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วิภู ศรีวลิ าศ

ARTISTIC EXCAVATION
Story    อนุรักษ์ หุตะสิงห์   

14 ปีแล้วที่ วิภู ศรีวลิ าศ ย้ายถิน่ ฐานไปใช้ชวี ติ ศิลปินปัน้ เซรามิกส์หรือเครือ่ งเคลือบดินเผาอยูท่ เี่ มืองเมลเบิรน์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ผลงานของเขาเป็นทีต่ อ้ งการในหมูน่ กั สะสมศิลปะทัง้ ในไทยและออสเตรเลีย หอศิลป์และพิพธิ ภัณฑ์หลาย
แห่งในออสเตรเลียมีงานวิภไู ว้ในคอลเล็กชัน่ นัน่ ไม่ใช่เหตุบงั เอิญ แต่มาจากความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรัก
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“เรียนด้านศิลปะเเละเซรามิกส์มาตัง้ เเต่วยั รุน่ มาจบการศึกษาสูงสุดตาม
ธรรมเนียมที่ University of Tasmania จบปริญญาโทด้าน Ceramic Art and
Design ช่วงทีศ่ กึ ษาก็เรียนวิชาชีพอืน่ ๆ เพิม่ เติมไปด้วย เช่น เรียนตัดเสือ้ ทีร่ ะพี
ซึ่งมีอิทธิพลต่องานศิลปะที่ท�ำอยู่ขณะนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเขียน
เเพ็ทเทิรน์ เเละการวางแผนการขึน้ รูปงาน มีงานอยูช่ ว่ งหนึง่ ขึน้ รูปเหมือนการ
เย็บเสือ้ เลย ตอนเรียนก็ไม่นกึ ว่าจะได้นำ� มาใช้ในการท�ำงานเซรามิกส์ เรียนตาม
ธรรมเนียมเสร็จก็เรียนนอกธรรมเนียมต่อ คือไปเรียนกับศิลปินหรือบุคคลทีเ่ รา
ชืน่ ชอบ หาความรูเ้ พิม่ เติมไม่หยุดนิง่ ยิง่ เรียนมากก็ยงิ่ หูตากว้างไกล เป็นการ
เรียนทีส่ นุกมากกว่าการเรียนตามธรรมเนียม เพราะได้เรียนวิชาทีเ่ ราชอบกับ
ครูทเี่ รานิยม”
“เริม่ สนใจศิลปะเซรามิกส์อย่างจริงจังตอนเรียนทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต มีครูดๆี
หลายท่านทีช่ ว่ ยกล่อมเกลาความสามารถ เเละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับศิลปะ
เซรามิกส์ จ�ำได้วา่ ตอนสอบเข้าเลือกลงเเค่สาขาเดียว ไม่ตดิ ก็ไม่เรียน ปรากฎว่า
เป็นที่ฮือฮาของอาจารย์มาก เพราะไม่เคยมีคนเลือกเซรามิกส์จริงจังอย่างนี้
ส่วนใหญ่เซรามิกส์เป็นตัวเลือกที่สองหรือที่สาม มองกลับไปจึงเห็นว่าเรา
มุ่งมั่นจริงจังตั้งเเต่เล็ก อันนี้น่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ก้าวหน้าในสายงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนสนใจงานเซรามิกส์ ได้ความรูค้ วามสามารถด้านศิลปะพืน้
ฐานมาจากวิทยาลัยช่างศิลป์ ทีน่ เี่ ป็นทีเ่ พาะบ่มฝีมอื และความคิดสร้างสรรค์  
เป็นทีๆ่ ได้รจู้ กั การท�ำงานศิลปะอย่างเต็มเวลา”
ก่อนที่วิภูจะเลือกเดินบนถนนสายศิลปิน เขาก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือน
คนหนึง่ มาก่อน “ก่อนมาออสเตรเลียก็เป็นมนุษย์เงินเดือน ออกเเบบกระถาง
ส่งนอกให้บริษทั ท�ำกระถาง เป็นช่วงทีม่ คี วามสุขมากๆ เพราะเจ้านายดี เพือ่ นร่วมงาน
ก็น่ารัก และงานที่ออกแบบก็เป็นที่นิยมของลูกค้า เจ้านายให้อิสระเต็มที่
