©Ronaldas Buozis

เปิดรับสมัคร
โครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง - หลักการและแนวคิด
สถาบัน URBAN MEDIA ART ACADEMY กรุงเทพมหานคร
การเปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อการดำ�เนินการของสถาบัน Urban Media
Art Academy (UMAA) ประจำ�กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2017 สถาบัน Urban
Media Art Academy เป็นตัวกลางของสถาบันเครือข่ายในการจัดสัมมนาในหัวข้อ What Urban Media Art Can
Do - why when where and how สำ�หรับผู้คนในสังคม ชุมชนต่างๆ รวมไปถึงสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต โดยทางสถาบันฯ จะทำ�หน้าที่ในการเป็นเวทีให้กับเครือข่ายต่างๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่โครงการ
รวมไปถึงเป็นแหล่งรวบรวมคำ�ถามเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนผ่านสื่อศิลปะสังคมเมือง ทั้งนี้
สถาบัน Urban Media Art Academy ก่อตั้งและดำ�เนินการโดย Susa Pop และ Tanya Toft และได้รับการพัฒนา
ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยในเวลาต่อมา
ขอบเขตของโครงการ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับโครงการที่มีแนวคิดของสื่อศิลปะสังคมเมือง ที่สร้างสรรค์และพัฒนาภายใต้
บริบทของกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” โดยคณะกรรมการจากนานาชาติจะ
คัดเลือกโครงการผลงานศิลปะจำ�นวนทั้งสิ้น 12 โครงการเพื่อนำ�ไปพัฒนาต่อ ในงาน Ideas and Concepts
Workshop ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2017 ในช่วงเวลางาน Bangkok Design Festival (BDF) โดย
ในช่วงระยะเวลา 3 วันของการทำ�เวิร์กชอป จะมีการพัฒนาต่อยอดโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง ในด้านต่างๆ ได้แก่
แนวความคิดทางด้านศิลปะ (วันที่ 1), ผลกระทบที่มีต่อตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2) และความเป็นไปได้ในเชิง
เทคโนโลยี (วันที่ 3) ภายหลังเสร็จสิ้นการทำ�เวิร์กชอป โครงการสื่อศิลปะสังคมเมืองทั้ง 12 โครงการจะถูกจัดแสดง
และนำ�เสนอในรูปแบบโปสเตอร์ที่งาน Bangkok Design Festival คณะกรรมการจะคัดเลือก 3 โครงการที่มี
ศักยภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจสูงสุดเท่านั้นที่จะถูกนำ�เสนอและแนะนำ�เพื่อนำ�ไปพัฒนาและปรับใช้กับ
องค์กรเครือข่ายของสถาบัน Urban Media Art Academy ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
การนำ�เสนอผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Transition)
ผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” เป็นการบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ทางอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกสภาวะทางอารมณ์หนึ่ง
สื่อสังคมเมืองประสงค์ที่จะสร้างผลกระทบโดยใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านการรับรู้ทาง
สายตาและประสาทสัมผัสอื่นๆ ที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบที่เคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ มาเป็นมาตรวัด
การตอบสนองในระดับสังคมเมือง การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ความรู้สึกถึงการมีตัวตนและการแสดงออกถึงความ
รู้สึกที่มีต่อสถานที่ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งในบริบทของกรุงเทพมหานครเองนั้นก็
ไม่ต่างจากบรรดาเมืองอื่นๆ ในปัจจุบัน ที่อาจกล่าวได้ว่าสื่อสังคมเมืองได้พลิกโฉมรูปลักษณ์ของโครงสร้างพื้นฐานที่
ปรากฏทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นบรรดาจอภาพต่างๆ ในเขตเมือง สถาปัตยกรรมสื่อที่แฝงไปด้วยความทะเยอทะยาน

