
   

  

                   
 

 
รายละเอียดการสมัคร 
‘Live the City: Urban Media Project’  
ประกาศรับสมัครโครงการสื่อศิลปะ 
 

ความเป็นมา 

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกบัสถาบนัเกอเธ่ประเทศไทย และเครือขา่ยคอนเนคติงซิตีส์ (Connecting Cities 

Network) ยินดีท่ีจะประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรผลงานโครงการสื่อศิลปะอิสระภายใต้หวัข้อ ‘Live the City: Urban Media Project’ ท่ีจะ
จดัขึน้ในเดือนมีนาคม 2559 กิจกรรมนีม้ีจดุประสงค์เพื่อสง่เสริมให้มีการสร้างภาพสะท้อนอย่างมีวิจารณญาณตอ่สื่อศิลปะและ
วฒันธรรม ในประเดน็ของเมือง สื่อในเมือง วฒันธรรมเมือง และหวัข้ออื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ผู้สมคัรเข้าร่วมต้องสง่โครงการสื่อศิลปะส าหรับจดั
แสดงในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัอื่นๆในประเทศไทย ข้อเสนอโครงการจ านวนหกโครงการจะได้รับเชิญให้มาท่ี 
Prototyping Lab ระหวา่งวนัท่ี 17-19 พฤศจิกายน 2558 ซึง่ผู้ เสนอโครงการแตล่ะโครงการจะได้รับการสนบัสนนุจากผู้ เช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยีและได้รับการช่วยด้านศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีเช่ือมโยงสหศาสตร์และมีบริบทเฉพาะตามสถานท่ีจดัแสดง โครงการท่ี
ได้รับคดัเลือกสองโครงการจะได้รับเงินรางวลัส าหรับการจดัแสดงรอบสดุท้าย และจะได้แสดงงานในนิทรรศการ ‘Live the City: Urban 

Media Project’ ท่ีประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2559 

 

โครงการนีเ้ป็นการแสดงมมุมองท่ีวิพากษ์วิจารณ์การใช้สื่อในบริบทของเมือง ในยคุท่ีการสื่อสารด้วยระบบดิจิตอลและเมืองสมาร์ทซิตี ้
(เมืองท่ีใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดบัชีวิตประชากรเมือง)  ขีดความสามารถของการสื่อสารในพืน้ท่ีสาธารณะถกูตีความไปในหลากหลาย
ทิศทาง ป้ายดิจิตอลบนผนงัอาคาร จอดิจิตอลขนาดยกัษ์ และการฉายภาพลงบนก าแพงได้เช่ือมพืน้ท่ีท่ีจบัต้องได้เข้ากบัโลกดิจิตอล และ
สง่เสริมให้ประชากรของเมืองได้มีสว่นร่วมท่ีแขง็ขนัเพื่อก าหนดสร้างพืน้ท่ีในเมือง  การพฒันาทางเทคโนโลยีท าให้เรามีเทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบท่ีมีส่วนร่วมและโต้ตอบกบัเราได้ ในทางกลบักนัสภาวะแวดล้อมท่ีประกอบไปด้วยเทคโนโลยีนีท้ าให้เราต้องตัง้ค าถาม
อย่างมีวิจารณญาณถึงความหมายของสื่อท่ีถกูน ามาใช้ และความสมัพนัธ์ระหวา่งสื่อกบัชมุชน การเปิดรับสมคัรครัง้นี ้ เรามุง่หวงัท่ีจะ
เสาะหาสื่อในเมืองท่ีมีศกัยภาพในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมส าหรับอาคารในชมุชนเมือง เราจะสามารถใช้สื่อในเมือง “เพื่อใช้
ชีวิตกบัเมือง” เราจะสามารถร่วมกนัสร้างสิ่งแวดล้อมส าหรับสื่อในเมืองเพื่อสนบัสนนุประชากรในเมืองให้ร่วมกนัมือกนัอย่างแขง็ขนัและมี
ความหมายเพื่อสร้างพืน้ท่ีเมืองได้อย่างไร  
 

