
ศิลปนคลื่นลูกใหมชาวเวียดนาม ลินห พวง เวน ควารางวัล  
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ลินห  พวง เวน ศิลปนรวมสมัยชาวเวียดนาม ชนะรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award for 

Contemporary Art ประจําป 2560 รางวัลเพ่ือสนับสนุนศิลปนท่ีมีความสามารถในดานศิลปะรวมสมัยรุนใหมท่ีมี

อายุไมเกิน 40 ป ไมจํากัดสัญชาติ สรางผลงานอยูในทวีปเอเชีย มีอาชีพเปนศิลปนเต็มตัวแตยังไมเปนท่ีรูจักในวง

กวางระดับสากล  

นาย เถา เชา ศิลปนชาวจีน เปนผูชนะรางวัลเปนครั้งแรกในป 2556 และนาย อนูป แมทธิว โทมัส เปนผูชนะใน

ครั้งท่ี2  ป 2558 ลินห พวง เวน เปนศิลปนหญิงคนแรกท่ีเปนผูชนะรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC 

Award for Contemporay Art ครั้งท่ี3 จากศิลปนท่ีเขารอบสุดทายท้ังหมด 7 คน และกรรมการผูตัดสินท้ัง 6 

ทาน ไดแก นายฮาน เนฟเกนส, คุณลักขณา คุณาวิชยานนท, ฮิลดา เทียรลิงค, นายยูจีน ตัน, นายดินห คิว เล และ

นางอีริน กลีซัน คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทให ลินห พวง เวน เปนผูชนะรางวัล Han Nefkens Foundation-

BACC Award for Contemporay Art ตามคําประกาศดังตอไปนี้     

 “คณะกรรมการใมติเปนเอกฉันทให นางสาว ลินห พวง เวน เปนศิลปนผูชนะรางวัล Han Nefkens Foundation-

BACC Award for Contemporary Art ประจําป 2560 เนื่องจากคณะกรรมการไดพิจารณาถึงผลงานศิลปะของ

ลินหท่ีไดแสดงในเทศกาล Singapore Biennale ครั้งลาสุดพิสูจนใหเห็นวาเธอมีศักยภาพในการพัฒนา ตอยอด 

และสรางทิศทางในการสรางผลงานทางศิลปะในอนาคต ผลงานทางศิลปะของเธอในปจจุบัน หากไดรับการ

คัดเลือกใหเปนศิลปนในพํานักในกรุงเทพมหานคร เธอจะสามารถพัฒนาผลงานองเธอในสภาพแวดลอมใหมๆได

อยางดี “  

นอกจากการทํางานสรางสรรคผลงานศิลปะแลว เธอยังเปนผูรวมกอตั้งกลุมศิลปนรวมสมัยรุนใหมในเวียดนามท่ีชื่อ

วา นาห ซาน คอลเล็กทีฟ ลินหมีผลงานการจัดแสดงมากมายท้ังในนามศิลปนเดียว และในนามศิลปนกลุม ซ่ึงได

จัดแสดงผลงานในเมืองตางๆท่ัวโลก อาทิเชน  เวียดนาม, ฟูกุโอกะ (ญี่ปุน),  ซาน ฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา), 

เมืองอัมมาน (จอรแดน), เมืองอูเมีย (สวีเดน), เทศกาลศิลปะ Singapore Biennale (สิงคโปร), เทศกาลศิลปะ 

Kuandu Biennale (เมืองไทเป, ไตหวัน) และเทศกาลศิลปะ Shanghai Biennale (จีน) นอกจากนี้ลินหไดกลาว

วา “ดิฉันรูสึกเปนเกียรติอยางมากท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award 



for Contemporary Art ประจําป 2560 ดิฉันจะตั้งตาคอยใหถึงเวลามาพํานักในกรุงเทพ มหานครท่ีฉันรักและท่ี

ฉันจะสรางสรรคโครงการใหมในปท่ีกําลังจะถึงนี้ ขอบคุณท่ีใหการสนับสนุนดิฉันคะ”  

ท้ังนี้ลินหจะไดรับเงินรางวัล 15,000 ดอลลารสหรัฐ แบงเปนเงินรางวัล 3,000 ดอลลารสหรัฐ และ 12,000 

