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ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Bangkok Biennial 2020!  ดูเหมือนว่าคุณ
สนใจท่ีจะสร้างพาวิลเลียนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในงานเทศกาลศิลปะทุกๆ 
2 ปีสินะ? หรือจริงๆ คุณอาจแค่สงสัยว่า “อะไรคือ Bangkok Biennial 
และมันหมายความว่าไง คำาว่า ‘พาวิลเลียน’?!? Bangkok Biennial 
ไม่เหมือนงานศิลปะท่ีไหนในโลก เพราะ Bangkok Biennial ไมม่ี
กระบวนการคัดเลือก พวกเราไมม่ภัีณฑารกัษ์หลักหรอืทีมภัณฑารกัษ์ 
งานเทศกาลศิลปะทุก 2 ปีอันนี้ใช้ระบบเปิดให้ลงทะเบียนร่วมเป็น
พาวิลเลียน ใครก็ได้ท่ีลงทะเบียนเป็นพาวิลเลียน สามารถเข้าร่วมใน
งานนี้ ผู้สร้างพาวิลเลียนเป็นผู้รับผิดชอบทุกๆ อย่างในการสร้างให้
พาวิลเลียนเกิดข้ึนได้ เริ่มต้ังแต่การสร้างแนวความคิดไปจนถึงทำาให้
สำาเร็จออกมา ถ้าพวกคุณอยากเห็นตัวอย่างว่า พาวิลเลียนสามารถเป็น
อย่างไรได้บ้าง สามารถเข้าไปดูงานในครั้งท่ีแล้วเมื่อปี 2018 ได ้ที่นี่

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ Bangkok Biennial สามารถเยี่ยม
ชมท่ี bangkokbiennial.com 

อีกอย่างหน่ึงคือ พาวิลเลียนน้ันไม่จำาเป็นต้องอยู่แต่ในกรุงเทพฯ เพียง
อย่างเดียว เมื่อครั้งท่ีแล้วในปี 2561 พวกเรามีพาวิลเลียนท่ีเข้าร่วม
จากหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย รวมท้ังในทวีปเอเชียและยุโรป 
รวมถึงในโลกออนไลน์เช่นกัน

สนใจรป่ึาวล่ะ?

http://bangkokbiennial.com/wiki/index.php?title=Pavilions_2018
http://bangkokbiennial.com


ข้อแรก นีคื่อวันสำ�คัญต่�งๆ ทีคุ่ณควรรู้

วันที ่6 เมษายน ถึง 29 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาลงทะเบยีน
ในช่วงเวลานี้ พวกคุณสามารถลงทะเบียนพาวิลเลียนของคุณท่ีนี่ 
bangkokbiennial.com/register
อย่าลืมดูหน้าต่อๆ ไปถึงสิ่งท่ีคุณต้องเตรียมให้พร้อมสำาหรับการลง
ทะเบียน

วันที ่16 ตุลาคม ถึง 12 ธันวาคม 2563
The Bangkok Biennial
ช่วงเวลาท่ีผู้คนจะได้เข้าเยี่ยมชมพาวิลเลียนของพวกคุณ!

วันท่ีเหล่านี้มีความสำาคัญท่ีจะช่วยทำาให้การทำางานกับระบบของ 
Bangkok Biennial เป็นไปด้วยความราบรื่น แต่แน่นอน พวกเรารู้ว่า
วันท่ีเหล่านี้ อาจจะไม่ตรงกับวันท่ีพวกคุณต้องส่งขอทุนสำาหรับการ
จัดการพาวิลเลียนของคุณ 

ดังน้ัน ถ้าคุณต้องการอะไรจากพวกเราก่อนถึงช่วงเวลาลงทะเบียน 
อย่างเช่น จดหมายรับรองจากทีมงาน BB เพื่อไปใช้ในการขอทุน ได้
โปรดติดต่อพวกเราท่ี bbteam@bangkokbiennial.com