และวิธีการจัดวางแสง ที่ล้วนแล้วแต่ทำ�ให้ ‘ความรู้สึก’ ของเมือง อันได้แก่ ทุกๆ การก้าวเดิน จังหวะ และแผนที่ทาง
ทัศนวิสัย ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกที่เรามีต่อปัจจุบันขณะ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองในระดับมหภาคย่อมมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจของมนุษย์ในแง่การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของตนเองและความเชื่อมโยงต่อผู้อื่นในสังคมเมือง ดังที่ Charles
Landry และ Chris Murray ได้กล่าวไว้ในบทนำ�ของหนังสือ Psychology & The City: The Hidden
Dimension ดังนี้
“เมืองมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนและในขณะเดียวกันสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ของผู้คนก็ส่งผลกระทบต่อ
เมืองเช่นกัน ปัจจัยทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอและยั่งยืน โดยต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในทุกๆ ขณะของการใช้ชีวิตประจำ�วันของพวกเรา ถึงแม้ว่าเราเองอาจจะไม่ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวเราและเมืองเลยก็ตาม ซึ่งการแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็น
ส่วนสำ�คัญที่จะนำ�พามาซึ่งความเข้าใจว่าเราควรจะสร้าง จัดการและอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนั้น ได้อย่างไร”
ขณะที่เราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเมืองในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ ในเวลาเดียว
กัน ก็พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอันมีจุดเริ่มต้นมาจากมนุษย์ กล่าวคือพิจารณาสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ซึ่งมี
ผลกระทบต่อเมืองในภาพรวมเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อเมืองในระดับมหภาค
ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์นั่นเอง
ทั้งนี้ มีการตั้งคำ�ถามว่าสื่อศิลปะสังคมเมืองสามารถ ‘เปิด’ และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอารมณ์ของเมือง
และสัมพันธ์กับประชากรในเมืองนั้นๆได้อย่างไร
รวมไปถึงข้อสงสัยว่าสื่อศิลปะสังคมเมืองส่งผลต่ออารมณ์ของ
มนุษย์อย่างไรในระดับสังคมเมือง หรือในลักษณะที่เป็นประสบการณ์ร่วมกันในระดับส่วนรวม
โดยตัวอย่างของสื่อศิลปะสังคมเมืองที่สามารถนำ�เสนอและสะท้อนสภาวะอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ได้ในหลากหลาย
มิติ ได้แก่ Pulse Park (2008) อันเป็นผลงานศิลปะของ Rafael Lozano-Hemmer ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ปล่อย
ลำ�แสงในรูปแบบผังเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ โดยจัดแสดงไว้ที่สวนสาธารณะ Madison Square Park
และผลงานศิลปะของ Maurice Benayoun ที่ชื่อว่า Emotion Forecast (2011) โดยสร้างขึ้นจากการนำ�เอาข้อมูล
ของโปรแกรมสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เปรียบเสมือนเครือข่ายของระบบประสาทของโลก มารังสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะและกราฟแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ของมนุษย์ หรือในผลงานศิลปะอืน่ ๆ ทีพ
่ ยายามจะเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
และ/หรือความหมายของสถานที่ต่างๆ ในเขตเมือง ผ่านการรับรู้ทางสายตาหรือทางประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น
Truisms (1978-87) ผลงานของ Jenny Holzer.
โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ โดยรับสมัครโครงการศิลปะที่แสดงให้เห็นถึง
‘สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์’ ในบริบทของสังคมเมือง ผ่านสถานการณ์ในชีวิตประจำ�วัน การใช้ชีวิตในสังคม
ในชุมชน ในการทำ�งาน รวมถึงในสถานการณ์อื่นๆ เนื่องด้วยหัวข้อ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เน้นถึงการ
บอกเล่าถึงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม อาทิ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และความรู้สึกในสถานที่นั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป หรือในสถานการณ์ระหว่างที่รอ หรือกำ�ลังเปลี่ยน หรือเคลื่อนตัวไป

ตามสภาพการจราจร รวมถึงสถานการณ์ของการเดินทางไปทั่วเมือง จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง ซึ่งทำ�ให้
ได้สัมผัสความหลากหลายของเมือง ซึ่งทุกๆ ภาวะที่เปลี่ยนผ่านนี้ต้องอาศัยทั้งเวลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทั้ง
เมืองและมนุษย์ จากภาวะอารมณ์หนึ่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นองค์ประกอบในเวลาเดียวกัน ในการที่จะทำ�ให้เกิด
สถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
คำ�ถามก็คือสื่อศิลปะสังคมเมืองจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาให้เกิดเมืองที่มีความยั่งยืนทางอารมณ์ ได้อย่างไร ภายใต้ความหลากหลายที่เกี่ยวพันกันมากมายเช่นนี้
ตัวอย่างรูปแบบของการนำ�เสนอผลงานศิลปะ:
• นำ�เสนอผลกระทบชั่วคราวอันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในด้านของความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้นๆ ที่ก่อให้เกิด ‘การ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์’
• เก็บรวบรวมและนำ�เสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะของความรู้สึกที่เป็น ‘ปัจจุบัน’ ในสถานที่หนึ่งๆ
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนกล้าที่จะมีความรู้สึก กล้าที่จะคิด และลงมือทำ�ในสิ่งที่แตกต่าง
• ก่อให้เกิดสถานการณ์ใหม่ๆ ของ ‘การมีตัวตน’ และปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม (เช่น ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความ

