สุขุมาล เล็กสวัสดิ์

กิจกรรมดี ๆ กับ...

4 ศิลปน

ไมนานมานี้ วิภู ศรีวิลาส ศิลปนนักปนคนไทยในออสเตรเลียไดนําเพื่อนศิลปนอารมณดีมาสรางสรรค
การทํา Workshop แบบสนุกสนานกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
โดยการประสานงานของ รศ.วรวุธ สุธีวีระขจร มาดูกันวาเวิรคชอปครั้งนี้สนุกอยางไร…

วิภู วิจารณงาน
กิจกรรมนี้เรียกวา Indigo monster หรือสัตวประหลาดลายคราม
กอนอื่นศิลปนทั้ง 3 แบงนิสิตนักศึกษาออกเปน 3 กลุมเทาๆ กัน ศิลปนทั้ง 3 คือ วิภู, Shin Koyoma ชาวญี่ปุน,
Pepijn van den Nieuwendijk ชาวเนเธอรแลนด ยืนประจําแตละโตะ ทุกคนไดรับดินกอนเทากําปนเล็กๆ 1 กอนและ
กระดานไมรองปน คนละ 1 แผน กลุม ที่ 1 ปน สวนหัว กลุม ที่ 2 ปน ตัว และกลุม ที่ 3 ปน สวนขา แตละคนตองกะพืน้ ทีใ่ นกระดาน
ไมใหวางงานอยางเหมาะสมและตองปนใหดานหลังของผลงานแนบกับกระดานไม จากนั้นก็เริ่มปน...ปน...และปน

สััตวประหลาดลายครามหลัังการเขีียนโคบอลต
โ
แ ละเผาเคลือื บแลว 1 ชิ้นิ = 3 คนปปน
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กลุมผูสรางสัตวประหลาด

สัตวปรระหลาด
หลาด
มหัศจรรย
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ในชวงแรก แตละคนลังเล นั่งสบตากันแตหลบตาศิลปน จดๆ จองๆ อยูสักพัก แตเมื่อ
เครื่องเริ่มติดแลวก็หยุดไมได กลุมที่ปนหัวจะดูสบายๆ กวากลุมที่ปนตัวและขา อาจเปนเพราะ
สัญชาติญาณในการจินตนาการและตําแหนงที่เริ่มนั้นดูสบายใจและงายกวา เมื่อเวลาผานไป
ประมาณ 40 นาที พบวาทุกคนไดผลงานอันนาทึ่ง อุดมไปดวยจินตนาการอันลํ้าเลิศ แตละคน
ตกแตงรายละเอียดกันสุดเหวี่ยงแบบไมมีใครยอมใคร จากนั้นก็ถึงเวลาเวียนเปลี่ยนกลุมโดย
วางผลงานไวที่เดิม ยายเฉพาะคนปน กลุมที่ปนหัวก็เดินไปที่โตะที่ปนตัวเพื่อจะปน “ขา” กลุม
ที่ปนตัวเดินไปที่โตะขาเพื่อจะปน “หัว” สวนกลุมที่ปนขาเดินไปที่โตะหัว เพื่อจะปน “ตัว” จาก
นัน้ ก็ปน ตอเติมจากเพือ่ นคนแรก สังเกตไดวา แมชนิ้ สวนทีป่ น อยูแ ลวจะไมใชรปู แบบของตัวเอง
แตวา แตละคนก็ปน ไดเนียนและกลมกลืนมาก พรอมทัง้ ใสเอกลักษณเฉพาะตัวลงไปในชิน้ สวน
ที่ตนเองปน เมื่อทุกคนปนจนเสร็จก็ถึงคราวเวียนกลุมครั้งสุดทาย กลุมปนหัวตั้งแตแรกไปโตะ
3 เพื่อปน “ตัว” กลุม 2 ไปที่โตะ 1 เพื่อปน “ขา” กลุมที่ 3 ไปโตะ 2 เพื่อปนสวน “หัว”
ในที่สุดทุกคนก็ไดปนทุกสวน สัตวประหลาดหนาตาพิลึกพิลั่นก็ปรากฏโฉมออกมาให
เฮฮา บางตัวก็นาเอ็นดู บางตัวก็ดูโหดๆ วิภูดําเนินการวิจารณไดอยางสนุกสนาน ใหคนปนเลา
เรือ่ งราวอยางตอเนือ่ งโยงไปถึงสัตวประหลาดตัวอืน่ ไดอยางนาทึง่ เปนการวิจารณงานชนิดลูกโซ
ที่นาสนใจ กอนจบรายการมีคําถามจากศิลปนวากิจกรรมครั้งนี้ไดขอคิดอะไร สามารถโยงเขา
กับคําสอนในพุทธศาสนาไดอยางไร มีผูตอบวา “ตัวเราไมใชของเรา” และ “อยาไปยึดติด”
และมีแถมดวยวา “รวมกันเราอยู แยกหมูเราตาย”
เวิรค ชอปจบลงดวยความสนุกสนาน คนทีน่ าํ งานกลับสามารถหยิบชิน้ งานทีต่ นเองเริม่
ปน ครัง้ แรกไปได ซึง่ ทุกคนจะไดฝม อื เพือ่ นๆ อีก 2 คนพวงไปดวย สิง่ ทีไ่ ดนอกเหนือจากการเรียน
รูส งิ่ ใหมๆ และไดแสดงความสามารถทีแ่ ตละคนอาจไมรมู ากอนก็คอื …ความสามัคคี การเรียน
รูที่จะอยูรวมกันและแนนอน…ความไมยึดมั่นถือมั่น
กันยายน - ธันวาคม 2555

