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ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 
 

“โนวา คอนเทมโพรารี” ฉลองครบรอบ 1 ปี เชิญศิลปิน 
“นริศรา เพียรวิมังสา” โชว์ผลงานเดี่ยวครัง้แรกในรอบ 6 ปี 

สุดตื่นตาใน “A New Interpretation of the Paradoxical World” 
 
กรุงเทพฯ, 30 มี.ค. 60 : “โนวา คอนเทมโพรารี” (NOVA CONTEMPORARY) แกลเลอรีศิลปะร่วมสมยัระดบั
นานาชาติ และให้ค าปรึกษาด้านงานศิลปะทัง้เพ่ือการศึกษา การลงทุนและสะสมน าโดย สุทธิมา สุจริตกุล 
ฉลองครบรอบ 1 ปี จัดนิทรรศการ “A New Interpretation of the Paradoxical World” น าเสนอผลงานศิลปะ
ร่วมสมยั โดย นริศรา เพียรวิมังสา ศิลปินผู้ ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ปี 2559 จดัแสดงผล
งานเด่ียวครัง้แรกในรอบ 6 ปี มอบประสบการณ์เสพศิลป์ท่ีแตกต่าง โดยใช้ภาพปักรูปสัตว์ส่ือสะท้อนแนวคิด
อย่างสร้างสรรค์ ณ โนวา คอนเทมโพรารี ถนนราชด าริ เปิดให้ชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ วันนี ้ถึง 31 
พฤษภาคม 2560 (เว้นวนัจนัทร์)  
 

ภายในงานเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นริศรา เพียรวิมังสา ศิลปินเจ้าของผลงาน ได้มาพบปะ
พดูคยุ พร้อมเผยถึงแรงบนัดาล และน าชมผลงาน โดยมี สุทธิมา สุจริตกุล ผู้ก่อตัง้และอ านวยการ โนวา คอน
เทมโพรารี ให้การต้อนรับส่ือมวลชน และคนรักศลิปะท่ีมาเย่ียมชม อยา่งอบอุน่ 

 
สุทธิมา สุจริตกุล เปิดเผยว่า “โนวา คอนเทมโพรารี ได้จดัแสดงงานศิลปะร่วมสมัยระดบันานาชาติ 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย และเพ่ือกระตุ้นให้ 
ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจงานศิลปะร่วมสมยัมากขึน้ โดยหวงัว่าเราจะเป็นส่วนหนึง่ ท่ีช่วยหนนุเสริมและเพิ่ม
โอกาสให้กบัวงการศิลปะ และศลิปินไทย ทัง้ด้านมิตกิารน าเสนอผลงาน และความคดิสร้างสรรค์ ซึ่งเราเช่ือมัน่ว่า
วงการศลิปะไทยและกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมท่ีจะเป็นฮบั (Hub) หรือศนูย์กลางทางด้านศลิปะแหง่เอเชีย  

 
“การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ A New Interpretation of the Paradoxical World ได้น าผลงานของ

ศิลปินชัน้น าของประเทศไทยท่ีก าลงัมาแรงอย่าง นริศรา เพียรวิมังสา ผู้ ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ 
พีระศรี ปี 2559 มาจัดแสดง ซึ่งเป็นการแสดงผลงานเด่ียวครัง้แรกในรอบ 6 ปี ทุกคนท่ีเย่ียมชมจะได้เห็นถึง
ศกัยภาพ และความก้าวหน้าของศลิปะร่วมสมยัในเมืองไทย นบัเป็นอีกหนึง่งานแสดงท่ีไมค่วรพลาดชม” 

 

สทุธิมา เล่าตอ่ไปวา่ นิทรรศการนีเ้ป็นการส่ือสารความคิดของศิลปินท่ีสนใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้คน
และโลกปัจจุบันในบริบทของชีวิต ท่ีความก้าวหน้าของเทคโลยีท าให้เราเข้าถึงข้อมูลจ านวนมหาศาลอย่าง
ง่ายดายเพียงปลายนิว้สัมผสั แต่ความหมายของชีวิต และความสงสยัในสาเหตขุองความรู้สึกโดดเด่ียว ยงัคง
เป็นค าถามท่ีไม่ได้รับค าตอบ ซึ่งความรู้สึกเหล่านีไ้ด้น าเสนอผ่านการปักผ้าเป็นภาพของสตัว์ต่างๆ จ านวน 15 
ผลงาน เพราะศลิปินเห็นว่าสตัว์มีสายสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิด และเช่ือมโยงไปยงัจิตใต้ส านกึของมนษุย์ในรูปแบบตา่งๆ 
กนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน และน าเรากลบัไปสูค่วามรู้สกึบางอยา่งท่ีอาจหลงลืม 
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ด้าน นริศรา เพียรวิมังสา ศิลปินเจ้าของผลงานได้เผยถึงมุมมองท่ีมีต่อศิลปะร่วมสมัยว่า เป็นการ
สร้างสรรค์ศิลปะท่ีน าเสนอข้อมูล ทฤษฏีตา่งๆ ของตนเอง ภายใต้ความคิด หรือบริบทของศิลปินคนนัน้ๆ โดยไม่
จ ากดัเทคนิดการน าเสนอ และไมมี่พรมแดน เพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวความรู้สกึนกึคิดของตน 

