ชวนเพื่อนพี่นองและผูรักศิลปะทุกทานรวมสงเสียงเพื่อการปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม
หอศิลปกรุงเทพฯโดยฝายกิจกรรมเครือขายขอเชิญชวนเพื่อนพองศิลปนและผูเกี่ยวของดานศิลปวัฒนธรรมทุก
สาขาไดมารวมลอมวงคุยปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม ในสาขาที่ทานสนใจเหลานี้

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 18.00..สาขาทัศนศิลป

วันเสารที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00..สาขาวรรณกรรม ชวนคิด ชวนคุยกับ ชมัยพร แสงกระจาง
จีระนันท พิตรปรีชา เนาวรัตน พงษไพบูลย ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00…สาขาศิลปะการแสดง ละคร ดนตรี ชวนคิดชวนคุย
กับ ประดิษฎ ปราสาททอง พิเชษ กลั่นชื่น จุมพล อภิสุข อรชุมา ยุทธวงษ ชลประคัลป จันทรเรืองฯลฯ

วันเสารที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 ....สาขาวัฒนธรรมชุมชน ศิลปะพื้นบาน ชวนคิดชวนคุยกับ
สุดดารา สุดฉายา ฉัตรวิชัย พรมทัตตเวที อเนก นาวิกมูล ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 สาขาออกแบบ ชวนคิดชวนคุยกับ ประธาน ธีระธาดา
ฯลฯ

วันเสารที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 สาขาภาพยนตร สื่อสมัยใหม ชวนคิดชวนคุยกับ กิตติศักดิ์
สุวรรณโภคิน ชลิดา เอื้อบํารุงจิตร นนทรีย นิมิตบุตร ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 สําหรับกลุมผูสะสมงานศิลปะ สื่อสารมวลชน ตลอดจน
ผูสนับสนุนงานศิลปะทั่วไป ชวนคิดชวนคุยกับ ทิวา สาระจูฑะ ธวัชชัย สมคง จารุวัตร วงศคําจันทร นําทอง
แซตั้ง อารท พีบีเอส ฯลฯ
ณ หองกระจก ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

อนึ่ ง กรณี ไ ม ส ามารถมาร ว มกิ จ กรรมล อ มวงคุ ย ได ท า นสามารถฝากข อ เสนอแนะว า ด ว ยการปฎิ รู ป
ศิลปวัฒนธรรมในทัศนะของทานไดที่ชองทาง WWW.bacc.or.th--->ปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม
หรือfacebook --->BACC
(โปรยปดทาย)”รวมกันเปลงเสียง-แสดงพลังการปฎิรูปศิลปวัฒนธรรมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ไดทุกชองทาง เรา
จะรวบรวมทุ ก เสี ย งของผู มี ใจให ว งการศิ ล ปะทุ กประเภทเพื่ อ รว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศนี้ ไปในทิ ศ ทางที่
สรางสรรคและยั่งยืน”
สํารองที่นั่ง/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝายกิ จกรรมเครือข าย โทร.02 2146630-8 ต อ 526,534 หรือ
ปณิธิ( โทร. 08 1570 1100 ,e-mail paniti.p@gmail.com

หลากหลายทัศนะของของคนทํางานศิลปะถึง “การปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม” จากกิจกรรมลอมวงคุยฯครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 ณ หองกระจก ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
ลักขณา คุณาวิชยานนท “หอศิลปฯกรุงเทพ ขอรับอาสามาเปนคนเริ่มตนลอมวงคุยกอน สวนหนึ่งเพราะวา
เรามองวาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไมไดถูกบรรจุไวในการปฏิรูปในวงอื่นๆ เลย คิดวาตรงนี้มันนาจะเปนบทบาท
ที่เรานาจะผลักดัน แลวก็เห็นวาคนที่อยูในวงการ ที่มีสวนไดสวนเสียจริงๆ กับเรื่องเหลานี้ ก็นาจะมาชวยกันคิด
ชวยกันมองวามันมีประเด็นปญหาหรือสิ่งใดๆ ที่จะทําไดจากนี้ตอไป หรือสิ่งที่เรายังรูสึกวามันยังขัดของใจอยู
กับภาวะ หรือวาการดําเนินอยูของเรื่องศิลปวัฒนธรรมในบานเรา”