ผูกพันต่อสังคม การโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เทเลพรีเซ็นส์ เรียลไทม์ หรืออินเทอร์เฟสอื่นๆ)
• ศึกษาความเชื่อมโยงทางด้านอารมณ์และภูมิจิตวิทยาในบริบทของสังคมเมืองและบริเวณใกล้เคียง

เกณฑ์การประเมินโครงการผลงานศิลปะ
การประเมินและคัดเลือกโครงการผลงานศิลปะจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:
1. ความคิดริเริ่มในทางศิลปะที่ไม่ซ้ำ�กับความคิดของผู้อื่น
2. ความเชือ่ มโยงระหว่างสังคมและบริบทของสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร (รวมถึงความเชื่อมโยงในระดับโลก
ที่เกี่ยวข้อง)
3. ความสามารถในการทำ�ให้ผู้ร่วมงานรับรู้ เข้าถึงและรู้สึกมีส่วนร่วมในประสบการณ์ต่างๆ ที่สื่อสารผ่านทาง
ผลงานศิลปะ
4. ความเป็นไปได้และความรู้ความเข้าใจในเชิงเทคโนโลยี
การเข้าร่วมโครงการ
โครงการนี้เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ศิลปิน สถาปนิก ภัณฑารักษ์ และบุคคลทั่วไปที่
ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ ของตนเอง รวมถึงต้องการขยายเครือข่ายของสื่อศิลปะสังคมเมือง
เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดจากผสมผสานองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสื่อศิลปะสังคม
เมือง ทฤษฎีชุมชนเมือง คำ�ถามและภาวะวิกฤตที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์ รวมทั้ง ‘ความรู้ในสาขาเฉพาะทาง’ ผ่านการพูด
คุยกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าทางศิลปะ การพัฒนาแนวความคิด และการ
รังสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อใช้ในการสร้างเมืองอย่างแบบมีความคิดสร้างสรรค์

ใบสมัครและกระบวนการคัดเลือก
กำ�หนดการรับสมัคร
กรุณาส่งใบสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมืองภายในวันที่ 15 กันยายน 2017 เวลา 12.00 น.
(ตามเวลากรุงเทพมหานคร) โดยส่งใบสมัครไปที่อีเมล info@urbanmediaart.academy เท่านั้น
ใบสมัคร
รายละเอียดที่ต้องมีในใบสมัคร (ส่งในรูปแบบเอกสาร PDF เป็นภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมเป็นไฟล์เดียวเท่านั้น)
• รายละเอียดโครงการ (ไม่เกิน 800 คำ�)
• แรงบันดาลใจ (ไม่เกิน 200 คำ�)
• วัสดุ อุปกรณ์และองค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน งบในการจัดทำ�โครงการโดยประมาณ

และกรอบระยะเวลาในการดำ�เนินการ

• ภาพประกอบ (ตามความสมัครใจ)
• ประวัติส่วนตัว (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)

การคัดเลือก
คณะกรรมการจากนานาชาติจะคัดเลือกทั้งหมด 12 โครงการ เพื่อนำ�เสนอใน ‘Ideas & Concepts Workshop’
ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2017 ในงาน Bangkok Design Festival โดยจะประกาศผลการคัดเลือกดัง
กล่าวในวันที่ 16 ตุลาคม 2017
Ideas and Concepts Workshop
ตลอดระยะเวลาสามวันของการทำ�กิจกรรมเวิร์กชอป ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาแนวคิดสำ�หรับโครงการ
เพื่อนำ�ไปใช้กับโครงการสื่อศิลปะสังคมเมืองในทางปฏิบัติ โดยเวิร์กชอปจะจัดขึ้นที่ TCDC Common (สามย่าน)
โดยมีอาหารว่างและอาหารกลางวันจัดไว้ให้ สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานที่จัดเวิร์กชอป ผู้เข้าร่วม
เวิร์กชอปจะต้องรับผิดชอบเอง
รางวัล
ภายหลังกิจกรรมเวิร์กชอปสิ้นสุดลง คณะกรรมการจะเสนอไอเดียเพียง 3 โครงการสำ�หรับการนำ�ไปสานต่อเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของกรุงเทพมหานคร และนำ�ไปใช้กับองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ของสถาบัน Urban
Media Art Academy
องค์การเครือข่ายของสถาบัน URBAN MEDIA ART ACADEMY
สถาบัน Urban Media Art Academy ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และองค์กร
เครือข่าย อันได้แก่ Connecting Cities และ Media Architecture Institute โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากการร่วมทุนระหว่าง Future DiverCities และ Creative Europe Program ของสหภาพยุโรป

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.urbanmediaart.academy
www.goethe.de/thailand
programm@bangkok.goethe.org
02 108 8231/2