ดอลลารสหรัฐ สําหรับสรางสรรคผลงานในระยะเวลา 2 เดือนท่ีอยูท่ีกรุงเทพฯ ในป 2560 โดยมีกําหนดจัด

แสดงผลงานศิลปะในป พ.ศ. 2561 และแสดงผลงานท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ เปนเวลา 1 เดือน 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art 
ประจําป 2560 
 

นายฮาน เนฟเกนส  

ฮาน เนฟเกนส  เปนนักเขียนและผูใหการสนับสนุนวงการศิลปะชาวดัตชท่ีพํานักอยูในบารเซโลนา เขาเริ่ม

สะสมงานศิลปะรวมสมัยจากท่ัวโลกตั้งแตป พ.ศ. 2543 คอลเล็กชั่นศิลปะ Han Nefkens H+F Collection ของ

เขาถูกยืมไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑตางๆ ท่ัวยุโรป นอกจากจะสะสมและบริจาคงานศิลปะแลว เนฟเกนสยังเปนผูให

การสนับสนุนวงการศิลปะท่ัวโลกดวยการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมและโครงการรวมกับศิลปนและพิพิธภัณฑ

ตางๆ  เขายังใหการสนับสนุนศิลปนรุนใหม นักเขียนและภัณฑารักษ ดวยการจัดการประกวดและใหรางวัลตางๆ 

อาทิ รางวัล Han Nefkens Foundation MACBA Award, ทุน Creative Writing Grant ประเทศสเปน, โครงการ 

Han Nefkens Fashion on the Edge ท่ีใหการสนับสนุนการจัดนิทรรศการแฟชั่นของศิลปนท้ังท่ีมีชื่อเสียงและ

ศิลปนรุนใหม ณ  Museum Boijmans Van Beuningen ในเมืองร็อตเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด, โครงการ 

ArtAids ซ่ึงสนับสนุนศิลปนในการสรางสรรคผลงานเก่ียวกับโรคเอดส และนําผลงานศิลปะนั้นๆไปใชรณรงคตอสู

กับโรคราย อีกท้ังยังให เ งินสนับสนุนการวิจัยเ ก่ียวกับโรคเอดส อีกดวย และรางวัล BACC Award for 

Contemporary Art ท่ีรวมกับหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

ฮาน เนฟเกนส ไดรับเกียรติอยางสูงไดรับพระราชทานรางวัล Silver Carnation Award จากสมเด็จพระ

ราชินีนาถเบียทริกซแหงเนเธอรแลนดสําหรับการอุทิศตนใหกับวงการศิลปะในป พ.ศ. 2554 

 

  



นางลักขณา คุณาวิชยานนท  

ผูอํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

ลักขณา คุณาวิชยานนท สําเร็จการศึกษาในระดับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ .ศ. 2532 และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร

ศิลปะเอเชีย จากUniversity of New England รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย ในป พ .ศ. 2536 คุณ

ลักขณาดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร )BACC) ตั้งแตป พ .ศ. 2554 จนถึง

ปจจุบัน   

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานศิลปะไทยและ ผลงานศิลปะตางประเทศ 

ท้ังท่ีเปนสมัยใหมและรวมสมัยอยางตอเนื่องในหลากหลายสาขา อาทิ ทัศนศิลป, ศิลปะการแสดง, ภาพยนตร ,

สถาปตยกรรม และการออกแบบตางๆ หอศิลปกรุงเทพฯ ไดยกระดับการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม

ตางๆอยางเขมแข็งอันสงผลใหสังคมไทยมีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายมากข้ึน  

คุณลักขณาเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายศิลปะ แหงหอศิลปตาดู กอนท่ีจะรับตําแหนงผูอํานวยการ

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในชวงกลางป พ .ศ. 2533 จนถึงป พ .ศ.2546 คุณลักขณาไดคัดสรรผลงาน

ศิลปะของศิลปนไทยรุนใหมสูงานนิทรรศการตางๆมากมาย อีกท้ังยังรวมคัดสรรผลงานใน Thai Pavilion ณ 

