
 

  

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอป 
URBAN MEDIA ART ACADEMY กรุงเทพฯ 

มาร่วมตัง้ค าถามและหาค าตอบ 
ส่ือศลิปะสงัคมเมืองสามารถท าอะไรได้บ้าง – ท าไม เม่ือไหร่ ท่ีไหน และอย่างไร? 
ณ สถาบนัเกอเธ่ฯ บ้านจิมทอมป์สนั และหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งวนัท่ี 23-26 เมษายน 2560 
 

ส่ือศลิปะสงัคมเมืองอาจเป็นหนึง่ในทศิทางที่ส าคญัมากท่ีสดุในยคุปัจจุบนัตอ่การขยายตวัของวงการศลิปะสาธารณะ
ร่วมสมยัและการออกแบบ  และเป็นขอบเขตความคดิท่ีผสมผสานกนัระหว่างศลิปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม 
อย่างมีสนุทรียภาพ ซึง่สามารถตัง้ค าถาม สะท้อนสงัคม ก าหนดรปปร่าง และส่งเสริมบรรยากาศสงัคมเมือง ด้วยการ
ร้อยเรียงระหวา่งความคดิเชิงศลิป์ ส่ือสถาปัตยกรรม การพฒันาเมือง เทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์และวทิยาศาสตร์เข้า
ด้วยกนั ส่ือศลิปะสงัคมเมืองเป็นขอบเขตแหง่ความรป้ ความคดิอนัซบัซ้อนท่ีต้องพึง่พาการปรึกษาหารือ การสร้าง
ความสมัพนัธ์ และการท างานร่วมกนัของศาสตร์หลายๆแขนง เพ่ือเผชิญหน้ากบัปัญหาท่ีท้าทายและความเร่งดว่นของ
ปัจจบุนั 
 
สถาบนั Urban Media Art Academy (UMAA) เป็นสถาบนัท่ีมีเครือข่ายทัว่โลกท่ีท าการค้นหาค าตอบและเป็น
ตวักลางท่ีจะค้นหาวา่ ส่ือศลิปะสงัคมเมืองสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้าง – ท าไม เม่ือไหร่ ท่ีไหนและอย่างไร? ให้แก่
ผป้คน ชมุชน สงัคม เมืองของเราและสภาพแวดล้อมในอนาคต สถาบนัฯ ท าหน้าท่ีเสมือนเป็นแหล่งอ านวยความสะดวก
ด้านการจดังานโครงการและแหล่งข้อมปลความรป้ การเรียนรป้  และการฝึกฝนปฏิบตักิารด้านส่ือศลิปะสงัคมเมือง โดย
สถาบนัฯ ได้รับการก่อตัง้และควบคมุดปแลโดย Susa Pop และ Tanya Toft  ภายใต้ความร่วมมือกบัสถาบนัเกอเธ่ 
ประเทศไทย 
 
เวร์ิกชอปของ Urban Media Art Academy ตลอดสามวนัประกอบด้วยโปรแกรมการศกึษาแบบเข้มข้นท่ีมีจดุมุ่งหมาย
ให้ผป้ เข้าร่วมโปรแกรมได้รับความรป้ ทางทฤษฎี การปฏิบตัิการ และมมุมองที่เป็นสหวทิยาการของความรป้  ความคิดท่ี
เกิดขึน้ใหม่ๆ ด้านส่ือศลิปะสงัคมเมือง ซึง่จะถปกน าเสนอด้วยวธีิการบรรยายและการฝึกฝนปฏิบตัิการโดย นกัวชิาการ 
ผป้ เช่ียวชาญในการวางผงัเมือง ผป้ เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี ผป้ เช่ียวชาญด้านศลิปะในกรุงเทพมหานคร และนานาชาต ิ
ประกอบไปด้วย Maurice Benayoun (ศลิปินและศาสตราจารย์แหง่ City University ในฮ่องกง) Luke Hespanhol 
(University of Sydney สมาชิก Architecture Institute)  Supa Pop (ผป้อ านวยการ PublicArt Lab ผป้ ริเร่ิม 
Connecting Cities Network) ดร. ปริยกร ปสุวโิร (ศาสตราจารย์แหง่ Esic Lab มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบรีุ)  Laia Sanchez (Citilab เมืองบาร์เซโลนา)  Ali Smith (ผป้อ านวยการ Superact และ ผป้ประสานงาน Future 
DiverCities) Martin Venzky-Stalling (ผป้อ านวยการเชียงใหม่สร้างสรรค์) พิชญา ศภุวานิช (ผป้อ านวยการฝ่าย
นิทรรศการ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร) ประธาน ธีระธาดา (ผป้อ านวยการเทศกาล Bangkok Design 
Week และ ผป้ก่อตัง้ Art4d) Tanya Toft (ภณัฑารักษ์อิสระ) และ คามิน เลิศชยัประเสริฐ (ศลิปินร่วมสมยั) 
 

