
The City & The City: Mapping from Home
A collaboration project between BIPAM กับ Tokyo Festival Farm 2021 LAB

Open call for participants (Deadline: 30 June 2021)

Online research and exchange process of “The City & The City: Divided Senses” (2020)

(Please scroll down for details in Thai./ ภาษาไทยกรุณาเลื�อนลงด้านล่าง)

About “The City & The City”

The City & The City is a collaborative effort between Bangkok’s Bangkok
International Performing Arts Meeting (BIPAM) and Tokyo’s Tokyo Festival Farm. It is an
incubation project that offers a platform for emerging artistic creators to express
fresh ideas towards their own city via collaborative research and exchange process.
Three emerging artists from various disciplines, from each city; Bangkok and Tokyo,
will be selected to join the program. (This project will be conducted in Thai and
Japanese with translation support from the organizers.) After our success for the first
edition in 2020 (The City & The City: Divided Senses), we are now pleased to announce
our second edition in 2021; The City and The City: Mapping from Home. The selection
process will be done via an open call. Selected participants will be committed to a



3-month incubation period with a presentation of the work in mid September 2021.
Please follow us on our website and Facebook page for updates on the process and
presentation.

Organized by BIPAM with Tokyo Festival Executive Committee [Toshima City, Toshima
Mirai Cultural Foundation, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
(Tokyo Metropolitan Theatre & Arts Council Tokyo)]

Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan in the fiscal 2021

About The City & The City: Mapping from Home

A year has passed and COVID-19 is still here. In some places for the better and
in others for worse. Lockdowns and curfews are still in place. The arts are stuck with
having no physical place to be. The well-to-do have familiarized the work-from-home
and shop-online culture, while the less privileged cannot afford staying home and
trying to survive at the same time.

In 2021, the year where going out is technically possible but discouraged by the
state and by ourselves, we are not letting it stop us from thinking, exploring,
experimenting, and creating. What, then, do we do, when all we can do is look outside
through the window? Someone once said you could know which class someone
belongs to by asking them about the window(s) they have in their homes. For some, a
window lets you see a great view of nature, or perhaps another building; For others,
the idea of having a window at all is out of the question. Indeed and inevitably, where
you live tremendously informs who you are.

Without going out, we will start with looking around in our own home. Then, let’s
look at the street we’re on. And our neighbors. And our neighborhood, and our district.
What does the fact that we end up where we are tell us about ourselves and who we
are in the society? And does it mean the same to be fixed at home in Bangkok and in
Tokyo?

In The City & The City 2020: Mapping from Home, BIPAM and Tokyo Festival
Farm invite artists and researchers with an interest to create performative outputs

https://www.facebook.com/BIPAMbkk


from their research, to participate in an online exchange and collaboration between
Bangkok and Tokyo. As a way to discover the constituents of their identity, the
participants are invited to explore the details of their home, first from inside the home,
and then from the perspective of the place, the neighborhood, the district, and the city
in which the home is located. Focusing on materiality instead of conceptuality, the
process aims to explore how an individual’s identity is realized in connection to its
surrounding geographical and social context.

เกี�ยวกับโครงการ The City & The City

The City & The City เป�นโครงการความรว่มมือระหวา่งกรุงเทพฯ และ โตเกียว จัด
ขึ�นโดย Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) ซึ�งเป�นแพลตฟอรม์
ทางด้านศิลปะการแสดงของภมูภิาคตะวนัออกเฉียงใต้ และ Tokyo Festival เทศกาลศลิปะ
รว่มสมัยที�จัดขึ�นในกรุงโตเกียว ประเทศญี�ปุ�น ในโปรแกรม Tokyo Festival Farm โดย
เป�นการเลือกศลิป�นรุน่ใหมจ่ากแต่ละเมอืง เมืองละ 3 คน เพื�อมาทาํงานรว่มกันเป�นทมี และ
ทําการสาํรวจรวมถึงแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื�อค้นหามุมมองด้านใหม่ๆ ที�มต่ีอ
เมอืง ผูเ้ข้ารว่มโครงการนี� สามารถเป�นนักสรา้งสรรค์สาขาใดก็ได้ โดยไม่จํากัดวา่ต้องเป�น
ศลิป�นเท่านั�น (การทาํงานใช้ภาษาไทยและภาษาญี�ปุ�นเป�นหลัก โดยมีล่ามเป�นผูช้ว่ยในการ
สื�อสาร)

