นาม-ไรรูป
วันที่ : 14 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2554
สถานที่: หองนิทรรศการ ชั้น 9
นิทรรศการประติมากรรมรูปแบบนามธรรม
ผูจัด : หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการนี้มีพื้นฐานมาจากกรณีศึกษาประติมากรรมนามธรรมของประติมากรสมัยใหมไทยจากผลงานวิจัยของ
ผ.ศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผูศึกษาผลงานและแนวความคิดของศิลปนอาวุโสทั้ง 4 โดยมีชําเรือง วิเชียรเขตต อินสนธิ์
วงศสาม นนทิวรรธน จันทนะผะลิน และ เข็มรัตน กองสุข ในนิทรรศการจึงเปนการนําเสนอเรื่องราวอันเกิดจาก
กระบวนการสรางสรรคงานที่แตกตาง ตั้งแตที่มาความคิด การศึกษาคุณลักษณะทางนามธรรมตางๆ ของศิลปน
อันเปนการลดทอนสิ่งที่ไมจําเปนแลวสกัดออกใหเหลือเฉพาะแกน การตีความหมายทางความรูสึกสูการสรางสรรค
รู ป ทรงสามมิ ติ การสื่ อ สารภาษาแบบนามธรรมของศิ ล ป น แต ล ะท า นเหล า นี้ ก อ ให เ กิ ด การซึ ม ซั บ ผลงาน
ประติมากรรมที่เนนรูปทรงซึ่งมีความ เปนสากลและในขณะเดียวกันอางอิงตอทัศนคติและภูมิหลังเฉพาะตนที่
แตกตาง

ผลงานของศิลปนแตละทานมีการสรางสรรคและสื่อสารอยางหลากหลาย จากผลงานของ ชําเรือง วิเชียรเขตต
ประติมากรผูนําเอาพุทธศิลปไทยมาเปนแบบอยางในการสรางงานสมัยใหมแบบเรียบงาย อินสนธิ์ วงศสาม นําวัสดุ
สําเร็จรูปมาลดทอนคุณสมบัติทางดานประโยชนใชสอยเพื่อเนนคุณคาสุนทรียภาพในเนื้อแทของวัสดุและรูปทรง
นนทิวรรธน จันทนะผะลิน ประติมากรผูสรางงานดวยปริมาตรกลมมนเอิบอิ่มนําเสนอสภาวะความสมบูณจนถึงขีด
สุดของธรรมชาติ และเข็มรัตน กองสุข สรางสรรคงานดวยการวิเคราะหรูปทรงโดยการตัด เฉือน เปด ผา เผยให
เห็นปริมาตรซึ่งมีการเกาะเกี่ยวและขับเคลื่อนกันอยูภายใน

จุดประสงคของนิทรรศการนี้คือการสื่อใหเห็นวาการสรางสรรคงานนามธรรมไมใชสิ่งไกลตัว แตมีความใกลชิดกับ
ประสบการณ และชีวิ ต ของผู คนในสั งคม จากผลงานของศิ ล ปน ทั้ ง 4 ทานนี้ นิทรรศการฯ จัดแสดงภายใตวิถี
แนวคิ ดของประติมากรไทย ในเรื่องของการสรางผลงานศิล ปะอั นเกิด จากรากฐานทางทั ศนคติและวัฒ นธรรม
เฉพาะ กลายเปนแนวทางสรางวิวัฒนาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนประสบการณการรับรูของศิลปะนามธรรมใน
ประเทศไทย จากยุคหนึ่งซึ่งเปนจุดเริ่มทางประวัติศาสตรศิลปในแนวทางศิลปะแบบนามธรรมกลายเปนหนึ่งใน
ที่มาของศิลปะรวมสมัยไทยในปจจุบัน
ดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ภัณฑารักษรับเชิญ: ผ.ศ. ทักษิณา พิพิธกุล
ศิลปน
- ชําเรือง วิเชียรเขตต (ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดานประติมากรรม ประจําป พ.ศ. 2539)
- นนทิวรรธน จันทนะผะลิน (ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดานประติมากรรม ประจําป พ.ศ. 2549)
- อินสนธิ์ วงศสาม (ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดานประติมากรรม ประจําป พ.ศ. 2542)
- เข็มรัตน กองสุข (ศิลปนชั้นเยี่ยมสาขาทัศนศิลป ดานประติมากรรม ประจําป พ.ศ. 2538)

Finding Abstraction
Date : 14 July - 18 September 2011
Location: Gallery, 9th Floor
The art exhibition of abstract sculpture
Organized by Bangkok Art and Culture Centre
This exhibition was derived from the case study on modern Thai abstract sculptural art by Asst.
Prof. Tuksina Pipitkul who has studied works and thoughts of four renowned artists on exhibit,
consisting of Chamruang Vichienket, Nontiwat Chantanapalin, Inson Wongsam, and Khemarat
Kongsook. The exhibition is a presentation of different creative processes involved, from origin
of ideas, study, and discovery of attributes found in abstraction that results in elimination of
unnecessary, to interpret emotions into physical forms. The communication in form of
abstraction by the artists is thus channeled into a sculptural form that is contemporary
reflecting views and backgrounds of each individual.

The sculptures on exhibition display a diverse set of creativity and communicative forms from
the artists. Chamruang Vichienket integrates Thai Buddhist art as the base of his modern,
minimalist works. Inson Wongsam specializes in reducing utilitarian qualities of materials leaving
only aesthetics of shape and essence that are left. Nontiwat Chantanapalin creates art that take
on round and saturated forms to reflect state of abundance and perfection of nature. Khemarat
Kongsook’s works emulate analysis of shapes through cutting, slashing, opening, ripping, until
internal volume of movement and attraction is displayed.

The objective of this exhibition is to show that creation of abstract art is not something out of
reach for audience, but actually something very close to his or her life experiences. Through
artists’ works, the exhibition is curated with stance of Thai sculptural art that is rooted to
individual views and culture. It is a path of evolution, a link, and an exchange of methods and
perceptions in Thai abstract art. The exhibition highlights the beginning era of abstract art that
influences contemporary art in Thailand today.
Organized by Exhibition Department, Bangkok Art and Cultural Centre
Guest Curator: Asst. Prof. Tuksina Pipitkul
Artists
- Chamruang Vichienket (National Artist in Visual Arts in the field of Sculptures, 1996)
- Nontiwat Chantanapalin (National Artist in Visual Arts in the field of Sculptures, 2006)
- Inson Wongsam (National Artist in Visual Arts in the field of Sculptures, 1999)
- Khemarat Kongsook (Artist of Distinction in Visual Arts in the field of Sculptures, 1995)