มานิ ต ศรีวานิ ช ภู มิ “ถ าเราจะปฏิ รูป ศิ ลปวัฒ นธรรม ผมพบวาในแนวนโยบายพื้ น ฐานแห งรัฐ ที่ป รากฏใน
รัฐธรรมนูญ นั้น นอกจากจะตองทําในดานของศาสนา การสาธารณสุขอะไรตางๆ มีแนวนโยบายดานความ
มั่นคงของรัฐ ดานกฎหมาย ดานการตางประเทศแลว ควรจะมีหนึ่งหมวดวาดวยศิลปวัฒนธรรม ถึงจะ มีที่ยืน
มีตัวตนจริงๆ อันนี้คือการยกระดับของตัวประเด็นคําวาศิลปวัฒนธรรม ใหมันเปนหนึ่งหัวขอที่สําคัญ “
สุดดารา สุดฉายา “มองวางานวัฒนธรรมคือหัวใจสําคัญของงานปฏิรูป เพราะวางานวัฒนธรรมเปนงานที่จะให
แนวคิดการสรางคน เพราะฉะนั้นถาเราทํางานวัฒนธรรมไดดี มันจะสรางคนขึ้นมา และใหเขาใจกับทองถิ่น
เขาใจกับพื้นถิ่นที่ตัวเองอยูแลวก็สรางความยืดหยัด เขมแข็ง ใหเขาคิดเอง ทําเองได ไมตองมานั่งรอหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่ง”

เอส ภิรมย “รัฐบาลจะตองไมใชเจาของหรือเจาภาพความคิดและกระบวนการปฏิรูป เมื่อกี้พูดถึงจํานวนคน
พูดถึงอะไรก็ตาม มันเปนสวนหนึ่งของคําวากระบวนการปฏิรูปเราตองไมใชเสนอ หรือไปขึ้นตออํานาจรัฐนั้น
เหมือนกัน สอง อยาไปหลงกระแสวันนี้ ไมใชเสนอ ไมใชคิดกันแทบตาย แลวก็ไปฝากกํานัน ฝากกปปส. ตอง
ไม ใช ด ว ยเช น กั น เรากํ าลั งเสนอใคร เจ าของคําวาปฏิรูป เจาของผลลัพธของการปฏิรูป ที่เรากํ าลังจะทํ า
เจาของคือสังคมไทย”

จารุวัตร วงศคําจันทร “วงการศิลปะเมืองไทย สวนใหญ ขึ้นอยูกับกระทรวงศิลปวัฒ นธรรมซะเปนสวนใหญ
หรือรัฐบาล เปนไปไดมั้ย ถาเราจะปฏิรูปฝากเขาไปวา คนที่เปนรัฐมนตรีกระทรวงศิลปวัฒนธรรม อยากใหคน
ที่มาจากฝงที่เปนศิลปะ หมายความวา คนที่มีความรูทางดานศิลปะโดยตรง เปนไปไดมั้ย คือผมไมอยากให
เปนรัฐมนตรีที่เปนนักการเมือง”
สมานรัชฎ(อิ๋ง) กาญจนวณิชย “แตที่เราอาจจะทําไดก็คือ สงเสริม เชน ใหชวยโรงหนังที่มันเปนอิสระ อยาง
พวกเล็ ก ๆ ตามต า งจั ง หวั ด บ า ง ตามที่ ลิ โ ด ห รื อ อะไรพวกนี้ บ า ง เป น ต น space ซึ่ ง เราหาไม ไ ด เ ลย
performance space ตางๆ ทุกคน ไมวาจะเลนละคร ฉายหนัง นี่มันขอทานสุดๆ นะคะ หากันยากเหลือเกิน
ถารัฐชวยสนับสนุนตรงนี้ มันก็จะดีมาก คือเรารูวา ไอปญหาจริงๆ มันก็เปนเพราะยักษใหญนี่มันครองทุกสิ่งทุก
อยาง แลวก็มีเอี่ยวกับกองเซ็นเซอร แลวคุณสังเกตดู ที่โดนแบนกันนี่ เปนอินดี้กันทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้น รัฐ
ควรจะมีเงินที่สนับสนุนศิลปะ และมี space ที่ตองตอสูกับกระแสตลาดนะคะ ไมงั้นเราจะอยูไมได แตวาสําคัญ
เพราะเราสรางภูมิตานทาน ทําใหเด็กมีความคิด ทําใหคนมีความคิดได “

วสันต สิทธิเขตต “สิ่งที่เราคิดวาศิลปวัฒนธรรมนาจะมีประโยชนกับคนไดบาง เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง มี
โอกาสที่จะนําเสนอความคิดก็มารวมหัวกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน นําเสนอปญหาเรามีอะไรบาง แลวเราจะ
หาทิศทางรวมกันไปยังไง หรือกําหนดแนวทางเพื่อจะใหคนในสังคมไดเห็น ตอนแรกที่คิดวาจะมาจากไหน คน
ปฏิ รูป ผมมีเพื่ อนที่ ทํ างานเกี่ย วกั บ เรื่องสิ่ งแวดลอมก็ดี ทํ างานเรื่องหนัง ทํางานทุ กดาน ในสามสิบ ปที่ผ ม
เคลื่อนไหว ผมรู เพื่อนผมหลายคนที่อยูกับเรื่องที่ดิน เรื่องภาคใต ปญหา ปญหาขยะ เยอะไปหมด แตไมเคยมี
บทบาทในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่เห็นเลยครับ คนเหลานี้ตองออกมารวมกัน”

