วัตถุประสงคเพื่อฝกฝนทักษะ ประสบการณ และความรู จาก
กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาความคิด การสรางสรรคผลงาน และการทําความเขาใจตอภาคสวนตาง ๆ ใน
วงการศิลปะรวมสมัยไทย
3. ผูเขารวมโครงการจะตองเขารวมกิจกรรมวิเคราะหวิพากษผลงาน (critique session) เพื่อสงเสริมการสรางทักษะในการ
ยอมรับ และเลือกใชความคิดเห็นที่แตกตาง บมเพาะการมองเห็นจุดยืนจากหลากหลายแงมุม การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห และประเมินตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารสามารถสื่อสารแนวคิดตนเองไดอยางมีระบบ
นอกจากนี้ยงั สนับสนุนการสรางเครือขายภาคีเพื่อการพูดคุย แลกเปลี่ยนองคความรู และสานตอเครือขายในอนาคต
4. ผูเขารวมโครงการจะรวมเขียนขอมูลประสบการณผานพื้นที่ออนไลนโดยหอศิลปจะเปนผูกําหนดให เพื่อการมีสวนรวม
แบงปนขอมูล กระบวนการความคิดระหวางการพัฒนาผลงาน หรือผลวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตเขาเริ่มโครงการ ทั้งกับ
กลุมเครือขายศิลปนและกับสาธารณะ
5. โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม ประกาศผูรับคัดเลือกไดรับทุนรางวัลจํานวน 2 รางวัล อันประกอบไป
ดวย 1. ทุนในการสนับสนุนการเดินทางของศิลปนไปศึกษาดูงานเทศกาลศิลปะยังตางประเทศ (mobility funding) และ
2. ทุนศิลปนพํานักระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือน เพื่อพัฒนาผลงานสรางสรรค และรับประสบการณการทํางานกับสถาบัน
หนวยงาน แกลเลอรีในระดับสากล (residency funding) ตามที่ศิลปนสมัครคัดเลือกหรือองคกรเครือขายของหอศิลป
กรุงเทพฯ
องคประกอบในโครงการเพื่อสนับสนุนศิลปนผูเขารวมโครงการ
1. พื้นที่จัดแสดงผลงาน หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดแสดงงานและสราง
ประสบการณในการนําผลงานออกสูผูชมฐานสาธารณะขนาดใหญ
2. ทุนสนับสนุน ไดแก
ทุนสรางสรรคผลงานสําหรับผูเขารวมโครงการ 8 ทุน
ทุนสนับสนุนศิลปนพํานัก 1 ทุน (ศิลปนในโครงการที่ไดรับคัดเลือก)
ทุนสนับสนุนการเดินทาง 1 ทุน (ศิลปนในโครงการที่ไดรับคัดเลือก)
3. กิจกรรมบมเพาะศิลปนเพื่อเสริมสรางความรูทักษะ ประสบการณ และโลกทัศน
4. กิจกรรมการรับฟงการวิจารณ (critique session) และกิจกรรมใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการศิลปะ และกระบวนการการ
ทํางาน ผานการวิเคราะหถกเถียงจาก ภัณฑารักษ ศิลปน และนักวิชาการทั้งในสาขาศิลปวัฒนธรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเห็นถึงประเด็นตางๆ
5. ฐานเครือขายเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนตัวของศิลปนหลังโครงการโดยการทํางานรวมกับภาคสวนทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
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แนวคิดโครงการ
สุนทรียศาสตร กระแสสมัย และสิง่ แวดลอม ในวันพรุงนี้
Tomorrow… Aesthetics, Contemporaries and Environment
โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม (EARLY YEARS PROJECT) ครั้งที่ 5 เปนกิจกรรมครั้งสุดทายกอนนําขอมูล และ
ผลวิเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมมาพิจารณาทบทวนผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมโครงบมเพาะ
ตลอดชวงสี่ปที่ผานมาโครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหมเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมกิจกรรมผานการสงเอกสาร
สมัครโครงการไมวาศิลปนที่อยูในระบบการศึกษา หรือนอกระบบการศึกษาสามารถนําเสนอโครงการ เนื่องจากหอศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานครกําหนดทิศทางการเปนสถาบันทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาชน กระบวนการการเปดรับใบสมัครโดย
แพรหลายจึงเปนกระบวนการที่เหมาะสม ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาผลงานในระหวางการดําเนินโครงการคงเปนสิ่งทาทายทั้ง
ผูสมัคร กรรมการ และผูชม รวมกระแสเวลาในการเปนประจักษพยานการพัฒนาผลงานของศิลปนที่เขารวมโครงการ เชนเดียวกับ
กิจกรรมทางการศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือของศิลปนรุนใหมในอนาคต โดยจะมีการพัฒนารูปแบบของโครงการบม
เพาะหลังจากผานกระบวนการประเมินผลความสําเร็จโครงการ และเปดโครงการเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการสนับสนุนผลักดันศิลปะ
รวมสมัยของชนรุนใหมอีกครั้ง
นิยามความเขาใจศิลปะรวมสมัยยังปรากฏสภาวะความคลุมเครือ แปรผัน เคลื่อนที่อยางไมรูจบ ขณะที่ผลงานศิลปะในปจจุบันคงทํา
หนาที่สะทอนภาพสถานการณ ปรากฏการณและสภาวะของเวลาไมตางไปจากศิลปะอดีต สอดคลองกับบริบทของเวลาที่ไหลลื่น
(coexistence) สภาวะรวมสมัยคงรับมรดกจากแนวคิดศิลปะหลังสมัยใหมทลายอาณาจักรศูนยกลาง (Euro-America) ทางความรู
เปดกวางรับความหลากหลายอัตลักษณเชิงพื้นที่ ศิลปะรวมสมัยของแตละพื้นที่จึงมีลักษณะเชิงปจเจก เอกเทศ ประสงคใหมนุษย
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเคารพความหลากหลายทางความเชื่อ พฤติกรรม ตลอดจนสิทธิความเทาเทียมในความเปนมนุษย
กระทั่งนําไปสูการทลายชนชั้นทางศิลปะ สาระของผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏในสภาวะเวลาปจจุบันจึงมักนําเสนอสาระประเด็น
รวมสมัยที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งคําถาม อาทิ สิทธิมนุษยชน การพลัดถิ่นการโยกยายถิ่นฐาน ประชากรโลก เพศสภาพ พลังงาน
ทางเลือก การบริโภคนิยม ประวัติศาสตร และอิสรภาพทางการแสดงออกผานศิลปะ ฯลฯ ขณะที่ศิลปนรุนใหมกลายเปนกลไกสําคัญ
หนึ่งในการศึกษาทําความเขาใจสภาวะรวมสมัย ผานมิติการแสดงออก ทัศนคติ พฤติกรรม ความเชื่อ ตลอดจนการกบฏตอความ
แนวความคิดดั้งเดิม การแสดงออกทางศิลปะของศิลปนรุนใหมสะทอนมุมมองขางตนอยางมีนัยยะสําคัญ
โครงการบมเพาะศิลปน Early Years Project (EYP) ครั้งที่ 5 ปรากฏความแตกตางจากครั้งอื่น ๆ อยางเดนชัด ในปนี้โครงการฯ
เชื้อเชิญผูสมัครใครครวญ และพิจารณาบริบท "สุนทรียศาสตรและสิง่ แวดลอมในวันพรุงนี้" ผานการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย
ปรากฏการณการเคลื่อนไหวทางศิลปะและสิ่งแวดลอมเปนบริบทที่ทาทายตอการกระตุนการพิจารณาความเปนอยูของมนุษย
ตลอดจนการแสวงหาความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติจนกลายเปนประเด็นรวมสมัยในศตวรรษที่ 21 นับจากป ค.ศ. 1970
เปนตนมา ปรากฏลักษณะแนวทางการสรางสรรคศิลปะกับสิง่ แวดลอมเกิดขึ้นอยางกวางขวางเชื่อมโยงการทํางานสรางสรรคกับพื้นที่
การใชวัสดุทางเลือก และการนําบริบทของสิ่งแวดลอมมาอภิปรายสภาวะทางสังคมการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติขั้นรุนแรง