เทศกาล Venice Biennale ประจําป 2548 ลักขณา คุณาวิชยานนทไดรับเกียรติอยางสูงจากกระทรวงวัฒนธรรม

แหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการรับเครื่องอิสริยภรณชั้นอัศวินสาขาศิลปศาสตรและอักษรศาสตร ในป พ.ศ. 2557 

 

นางฮิลดา เทียรลิงค  

ประธานมูลนิธิฮานเนฟเกนส 
 

ภัณพารักษชาวเบลเยียม ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการ Fonds Regional d’Art Contemporain 

Nord-Pas de Calais (FRAC) เมืองดันเคิรก ประเทศฝรั่งเศส 

ฮิลดาเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายศิลป แหงหองจัดแสดงผลงาน Mies van der Rohe Pavilion 

เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน กอนท่ีจะยายไปพํานักในเมืองแปรปญัน ประเทศฝรั่งเศสในชวงเวลาสั้นๆ  

หลังจากนั้นเธอดํารงตําแหนงผูอํานวยการ Rhenish Centre of Contemporary Art (CRAC) เมืองอัลทเคิรช 

แควนอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2545 และยังเปนภัณฑารักษอิสระและนักวิจารณงานศิลปะอีกดวย 



กอนท่ีจะกาวมาดํารงตําแหนงผู อํานวยการ Fonds Regional d’Art Contemporain Nord-Pas de Calais 

(FRAC) เมืองดันเคิรก ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้ฮิลดา ยังเปนคณะกรรมการพิพิธภัณฑ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) 

และคณะกรรมการจัดกิจกรรม TRACK เมืองเกนท ประเทศเบลเยียม ในป พ.ศ. 2555, คณะกรรมการสถาบัน 

Centre National des  Arts Plastiques (CNAP) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ คณะกรรมการกลุมบริษัท 

FNAC  

เธอเขารวมเปนคณะกรรมการโครงการ ArtAids และรวมกอต้ังมูลนิธิท่ีไมแสวงหาผลกําไรรวมกับ ฮาน 

เนฟเกนสและดํารงตําแหนงประธานมูลนิธิในป พ.ศ. 2547 

ฮิลดาไดรวมงานกับศิลปนท่ีมีชื่อเสียงตางๆมากมายจากทุกชาติ และรวมจัดงานแสดงผลงานศิลปะท่ัวทุก

มุมโลก  ในฐานะนักวิจารณ เธอเขียนบทความใหแกนิตยสารตางๆ อาทิ Parkett, Kunstforum, Hart, Ars Nova, 

Ons Erfdeel เปนตน 

 

นายยูจีน ตัน  

ผูอํานวยการพิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปร 

นาย ยูจีน ตัน เคยเปนภัณฑารักษของ Singapore Pavilion ในเทศกาล Venice Art Biennale ประจาํป 

2005  และเปนภัณฑารักษรวมในงานเทศกาลเปดตัว Singapore Biennale ป 2006 นอกจากนี้เขายังเคยคัดสรร

ผลงานในนิทรรศการตางๆ อาทิ Coffee, Cigarettes and Pad Thai: Contemporary Art in Southeast Asia 

(2008) , Charwei Tsai (2009) , Nipan Oranniwesna (2009) , Lee Mingwei (2010) , Jompet (2010) , The 

Burden of Representation:  Abstraction in Asia Today ( 2010) , Of Human Scale and Beyond: 

Experience and Transcendence (2012)  และ Reframing Modernism: Painting from Southeast Asia, 

Europe and Beyond (2016) นอกจากนี้ นายตันยังเคยดํารงตําแหนงผูจัดผังรายการ (โครงการพิเศษ) ของสภา

พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติสิงคโปร, ผูอํานวยการฝายนิทรรศการแหง The Osage Gallery (ฮองกง, สิงคโปร, ปกก่ิง

, เซ่ียงไฮ), ผูอํานวยการฝายศิลปะรวมสมัย Sotheby's Institute of Art – Singapore และผูอํานวยการสถาบัน

ศิลปะรวมสมัยแหงสิงคโปร 

ปจจุบันนายยูจีน ตัน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการพิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปร 

  