หลังจากประสบความสาํเรจ็กับศลิป�นรุน่แรกที�ได้รว่มกระบวนการค้นควา้และ
แลกเปลี�ยน ไปจนถึงการสรา้งผลงาน และจัดแสดงงานในสถานที�จรงิ ทั�งในกรุงเทพฯ และ
กรุงโตเกียว เมื�อป� 2020 ที�ผา่นมา ทางผูจั้ดทั�งสองฝ�� งจึงตัดสินใจดําเนินโครงการต่อเนื�อง
และเป�ดรบัสมัครศลิป�นกลุ่มใหม่ที�จะมารว่มงานกันในเวอรช์ั�น 2021 นี�

ผูจั้ด: BIPAM รว่มกับ Tokyo Festival Executive Committee [Toshima City, Toshima
Mirai Cultural Foundation, Tokyo Metropolitan Foundation for History and
Culture (Tokyo Metropolitan Theatre & Arts Council Tokyo)]

สนับสนุนโดย Agency for Cultural Affairs, Government of Japan in the fiscal 2021



เกี�ยวกับผูจั้ด

Bangkok International Performing Arts Meeting หรอื BIPAM (ไบแพม) เป�น
แพลตฟอรม์ทางด้านศลิปะการแสดงที�เกิดขึ�นตั�งแต่ป� 2017 เพื�อเป�นศูนยก์ลางของภมูภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในการแลกเปลี�ยนความรู้ ทกัษะ และสรา้งความรว่มมอืระหวา่งผูท้ี�
ทํางานเกี�ยวขอ้งกับศลิปะการแสดงทั�งในระดับภมูภิาคและระดับนานาชาติ รวมถึงทาํหน้าที�
บรหิารจัดการโครงการความรว่มมือทางด้านศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย

Tokyo Festival Farm เป�นโปรแกรมใหมภ่ายใต้ Tokyo Festival ที�เกิดขึ�นเพื�อสง่เสรมิให้
เกิดการพัฒนาศลิป�นและผูที้�ทํางานด้านศิลปะการแสดง เกิดขึ�นจากการรวมตัวกันของ
แพลตฟอรม์แลกเปลี�ยนและพฒันาศลิป�นรุน่ใหม่ในเอเชยีโดย Asian Performing Arts
Farm และ โปรแกรมค้นคว้าวิจัยและเผยแพรค่วามรูข้อง Festival/ Tokyo แบง่เป�นสาม
ส่วนคือ “School” เป�นโปรแกรมที�สง่เสรมิการพบปะและเรยีนรู,้ “Internship” สง่เสรมิ
โอกาสในการทาํงานจรงิ และ “Lab” ซึ�งเป�นโปรแกรมที�ทาํงานเชงิทดลองและวจัิย โดย
โปรแกรมต่างๆ เหล่านี� มุ่งหวังจะสรา้ง “Transfield” ให้ผูเ้ขา้รว่มได้มโีอกาสทาํงานโดยก้าว
ข้ามกําแพงระหว่างประเทศ ภาษา และสาขาความถนัด รวมทั�งสามารถทาํงานได้อยา่งเป�น
อิสระจากขอ้จํากัดที�มีได้ในอนาคต

