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BACC Exhibition: 
 

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder 
and Y.A.N (Young Artist Network by BACC) 
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ 
 
24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560  
ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
 
เปิดงานวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18:30 น. 
 

ศิลปิน 
เกษมสันต์ ยอดสง่า 
คมกฤษ เทพเทียน 
ณัฐนันต์ สอนเพ็ง 
ติณนา หงษ์งาม 
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ 
ปุญญิศา ศิลปรัศมี 
วรพันธุ์ อิทรวรพัฒน์  
ศรชัย พงษ์ษา 
ศิริเดช แม้นอ่ิม 
ศิริพงศ ์สุขุมวาท 
อนุพงศ ์เจริญมิตร 
เอกชญงค ์พรขจรกิจกุล 
 

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร น าเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะ
ศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการท างาน เพ่ือให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และ 
พัฒนาผลงานของตน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

จากการเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานของ 12 ศิลปินซึ่งผ่านเข้ารอบแรกในการ
สร้างสรรค์ผลงาน จะจัดแสดงบนพื้นที่ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560 โดยศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง 12 ท่านจะต้องน าเสนอขั้นตอนความคิดและ
กระบวนการสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับผลงานที่จัดแสดงเพ่ือเป็นปัจจัยในการพิจารณาผลงานดีเด่นในขั้นตอน
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สุดท้าย โดยในครั้งแรกนี้ เนื้อหาของโครงการ “Early Years Project #1 : Thisorder” น าเสนอ
แนวความคิดซึ่งได้มาจากผลงานอันหลากหลายของศิลปินที่ส่งเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือก ที่แสดง
ให้เห็นถึงการจัดล าดับใหม่ของศิลปินทั้งในทัศนคติทางศิลปะ เนื้อหาและแรงบันดาลใจ เทคนิคและรูปแบบ
ของการแสดงออก รวมไปถึงคุณประโยชน์และหน้าที่ของศิลปะ สื่อสารการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการรับรู้ 
การตั้งค าถามของศิลปิน 
และการประกอบขึ้นมาซึ่งความหมายใหม่  
 
นอกเหนือจากผลงานของศิลปินแล้ว โครงการยังน าเสนอกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนาในโครงการ "ศิลป์อยู่
เป็น" ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดยกลุ่มเทนเทเคิล เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Y.A.N (Young Artist 
Network by BACC) จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาของกิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการบ่มเพาะความรู้และ
ทักษะเฉพาะส าหรับศิลปินรุ่นใหม่ เปิดให้แก่กลุ่มศิลปินและผู้สนใจได้เข้าร่วม 
 
จากการน าเสนอผลงานของศิลปินในครั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานดีเด่น เพ่ือ
รับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (mobility funding) จ านวน 1 ทุนรางวัล และทุนในการเป็นศิลปินใน
พ านัก (artist residency) จ านวน 1 ทุนรางวัล 
 
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์02 214 6630 – 8 ต่อ 531 
earlyyearsproject@gmail.com 
www.bacc.or.th 
www.facebook.com/baccpage  

mailto:earlyyearsproject@gmail.com
http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
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เกี่ยวกับ Early Years Project 
Early Years Project เป็นโครงการริเริ่มและด าเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เพ่ือบ่มเพาะศิลปินอยู่ในช่วงการท างานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจาก
สาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จุดประสงค์ของโครงการคือ การผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อน
ไปบนเส้นทางการท างานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายในการ
สร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่น ในระหว่างช่วงระยะเวลาของโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินจาก
หลากหลายพื้นที่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามสายอาชีพ ลักษณะของโครงการครอบคลุมตั้งแต่ การให้ทุนสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ การเปิดพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน การสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการท างาน
อย่างเป็นมืออาชีพ การสร้างทัศนะทางศิลปะ ผ่านการให้ผลงานได้ถูกวิเคราะห์ ถกเถียง ถึงนิยามความหมาย 
คุณค่าทางศิลปะที่ตอบสนองต่อยุคสมัย รวมถึงการขับเคลื่อนศิลปินสู่ประสบการณ์การท างานในระดับ
นานาชาติ 
 

  
 