ก าหนดการด าเนินงาน 

16 ต.ค. 2558 :   ปิดรับสมคัรข้อเสนอโครงการ 
19 - 23 ต.ค. 2558 :    คดัเลือกข้อเสนอโครงการ / ประชมุคณะกรรมการ 
26 ต.ค. 2558 :   ประกาศผล 6 โครงการท่ีผา่นการคดัเลือกเพื่อท างานกบั Prototyping Lab 
17 - 19 พ.ย. 2558 :   Prototyping Lab / คดัเลือกผลงานรอบสดุท้าย 2 โครงการ 

ปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ (ขยายเวลา)
คัดเลือกข้อเสนอโครงการ / ประชุมคณะกรรมการ (เปลี่ยนแปลงเวลา)
ประกาศผล 6 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทางานกับ Prototyping Lab (เปลี่ยนแปลง
เวลา)
Prototyping Lab / คัดเลือกผลงานรอบสุดท้าย 2 โครงการ

23 ต.ค. 2558 :
26 - 30 ต.ค. 2558 :
2 พ.ย. 2558 :

17 -19 พ.ย. 2558 :



   

  

20 พ.ย. 2558 – 29 ก.พ. 2559 :  พฒันาโครงการ 
15 – 30 มี.ค. 2559 :   สรุปผลโครงการขัน้สดุท้าย 

 

สถานท่ีจดัแสดงโครงการ 

ผู้สมคัรมาสามารถเลือกกรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัอื่นๆในประเทศไทยเป็นสถานท่ีจดัแสดงของโครงการสื่อศิลปะ 

*เราสนบัสนนุให้ผู้สมคัรเลือกพืน้ท่ีจดัแสดงโครงการนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เกณฑ์การตดัสนิด้านศิลปะ 

ก) ความสร้างสรรค์ท่ีแสดงผา่นโครงการสื่อศิลปะในเมืองท่ีมีความยัง่ยืน และเช่ือมโยงศิลปะ/เทคโนโลยี การปฏิบติั/การวิจยั และ
การพฒันาเข้าหากนัของสาธารณชนและผู้ เช่ียวชาญ รวมถึงการเพิ่มความเข้มแขง็ให้ประชาชนมีสว่นสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ของพวกเขา และท าประโยชน์แก่อนาคตของมนษุย์ซึง่นอกเหนือจากโลกของศิลปะ 

ข) สง่เสริมการสร้างความสมัพนัธ์ในชมุชนผา่นอตัลกัษณ์ของสถานท่ี 

ค) การใช้สื่อเทคโนโลยีเมอืงอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนและเป็นตวักลางส าหรับผู้ชมท่ีเป็นสาธารณชน 

ง) ความเก่ียวโยงทางสงัคม และการสะท้อนภาพการวิจารณ์บทบาทของศิลปะและเทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์เพื่อก าหนดสร้าง
อนาคตของมนษุย์ เพื่อสง่เสริมการสนทนาแลกเปลี่ยน และด าเนินการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีตา่งๆเพื่อให้เกิดความปรองดอง
และการสนบัสนนุของภาคประชาชนจากวิถีชีวิตประจ าวนัของสงัคมในอนาคตของเรา 

จ) ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีส าหรับโครงการสื่อศิลปะของเมือง 
ฉ) การสร้างผลงานโครงการสื่อศิลปะของเมืองตามงบประมาณการสร้างท่ีมี 

 

เกณฑ์การสมคัรเข้าคดัเลอืก 

ผู้สมคัรต้องแสดงหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  ้

x ความสนใจอย่างกว้างขวางตอ่สื่อและเทคโนโลยีและสื่อในเมือง รวมถึงศิลปะร่วมสมยั สื่อศิลปะ ศื่อและเทคโนโลยี รวมถึง

ประวติัศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม การออกแบบ ดนตรีและการแสดง การออกแบบเมือง สงัคมศาสตร์ และมานษุยวิทยา 

x ประสบการณ์การจดัการโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ 

x สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปกบั Prototyping Lab ระหวา่งวนัท่ี 17 – 19 พ.ย. 2558 

x สามารถดแูลโครงการจนเสร็จสมบรูณ์ระหวา่งช่วงวนัท่ี 20 พ.ย. 2558 – 30 มี.ค. 2559 

**ยินดีรับโปรดกัชนักลุม่ 
 

การรับสมคัร 

กรุณาสง่ใบสมคัรท่ีกรอกรายละเอียดข้อมลู ข้อเสนอโครงการ และเอกสารอื่นๆตามท่ีก าหนดมาทางอีเมลสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 



   

  

programm@bangkok.goethe.org ก่อนวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 

 

เอกสารอื่นๆประกอบการสมคัร 
1. ประวติัสว่นตวัโดยย่อ และลิงค์เวบ็ไซต์ผลงานของคณุหากมี 
2. ตอบค าถามห้าข้อตอ่ไปนีโ้ดยสงัเขป 

x คณุมีทกัษะทางเทคนิคอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกบัด้านมลัติมีเดีย/วิดีโอ/การเขียนโปรแกรม 

x คณุมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการท่ีใช้สื่อศิลปะในพืน้ท่ีสาธารณ์หรือไม ่หากคณุตอบวา่ไม ่ท าไมคณุถึง

สนใจท่ีจะท างานโดยใช้สื่อ 

x พืน้ท่ีสาธารณะมีความหมายอย่างไรกบัคณุและชิน้งานของคณุ 

x คณุจะจดุประกายความสนใจของผู้ชมงานตอ่งานของคณุอย่างไร หรือคณุจะเร่ิมสนทนากบัผู้ชมผลงานในพืน้ท่ี

เมืองอย่างไร 

x จงยกตวัอย่างโครงการท่ีมีอยู่แล้วซึง่สามารถสะท้อนวิธีการท างานของคณุ หวัข้อ และรูปแบบโครงการท่ีคุณ

อยากจะพฒันา 

3. แผนงานโครงการ (เขียนเป็นเรียงความ ความยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยน าเสนอตามแนวคิดท่ีแนะน าส าหรับโครงการ
สื่อศิลปะ ความเป็นไปได้ เทคนิคท่ีต้องใช้ และงบประมาณโดยประมาณ รวมถึงภาพเสก็ตช์หรือรูปหากมี) เพื่อน าเสนอร่วมกบั
แนวคิดของโครงการท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้

 

แนวคิดโครงการ 

‘นดัพบท่ีประจ า - รูทีน รองเดว’ู 

 

บทบาทของเมืองไมเ่คยเป็นเพียงสถานท่ีอยู่อาศยั แตเ่มืองเป็นมากกวา่นัน้ เมืองคือศนูย์กลางของเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมการ
ใช้ชีวิตซึง่คอ่ยๆพฒันามาเป็นพืน้ท่ีสากลของโลก ทัง้การอพยพย้ายถ่ินของประชากรโลก งานข้ามวฒันธรรม และประชาสงัคม ภายใต้
เง่ือนไขนีเ้มืองกลายมาเป็นสถานท่ีท่ีรวมความหลากหลายแตกตา่งไว้ เป็นท่ีท่ีสงัคมเมืองมีความแตกตา่ง ซบัซ้อน และมีความเป็นปัจเจก 
ผลก็คือย่ิงเมืองนัน้มีความหลากหลายของผู้คนอาศยัอยู่มากเท่าใด เมืองเมืองนัน้ก็ย่ิงถกูแบง่สว่นเป็นหมูบ้่านท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตวัเองได้มากขึน้เท่านัน้ ซึง่เปรียบเสมือนการย่อสว่นเมืองใหญ่ให้เป็นสว่นท่ีเลก็ลงและสนิทสนมคุ้นเคยกนั ส าหรับผู้อยู่อาศยั ‘Living in 