โครงการ The City & The City ในป� 2021

ในโครงการ The City & The City: Mapping from Home ในป�นี� ทั�ง BIPAM และ
Festival Tokyo จะเป�ดรบัสมัครผูที้�สนใจทาํงานค้นควา้ และ นําสิ�งที�ค้นควา้มาประมวลผล
ถ่ายทอดเป�นผลงานสรา้งสรรค์ที�มลัีกษณะ Performative โดยจะเป�ดรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่ม
โครงการเมอืงละ 3 คน และให้ทํางานแลกเปลี�ยนกันผา่นชอ่งทางออนไลน์ ในชว่งเดือนก.ค.
– ส.ค. 2564 จะเป�นช่วงที�ให้ผูส้รา้งสรรค์ทั�งสองทมีได้ทาํการสาํรวจ ค้นควา้ และ
แลกเปลี�ยนกัน โดยให้แต่ละคนลองค้นหาองค์ประกอบที�มาประกอบรวมเป�นตนเอง ผา่นการ
สํารวจภายในบ้าน และค่อยๆ มองไปยงัพื�นที�ทางกายภาพที�กว้างขึ�น อยา่งบรเิวณที�เป�นที�ตั�ง
ของบ้าน บรเิวณใกล้บา้น ยา่นที�อยู่ ไปจนถึงระดับเมือง และจะทาํการนําเสนอในพื�นที�จรงิ
ในเดือนกันยายน ในรูปแบบการเล่าเรื�อง การแสดงนิทรรศการผลงานศลิปะ ตามแต่ที�ผู้
สรา้งสรรค์ในแต่ละทีมจะตกลงกัน

http://www.bipam.org
https://tokyo-festival.jp/2020/program/farm2021/
https://tokyo-festival.jp


Director/ Mentor:
คาค ุนากาชิมะ (Tokyo Festival) และ ศศพินทุ ์ศริวิาณิชย์ (BIPAM)

The City & The City: Mapping from Home

แม้เวลาจะผา่นไปเกิน 1 ป�แล้ว แต่สถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ก็ยงัคงอยู่ ขณะที�
ความรุนแรงของการระบาดเริ�มคลี�คลายในหลายๆ ประเทศ ในบางประเทศสถานการณ์โรค
ระบาดก็กลับลกุลามขึ�นมาใหม่ และการล็อคดาวน์ หรอืประกาศห้ามผูค้นออกจากบา้นก็ยงั
ดําเนินต่อไป โครงการด้านศลิปะและวฒันธรรมจํานวนมากต้องหยุดชะงกัด้วยไมส่ามารถ
จัดงานในพื�นที�ต่างๆ ได้ บางคนที�มีต้นทนุทางสังคมอาจจะทาํใจให้คุ้นเคยการทาํงานอยูท่ี�
บ้านและซื�อของทางออนไลน์ได้แล้ว ขณะที�บางคนที�มีต้นทนุน้อยกว่าอาจจะไมส่ามารถหา
เลี�ยงชพีและอยูต่่อไปได้โดยไม่ต้องออกจากบา้น

ในป� 2021 นี� ถึงแม้ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็ยงัมคีวามจําเป�นต้องเฝ�าระวงัและออก
จากบ้านเทา่ที�จําเป�นไม่ว่าจะด้วยเหตผุลสว่นตัวหรอืเป�นคําสั�งจากทางภาครฐั แต่พวกเรา
คนทํางานศลิปะก็ยงัไม่หยุดที�จะคิดค้น ทดลอง และสรา้งสรรค์ผลงานศลิปะทา่มกลางขอ้
จํากัดที�มีอยู่ แต่เมื�อต้องตกอยูใ่นสภาวะที�ได้แต่อุดอู้อยูใ่นห้องและมองออกไปนอกหน้าต่าง
เชน่นี� เราจึงยอ้นกลับมาคิดว่าจะทาํให้เกิดกระบวนการสรา้งสรรค์ขึ�นได้อยา่งไรบา้ง?

