ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017

“Lesson Abroad Series (บทเรียนจากตางแดน)” ครั้งที่ 1
ณ หอง Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1 – ประสบการณจากมาเลเซีย เสวนาโดย BadrolhishamMohamad Tahir (Galeri Petronas,
Kuala Lumpur)
วันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. – 12.30 น.
ดําเนินรายการ โดย ดร. เตยงาม คุปตะบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

หอศิลปวัฒ นธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเขารวมกิจกรรมศิลปะสนทนา ประจําป2560 ( BACC Art
Talk 2017) ซึ่งจะจัดในหัวขอรวม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากตางแดน)” โดยเนนหนักประเด็น
ดานความเคลื่อนไหวและปรากฎการณที่สําคัญ บทเรียนที่ไดจากประสบการณที่ผานมา ยุทธศาสตรที่นาสนใจ
และแนวโนมของการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลปและศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติตางๆทั้งนี้เพื่อเปน
กรณีศึกษาใหกับผูเขารวมฟงและรวมเสวนาในการมองสะทอนกลับตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปจจุบัน
และมีวิทยากรทั้งจากตางประเทศและในประเทศมารวมอยางนอยสามครั้งในปนี้

กิ จ กรรม Art Talk ครั้ ง แรกในป นี้ จะจั ด ขึ้ น ในวั น อาทิ ต ย ที่ 23 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. โดยมี
Mr.Badrolhisham Mohamad Tahir มาถายทอดประสบการณของเขาในการเปนภัณฑารักษตั้งแตป 2556
จนถึ งป จ จุ บั น ที่ Galeri Petronasองค ก รทางด านศิ ล ปวั ฒ นธรรมจากภาคเอกชนที่ สํ าคั ญ ของนคร Kuala
Lumpur ตลอดจนสถานการณของวงการทัศนศิลปรวมสมัยของมาเลเซีย
นอกเหนือไปจากประสบการณดานภัณฑารักษแลว Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir ยังจบการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตทางดานศิลปะจาก Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิจัย ของ
National Visual Art Gallery Malaysia และสอนหนั ง สื อ ที่ University Teknologi MARA และยั ง เป น
นักวิชาการและนั กเขีย นดานทั ศนศิ ลป ที่มีงานเขียนชั้น นํามากมาย อาทิ แคตตาล็อกประกอบนิทรรศการ
Young Malaysian Artists series 1-3 นิ ท รรศการ BicaraSifu: Art from Malaysian Public University
และ นิทรรศการ Earthwork: Malaysian Contemporary Ceramics
การเสวนาครั้งนี้เหมาะกับศิลป น นักจัดการ ผูที่อยูในแวดวงทัศนศิลป และศิลปวัฒ นธรรม ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปที่สนใจแวดวงดังกลาวของประเทศเพื่อนบานและในระดับภูมิภาคอาเซียน

นอกเหนื อไปจากเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วกั บ องค ก รและประสบการณ ก ารทํ างานส ว นตั ว แล ว Mr. Badrolhisham
Mohamad Tahirจะอภิปรายบริบทของวงการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของมาเลเซีย รวมถึงเปดโอกาสใหตั้ง
คําถามและรวมเสวนาประเด็นตางๆที่เชื่อมโยงดวย

ไมตองสํารองที่นั่งลวงหนา และไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม

ดําเนินการเสวนาดวยภาษาอังกฤษ และแปลเปนภาษาไทยประกอบดวยหูฟง (มีจํานวนจํากัด) โปรดสํารอง
การใชหูฟง โดยกรอกขอมูลที่ https://goo.gl/forms/wnv1Krq6dpfOP7H23
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายการศึกษา 02-214-6630-8 ตอ 519 หรือ education@bacc.or.th

BACC Art Talk 2017

“Lesson Abroad Series” 1
First Talk - Experience from Malaysia, led by Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir
(GaleriPetronas, Kuala Lumpur)
23 July 2017 (Sunday), 11.00 – 12.30
At Friends of BACC room, 6th floor
Moderated by Dr. Toeingam Guptabutra (Silpakorn University)

BACC would like to invite the public to participate in a BACC Art Talk 2017 program, which
will be held under the theme “Lesson Abroad”, with the focus on major movements,
trends, lessons, experiences and strategies of the international circle of art & culture
management. These can be a useful case study for local audiences to reflect on the current
Thai scene. Both local and international speakers will join in at least three events in this
years’ series.

The first talk will be on 23th of July (Sunday), led by Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir. This
master degree graduate on Fine Art from Goldsmiths, University of London, is the current
curator of Galeri Petronas, a major privately-run cultural agency in Kuala Lumpur. This
internationally recognized curator will share information regarding his over four years on this
job, as well as talking about the general contemporary visual art scene of Malaysia.
Apart from his curatorial work, Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir is a distinct art scholar and
also a former director of research unit, National Visual Art Gallery Malaysia. As a productive
writer, he contributes numerous articles and essays on the subjects of fine arts in Malaysia,
as both the writer and the editor. Among them are exhibition catalogues of Young Malaysian
Artists series 1-3, Bicara Sifu: Art from Malaysian Public Universityand Earthwork: Malaysian
Contemporary Ceramics.

This program is suitable for artists, those in art management, visual art and cultural circles, as
well as the general public who have an interest in the subjects of both neighboring and
ASEAN countries. .

**Lecture is conducted in English, with Thai translation and
Free of charge
No reservation is required.
For more information, please contact education@bacc.or.th or 02 214 6630 ext. 519

รายการศิ ล ปะสนทนา (Art Talk) ครั้ งแรกของ BACC ในปนี้ จะเริ่มในวัน อาทิตยที่ 23 นี้ แล วนะคะ เวลา
11.00 - 12.30
ในหั ว ข อ "บทเรี ย นจากต า งแดน : ประสบการณ จ ากมาเลเซี ย (Lesson Abroad: Experience from
Malaysia)" ณ หอง Friends of BACC, ชั้น 6
Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir วิทยากร นอกจากจะเปนภัณฑารักษของ Galeri Petronas องคกร
ทางศิลปวัฒนธรรมเอกชนสําคัญของมาเลเซียแลว ยังเปนนักวิชากรและนักวิจัยทางดานทัศนศิลปคนสําคัญใน
ระดับภูมิภาคอีกดวย
นิทรรศการสําคัญๆ ที่ Mr. Tahir ไดเปนผูจัด เชน Young Malaysian Artist : New Object(ion) series 1–
3 และเปนภัณฑารักษรับเชิญของ South East Asia Art Triennial, Jakarta 2013 และ 2016;
ขอเชิญมารับฟงและแลกเปลี่ยนประสบการณ ดานการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลป ดําเนินรายการโดยใช
ภาษาอั ง กฤษเป น หลั ก ท า นที่ ต อ งการสํ า รองหู ฟ ง สํ า หรั บ การแปลเป น ภ าษาไทย กรุ ณ าแจ ง ที่
https://goo.gl/forms/wnv1Krq6dpfOP7H23 หรือติดตอมาทาง inbox เพจการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ
ไดเลยคะ