the City’ ก็คือ ‘Routine Rendezvous’ หรือการนดัพบกนัอย่างเป็นประจ าเมื่อกิจวตัรประจ าวนัได้กลายมาเป็นพิธีกรรมของคนเมืองท่ี
ปฏิบติัตามกนั ด้วยกระแสปัจจบุนัในเมืองเช่นกรุงเทพฯ ความแตกตา่งอย่างมากของแตล่ะปัจเจกบคุคล  การแบง่สว่นความสมัพนัธ์
ระหวา่งมนษุย์ ความมีอ านาจอิทธิพลของการควบคมุโดยสงัคม และความไมล่งรอยกนัระหวา่งกิจวตัรท่ีแตกต่างกนัล้วนเป็นสว่นหนึง่ของ
ปรากฏการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ กิจวตัรประจ าวนัของเราสง่ผลกระทบตอ่มมุมองของเราท่ีมีตอ่เมืองได้อย่างไร นิสยัเฉพาะของเรา
บางอย่างหรือพฤติกรรมสงัคมก าหนดสร้างบริบทของเมืองรวมถึงในทางกลบักนัอย่างไร ในบริบทของโครงการ ‘Live the City: Urban 
Media Project’ แนวคิดหลกัคือการพงัโครงสร้างอนัแขง็ท่ือของสงัคม เพื่อเพิ่มบทสนทนา และการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลาย และเพื่อ
ส ารวจการกระท าในชีวิตประจ าวนัท่ีเราท าไปอย่างอตัโนมติัอย่างมีวิจารณญาณ โครงการสื่อศิลปะนีค้วรเป็นโอกาสอนัสร้างสรรค์ส าหรับ

23 ตุลาคม 2558



   

  

ชาวเมืองท่ีให้พวกเขาลองเปลี่ยนกิจวตัรประจ าวนัท่ีท าอยู่เพื่อเปิดรับประสบการณ์ท่ีเปลี่ยนไปและใช้ศกัยภาพสงูสดุของสิ่งแวดล้อม
รอบตวัเดิมๆของพวกเขา 
 

การแจ้งผลผู้ เข้าร่วม 

ผู้สมคัรท่ีได้รับเลือกให้เข้าร่วมในกิจกรรมเวิร์คชอปจะได้รับการแจ้งทางโทรศพัท์และอีเมล ภายในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2558 

เงินรางวลัและการสนบัสนนุ 

ข้อเสนอโครงการ 6 โครงการจะได้รับคดัเลือกในรอบแรกเพื่อท างานกบั Prototyping Lab และ 2 โครงการจะได้รับคดัเลือกเข้าสูร่อบ
สดุท้ายของการแขง่ขนั โครงการทัง้สองโครงการจะได้รับ 

x เงินรางวลัส าหรับท าโครงการ 

** เงินรางวลัส าหรับตล่ะโครงการอาจจะไมเ่ท่ากนัขึน้อยู่กบัโครงการ ผู้ เข้าร่วมจะต้องสรุปงบประมาณท่ีแน่นอนหลงัจากการ
ท างานกบั Prototyping Lab เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีท่ีต้องใช้ และเงินทนุสนบัสนนุท่ีเหมาะสม 

x การสนบัสนนุจาก Prototyping Lab เพื่อสร้างผลงานจริงออกมา 

 

ติดตอ่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

x สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 

18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1 
 กรุงเทพฯ 10120 

 โทร: +66 2 108 8231/32 

 อีเมล: Programm@bangkok.goethe.org 

x หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิทรรศการ 

 939 ถนนพระรามหนึ่ง แขวงวงัใหม ่

 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

 โทร: +66 2 214 6630～8  ตอ่ 529, 531  

 อีเมล: exhibition@bacc.or.th 
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เก่ียวกบัสถาบนัเกอเธ่ 

สถาบนัเกอเธ่เป็นหนว่ยงานด้านวฒันธรรมของสหพนัธรัฐเยอรมนีท่ีตัง้อยูท่ัว่โลก 

 