เคยมีผูท้ี�กล่าวไว้วา่ เพยีงแค่พจิารณาเรื�องหน้าต่างที�อยูใ่นห้องของคนคนหนึ�ง ก็
สามารถบอกสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนคนนั�นได้แล้ว สาํหรบับางคน เมื�อมอง
ออกไปนอกหน้าต่าง ก็อาจจะได้เห็นภาพธรรมชาติอันสวยงาม หรอืภาพววิตึกที�อยูร่อบขา้ง
ซึ�งภาพที�น่ามอง แต่สาํหรบับางคนแมก้ระทั�งหน้าต่างที�จะมองออกไปขา้งนอกก็ยงัไมม่ี ถึง
แม้ว่าจะเป�นเรื�องที�น่าเศรา้ แต่สถานที�ที�อาศยัอยูก็่สามารถบอกเล่าเรื�องราวของคนหนึ�งคน
ได้เป�นอยา่งดี

ในเมื�อออกจากบ้านไม่ได้ ทมีผูจั้ดจึงตกลงกันว่าจะลองเริ�มหันมามองสิ�งที�อยูร่อบๆ
ตัวในบา้นของเราเอง จากนั�นก็มองออกไปที�ถนนหน้าบา้น ค่อยๆ ขยายออกไปยงัพื�นที�แถว
บ้าน แผนที�โดยรอบ และสดุท้ายลองมาดูพื�นที�ที�เราอยู่ สิ�งที�เราเป�นอยูใ่นสภาพสงัคมโดย
รวม สิ�งเหล่านั�นบอกอะไรกับเราบ้าง และการสาํรวจโดยเอาบา้นที�เป�นที�ตั�งของผูส้รา้งสรรค์
ในเมอืงโตเกียวและกรุงเทพฯ ให้ความหมายที�เหมือนและต่างกันอยา่งไร

ในโครงการ The City & The City: Mapping from Home นี� ทั�ง BIPAM และ
Tokyo Festival Farm ตั�งใจจะเป�ดรบัสมัครผูส้รา้งสรรค์ (ศิลป�น นักสรา้งสรรค์ และนักวจัิย
หลากหลายสาขา) ที�สนใจการนําขอ้มูลการค้นคว้ามาแปลงผลเป�นงานสรา้งสรรค์ที�มี
องค์ประกอบทางการแสดง (performative) เขา้รว่มโครงการและรว่มแลกเปลี�ยนระหวา่ง



โตเกียวกับกรุงเทพฯ เพื�อสรา้งสรรค์ผลงานในโครงการ ทั�งนี� เพื�อค้นหาสิ�งที�เป�น
องค์ประกอบที�เป�นตัวเองในฐานะผูส้รา้งสรรค์งาน กระบวนการในการทาํงานจะเป�นการให้
ผูส้รา้งสรรค์ลองมองสิ�งที�อยูภ่ายในบ้าน ตําแหน่งที�ตั�งของบา้น รอบๆ บา้น ยา่นที�อยู่ ไป
จนถึงเมืองที�ตนเองอยู่ เป�นการสาํรวจในเชงิกายภาพและเรื�องพื�นที� โดยมุง่หวงัให้
กระบวนการนี� ก่อเกิดการเชื�อมโยงบรบิททางกายภาพและบรบิททางสงัคมกับตัวตนของผู้
สรา้งสรรค์ในฐานะป�จเจกบุคคล

◼เนื�อหาและวธิกีารทํางาน
ช่วงค้นควา้: ต่างคนเริ�มการค้นควา้วิจัย หรอืลงพื�นที�เก็บขอ้มลูด้วยเครื�องมอืหรอืความ
สนใจที�ตนเองมี เพื�อที�จะได้ไอเดีย หรอืมุมมองใหมท่ี�งอกออกมาจากธมี Mapping from
Home (การวาดแผนที�จากบา้น) จากนั�น จึงมาแบง่ป�น และแลกเปลี�ยนสิ�งที�ที�ตนเองพบเจอ
กับผูเ้ข้ารว่มโครงการอื�นจากทั�งกรุงเทพฯ และโตเกียว ตามกําหนดการด้านล่าง