โครงการบมเพาะศิลปนครั้งที่ 5 อาศัยประเด็นดังกลาวเพื่อสํารวจมุมมอง ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมบุคคลในสังคมผานการ
แสดงออกของศิลปนรุนใหมที่สามารถสรางการตระหนักรู การสรางความเขาใจความสมดุลของการใชชีวิตและธรรมชาติในศตวรรษ
ที่ 21 คณะกรรมการจะพยายามแสวงหาผลงานที่นําเสนอมุมมองดังกลาวอยางเหมาะสม ตลอดจนการคิดกาวหนาทางศิลปะของ
ศิลปนรุนใหมในการนําเสนอโครงการ ฯ อาทิ ระบบการคิดวิเคราะห การสรางสรรคผลงาน การสื่อสารที่สอดคลองระหวางความคิด
และรูปแบบการนําเสนอผลงาน นอกจากนี้ศิลปนรุนใหมในโครงการยังไดรับโอกาสในการรับประสบการณทางศิลปะผานกิจกรรม
ทางการศึกษา การรับคําวิพากษวิจารณจากผูเชี่ยวชาญเพื่อนําขอมูลดังกลาวประมวลผลเพื่อพัฒนาผลงานสรางสรรคสวนบุคคล มิติ
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ของการสรางเครือขายทางศิลปะรวมสมัยเปนเปาประสงคหนึ่งของโครงการ ที่หวังใหศิลปนสามารถสรางเครือขายทางศิลปะใน
อนาคตโดยไมจํากัดเพียงแตระหวางกลุมศิลปน หรือบุคลากรทางศิลปวัฒนธรรม หากยังสามารถเชื่อมตอเขากับบุคลากรทางสาขา
ตาง ๆ หนวยงาน และสถาบันในการสรางสรรคโครงการอื่น ๆ ภายภาคหนา
กําหนดการดําเนินงาน
*กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

29 กันยายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
30 พฤศจิกายน 2562
11 - 14 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
21 ธันวาคม 2562
2 มกราคม - 21 กุมภาพันธ 2563
22 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2563
3 มีนาคม – 7 มิถุนายน 2563
7 มิถุนายน 2563

เปดรับสมัครผลงาน
ปดรับสมัครผลงาน
เริ่มรวบรวมขอมูลผูส มัคร
สัมภาษณผูสมัครเพื่อคัดเลือกผลงาน
ประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงาน
ประกาศผลการคัดเลือก (8 ผลงาน)
ประชุมผูไ ดรับคัดเลือก
กระบวนการสรางผลงาน
สรางสรรคผลงานบนพื้นที่และเขารวมกิจกรรมในโครงการ
ระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการ
ปดโครงการและประกาศผล

** เนื่องจากโครงการเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเปนสําคัญ วันเปดนิทรรศการตอสาธารณชนจึงเปนจุดเริ่มตนในการ
แสดงกระบวนการสรางสรรคเทานั้น ไมใชวันที่ผลงานแลวเสร็จ
คุณสมบัตผิ ูสมัครเขารวมโครงการ
1. มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย และพํานักอยูในประเทศไทย
2. มีอายุระหวาง 23-40 ป
3. มีการสรางสรรคผลงานในแขนงงานศิลปะรวมสมัยหรืองานที่เปนฐานจากงานสาขาอื่นๆ โดยมีศลิ ปะเปนแกนกลางในการ
สรางผลงาน
4. สามารถเขารวมโครงการและกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวของตามที่กําหนด อันมีผลตอการพิจารณาตัดสิน
5. สามารถจัดสรรเวลาการเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ และศิลปนในพํานักตองเปนไปตามเงื่อนไขหอศิลป กรณีไดรับทุน
สนับสนุนตามขอกําหนด
** สําหรับผูที่ตองการสงผลงานที่สรางสรรคโดยศิลปนมากกวา 1 คนขึ้นไปหรือการทํางานเปนกลุม (collective) ซึ่งกลุม
ศิลปนดังกลาวจะตองมีประสบการณในการทํางานรวมกันอยางนอย 3 ผลงานขึ้นไป
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ประเภทของผลงาน
โครงการบมเพาะศิลปนรุนใหมหรือศิลปนที่อยูในชวงเริ่มตนของการทํางานครั้งนี้เปดรับผลงานศิลปะรวมสมัยไมจาํ กัดรูปแบบ