จากนั้นอีก 3 อาทิตย Steve Hilton ซึ่งเปนวิทยากร
รับเชิญเพื่อบรรยายในงาน International Conference on
Traditional and Advanced Ceramics 2012 ไดเดินทาง
มาลวงหนาเพื่อจัดเวิรคชอปใหกับนิสิตและนักเรียนที่สนใจ
การทํางานดาน 3 มิติ ซึ่งมี 2 กิจกรรมที่นาสนใจ กิจกรรม
แรกคือ การนําพื้นผิวตางๆ มาจัดองคประกอบและสรางให
เปนรูปทรง โดยแบงกลุมนิสิตกลุมละ 3 คน ใหทํางานดวย
กัน นําดินไปกดบนพื้นผิวของวัสดุตางๆ หรือนําวัสดุมากลิ้ง
ทับก็ได จากนัน้ นําชิน้ ดินทีม่ ลี วดลายทีห่ ลากหลายมาขึน้ รูป
ตอกันใหเปนรูปทรงตางๆ เปนการสรางสรรคทใี่ ชจนิ ตนากา
รสดๆ ไดผลงานที่สนุกสนานมาหลายชิ้น
อีกกิจกรรมหนึ่งที่นาสนใจมากคือ “การปนสิ่งที่ไม
เหมือนอะไรเลย” ชื่อกิจกรรมอาจฟงดูขําๆ แตในความขํา
นั้นมีความจริงจังและประโยชนมหาศาลซอนอยู…มาดูกัน
วากิจกรรมนี้คืออะไร
สตีฟ ฮิลตัน กับผลงานชิ้นเล็ก
กอนอื่น ศิลปนตัดดินชิ้นเล็กๆ แบงใหทุกคนขนาด
ประมาณ 1 ลูกบาศกนิ้ว รอใหไดดินครบทุกคนแลวจึงเริ่มจับเวลาในการปน โดยมีขอกําหนดวา
…หามปนงานที่ออกมาเหมือนอะไรก็ตามในโลกนี้ ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไรชีวิต เชน หามปน คน สัตว พืช ของ
เลน เรือ รถ ฯลฯ
…ตองปนในระยะเวลาที่กําหนดใหเทานั้น เชน 40 นาที ในเวลา 40 นาทีตองปนตลอดเวลา หามรีบปนใหเสร็จๆ
แลวนั่งรอหรือนั่งคุยกันแลวคอยปน
...ตองปนใหชิ้นงานสูงขึ้นไปในแนวตั้งไมปนในแนวราบ
เมื่อประกาศใหเริ่มปน ทุกคนจดๆ จองๆ อยูครูเล็กๆ แลวจึงเริ่มปน เมื่อเวลาผานไป 15 นาที พบวาดินกอนจิ๋วนี้ถูก
ใชอยางคุมคามาก บางคนรื้อบางสวนมาปนใหมหรือคลึงเปนชิ้นเล็กๆ แลวคอยมาประกอบตอกัน เมื่อหมดเวลาทุกคนนํา
งานมาวางโชว พบวาแตละคนปนเปนประติมากรรมขนาดจิ๋วที่มีรูปทรงที่นาสนใจ ลักษณะเปนนามธรรม ผลงานหลายชิ้น
สามารถนําไปเปนตนแบบเพื่อปนชิ้นใหญได
สตีฟไดเฉลยถึงขอจํากัดตางๆ นีว้ า การกําหนดระยะเวลาปน และรูปแบบอันไมตอ งการใหเหมือนอะไรนี้ ทําใหแตละ
คนใชสมาธิจดจอกับงานของตนเอง และใชจนิ ตนาการในการสรางสรรคอยางตอเนือ่ ง การไมยดึ ติดกับความเหมือนสิง่ ตางๆ
ที่เปนรูปธรรมนั้นทําใหไดชิ้นงานที่เปนนามธรรมซึ่งแสดงเอกลักษณของงานไดอยางไรขีดจํากัด การปนทรงสูงทําใหทาทาย
กวาการปนแนวนอน เพราะจะลมไดงายกวาทําใหผูปนตองคิดถึงโครงสรางผสมผสานกับความงามและสามารถเติมแตงได
รอบดาน สวนเวลาทีก่ าํ หนดนีข้ นึ้ อยูก บั ความตองการ อาจใชเวลาถึงหนึง่ ชัว่ โมงครึง่ ก็ได ผลงานทีอ่ อกมามีความหลากหลาย
แมจะเปนงานชิน้ เล็กก็มคี วามงาม แตขนั้ ตอนระหวางการทํางาน ดูจะมีความสําคัญมากกวา หากกําหนดใหผปู น หามพูดคุย
กันระหวางปน จะฝกเรื่องการมีสมาธิในการทํางานไดมากขึ้นดวย
การเชิญศิลปนอารมณดี ทั้ง 4 คน มาจัดกิจกรรม
นี้นับเปนการเปดโลกทัศนใหแกอาจารย นิสิตนักศึกษา
นอกจากจะไดเรียนรูสิ่งใหมๆและสนุกสนานแลว ยังได
ขอคิดและวิธีการทํางานแบบใหม เรียกวาสรางสรรคกัน
ตั้งแตหัวขอกิจกรรมเลยทีเดียว

ขอขอบคุณวิภู, ชิน, เปบปน และสตีฟ…
บรรยากาศการทํากิจกรรมเรื่องพื้นผิว
September - December 2012
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