ธวัชชัย สมคง “ถาเราตีโจทยวา วงการศิลปะนี่มีแตศิลปน มันจะมีปญหาเหมือนกับที่เนเธอรแลนดเคยเจอ
วงการศิลปะ เอาแค visual art กอน ในสวนที่ผมใกลตัวที่สุด visual art มันจะตองประกอบไปดวย มีกลุม
ไหนบาง ผมยกอยางเชนวา มันจะมีศิลปน มีภัณฑารักษ มีผูที่ดําเนินงาน อะไรเยอะแยะไปหมดเลย แลวก็ผูทํา
การคาทางศิลปะ นักสะสมศิลปะนี่ก็อยูในขายเหมือนกัน เวลาเราคิด ถาเราคิดรวมเครือขายทั้งหมด มันจะ
เวิรคมากเลย เพราะวา เมื่อคิดเฉพาะตัวศิลปน จุดแข็งมันก็คือวา เราไมตองทําอะไร มัน อยูได คือมันพัน ธุ
พิเศษอยูแลว มันเกิดมาเพื่อที่จะอยูรอด แตวา ถาพูดถึงวงการ มันมีองคประกอบที่มากกวา แลวถาเราปฏิรูป
อยากใหเห็นภาพรวมจริงๆ”

จุมพล อภิสุข “ผมคิดวาเรื่องการสรางสรรคคงไมมีปญหา เรามีศิลปน ทั้งในระดับศิลปนพื้นบาน ศิลปนรวม
สมัย ศิลปนสารพัดศิลปนทั้งหลาย รวมถึงเรื่องการทําหนัง ทําละคร ทําอะไร งานสรางสรรคเราไมมีปญหา เรา
มีนั กสรางสรรค เต็ม เยอะไปหมด ทั่วประเทศไทย แตเรามี ปญ หาเรื่องการสนั บสนุน และการสงเสริม และ
นโยบายของรัฐ ตอนนี้คือเรื่องการสนับสนุนและการสงเสริม เพราะรัฐคิดวาตัวเองจะเขามาสนับสนุนสงเสริม
แลวพวกเราเองก็เสือกไปตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมา พอตั้งแลวเราก็เตะออยเขาปากชาง เขาก็เอากระทรวง
ไปฮุ บ แล ว เขาก็ เ อาไปกิ น เพราะฉะนั้ น เราก็ ไม ได รั บ ส ว นแบ ง อะไรเลย อั น นี้ ก็ เป น ป ญ หาที่ มั น เกิ ด ขึ้ น
เพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไมไดวาวงการศิลปะของเรา ความไมเจริญกาวหนาของมัน ปญหามันอยูที่รัฐ มันอยูที่
โครงสรางของรัฐ อยูที่นโยบายของรัฐ อยูที่การบริหารจัดการของรัฐ อยูที่การควบคุมของรัฐ ไม วาจะเปน
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอันดีงาม สังคม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งหมดนี่มันมาจากรัฐหมด”

จักรพันธ วิลาสินีกุล “ผมวาตอนนี้ สิ่งที่เราคุยกันมา มัน ตองไปสรางกระบวนการทั้งสองขาง คือกระบวนการ
ที่กระทุงใหการศึกษา ซึ่งคนในอนาคตขางหนาเคลื่อนที่ไปอยางเขาใจศิลปวัฒนธรรมอยางถูกตอง สวนคนที่
กําลังทํางานอยูแลว ตองไดรับการสนับสนุน และไมถูกบล็อก และอีกขางก็คือกระบวนการตรวจสอบที่ตองเดิน
ควบคูกันไปดวย”

ฉัตรวิชัย พรมทัตตเวที “มันเปนเรื่องที่ เปนกระบวนการนะครับ วาเราจะแกไขปญหายังไงวา ตั้งแตเขามีการ
สรางชาติขึ้นมานี่ หลวงวิจิตรฯเขาก็เอาบทบาทของศิลปะของรัฐ มาสวมหัวเราตลอด ก็หมายความวา จะเปน
เนื้ อ หาอะไรก็ ต าม แลว เราจะช ว ยกั น ยั งไง ทั้ งการอนุ รั ก ษ ที่ รั ก ษาวั ฒ นธรรมอั น ดี งาม ที่ เป น กรอบเรื่ อ ง
วัฒนธรรม ที่สังคมตองมีการยืนเอาไวบาง แนนอนที่สุด รวมถึงการขยายกรอบของศิลปนรวมสมัย ที่จะตองมี
การคุยถึงเรื่องวัฒนธรรมของเรา โยงมาถึงเรื่องที่เปนปจจุบันอยางของคุณวสันต ก็เอาไตรภูมิพระรวงมาทํา
อะไรอยางนี้ ถาไมมีใครรูเรื่องไตรภูมิพระรวง คุณวสันตจะทํางานไดอยางไร”