ช่วงนําเสนอผลงาน: ผลของการค้นคว้า และแลกเปลี�ยนระหว่างผูเ้ขา้รว่มโครงการจะถกูนํา
เสนอสูส่าธารณชน โดยไม่จํากัดว่ารูปแบบการนําเสนอจะเป�นเชน่ไร (อาจเป�นนิทรรศการ
กิจกรรมเสวนา การแสดง ฯลฯ) รูปแบบ ระยะเวลา และกําหนดการการนําเสนอผลงาน
สามารถยดืหยุน่ได้ โดยจะมทีีม Director/ Mentor คอยให้คําปรกึษา

*ผูเ้ข้ารว่มต้องมีสว่นรว่มทั�งชว่งค้นคว้า และชว่งนําเสนอผลงาน โดยกิจกรรมสว่นใหญจ่ะ
เกิดขึ�นผา่นออนไลน์แพลตฟอรม์ การวจัิยโดยลงพื�นที�จะดําเนินการโดยคํานึงถึงมาตรการ
และความปลอดภัยของสถานการณ์โควดิ 19 เป�นหลัก

◼กําหนดการโครงการ
ระยะเวลา: 8 ก.ค. - 23 ก.ย. 2021

● วนัสนทนาและแลกเปลี�ยนกับทมีโตเกียว: 8 ก.ค., 22 ก.ค., 5 ส.ค., 19 ส.ค. 2021
● เขา้รว่ม online event ของ BIPAM: 4 ก.ย. 2021
● ช่วงเวลาการสรา้งและติดตั�งผลลัพธข์องโครงการ: 6 - 16 ก.ย. 2021
● นําเสนอผลลัพธข์องโครงการ: 17 - 20 ก.ย. 2021 (เก็บงาน 21 ก.ย. 2021)
● เสวนาป�ดโครงการ: 23 ก.ย. 2021

*วันเวลาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงภายหลัง
*ผูเ้ข้ารว่มต้องมีการค้นควา้ และการทาํงานสว่นตัว นอกเหนือจากกําหนดการนี�ด้วย

รายละเอียดการรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มโครงการ



◼ไมมี่ค่าสมคัรเขา้รว่มโครงการ
◼ทางผูจั้ดจะสนับสนุน...

● ค่าตอบแทนสาํหรบัการทาํงานในโครงการ
● ล่ามแปลภาษาไทยญี�ปุ�นตลอดโครงการ

◼คุณสมบติัผูเ้ข้ารว่มโครงการ

1. ป�จจบัุนอาศยัและทํางานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร
2. ไม่จําเป�นต้องมีความสามารถในการสื�อสารภาษาอังกฤษ หรอืญี�ปุ�น
3. เป�นผูที้�ทาํงานในสายงานศลิปวัฒนธรรม นวัตกรรมสรา้งสรรค์ หรอืการออกแบบ ที�

เคยมีประสบการณ์ในการผลิตงานสรา้งสรรค์ (ศิลป�น นักสงัคมวทิยาหรอื
มานุษยวทิยา นักวิจัยผูเ้คยทาํงานสรา้งสรรค์รว่มกับศลิป�น นักแสดง คิวเรเตอร์ นัก
ออกแบบ สถาปนิก　ฯลฯ)

4. อายุไมเ่กิน 35 ป�
5. สามารถเขา้รว่มกิจกรรมภายในโครงการได้ทกุครั�ง
6. มคีวามพรอ้มในการทํางานออนไลน์

a. สามารถทํางานโดยใชอิ้นเตอรเ์น็ตได้อยา่งราบรื�น (มกํีาลังพอสาํหรบัรองรบั
การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ ่การโปรแกรม video call ต่างๆ)

b. มคีวามคุ้นชนิในการใช้งานแพลตฟอรม์ออนไลน์ต่างๆ เชน่ Zoom, Google
Drive, Slack โปรแกรมแชทหรอืโซเชยีลมีเดียต่างๆ ฯลฯ (จะมกีารสาํรวจใน
ทีมอีกครั�ง เพื�อกําหนดแพลตฟอรม์ที�ผูเ้ขา้รว่มสะดวกใช)้

7. มคีวามสนใจและทัศนคติดังนี�
a. ต้องการทํางานแลกเปลี�ยนกับนักสรา้งสรรค์ต่างประเทศ มคีวามกระตือรอืรน้