อย่าลืมท่ีจะส่งข้อมูลในหัวข้อ ข้อมูลหลัก มาให้พวกเราด้วย เพื่อท่ีพวก
เราจะได้ทราบถึงแผนการดำาเนินงานของพวกคุณ

http://bangkokbiennial.com/register


ส่วนที่ #1 ข้อมูลหลัก

พาวิลเลียน
• ช่ือของพาวิลเลียน
• รายละเอียดแบบย่อของพาวิลเลียน 
   (ไม่เกิน 250 คำา)
• รายละเอียดแบบยาวของพาวิลเลียน   
   (แถลงการณ์ของภัณฑารักษ์ และอ่ืนๆ)

ศลิปิน
• ศิลปินท่ีเก่ียวข้อง
• ล้ิงค์ของศิลปินแต่ละคน 
   (เว็บไซต์, แฟ้มผลงาน และ อ่ืนๆ)
• ประวัติอย่างย่อของแต่ละศิลปิน 
   (ไม่เกิน 250 คำา)
• รูปภาพงาน 1 รูปของศิลปินแต่ละคน

ภัณฑารกัษ์
• ภัณฑารักษ์ (ท้ังหมด) ท่ีเก่ียวข้อง
• ล้ิงค์ของภัณฑารักษ์แต่ละคน 
   (เว็บไซต์, แฟ้มผลงาน และ อ่ืนๆ)
• ประวัติอย่างย่อของภัณฑารักษ์แต่ละคน 
   (ไม่เกิน 250 คำา)

ผู้จัดงานของพาวิลเลียน
• ผู้จัดงาน, กลุ่ม หรือคณะท่ีเก่ียวข้อง
• ล้ิงค์ของผู้จัดงาน, กลุ่ม หรือคณะท่ีเก่ียวข้อง 
   (เว็บไซต์, แฟ้มผลงาน และ อ่ืนๆ)
• ประวัติย่อของแต่ละผู้จัดงาน, กลุ่ม หรือคณะท่ี
   เก่ียวข้อง (ไม่เกิน 250 คำา)

ร�ยก�รข้อมูลทีต้่องใช้ในก�รลงทะเบียนพ�วิลเลียนสำ�หรับ 
Bangkok Biennial 2020

ส่วนที่ #2 รายละเอียดการ
ดำาเนินการ

รายละเอียดการติดต่อ
• บุคคลในการติดต่อ
• อีเมลล์ของบุคคลติดต่อ 
   (ใช้เพื่อการจัดการภายใน)
• บุคคลในการติดต่อยินดีท่ีจะให้สัมภาษณ์กับ
   ส่ือ หรือให้ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสื่ออาจจะต้องการ 
   (ใช่ / ไม่ใช ่)
• พาวิลเลียนเวบไซต์
• อีเมลล์สำาหรับให้คนท่ัวไปติดต่อ
• การติดต่อทางอ่ืนๆ 
   (ใช้เพื่อในการติดต่อสาธารณะ)
• ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์ (ใช้เพื่อการจัดการภายใน 
   เช่นส่งเอกสารต่างๆ โปสเตอร์ หรือ 
   หนังสือนำาชม)

สถานทีจั่ดงาน
พาวิลเลียนของคุณจะมีสถานท่ีจัดงานใช่มั้ย
ถ้า ใช ่ คุณมีสถานท่ีในการจัดงานแน่นอน 
ใช ่ หรือ ไม ่
ถ้า ใช ่
• ชื่อสถานท่ี และท่ีอยู่
• ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์
• ล้ิงค์ Google Maps ของสถานท่ีจัดงาน
• วันท่ีของงาน
• ช่วงเวลาเปิดทำาการ
• เบอร์โทรศัพท์
ถ้า ไม่ใช ่ คุณอยากถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนของพาวิล
เลียนท่ีต้องการหาสถานท่ีจัดงานหรือไม่