** ทุกผลงานจะตองมีฐานทางความคิดและรูปแบบโดยคํานึงถึง กระบวนการ เพื่อพัฒนาผลงานของศิลปนเปนหลักตลอด
ระยะเวลาการจัดแสดง ทางโครงการไมรับพิจารณาผลงานที่สรางเสร็จสมบูรณแลว แตจะรับพิจารณาโครงการที่อยูในระหวาง
การพัฒนา และไมรับพิจารณาผลงานที่เคยสงเขารวมโครงการอื่นๆ หรือผานการสรางสรรคเต็มรูปแบบมากอน หรือผลงานที่
ตองการเพียงพื้นที่เปนหลักเพื่อจัดแสดงโดยไมสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคในการพัฒนาและเรียนรูของศิลปน
ขั้นตอนการสงผลงานเขารวมโครงการ
1. สงใบสมัครเขารวมโครงการโดยผูเ ขารวมโครงการตองกรอกรายละเอียดชื่อ-นามสกุลที่อยูและรายละเอียดอื่นๆ ในใบ
สมัครอยางชัดเจนครบถวน ผูที่กรอกใบสมัครไมครบถวนจะถือเปนโมฆะ
2. สงประวัตผิ ูสมัคร (resume) และเอกสารแสดง 3 ตัวอยางผลงานที่ผา นมา ตามรูปแบบเอกสารใบสมัครที่กําหนดขึ้น
บันทึกเปน PDF ขนาดไมเกิน 2 MB
3. สงเอกสารนําเสนอโครงการการสรางสรรคผลงานสําหรับโครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุน ใหม (Early Years
Project) ขนาดไมเกิน 8 MB โดยระบุขอมูลดังตอไปนี้
• ชื่อผลงานและแนวความคิดของผลงาน (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4)
• ภาพรางตนแบบ ภาพสามมิติ หรือภาพถายผลงานที่ตองการสงเขารวมโครงการที่ตองการนําเสนอ
• แบบแผนการนําเสนอกระบวนการทางความคิดทีส่ รางขึ้นสําหรับโครงการ Early Years Project (timeline ใน
การทํางานในชวงเวลาโครงการ) โดยในขั้นตอนการนําเสนอจะตองระบุรายละเอียดรูปแบบการสรางงาน
• แผนงานการใชงบประมาณในการสรางสรรคผลงานในงบประมาณทีไ่ มเกิน 60,000 บาท โดยแบงเปนสองงวด
(งวดแรกเริ่มตนสรางสรรคผลงานจํานวน 40,000 บาท และงวดสองระยะพัฒนาผลงานครั้งทีส่ อง 20,000 บาท)
• แผนการสนับสนุนจากแหลงอื่นนอกเหนือจากทุนในการสรางสรรคดังกลาว (หากมี)
4. แนบเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมที่คิดวาสอดคลองกับโครงการที่จะนําเสนอ ยกตัวอยางเชน ขอมูลวิจัย ภาพราง ภาพสามมิติ
แผนที่ความคิด (mind map) บทกวี และบทความ ฯลฯ ขนาดไมเกิน 5 MB (หากมี)
5. สงขอมูลการสมัครออนไลนไดที่ อีเมลโครงการ Early Years Project: earlyyearsproject@gmail.com เทานั้น
ระบุหัวขอ “EYP5 สมัครเขารวมโครงการ”
** ผูสมัครสามารถสงผลงานเขารวมโครงการไดคนละ 1 ชิ้นเทานั้น โดยผลงานและแนวความคิดจะตองเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูสมัครโดยชอบธรรม
*** ในกรณีที่เปนโครงการทํารวมกับผูอื่นกรุณาระบุวาโครงการนี้มีผูรวมสรางสรรคทั้งหมดกี่คน และระบุรายละเอียดของ
หนาที่ของแตละคน
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หลักเกณฑในการประเมินผลงานและเกณฑการตัดสินทุนสนับสนุน
กระบวนการตัดสินผลงานแบงเปน 2 ชวง โดยชวงแรกเปนการคัดเลือก 8 ศิลปนซึ่งจะพิจารณาจากขอมูลผลงานที่ผานมาและ
คุณภาพของโครงการที่สงเขารวมรวมถึงทักษะในการนําเสนอและสื่อสารถึงผลงาน และชวงที่สองเปนการพิจารณาจากประสิทธิผล
ของการเขารวมโครงการผานการนําเสนอผลงานที่แลวเสร็จ และโครงการของศิลปนนําเสนอเพื่อรับทุนการเดินทางและการเปน
ศิลปนพํานัก โดยทุกขั้นตอนศิลปนควรแสดงใหเห็นถึงคุณภาพในผลงานโดยการใหคะแนนตามเกณฑดังตอไปนี้
1. (Potentiality) ความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปนรุนใหมและศิลปนอาชีพในอนาคต การแสดงให