ที�จะสื�อสาร (ใช้ภาษาไทยได้ เนื�องจากจะมล่ีามประจําโครงการ)
b. มคีวามสนใจในขั�นตอนการพฒันาความคิดของการสรา้งสรรค์งานระหวา่ง

ประเทศ ก่อนที�จะลงมอื “สรา้งงาน” จรงิ (ผลลัพธข์องโครงการจะเป�นในรูป
แบบการนําเสนอผลการค้นคว้า และแลกเปลี�ยนระหว่างผูเ้ขา้รว่มโครงการ)

c. มคีวามสนใจในการค้นคว้าด้วยตนเอง (นอกเหนือจากตารางกิจกรรมที�
กําหนด) หรอืตื�นตัวกับการวางแผนการค้นคว้า หรอืแลกเปลี�ยนระหวา่งผูร้ว่ม
โครงการด้วยตนเอง

◼จํานวนผูผ้า่นการคัดเลือก: 3 คน

◼ระยะเวลาในการเป�ดรบัสมัคร: วนัอังคารที� 1 มถินุายน - วนัพธุที� 30 มถินุายน เวลา
23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

◼วิธกีารคัดเลือก/แจ้งผล:



● การคัดเลือกรอบแรกจะอิงจากขอ้มูลในแบบฟอรม์ที�ผูส้มัครกรอกมา รวมทั�งการ
พิจารณาจากบันทึกผลงานต่างๆ ที�ผูส้มัครแนบมา โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบ
แรกในวันที� 2 ก.ค. 2021

● การคัดเลือกรอบสองจะพจิารณาจากการสมัภาษณ์ออนไลน์ โดยทมีงานจะติดต่อไป
ขอสมัภาษณ์ผูส้มัครระหว่างวันที� 3 - 4 ก.ค. 2021 ผลการคัดเลือกรอบสดุทา้ยจะ
ประกาศไมเ่กินวันที� 7 ก.ค. 2021

● (ทีมงานจะแจ้งผลการสมัครของทา่นไม่วา่จะได้รบัเลือกหรอืไม่ก็ตาม กรุณาตรวจ
สอบขอ้มูลติดต่อกลับให้ถี�ถ้วน)

◼วิธกีารสมัคร: กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นี�
https://forms.gle/4UKEiyxdSKJeBzAq9
(หากมี CV หรอืไฟล์ภาพ วิดิโอใดๆ กรุณาอัพโหลดขึ�นแพลตฟอรม์ออนไลน์และแนบลิงค์มา
ในแบบฟอรม์)

◼หมายเหต:ุ ขอ้มลูสว่นตัวที�ผูส้มัครให้แก่ผูจั้ดโครงการจะได้รบัการดแูล และไมนํ่าไปใชกั้บ
กิจการอื�นนอกจากโครงการ The City & The City อยา่งไรก็ตาม ระหว่างการค้นควา้และ
แลกเปลี�ยนออนไลน์ อาจมกีารสาํรวจขอ้มูลที�อยูอ่าศยัและพื�นที�โดยรอบของผูร้ว่มโครงการ
อาจมีการใช้ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว หรอืการบนัทกึขอ้มลูต่างๆ ของที�อยูอ่าศยัในการนํา
เสนอหรอืประชาสมัพนัธผ์ลงานเชิงสรา้งสรรค์ในอนาคต (รายละเอียดโครงการจะ
เปลี�ยนแปลงไปตามความสนใจของผูเ้ขา้รว่ม)

◼ตัวอยา่งโครงการป� 2020:
https://www.bipam.org/the-city-and-the-city-divided-senses

◼หากมีข้อสงสยั ติดต่อได้ที�: ป�ยะวรรณ ทรพัยส์าํรวม (081-447-9238)
thecitythecity.bipam@gmail.com

https://forms.gle/4UKEiyxdSKJeBzAq9
https://www.bipam.org/the-city-and-the-city-divided-senses

