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ส

มบัติเพิ่มพูนแกลลอรี น�ำเสนอ
นิทรรศการศิลปะเซรามิกส์
“บูชา I Tribute” ที่น�ำศรัทธาของ
ศิลปินมาสื่อสารเป็นงานศิลปะร่วมสมัย
โดยมีจุดเชื่อมโยงคือความผูกพันและ
ความเคารพของผู้คนในศาสตร์ศิลปะกับ
เทพพระพิฆเนศ เทพที่คนไทยส่วนใหญ่
เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่ง
ศิลปวิทยาการ ยอมรับและบูชาองค์
พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะ
ทั้งมวล
ศิลปินเซรามิคชาวไทยที่ประสบ
ความส�ำเร็จในระดับสากล วิภู ศรีวิลาศ
ผันตัวเองจากศิลปินมาเป็นภัณฑารักษ์
ของนิทรรศการในครั้งนี้ วิภู มองเห็น
จุดเชื่อมโยงจากความหมายของพื้นที่ คือ
เอกลักษณ์ของสมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่
ที่เป็นสถานที่แสดงงานศิลปินบรมครูของ
เมืองไทย แม้หลายท่านจะล่วงลับไปแล้ว
แต่ผลงานเหล่านั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ศิลปินรุ่นหลัง เป็นสายใยเชื่อมโยง
ต่อกัน เช่นเดียวกับนิทรรศการในครั้งนี้
ที่มีความศรัทธาต่อพระพิฆเนศ ที่เปรียบ
ได้กับบรมครูทางจิตวิญญาณและ
ความเชื่อเชื่อมต่อสายใยถึงศิลปินต่างรุ่น
ต่างประสบการณ์
17 ศิลปินที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดง
ผลงาน กิตกิ อ้ ง ดิลกวัฒโนทัย, แก้วฟ้า
เกษรศุกร์, จิระ จิรประวัติ
ณ อยุธยา,ฉัตรชัย เคียรประเสริฐ,
ต่อพงษ์ เชยชม, ไทวิจิต
พึ่งเกษมสมบูรณ์, นีโน่
สาระบุตร, นายดี ช่างหม้อ,
พรพรรณ สุทัศน์, พรพรรณ
สุทธิประภา, ไพบูลย์
ศรีสุทัศน์, ไมเคิล เชาวนาศัย,
ยุทธดนัย ศรีไพบูลย์,
วรวุธ สุธีวีระขจร, วศินบุรี
สุพานิชวรภาชน์, อริยา สิทธิบุศย์
และอมรเทพ มหามาตร
ต่างน�ำเสนอเรื่องราวของ
“พระพิฆเนศวร” ในมุมมอง
ของตนเองผ่านงานศิลปะ
โดยมีเซรามิคเป็นวัตถุหลัก
ในการสร้างสรรค์
ผลงานของกิติก้อง ดิลกวัฒโนทัย

บูชา-Tribute

คารวะเทพแห่งศิลปะด้วยเนือ้ ดิน

ปฎิทนิ

กิ จ ก ร ร ม

ผลงานของนายดี ช่างหม้อ

วันนี้-31 สิงหาคม 2559 ณ Art Space at Venice Shopping plaza วัชรพล เชิญชม
นิทรรศการศิลปะ SEA SIDE SHADE PART 2 SUMMER IMPRESSIONS โดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดให้เข้าชมเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามโทร.
08 6797 2259, 08 9675 1378 หรือดู www.facebook.com/artspaceatvenice

นิทรรศการ/ศิลปะ

มิวเซียมสยามมินิ
วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม 1
ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ปทุมวัน มิวเซียมสยามชวนเที่ยวชม
“มิวเซียมสยามมินิ” นิทรรศการมิติใหม่ที่ผสมผสานเรื่องใกล้ตัวในชีวิต
ประจ�ำวันมาจัดแสดงเพื่อส่งการเสริมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่าน 3
นิทรรศการแห่งความจ�ำทรงของคนไทย อันได้แก่ “กินของเน่า” เล่าเรื่องแบบ
มีกลิ่นโดยตีแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในการถนอมอาหารอย่าง
ชาญฉลาด “สืบจากส้วม” รวบรวมวัฒนธรรมการปลดทุกข์ของคนไทยในอดีต
จนถึงปัจจุบัน และ “ค�ำไทย ใครท�ำ” น�ำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผ่านภาษาไทยบนลายเสื้อยืด สอบถามโทร.0 2225 2777 หรือ www.
facebook.com/museumsiamfan

สัมมนา/เสวนา

ร�ำลึกสืบ นาคะเสถียร
วันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เชิญร่วมงาน
“จากป่า สู่เมือง บทเรียนงานอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน” (ร�ำลึก 26 ปี
สืบ นาคะเสถียร) ร่วมร�ำลึกครอบรอบ 30 ปีที่สืบ นาคะเสถียร ได้รับมอบหมาย
จากกรมป่าไม้ให้ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่
อ่างเก็บน�้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชะประภา) ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูเพิ่มเติมที่
www.facebook.com/SeubNakhasathienFD/

