
 

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017  
“Lesson Abroad Series (บทเรียนจากตางแดน)” ครั้งท่ี 1  

ณ หอง Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 1 – ประสบการณจากมาเลเซีย เสวนาโดย BadrolhishamMohamad Tahir (Galeri Petronas, 

Kuala Lumpur) 

วันอาทิตยท่ี 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. 

ดําเนินรายการ โดย ดร. เตยงาม คุปตะบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเขารวมกิจกรรมศิลปะสนทนา ประจําป2560 ( BACC Art 

Talk 2017) ซ่ึงจะจัดในหัวขอรวม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากตางแดน)” โดยเนนหนักประเด็น

ดานความเคลื่อนไหวและปรากฎการณท่ีสําคัญ บทเรียนท่ีไดจากประสบการณท่ีผานมา ยุทธศาสตรท่ีนาสนใจ 

และแนวโนมของการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลปและศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติตางๆท้ังนี้เพ่ือเปน

กรณีศึกษาใหกับผูเขารวมฟงและรวมเสวนาในการมองสะทอนกลับตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยในปจจุบัน

และมีวิทยากรท้ังจากตางประเทศและในประเทศมารวมอยางนอยสามครั้งในปนี้  

 

 

กิจกรรม Art Talk ครั้ งแรกในปนี้  จะจัด ข้ึน ในวันอาทิตย ท่ี  23 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. โดย มี 

Mr.Badrolhisham Mohamad Tahir มาถายทอดประสบการณของเขาในการเปนภัณฑารักษตั้งแตป 2556 

จนถึงปจจุบันท่ีGaleri Petronasองคกรทางดานศิลปวัฒนธรรมจากภาคเอกชนท่ีสําคัญของนคร Kuala 

Lumpur ตลอดจนสถานการณของวงการทัศนศิลปรวมสมัยของมาเลเซีย  

นอกเหนือไปจากประสบการณดานภัณฑารักษแลว Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir ยังจบการศึกษา

ระดับมหาบัณฑิตทางดานศิลปะจาก Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิจัย ของ 

National Visual Art Gallery Malaysia และสอนหนั งสือ ท่ีUniversity Teknologi MARA และยั งเปน

นักวิชาการและนักเขียนดานทัศนศิลปท่ีมีงานเขียนชั้นนํามากมาย อาทิ แคตตาล็อกประกอบนิทรรศการ 

Young Malaysian Artists series 1-3 นิทรรศการ BicaraSifu: Art from Malaysian Public University 

และ นิทรรศการ Earthwork: Malaysian Contemporary Ceramics 

การเสวนาครั้งนี้เหมาะกับศิลปน นักจัดการ ผูท่ีอยูในแวดวงทัศนศิลปและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบุคคล

ท่ัวไปท่ีสนใจแวดวงดังกลาวของประเทศเพ่ือนบานและในระดับภูมิภาคอาเซียน  



 

นอกเหนือไปจากเนื้อหาท่ีเก่ียวกับองคกรและประสบการณการทํางานสวนตัวแลว Mr. Badrolhisham 

Mohamad Tahirจะอภิปรายบริบทของวงการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของมาเลเซีย รวมถึงเปดโอกาสใหตั้ง

คําถามและรวมเสวนาประเด็นตางๆท่ีเชื่อมโยงดวย  

 

 

ไมตองสํารองท่ีนั่งลวงหนา และไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

 

 

ดําเนินการเสวนาดวยภาษาอังกฤษ และแปลเปนภาษาไทยประกอบดวยหูฟง (มีจํานวนจํากัด) โปรดสํารอง

การใชหูฟง โดยกรอกขอมูลท่ี https://goo.gl/forms/wnv1Krq6dpfOP7H23  

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีฝายการศึกษา 02-214-6630-8 ตอ 519 หรือ education@bacc.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/wnv1Krq6dpfOP7H23


 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายการศิลปะสนทนา (Art Talk) ครั้งแรกของ BACC ในปนี้ จะเริ่มในวันอาทิตยท่ี 23 นี้แลวนะคะ เวลา 

11.00 - 12.30  

ในหัวขอ "บทเรียนจากตางแดน : ประสบการณ จากมาเลเซีย (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 ท่ี Mr. Tahir ไดเปนผูจัด เชน Young Malaysian Artist : New Object(ion) series 1–

3 และเปนภัณฑารักษรับเชิญของ South East Asia Art Triennial, Jakarta 2013 และ 2016; 

 

ขอเชิญมารับฟงและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลป ดําเนินรายการโดยใช

ภ าษาอังกฤษ เป นหลัก  ท าน ท่ีต องการสํ ารองหูฟ งสํ าห รับการแปลเป นภาษาไทย กรุณ าแจ ง ท่ี 

https://goo.gl/forms/wnv1Krq6dpfOP7H23 หรือติดตอมาทาง inbox เพจการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ

ไดเลยคะ  

 

https://goo.gl/forms/wnv1Krq6dpfOP7H23
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