พนัธกิจของเราคือการสนบัสนนุความรู้ด้านภาษาเยอรมนัในตา่งประเทศ และสง่เสริมความร่วมมือทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ เรา
ถ่ายทอดภาพกว้างของประเทศเยอรมนีผา่นการให้ข้อมลูด้านวฒันธรรม สงัคม และการเมืองในประเทศของเรา กิจกรรมด้านวฒันธรรม
และการศกึษาของเราผลกัดนัให้เกิดการถ่ายทอดซึง่กนัและกนัระหวา่งวฒันธรรมและน าไปสูก่ารร่วมมือทางวฒันธรรม เพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งให้กบัการพฒันาโครงสร้างภาคประชาสงัคมและสนบัสนนุการเคลื่อนไหวทัว่ทกุมมุโลก 

 

ด้วยเครือขา่ยของสถาบนัเกอเธ่ ศนูย์เกอเธ่ กลุม่งานด้านวฒันธรรม ห้องสมดุ ศนูย์สอบ และศนูย์ภาษา เราได้ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์ติดตอ่
แรกกบัประเทศเยอรมนีส าหรับหลายๆคนมากวา่หกสิบปีแล้ว ความร่วมมือท่ีมีมาอย่างยาวนานของเราร่วมกบัสถาบนัชัน้แนวหน้าหลาย
แห่งรวมถึงความสมัพนัธ์ในระกบับคุคลในกวา่เก้าสิบประเทศทัว่โลกได้สร้างความไว้วางใจของผู้คนตอ่ประเทศเยอรมนี เราเป็นพนัธมิตร
กบัทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศเยอรมนีรวมถึงวฒันธรรมเยอรมนั และท างานอย่างเป็นอิสระไมเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็ทางการเมือง 
 

เก่ียวกบัฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร 

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานครเป็นสว่นหนึ่งของหอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีสร้างสรรค์กิจกรรมการ
จดัแสดงทางศิลปะ โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมด้านวฒันธรรมรวมถึงการศกึษา ฝ่ายนิทรรศการมีความ
มุง่หวงัท่ีจะจดัหาพืน้การพบปะกนัระหวา่งมมุมองแนวคิดท่ีหลากหลายของทัง้ภณัฑารักษ์ ศิลปิน นกัวิชาการ นกัเรียนศิลปะ และผู้ชม 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ขอบขา่ยงานของฝ่ายครอบคลมุตัง้แตกิ่จกรรมทางศิลปะ
ส าหรับชมุชนไปจนถึงการเรียนศิลปะ งานของฝ่ายนิทรรศการมีจดุประสงค์เพื่อเป็นพืน้ท่ีส าหรับการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมทัง้ในด้านของ
เนือ้หา การจดัแสดงผลงาน การจดัการทางวฒันธรรม ไปจนถึงการเปิดพืน้ท่ีใหมส่ าหรับการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม และสร้างเครือขา่ย
เพื่อสร้างแหลง่ข้อมลูด้านศิลปะวฒันธรรมใหม่ๆ  

 

เก่ียวกบัเครือขา่ย CONNECTING CITIES NETWORK 

คอนเนคติงซิตีส์้ (Connecting Cities) เป็นเครือขา่ยทัว่โลกท่ีตัง้ขึน้เพื่อสร้างและเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐานของสิ่งแวดล้อมสื่อในเมือง 
เช่น ป้ายดิจิตอลบนผนงัอาคาร จอดิจิตอลในเมือง หรือสถานท่ีฉายภาพเพ่ือสบัเปลี่ยนหมนุเวียนเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปะและสงัคม 
ตรงกนัข้ามกบัการใช้สื่อของวงการโฆษณา โครงการสื่อในเมืองของคอนเนคติงซิตีส์้เกิดขึน้เพื่อเป็นพืน้ท่ีร่วมกนัสร้างและก าหนดอนาคต
ของมนษุย์ในเมืองดิจิตอล โครงการนีริ้เร่ิมขึน้โดย Public Art Lab และด้วยการสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป  
www.connectingcities.net 