ช่องทางสื่อสารออนไลน์
พาวิลเลียนควรสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ของ
ตัวเองมากกว่าท่ีจะใช้ช่องทางเดิมท่ีพวกคุณสร้าง
ขึ้นมาอยู่แล้วจากงานเก่าๆ (ช่องทางพวกน้ัน คุณ
สามารถใส่เข้าไปในส่วนของล้ิงค์ของภัณฑารักษ์/
ศิลปิน/ผู้จัดการพาวิลเลียน)
• เฟสบุ้ค
• อินสตราแกรม
• ทวิตเตอร์
• อ่ืนๆ

ข้อมูลอื่นๆ (ใช้ในการภายใน)
• ผู้สนับสนุน/ผู้ให้ทุน/ทุน และอ่ืนๆ 
   (ได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่)
• ประเทศ หรือ เชื้อชาติของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
• คุณรู้จัก Bangkok Biennial ได้ยังไง

ส่วนที่ #3 การเปิดรบัสมัคร

พวกเราสนับสนุนให้พาวิลเลียนของคุณทำาการเปิด
รับสมัครศิลปินเข้ามาร่วมทำางาน เพื่อทำาใหพาวิล
เลียนของคุณ เกิดความหลากหลายทางความคิด 
และมีขอบเขตเน้ือหาท่ีกว้างใหญ่ข้ึน ท้ังในซึ่งจะ
ส่งผลถึงภาพรวมของงานนี้ด้วย พวกเรายินดีอย่าง
ยิ่งท่ีจะร่วมโปรโมทการรับสมัครต่างๆ ในพาวิล
เลียนของคุณ

พาวิลเลียนของคุณจะทำาการเปิดรับสมัครจาก
ภายนอกหรือไม่ (ใช่ หรือ ไม ่) 

ถ้า ใช ่
• รายละเอียดแบบย่อสำาหรับการรับสมัคร 
   (ไม่เกิน 250 คำา)
• รายละเอียดแบบยาวของการรับสมัคร
• ล้ิงค์รายละเอียด 
   (เวบไซต์, ช่องทางการติอต่อออนไลน์)
• รายละเอียดท่ีต้องการของการรับสมัคร รวมท้ัง

กระบวนการการรับสมัคร ไม่เกิน 250 คำา
• รายการส่ิงท่ีพาวิลเลียนจะช่วยสนับสนุนให้
   ศิลปินท่ีได้รับคัดเลือกได้ 
• อีเมล์สาธารณะสำาหรับการติดต่อ
• เบอร์โทรศัพท์
• ช่องทางการติดต่อทางอ่ืนๆ

ส่วนที่ #4 ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ

• รูปภาพท่ีไม่มีตัวหนังสือสำาหรับการโปรโมท
   ทางสาธารณะ จำานวน 3 - 5 รูป ท่ีอนุญาตให้
   ทาง Bangkok Biennial ใช้สำาหรับการโปรโมท
   ทางช่องทางต่างๆ ขนาดไฟล์ไม่ควรใหญ่
   เกิน 1-2 เมกาไบท์ ควรต้ังชื่อไฟล์ในรูปแบบนี้ 
   BB2020_Pavilion_Artist_Titleofwork.jpg
• อัพโหลดรูปภาพจำานวน 1-2 รูปเพื่อใช้เป็นภาพ
   ตัวแทนของพาวิลเลียนของท่าน
• ล้ิงค์ของวิดิโอ (Youtube หรือ Vimeo)
• ล้ิงค์ของไฟล์เสียงท่ีเก่ียวข้อง 
   (soundcloud, bandcamp และอ่ืนๆ)



ขอบคุณที่สนใจเกี่ยวกับ 
Bangkok Biennial 2020 
พวกเราหวังว่าพวกคุณจะ
สนุกสนานกับการเตรยีม
การเพื่อเข้ารว่ม พวกเรา
ขอให้ทุกคนประสบความ
สำาเรจ็ในการจัดหาทุกสิ่งที่
พวกคุณต้องการ พวกเรา
รอพวกคุณติดต่อกลับมา
อยู่นะ

ทีม BB


