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ในนิทรรศการของหอศิลปบริการครั้งนี้ประกอบดวยนิทรรศการศิลปะ 2 นิทรรศการดวยกันคือ1.“3147966 

cm3” 2 . THAI ASS โดยมีศิลปน 2 ท าน คือ ตอลาภ ลาภเจริญสุขและ VALERIE NIKOLAY โดยแตละ

นิทรรศการมีประเด็นท่ีแตกตางกันออกไป ในนิทรรศการ ตอลาภ ลาภเจริญสุข ทําแกลลอรี่ท่ีใชชื่อวา “3147966 

cm3” ตอลาภ นํารถยนตร มาปรับปรุงดัดแปลงจนกลายมาเปน แกลลอรี่ “3147966 cm3” และชักชวนศิลปน

เขามาแสดงงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ แกลลอรี่ท่ีสามารถเคลื่อนยายไปตามชุมชนตางๆ หาบรรยากาศตามท่ีตองการ และ

กลุมคนท่ีไมซําเดิม แกลลอรี่ของตอลาภ คือรถ ท่ีชักชวนศิลปนเพ่ือนสนิทมิตรสหายมารวมแบงปนสุนทรียะ กันใน

แกลลอรี่ “3147966 cm3” 

โดยนิทรรศการของตอลาภในครั้งนี้หอศิลปบริการไดทํางานรวมกับโครงการ “เชียงใหมนาว” ท่ีจะจัดข้ึนในหอ

ศิลป วัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาเดียวกัน เพ่ือเปนการเชื่อมโยงหอศิลปกับพ้ืนท่ีของศิลปะใน

สาธารณะเขาไวดวยกัน 

ในนิทรรศการของ วารารี่ ท่ีชื่อวา “ THAI ASS” วารารี่เปนศิลปนหฺงท่ีทํางานภาพถายในงานชุดนี้เธอสนใจท่ีจะ

เปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง จากการทํางานท่ีเคยไดรับแรงบรรดาลใจจากภายใน กลับเปลี่ยนในงานชุดนี้ท่ีไดรับ แรง

บรรดาลใจจากภายนอก ท้ังในดานสังคมและชีวิตผูคนรอบขาง โดยงานชุดนี้วารารี่สนใจภาพลักษะและความเปน

จริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีถูกสรางข้ึนและความเปนจริงท่ีถูกซอนอยู ผานภาพถายดานหลังของยานภาหนะตางๆ

ท่ีวิ่งอยูตามทองถนนในเมืองและชนบทท้ังสองนิทรรศการนําเสนอดวยมุมมองท่ีแตกตางท้ังในดานเทคนิคและ

วิธีการ ตัวหอศิลปบริการเอง เปนเพียงพ้ืนท่ีหนึ่ง ท่ีนํา สองนิทรรศการ นี้มาอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันโดยหวังจะให

ผลงานแตละชิ้นแสดงความเปนเอกเทศของตัวมันเองตอผูชมอยางเต็มท่ี โดยไมผานการตีความและเชื่อมโยงจาก

ตัวภัณฑารักษ  

  



 

3147966 cm3 + THAI ASS 

Date : 07 April - 26 June 2011 

Location: Outdoor of Bacc 

Artists : Torlarp Larphareonsuk and Valerie Nikolay 

Genre: Photographs and mobile gallery 

 

This time for the MUSEUM SERVE’s exhibition is included with 2 sub-exhibition, which are 

“3147966 cm3” and “THAI ASS” by 2 artists, Torlarp Larpchareonsuk and Vlerie Nikolay. 

“3147966 cm3” is the mobile gallery which was modified from a car, Torlarp made it and asked 

for the artists to show in his. His idea is to made a gallery that can take the audiences into a 

different environments and sharing their ideas and opinions. The “3147966 cm3” gallery is a 

project in collaborated with the exhibition “Chiangmai Now” which hosts in Bangkok Art and 

Culture Centre in the same period to connect the art in the art space and public space 

together. 

Valerie Nikolay, a photography artist’s exhibition “Thai Ass” is a change for her. In this exhibition, 

she took the inspiration from outside, people and society around herself. She’s mainly 

interested in the Thai social which projects the truth that she’d seen and the more truth 

underneath by the photographs she’d taken. All of her photographs are vehicles’ backside that 

she took from the street both in city and local. 

Both exhibitions, “3147966 cm3” and “THAI ASS” is different in techniques and presentations, 

but MUSEUM SERVE is hoped that all of you audiences will be appreciation in these two 

exhibitions individually by no guidance and not any interpretation from the curators 

themselves. 
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