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ กับผลงาน
“ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเราคือ
สิ่งมหัศจรรย์,2559” เทคนิคผสม
เชื่อมโลหะ ดิน หินอ่อนและไม้ ศิลปิน
กล่าวถึงแนวความคิดการท�ำงานในครั้งนี้
ไว้ว่า ธรรมชาติออกแบบมนุษย์ให้เกิดมา
ประสบกับอุปสรรคและเงื่อนไขมากมาย
ในการด�ำเนินชีวิต แต่ในเวลาเดียวกัน
มนุษย์ก็ได้รับความสามารถพิเศษใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาด้วย
สัญชาตญาณ ด้วยความคิดสร้างสรรค์
ด้วยพลังกายและพลังใจ คุณสมบัติ
เหล่านี้อาจเทียบเคียงได้กับเทพเจ้า
ผู้ดลบันดาล แต่ไม่ว่าจะด้วยความละเลย
หรือความไม่ตระหนักรู้ในศักยภาพที่
ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเอง ที่ท�ำให้เราเลือก
หนทางที่ง่ายกว่าด้วยการอ้อนวอนร้องขอ
จากเทพเจ้า
“ส�ำหรับผมพระพิฆเนศคือ
ความเคารพ คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่
ที่เหลือคือการคิดแก้ปัญหาและลงมือท�ำ
ของมนุษย์เอง” ไทวิจิต อธิบาย
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ กับผลงาน
ชุด “Tusk 2016” (งา 2559) เทคนิคขึ้นรูป
ด้วยเม็ดเซรามิค เผาที่ความร้อน 1,100
องศาเซลเซียส
“ความเชื่อหนึ่งของ งาพระพิฆเนศ
คือ การที่ท่านหักงามาเพื่อจดบันทึก
คัมภีร์มหาภารตะ ผมมองว่านี่คือ
ความหมายของการเสียสละ เพื่อการ
บันทึกเรื่องราว ความรู้และความทรงจ�ำ
ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ ผมจึงน�ำเม็ดเซรามิค
เล็กๆ มาอัดให้เป็นรูปของงา ที่พอเผาแล้ว
มีการบิดเบี้ยวหรือไม่สมบูรณ์ แทนค่า
ของชีวิต ประสบการณ์ ที่กว่าจะถึงจุด
ที่ส�ำเร็จหรือสมบูรณ์ได้ ต้องผ่านปัญหา
และความล้มเหลว เม็ดดินเล็กๆ คือ
อนุภาคที่อัดแน่นของสิ่งที่เราได้เรียนรู้

ผลงานของไพบูลย์ ศรีสุทัศน์

แต่ละเม็ดคือประสบการณ์และความทรงจ�ำ
ที่มีความหมายและต้องการซึ่งกันและกัน
ช่องว่างหรือสิ่งที่หายไปไม่ใช่ความล้มเหลว
แต่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อไปหา
ความสมบูรณ์ของเราให้เจอ”
วศินบุรี เล่าถึงผลงานชิ้นนี้
นีโน่ สาระบุตร กับ
ผลงานชุด “ค�ำอธิษฐานกับความ
จริง” เทคนิคโคมไฟพอร์สเลน
(Porcelain) รูปลูกช้าง เผาที่
ความร้อน 1,250 องศาเซลเซียส
ขนาดจัดวางผันแปรได้ตามพื้นที่ กับ
แนวคิดเกี่ยวกับการถวายลูกช้าง
เพื่ออธิษฐานขอพรจากเทพต่างๆ
มีให้เห็นกันมากมาย แต่ปริศนาที่เรา
ไม่รู้ก็คือ คนถวายขออะไร คาดหวัง
แค่ไหน เขาจะสมหวังหรือไม่ และ
หลังจากอธิษฐานแล้วเขาท�ำอะไรต่อไป
ผลงานของนีโน่ สาระบุตร ถูกจัด
แสดงในพื้นที่ควบคุมแสง เมื่อมีผู้ชม
เดินผ่าน ระบบเซ็นเซอร์จะท�ำงาน และ
โคมไฟรูปช้างจะเปล่งแสงขึ้นพร้อมกัน
หลายๆ ชิ้นจะมีค�ำที่ผู้คนมักอธิษฐานถึง
ให้ผู้ชมได้สังเกตเห็นจางๆ เมื่อเข้าไป
มองใกล้ๆ เช่นค�ำว่า “ชัยชนะ” “รักนิรันดร์” ผลงานของจิระ จิรประวัติ ณ อยุธยา

ผลงานของวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

บรรณาธิการข่าว : อนันต์ ลือประดิษฐ์ ● หัวหน้าข่าว : นิรันศักดิ์ บุญจันทร์, เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ, ปานใจ ปิ่นจินดา ● กองบรรณาธิการ : ชาธิป สุวรรณทอง, ทศพร กลิ่นหอม, ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี, อรรถภูมิ อองกุลนะ
● บรรณาธิการศิลปกรรม อับดุลเล๊าะ บุวา ● ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม จักรพงษ์ ศรีสุนทร, กีรติ มีสุข ● หัวหน้าศิลปกรรม ทวีศักดิ์ อุระนันท์ ● ศิลปกรรม ณัชชา วงษ์งาม, ศราวุธ เหลืองสุขเจริญ, ประไพพรรณ จันทรัตน์, จีรศักดิ์ สุมาลัย, อรรยา อภิชัยพงศ์ ไพศาล ● กราฟฟิกดี ไซน์ สุเจตน์ ชุมภูนท์
●

ผลงานของนีโน่ สาระบุตร

“รักไม่รู้จบ” หรือ “เงินทอง” นีโน่ยังได้
เชิญเพื่อนศิลปิน อมรเทพ มหามาตร
ศิลปินที่มีมุมมองสัมผัสใกล้ชิดกับบรรดา
ทวยเทพต่างๆ มาสร้างพระพิฆเนศองค์
ใหญ่เพื่อเป็นประธานให้เหล่าลูกช้างได้
รายล้อม การจัดวางผลงานและการจัดแสง
ถูกจ�ำลองคล้ายห้องขอพรในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนั้นแล้วยังมีผลงานที่แสดง
รูปลักษณ์ของศรัทธาที่มีต่อ พระพิฆเนศ
ได้หลากหลายและน่าสนใจ เช่น ผลงาน
ของนายดี ช่างหม้อ ชื่อ “พระพิฆเนศ
บาหลี 2559” ที่ศิลปินอธิบายไว้ถึงงาน
ชุดนี้ว่า บาหลีเป็นเกาะแห่งความเชื่อและ
ศรัทธา จึงได้ตั้งใจปั้นพระพิฆเนศองค์นี้
ภายใต้บรรยากาศของความเชื่อความ
ศรัทธา ณ เกาะบาหลี
ผลงานของศิลปินหญิง อริยา
สิทธิบุศย์ ที่โดดเด่นในการหยิบยก
การแสดงออกทางความศรัทธาของคน
กลุ่มหนึ่งที่นิยมการสักลายองค์
พระพิฆเนศไว้บนร่างกายโดย
เปรียบเสมือนการมีครูบาอาจารย์ที่
เคารพนับถืออยู่กับตัวไปตลอดเวลา
ผลงาน “พระพิฆเนศ” ที่มีรูปแบบ
ร่วมสมัยของ ยุทธดนัย ศรีไพบูลย์ กับ
ผลงานชื่อ “เด็กชายคเณศ 2559”
ที่ศิลปินสร้างสรรค์ พระพิฆเนศใน
รูปลักษณ์ละม้ายมนุษย์วัยเยาว์
ลดทอนเส้นสาย เหลือเพียง
โครงสร้างสีสันที่เรียบง่าย
นอกจากผลงานของศิลปินที่ได้
กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีผลงานของ
ศิลปินอีกหลายคนที่น�ำเสนอผลงานชุด
“พระพิฆเนศ” ได้แปลกตาและน่าสนใจ
ไม่แพ้กัน ต้องกล่าวเลยว่า นิทรรศการ
ศิลปะเซรามิกส์ “บูชา I Tribute” ครั้งนี้
น่าจะเป็นอีกนิทรรศการที่พิเศษส�ำหรับ
ผู้ที่ศรัทธา “พระพิฆเนศ” ทั้งบุคคลทั่วไป
และบุคคลในแวดวงศิลปะ แม้ว่าเนื้อหา
ของนิทรรศการอาจจะกล่าวถึงความศรัทธา
ที่มีต่อ “พระพิฆเนศ” แต่ด้วยความ
สร้างสรรค์ของศิลปินไทยหลายวัยต่าง
ประสบการณ์ จึงสะท้อนมุมมองได้สนุก
เพลิดเพลิน และ มีเสน่ห์แตกต่างกัน แฝง
แนวคิดการใช้ชีวิต จนแทบลืมไปเลยว่า
เป็นงานแสดงศิลปะในหัวข้อรูปเคารพ
นิทรรศการศิลปะเซรามิกส์
“บูชา I Tribute” จัดแสดงจนถึง 2
ตุลาคม 2559 เปิดให้เข้าชมทุกวัน
เวลา 17.00-20.00 น. ณ ชั้น 2
สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี สอบถาม
รายละเอียดโทร.0 2254 6040-6
หรือ www.facebook.com/
sombatpermpoongallery