นายดินห คิว เล  

ผูรวมกอตั้ง VNFA และ Sàn Art 
 

นายดินห คิว เล เกิดท่ีประเทศเวียดนาม ในป 1968 และไดรับศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาศิลปะ(สตูดิโอ) 

จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานตา บารบารา และปริญญาโทดานทัศนศิลป สาขาภาพถายและสื่อ จาก The 

School of Visual Arts ณ กรุงนิวยอรค กอนท่ีนายเล จะกลับประเทศเวียดนามในป 1994 และพํานักในเมืองโฮจิ

มินห ในป1997 

ผลงานศิลปะของเล ไดรับการจัดแสดงไปท่ัวโลก โดยผลงานเดี่ยวชิ้นลาสุดของเขาท่ีชื่อ Memory For 

Tomorrow ไดจัดแสดงท่ี Mori Museum เมืองโตเกียว ในป 2015 กอนท่ีจะจัดแสดงตอใน Hiroshima 

Museum of Contemporary Arts ในป 2016 เชนเดียวกันกับผลงานของเล ท่ีมีชื่อวา Destination for the 

New Millennium, The Art of Dinh Q. Lê ไดจัดแสดงท่ี The Asia Society กรุงนิวยอรค และ Project 93: 

Dinh Q. Lê จัดแสดงท่ี Modern Art (MoMA) กรุงนิวยอรคเชนกัน นอกจากนี้ผลงานศิลปะของเขา ท่ีชื่อวา The 

Delays and Revolutions ไดรับการคัดเลือกใหแสดงในเทศกาล Venice Biennale ในป 2003, เทศกาล 

dOCUMENTA (13) ป 2012 และ Carnegie International ประจาํป 2013 

นายเล ยังเปนผูรวมกอต้ัง VNFA หอศิลปท่ีไมแสวงผลกําไรท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดในเวียดนาม และ 

Sàn Art โครงการศิลปนในพํานักประเทศเวียดนาม นอกจากนี้นายเล ยังเปนสมาชิกคณะกรรมการเครือขายศิลปน

เอเชีย, กรรมการตัดสินรางวัล Prince Claus Fund Laureate และรางวัล Rockefeller’s Bellagio Fellow 

ประจําป 2014 

 

นางอีรีน กลีซัน  

ภัณฑารักษ นักเขียน ผูรวมกอตั้ง และผูอํานวยการฝายศิลปแหง SA SA BASSAC 
 

อีริน กลีซัน เปนนักเขียน และภัณฑารักษ อีกท้ังยังเปนผูรวมกอตั้ง และผูอํานวยการฝายศิลปขององคกร 

SA SA BASSAC, องคกรท่ีรวบรวมขอมูลและทรัพยากร หองอานหนังสือ และพ้ืนท่ีนิทรรศการท่ีไมแสวงหาผล

กําไร ในกรุงพนมเปญ ผลงานดานภัณฑารักษลาสุดของอีริน ไดแก FIELDS: On Attachments and Unknowns, 

พนมเปญ (2017); "Exhibition Histories: Cambodia, 1945-2016", Asian Cultural Institute Library Park, 

กวางจู (2015-2016); และ Satellite Program 8, Jeu de Paume and CAPC, ฝรั่งเศส (2015) นอกจากนี้อีริน

ยังไดรวมเสวนาในกิจกรรม Field Meeting Take 4: Thinking Practice, Asia Society, นิวยอรค ในฐานะ

ภัณฑารักษในพํานัก Villa Vasillieff, กรุงปารีส และท่ีปรึกษาโครงการ ACC-Rijksacademie Dialogue and 

Exchange, กรุงโซล (ตลอดป 2016) 



ปจจุบัน อีริน กลีซัน ดํารงตําแหนง Alphawood Scholar, MA Contemporary Art and Art Theory 

of Asia and Africa, School of Oriental and African Studies, University of London (2015-2017). และ

พํานักอาศัยอยูในกรุงพนมเปญ  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
นางสาวพัชรพร เนียมสรอย 

เจาหนาท่ีประสานงานกิจกรรมเครือขาย 

อีเมลล patcharaporn.n@bacc.or.th 

โทร 02-214-6630 ตอ 534   

เว็บไซต www.bacc.or.th  

http://www.bacc.or.th/
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