โครงการนีต้ัง้อยป่บนพืน้ฐานของวธีิการท่ีได้น าเสนอในสิ่งพิมพ์เร่ือง What Urban Media Art Can Do  - Why When 
Where & How?  ซึง่มุ่งเน้นเก่ียวกบัเง่ือนไขข้อก าหนดต่างๆ ของงานศลิปะและประสบการณ์ท่ีผป้ชมได้รับ  โดยมีการ
จดัแบง่เนือ้หา ดงันี ้



 

 Why - ท าไม ความตัง้ใจของศลิปินและค าถามเชิงวพิากษ์ 

 When - เม่ือไหร่ การค านงึถงึระยะเวลาและความเช่ือมโยงด้านวฒันธรรม 

Where - ท่ีไหน การเน้นย า้เร่ืองสถานท่ีตัง้ (ทางกายภาพและแนวความคดิ) สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โครงสร้าง
พืน้ฐานของนิทรรศการและบริบทของสงัคมเมือง  

How-อย่างไร ความรป้ เก่ียวกบัวธีิการสร้างผลงาน การตดิตัง้ และการดปแลรักษาผลงานในช่วงระหว่างการจดันิทรรศการ  

โครงการนีจ้ะเปิดโอกาสให้แก่ศลิปิน นกัออกแบบ สถาปนิก ภณัฑารักษ์ และผป้ ท่ีต้องการแสวงหาความก้าวหน้าของตน
ด้านความรป้  ทกัษะ และระบบเครือข่าย ในขอบเขตความรป้ ความคดิของส่ือศลิปะสงัคมเมือง โดยจะประสานการเรียนรป้
เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ส่ือศลิปะสงัคมเมือง ทฤษฎีสงัคมเมือง การสอบถามภณัฑารักษ์เพ่ือหาข้อมปลและการวพิากษ์ 
รวมไปถงึ “ความรป้ จากภาคสนาม” จากการสนทนากบัผป้ เช่ียวชาญ และจะท าให้ผป้ เข้าร่วมโครงการทราบถึงวธีิการ
ค้นคว้าวจิยัเก่ียวกบัศลิปะ การพฒันาแนวความคิด และการย่ืนข้อเสนองานอาร์ตเวร์ิคส าหรับการสร้างเมืองสร้างสรรค์  
ผป้ เข้าร่วมโครงการจะทราบถงึวธีิเตรียมการเพ่ือพฒันาข้อเสนอผลงานของตนและย่ืนข้อเสนอผลงานส่ือศลิปะสงัคม
เมืองที่สมบปรณ์ส าหรับการจดันิทรรศการในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561) 

การลงทะเบียน 
การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการนีจ้ะเปิดให้ทกุทา่นท่ีสนใจ ทัง้นกัศกึษาและผป้ เช่ียวชาญในสาขาศลิปะ การออกแบบ 
ภณัฑารักษ์ สถาปัตยกรรม การวางผงัเมือง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่ือสารมวลชน สามารถสมคัรเข้าร่วม
โครงการได้ ผป้ เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการตลอดทัง้สามวนั โดยช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน
จ านวน 500 บาทเพียงครัง้เดียว และส าหรับนกัศกึษาเพียง 250 บาท (รวมอาหารและของวา่ง) ซึง่สามารถช าระเป็น
เงินสดเม่ือมาลงทะเบียนเข้างานในวนัแรกของการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 
 
ผป้สนใจจะต้องสมคัรโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางใบสมัคร ออนไลน์เท่านัน้ 
สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ท่ี https://goo.gl/forms/ipg0aJns83lZwgDo2  
หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 19 เมษายน 2560 
 
หลกัสปตรการสมัมนานีจ้ะเปิดให้แก่ผป้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านัน้ แตจ่ะมีเพียง 40 ท่านแรกท่ีจะได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมตลอด
ระยะเวลาของการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร  ผป้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับแจ้งทางอีเมลเพ่ือยืนยนัสิทธ์ิภายใน 24 ชัว่โมง
หลงัจากลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ีอีเมล programm@bangkok.goethe.org หรือโทรศพัท์ 02 108 8231/32 
Urban Media Art Academy ด าเนินการโดย Susa Pop และ Tanya Toft  ภายใต้ความร่วมมือและร่วมทนุจาก
สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย และการสนบัสนนุจาก EU project Future DiverCities  
ร่วมมือกบั 

 

https://goo.gl/forms/ipg0aJns83lZwgDo2
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