ในการออกเเบบและการเข้าท�ำงาน เข้าสายออกเร็วได้ตลอดขอให้งาน
ส�ำเร็จเป็นพอ ท�ำได้ 2 ปีกต็ ดั สินใจว่ามาเรียนต่อดีกว่า อยากหาความรูเ้ พิม่
อยากท�ำงานศิลปะเพราะท�ำงานเต็มเวลาแล้วพลังงานหมดไปกับงานประจ�ำ 
ไม่เหลือให้ทำ� อย่างอืน่ เลย”
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ดูรวมผลงานเเละข่าวสารทัว่ ไปของ
วิภู ศรีวลิ าศ ได้ที่ www.vipoo.com
ติดตามความเคลือ่ นไหวแบบทันใจเป็นกันเอง
และคุยกันได้ ผ่าน facebook - vipoo art
(www.facebook.com/vipooart)
เรือ่ งโน่นนีน่ นั่ เกีย่ วกับสตูดโิ อเเละงาน
ทีก่ ำ� ลังท�ำ Instagram - vipooart
(www.instagram.com/vipooart)
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งานเซรามิกส์ของเขาเป็นการผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์รูปทรง
เชิงอุปมาอุปไมยและศิลปะการตกแต่งภายใต้ความร่วมสมัยทางวัฒนธรรม
ซึ่งสะท้อนทั้งความเป็นไทยตามเชื้อชาติและอารมณ์ร่วมแบบออสเตรเลีย
บ้านใหม่ของเขา เขาเคยจัดแสดงผลงานปฏิมากรรมเซรามิกส์มาหลายครั้ง
ทัง้ แสดงเดีย่ วและร่วมกับศิลปินคนอืน่ ๆ ทัง้ ในออสเตรเลียและอีกหลายประเทศ
ในหลายภูมิภาคของโลก หอศิลป์หลายแห่งในออสเตรเลียยังซื้อไปสะสม
เพือ่ จัดแสดงอีกต่างหาก “ช่วงนีม้ งี านเเสดงหลายที่ รวมทัง้ ได้รบั เลือกให้เป็น
ตัวเเทนของออสเตรเลียไปประกวดงานเซรามิกส์ทเี่ กาหลี ได้รบั เชิญจากทีมงาน
เกาหลีให้เป็นหนึง่ ในเจ็ดศิลปินเข้าร่วมโครงการ Mentoring Camp มีงานแสดง
ที่ Museum of Fine Arts เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา เพิง่ เสร็จงานแสดงทีม่ วิ นิค
ประเทศเยอรมนี ตอนนีข้ มีขมันท�ำงานเเสดงเดีย่ วกลางปีทบี่ ริสเบน และทีซ่ ดิ นีย์
ปีหน้ามีแผนเเสดงงานทีอ่ เมริกากับออสเตรเลีย และมีแผนทีจ่ ะจัดงานสนุกๆ ที่
ราชบุรี ล่าสุดทีเ่ มืองไทยเพิง่ มีงานใหญ่ไปทีห่ อศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชือ่ Thai Na Town - Little Oz โครงการศิลปะข้ามชาติทกี่ รุงเทพฯ
โดย วิภู ศรีวลิ าศ” จากการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย เชิญชวน
ชาวออสเตรเลียในประเทศไทยและชาวไทยที่เคยไปออสเตรเลียมาร่วมท�ำ
เวิรค์ ช็อปปัน้ ดิน ให้ทกุ คนปัน้ ถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาคิดถึงอะไรในเมืองไทยมากทีส่ ดุ
แล้วน�ำงานปัน้ มาจัดแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของนิทรรศการ
“ขณะนีค้ วามสนใจด้านศิลปะเซรามิกส์ขยายว้างมากขึน้ เริม่ ชอบท�ำงานทีใ่ ช้
ผูค้ นและชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ของงาน โดยมีดนิ เป็นสือ่ เชือ่ มโยง โครงการนีเ้ ป็น
โครงการทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ตัง้ แต่ทำ� งานศิลปะมา”

photo: รูปผลงานเซรามิกส์โดย Andrew Barcharm
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