
 

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017   

“Lesson Abroad Series (บทเรียนจากตางแดน)” ครั้งท่ี 2 

ณ หอง Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 2 – ประสบการณจากไตหวันเสวนาโดย Margaret Shiu (Bamboo Curtain Studio, New Taipei 

City) 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. 

ดําเนินรายการ โดย ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท (ผูอํานวยการ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

กิจกรรม Art Talk ครั้งท่ีสองในหัวขอรวม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากตางแดน)” ของปนี้ จะจัด

ข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. โดยมี Ms. Margaret Shiu ผูกอตั้ง Bamboo Curtain 

Studio ณ นคร New Taipei City ตนแบบสําคัญหนึ่งของเอเซียและนานาชาติดานการสงเสริมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนทางดานศิลปะรวมสมัยระหวางประเทศ รวมถึงเปนตัวอยางท่ีกลาวขวัญดานการอนุรักษและ

รังสรรคบริบทใหมใหกับพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรมเกาอันทรงคุณคาผานกิจกรรมทางศิลปะ 

แมวาจะมีพ้ืนเพมาทางสายเศรษฐศาสตร Margaret Shiuไดอุทิศตนมาอยางตอเนื่องกับกิจกรรมดานการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศและดานการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีถูกทอดท้ิงใหนํากลับมาใชสอยใหม จาก

การท่ีเธอรูจักบุคคลมากมายในองคกรตางๆ นักกิจกรรมทางวัฒนธรรมคนสําคัญของไตหวันผูนี้สามารถ

ปรับเปลี่ยนใหอาคารโรงงานเกาหลายท่ีกลายเปนพ้ืนท่ีของกิจกรรมสรางสรรค อีกท้ังองคกร Bamboo 

Curtain Studio ท่ีเธอเปนผูกอตั้งไดรณรงคและสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของศิลปนตอการพัฒนาดาน

วัฒนธรรม สังคม ลิ่งแวดลอม รวมถึงสรางเครือขายกับองคกรตางๆท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

กิจกรรมครั้งนี้เหมาะกับผูท่ีสนใจงานดานการอนุรักษสถาปตยกรรมดวยกิจกรรม งานบริหารกิจกรรมทาง

ศิลปะ งานการจัดการวัฒนธรรมดวยยุทธศาสตรการประสานเชื่อมตอองคกรภาคตางๆเขาดวยกันตลอดจน

ศิลปนท่ีสนใจไปรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (Exchange program) ตางๆ  

นอกเหนือไปจากเนื้อหาท่ีเก่ียวกับองคกรและประสบการณการทํางานสวนตัวแลว Ms. Margaret Shiu จะ

อภิปรายบริบทของวงการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของไตหวัน รวมถึงเปดโอกาสใหตั้งคําถามและรวมเสวนา

ประเด็นตางๆท่ีเชื่อมโยงดวย  

อนึ่ง หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ไดจัดกิจกรรมศิลปะสนทนา (BACC Art Talk 2017) มาอยาง

ตอเนื่องซ่ึงในป พ.ศ. 2560 นี้ จะจัดในหัวขอรวม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากตางแดน)” โดย

เนนหนักประเด็นดานความเคลื่อนไหวและปรากฏการณท่ีสําคัญ บทเรียนท่ีไดจากประสบการณท่ีผานมา 



 

ยุทธศาสตรท่ีนาสนใจ และแนวโนมของการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลปและศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติตางๆท้ังนี้เพ่ือเปนกรณีศึกษาใหกับผูเขารวมฟงและรวมเสวนา ในการมองสะทอนกลับตอสิ่งท่ีเกิด

ข้ึนกับประเทศไทยในปจจุบัน และมีวิทยากรท้ังจากตางประเทศและในประเทศมารวมอยางนอยสามครั้งในปนี้  

 

ดําเนินการเสวนาดวยภาษาอังกฤษ และมีแปลเปนภาษาไทยประกอบ 

ไมตองสํารองท่ีนั่งลวงหนา และไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACC Art Talk 2017 

“Lesson Abroad Series” 2 

Second Talk - Experience from Taiwan, led by Ms.  Margaret Shiu (Bamboo Curtain Studio 

Founder, New Taipei City) 

27 July 2017 (Thursday), 16.00 – 18.00  

At Friends of BACC room, 6th floor  

Moderated by Dr. Paramaporn Sirikulchayanont (Director of Art Centre, Silpakorn University) 

 

The second Art Talk of BACC of “Lesson Abroad Series” will be on 27th of July (Thursday), 

led by Ms. Margaret Shiu, the founder of the Bamboo Curtain Studio, New Taipei City, which 

is a major model of Asian and international circles for its active role in promoting an 

exchange program on contemporary arts, as well as in conserving and regenerating a new 

context for old valuable architectural spaces through art and creative activities.  

 

Despite her background on Economics, Margaret Shiu has advocated for international 

cultural exchanges and reuse of space as art facilities for urban regeneration.  Due to her 

many contacts in the central administration, this prominent Taiwanese cultural activist has 

succeeded in saving lots of interesting old industrial buildings for creative space for art. As 

the director of an alternative space, the Bamboo Curtain Studio, she has activated many 

issues on artist´s role in cultural, social and environmental development and has networked 

with various international art organizations for research and collaborations. 

 

This program is suitable for those with an interest in architectural regeneration with activities, 

cultural management with collaborative strategies and cultural exchange programs. Besides 

the subject of her own organization and personal experiences, the speaker will share the 

context of contemporary art & culture scenes of Taiwan, and open the floor to the audience 

to both share and ask questions.  

 



 

BACC has organized the Art Talk program for three years. The 2017 series is 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.  

 

**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 

------ 
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