เห็นถึงแนวความคิดการปฏิบตั ิ รวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สามารถนําเสนอความเปนเอกลักษณ
2. (Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานที่มีตอความเปนศิลปะรวมสมัย หรือความเชื่อมโยงศิลปะตอสภาพสังคมและความ
เปนไปในปจจุบัน รวมถึงการนําเสนอทักษะรูปแบบและความคิดที่ตอบสนองตอยุคสมัยความเขาใจในการเกิดขึ้นของการ
ตอบสนองการรับรู พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณตางๆ อันเปนผลมาจากการที่
ผลงานมีปฏิสัมพันธกับผูชม สังคม และสาธารณะ
3. (Process) การแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการสรางสรรคผลงาน ทั้งเพื่อการเรียนรู การคนควา การสรางสรรคผลงานที่
มีที่มาที่ไปในการสรางสรรคที่เปนคุณภาพ
4. (Criticality/Self-Criticality) ความสามารถสื่อสารดวยภาษาทางความคิดวิเคราะห การมีองคประกอบของความคิด การ
แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงความคิดเขาสูผลงาน รวมถึงคุณสมบัติของศิลปนในการเปดกวางใหผลงานศิลปะสามารถถูก
ถกเถียง ศึกษา วิพากษวิจารณจากระเบียบวิธีที่หลากหลาย
5. (Practicality/Execution) การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในขั้นตอนการทํางานของศิลปนโดยยึดถือความสมบูรณของ
กระบวนการทั้งหมดในการสรางสรรคผลงาน บนพื้นฐานของความเปนไปไดจริงตั้งแตการเขียนโครงการ การจัดการ
ผลงาน การจัดการกับพื้นที่ เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานอยางเปนมืออาชีพ
6. (Commitment) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น และความรับผิดชอบ ทั้งในระหวางการเขารวมโครงการ และในทัศนคติ
ตอการปฏิบัติงานของตนเอง
การประกาศผลผูเ ขารวม
การประกาศผลผูทไี่ ดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการจะแจงผานชองทางโทรศัพท
และ Early Years Project page (www.facebook.com/EarlyYearsProject)
baccpage (www.facebook.com/baccpage)
เว็บไซตหอศิลปกรุงเทพฯ (www.bacc.or.th)
เกี่ยวกับโครงการ Early Years Project
Early Years Project เปนโครงการมุงสนับสนุนศิลปนรุนใหม โดยเนนกระบวนการในการบมเพาะศิลปนรุนใหมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ใหพวกเขาไดมีความรู ทักษะ ประสบการณ และความสามารถในการประยุกตการสรางสรรคผลงานศิลปะใหสอดคลองไปกับ
เสนทางอาชีพศิลปนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ไมวาจะเปนการผลิตผลงาน การจัดแสดงผลงานในพื้นที่สาธารณะ การคิด
วิเคราะห-วิพากษถึงความหมายของผลงานและกระบวนการทํางาน การทํางานรวมกับเครือขายศิลปน หรือผูที่เกี่ยวของเชน
ภัณฑารักษ นักวิจารณ นักวิชาการ และสาธารณชน เพื่อศึกษาผลงานของศิลปนเพื่อใหเห็นถึงวาทกรรมหรือแนวคิดรวมถึงประเด็น
ตางๆ ที่อยูในความสนใจของศิลปนรุนใหม อีกหนึ่งหลักการสําคัญในโครงการนี้คือ การเปนฐานเพื่อสรางเครือขายของศิลปนในการ
ทํางานรวมกันระหวางบุคคลและภาคสวน โดยผสานศาสตรและองคความรูจากหลากหลายสาขาเขาไวดวยกัน เพื่อใหศิลปนไดนํา
ความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดทั้งในระบบนิเวศนของศิลปะหรือสาขา
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อื่นๆ โดยในทายสุดของโครงการคือ การใหทุนในการเปนศิลปนพํานัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทาง
ตางประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสรางเครือขายสําหรับศิลปนในแตละรุนเพื่อเคลื่อนตัวในการทํางานตาม
สาขาอาชีพ
เกี่ยวกับทุนศิลปนพํานัก (Artist Residency Funding)
ทุน Artist Residency Funding มอบใหแกผูไดรับทุนจากผลงานและการทํางานของศิลปนที่แสดงถึงศักยภาพ โดยเงื่อนไขของทุนนี้
ประกอบไปดวย การเดินทางเปนศิลปนที่พํานักและทํางานตางประเทศเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน ในสถานพํานักที่จัดเตรียม
รวมกับศิลปนดวยความเหมาะสมในรูปแบบผลงานและความสนใจ จุดประสงคของทุนคือ เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการสรางสรรค
ที่สะทอนความหมายของศิลปะบนพื้นที่เฉพาะ การทดลองทํางานบนฐานตางจากสภาพแวดลอมเดิม การแลกเปลี่ยนที่เชื่อมบริบท
ทองถิ่นไปสูบริบทโลก ทุนศิลปนพํานักนี้เสริมสรางศักยภาพของศิลปนขามพรมแดนและวัฒนธรรมเปนสะพานเชื่อมกลไกระหวาง
การทํางานศิลปะและบริบททางสังคมอื่นๆ รวมถึงสรางโอกาสในการพัฒนาทั้งสวนบุคคลและทางสาขาอาชีพ
เกี่ยวกับทุนการเดินทางตางประเทศ (Mobility Funding)
Mobility Funding คือทุนสนับสนุนการเดินทางตางประเทศของศิลปน โดยขอบเขตของทุนมี 2 รูปแบบคือ การมีโครงการและ
แผนการเดินทางอยูเดิมภายในระยะเวลาของทุน (1 ปนับจากวันที่ไดรับทุน) เพื่อการแสดงงานการทําโครงงานวิจัยหรือการเคลื่อน
ตัวในการทํางานของศิลปน หรืออีกรูปแบบคือ การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมแหลงศิลปะตางประเทศ (Art Biennale, Art Festival, Art
Fair) พื้นที่ศิลปะ สตูดิโอศิลปน พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ทางศิลปะ โดยทุนการเดินทางนี้จุดประสงคเปนการเชื่อมศิลปนเขาสูพื้นที่
และความเคลื่อนไหวของศิลปะและศิลปนในระดับนานาชาติ เพื่อเปดโลกทัศนในการทํางาน การสรางประสบการณ และความรูและ
ความเขาใจคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเทียบเคียง รวมถึงการสรางเครือขายที่สําคัญเพื่อการเคลื่อนตัว
เกี่ยวกับกิจกรรมบมเพาะศิลปน
กิจกรรมบมเพาะศิลปนในโครงการสนับสนุนศิลปน Early Years Project โดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เกิดจาก
แนวคิดเพื่อตองการสนับสนุนศิลปนรุนใหมใหมีความรูความเขาใจในระบบและโครงสรางตางๆ ในโลกศิลปะ และการผลิตงาน
สรางสรรคที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง กิจกรรมบมเพาะศิลปนนี้ประกอบไปดวย การเสริมสรางทักษะความรูและ
โลกทัศนของศิลปนรุนใหมในการทํางาน และการพัฒนาศักยภาพผานรูปแบบกิจกรรมปฏิบัติการ การเสวนา การบรรยายการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณรวมกับผูคนในสาขาตางๆ รวมถึงการทําความรูจักกับเครือขายและกลไกในโลกศิลปะ กิจกรรม
นี้มีจุดประสงคในการบมเพาะและพัฒนาอาชีพของศิลปนบนพื้นฐานของความหลากหลายการดํารงอยูและเคลื่อนตัวในสาขาอาชีพ
รวมถึงการชี้แนะถึงแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางสนับสนุนและปจจัยที่เกี่ยวของกับศิลปนรุนใหม
โครงการ Early Years Project
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ริเริม่ และดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ติดตอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท +66 2 214 6630 - 8 ตอ 533
อีเมล earlyyearsproject@gmail.com
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