เกี่ยวกับ Y.A.N (Young Artist Network by BACC) 
Young Artist Network by BACC หรือ Y.A.N ริเริ่มและด าเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนผลงานและการท างานของศิลปินรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น
ของการท างาน ลักษณะของโครงการเป็นการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรและหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ จุดประสงค์ของ Y.A.N 
คือ การเป็นฐานรองรับโครงการย่อยหลากหลายโครงการที่ด าเนินอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันที่เน้นการ
สนับสนุนที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแก่นกลางในการสร้างพันธกิจรูปแบบ
เครือข่ายเพื่อกระจายฐานทรัพยากรทางความรู้และความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสใน
การเคลื่อนตัวตามสาขาอาชีพเฉพาะตน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
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BACC Exhibition: 
 

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder 
and Y.A.N  (Young Artist Network) 
An initiative to foster next-generation artists 
 
24 February - 26 March 2017 
7th floor, BACC 
Organised by Bangkok Art and Culture Centre 
BACC Main sponsor: Thai Beverage Public Company Limited 
 
Opening on 23 February 2017, at 18:30 
 

Artists 
Anupong Charoenmitr 
Eakchayong Pornkajornkijkul 
Kasemsun Yodsanga 
Komkrit Tepthian 
Nattanan Sornpeng 
Patipat Chaiwitesh 
Punyisa Silparassamee 
Siridech Manim 
Siripong Sukhumwat 
Sornchai Phongsa 
Tinna Hongngam 
Woraphan Intaraworapad 
 
The Exhibition Department of the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) hereby presents 
the Early Years Project – an initiative conceived to foster young or up-and-coming artistic 
talents, providing them with regular opportunities to create, display, and develop their works 
effectively. 
 
Following the call for submission, 12 selected works are showcased on the 7th floor of the 
BACC from 24 February -26 March 2017. All twelve qualifying artists must present details of 
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their creative processes and concept at the given space. The presentation will be used as an 
evaluation criteria for outstanding work at the final process. For this first showcase, the 
theme “Thisorder” captures ideas drawn from a wide-array of concepts introduced by 
selected candidates. It exhibits the artists’ efforts to shift artistic perspectives, discourse, 
motivation, techniques and medium. In addition, it highlights the merits and role of art as an 
object of communication that adjust audience’s perceptions and explores the artists’ 
attempts to question, reinterpret, and turn particular ideas into a new concept.  
 
Apart from 12 artworks, EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder also hosts activities and 
seminar under the theme “The Art of Surviving in the Arts” by Tentacles Group – a 
framework under the Young Artist Network by BACC (Y.A.N.). The focus of the workshops lies 
on fostering and equipping the new artists with technical skills and knowledge. Both artists 
and public are invited to join. 
 
Following the project’s conclusion, the panel of judges will select two outstanding artists as 
the winners of one mobility funding and one artist residency scholarship. 
 
For more information, please contact: 
Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre 
939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel. 02 214 6630 – 8 ext.531 
earlyyearsproject@gmail.com 

www.bacc.or.th 
www.facebook.com/baccpage 
 
  

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
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About Early Years Project 
An initiative conceived to foster the talents of fledgling artists, the program initiated and 
operated by Exhibition department of Bangkok Art and Culture Centre selects participating 
works from a range of public submissions with the goal of encouraging the young artists to 
climb the career ladder and seize opportunities available in Thailand and overseas. The 
project’s long-term goal is to develop a support base for one generation of artists for a 
certain period of time while also offering artists of various origins and styles the opportunity 
to learn new skills and gather experiences that will feed into their career progression. The 
project offers includes funding to support their creation, spaces to display works and 
opportunities to exchange experiences and develop art-making processes. Aimed to expand 
the artists’ attitudes of art itself through insightful analysis, discussion on the concept and its 
social value, Early Years Project also drives the artists towards a more mature experience in 
the international arena. 
 
 

  
 

About Y.A.N (Young Artist Network by BACC) 
Young Artist Network by BACC (Y.A.N.) is a program by Exhibition Department, Bangkok Art 
and Culture Centre that seeks to support the works and careers of young artists in the 
beginning stages of their career, specifically through mutual collaboration with individuals or 
organizations. Aimed to build the capacity of young artists, Y.A.N.’s objective is to act as a 
ground base for various projects operating within the same framework, focusing on providing 
incredibly versatile supports that meet the social and cultural changes. Y.A.N. is a network 
for art professions to share knowledge, resources and expand connections to new young 
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artists who can in turn develop professional skills and discover opportunities to work in 
Thailand and overseas according to their branch of art. 
 


