
 

BACC Experimental Project 

วันท่ี : 21 ตุลาคม - 19 มกราคม 2554 

สถานท่ี: หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

BACC Experimental Project เปนโครงการเชิงทดลองของหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ท่ีเปดรับ

โครงการจากภัณฑารักษและศิลปนในการนําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการขนาดเล็กบนพ้ืนท่ีของหอศิลปฯ 

โครงการสนับสนุนการนําเสนอความคิดในเชิงคนหาและตั้งคําถามของผูผลิตงาน ท่ีเปนผลจากความเปลี่ยนแปลง

อยางไมหยุดนิ่งของวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม รวมถึงความสัมพันธและบทบาทของผูคนท่ีสับเปลี่ยนสืบเนื่องจากการ

เกิดข้ึนของเหตุการณทางสังคมตางๆ จุดประสงคของโครงการคือการกระตุนใหศิลปนหรือผูผลิตงานเกิดการรื้อคิด 

ทบทวน พิจารณาตั้งคําถามเพ่ือหาเหตุผล หรือเพ่ือทดลองความเปนไปไดในแงมุมตางๆ ทางศิลปะ และสื่อสาร

สาระสําคัญเหลานี้สูสาธารณชนในวงกวาง 

  

จากประวัติศาสตรทางความคิดท่ียึดถือเปนประเพณีนิยมและยากตอการเปลี่ยนแปลง โครงการ BACC 

Experimental Project มีเปาหมายในการนําเสนอกระแสความคิดอันหลากหลายเพ่ือใหเกิดบทสนทนาระหวาง

สิ่งท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันท่ีเปนผลจากอดีตและความเปนไปไดในอนาคต รวมถึงการสรางประสบการณและมุมมอง

สะทอนความคิดยอนแยงตอประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัย  BACC Experimental Project เริ่มตนดวย

นิทรรศการจาก 2 โครงการคือ 24Hours : 24 Days exhibition และ หอศิลปบริการ จัดแสดงระหวางเดือน

ตุลาคม 2553 ถึงเดือน มกราคม 2554  

รายละเอียดโครงการสอบถามไดท่ีฝายนิทรรศการ Tel: 02-214-6630 Fax: 02-214-6639  

email: bacc.exhibition@gmail.com  

สื่อมวลชน ติดตอ ฝายประชาสัมพันธ โทร. 02 2146630-8 # 519 email : prbacc@hotmail.com 

www.bacc.or.th 

http://www.bacc.or.th/


 

24Hours : 24 Days exhibition  

กลุมศิลปนในนาม 24 hrs. art project 

รวมประสานงาน นิกันต์ิ วะสีนนท ( ภัณฑารักษ /ผประสานงานโครงการ) 

ศิลปน: วรรณพล แสนคํา, ชัยวัช เวียนสันเทียะ , เอกลักษณ สระแกว ,พีรนันท จันทมาศ , กัมปนาท สังขสร , 

สิทธินนท พงศรักธรรม, ชัยรตัน มงคลนัฏ , พฤกษ โตหม่ืนไวย , ขวัญชัย ลิไชยกุล , กฤษฎา ดุษฎีวนิช , ศุภวฒัน 

วัฒนภิโกวิท 

  

ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

21 ต.ค. ถึง 13 พ.ย. 2553 (พิธีปดงานวันสุดทาย) 

 

แนวความคิด 

การพูดถึงบริบทของหอศิลป บทบาท หนาท่ี การจัดการ สิ่งท่ีสะทอนออกสูสาธารณะ : สิ่งท่ีสาธารณะมองเขามา 

หอศิลปใหอะไรกับคนดู กับศิลปน กับตัวหอศิลปเอง 24 hrs. art project ในครั้งนี้เปนเสมือนการท่ีเราในฐานะ

คนทํางานศิลปะมองเขาหาระบบตางๆของวงการศิลปะ แลวชํา แหละมันออกมาเปนการวิพากษวิจารณ ติเพ่ือกอ 

โดยการสรางประเด็นและชุดคําถามจากสิ่งท่ีเปนอยู จากความเปนจริงในอีกประเด็นหนึ่งรองลงมาคือในเรื่องของ

คุณคาของงานศิลปะกับขยะ ในสวนนี้อาจจะพาดพิงถึงเวทีการประกวดตางๆ ตัวศิลปน และนักวิจารณ วาอะไร 

ใครเปนผูใหคุณคาแกผลงานชิ้นนั้นๆ ผลงานศิลปะท่ีถูกคัดออก ผลงานศิลปะท่ีศิลปนมองวาลมเหลวไมประสบ

ความสําเร็จ ฯลฯ สุดทายแลวมันเปนผลงานศิลปะหรือขยะจากกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะ  

 

 

 

  



 

หอศิลปบริการ - Museum Serve 

โดย กลุมศิลปนในนาม ชั่ว คราว 

ภัณฑารักษ: สรศักดิ์ แซโงว พิสิฎฐกุล ควรแถลง 

ศิลปน: ตะวัน วัตุยา ศุภพงศ เหลาธีรศิริ สมโภชน แซอ่ัง มิตร ใจอินทร เก็ตโซ พงศรักธรรม อังกฤษ อัจฉริยโสภณ 

ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ยุรี เกนสาคู บริษัทยอนแยงสุนทรียะและสหาย 

  

19 พฤศจิกายน 2553 - 19 มกราคม 2554 

ณ บริเวณวินมอเตอรไซดรับจางขางหอศิลปฯ 

เปดงานนิทรรศการ: 19 พ.ย. เวลา 18:00 น. ณ บริเวณวินมอเตอรไซดรับจางขางหอศิลปฯ 

  

แนวความคิด 

พ้ืนท่ีทางศิลปะจากอดีตจนถึงปจจุบันนั้น มีวิวัฒนาการมาอยางหลากหลาย ในอดีตพ้ืนท่ีทางศิลปะถูกสรางข้ึนมา

จากขอบเขตทางศาสนาท่ีศิลปะไดกลมกลืนเปนสวนหนึ่งกับวิถีชีวิต แตตอมาจากการจัดการท่ียึดถือตามแบบ

ตะวันตก พ้ืนท่ีทางศิลปะเริ่มมีขอบเขตและท่ีทางเปนของตัวเองเปนเอกเทศจากสังคมในวงกวาง สถานท่ีท่ีสามารถ

จัดแสดงนิทรรศการตามท่ีตางๆ กอใหเกิดคุณประโยชนอยางสูงตอวงการศิลปะ แตในขณะเดียวกันทําใหการรับรู

ถึงศิลปะ เปนเอกเทศจากผูคนกลุมอ่ืนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได โครงการ หอศิลปบริการ หยิบยกประเด็นใน

การสรางพ้ืนท่ีทางศิลปะท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตอันหลากหลายของผูคนในสังคมปจจุบัน โดยจุดประสงคเพ่ือให

ศิลปะสามารถแทรกซึมสูชีวิตประจําวันของผูคนไดอีกครั้งหนึ่งเหมือนท่ีเคยเปนมาในอดีต แผนการดําเนินงานครั้ง

แรกของหอศิลปบริการนี้คือ หอศิลปจิตรกรรม ณ วินมอเตอรไซด โดยนําเสนอผลงานศิลปะจากศิลปน 9 คน 

ดานหลังเสื้อวินมอเตอรรับจาง 
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