 
ส าหรับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีจดัแสดงในครัง้นี ้นริศรา บอกว่า “เร่ิมต้นจากการหา

เทคนิคการส่ือสารความคดิ ซึง่แตเ่ดิมนัน้เราจะเห็นวา่ศลิปินมกัใช้การวาดภาพเป็นหลกั ตอ่มาได้มีการหาเทคนิค
ท่ีเหมาะสมในการส่ือสารความคิดตวัเอง จึงน าการปักผ้ามาเป็นพระเอกของนิทรรศการ  เพ่ือส่ือสารบอกกล่าว
ความรู้สกึ และกระตุ้นให้เกิดการตอ่ยอดทางความคิดและอารมณ์ร่วมของคนในสงัคม ทัง้ความเหงา ความเศร้า” 

 
“ส่วนตวั มีความรู้สึกสนใจในความคิดของคนในสงัคมยุคปัจจุบนั ท่ีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง

เกือบตลอดเวลา ชว่ยให้เราสามารถหาค าตอบทกุอยา่งในชีวิตได้ง่ายๆ แคป่ลายนิว้สมัผสั แตเ่รายงัคงสงสยัและ
แสวงหาความหมายของชีวิต  แม้อยูท่า่มกลางผู้คนมากมาย แตย่งัคงรู้สกึเหงา เศร้า เคว้งคว้าง ซึ่งเป็นความรู้สึก
ร่วมท่ีแสดงออกมาได้ยาก เราจึงเร่ิมค้นหาเทคนิคเพ่ือบอกเล่า ส่ือสารความรู้สึก และได้ค้นพบการปักผ้า ซึ่งเป็น
เทคนิคดัง้เดิมตัง้แตก่่อนการปฏิวตัิอุตสาหกรรม ท่ีสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกนี ้เป็นเสมือนการสร้างโลกท่ี
ตรงข้ามกบัความเป็นจริง” 

 
“ผลงานท่ีคดัสรรมาจดัแสดงนี ้ต้องการน าเสนอความคิด ในบริบทของตวัเอง ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะให้ผู้

ท่ีมาชมนิทรรศการได้เห็น และคิดในบริบทของแตล่ะคน เป็นเสมือนการส่ือสารพดูคยุ ระหวา่งศิลปินกบัผู้ ท่ีมาชม 
โดยน าเสนอผ่านการปักผ้าท่ีปักไปตามความรู้สึกของตน ไม่มีแพทเทิรน์ใดๆ เปรียบเสมือนการเขียน 
ไดอารี เพ่ือแสดงความรู้สกึของตนเอง โดยใช้เข็มและด้ายแทนดนิสอขีดเขียนเร่ืองราว” 

 
ศิลปินผู้มากความสามารถ ยงัเผยด้วยว่า สาเหตท่ีุน าเสนอผลงานหรือความรู้สึกผ่านภาพของสตัว์ชนิด

ตา่งๆ เพราะต้องการสร้างสญัลกัษณ์ขึน้ เพ่ือกระตุ้นให้คนคดิตอ่ ดงันัน้ จงึเลือกใช้สตัว์ซึง่มีความผกูพนักบัคนมา
นานแล้ว จึงน ามาใช้เป็นภาพเชิงสัญลกัษณ์ (Abstract) เพราะเม่ือมองสตัว์แตล่ะชนิด แตล่ะคนจะมีความรู้สึก
ตา่งกนั เชน่ ความรู้สกึตอ่กวางกบัหมาป่าตวัเดียวกนั แตล่ะคนก็มีความรู้สกึตา่งกนั  

 
“ส่วนตวัรักผลงานท่ีน ามาจดัแสดงทุกชิน้ เป็นการแสดงนิทรรศการเดี่ยวครัง้แรกในรอบ 6 ปี และอยาก

เชิญมาชม เพ่ือเปิดประสบการณ์การเสพศลิป์ ท่ีแตกตา่งจากท่ีผ่านมา และเช่ือวา่ทกุคนจะประทบัใจคะ่” นริศรา 
กลา่ว 

 
ขอเชิญชมนิทรรศการ “A New Interpretation of the Paradoxical World” ณ โนวา คอนเทมโพ

รารี แกลเลอรี ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด าริ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชด าริ) ตัง้แต่ วันที่  30 
มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2560 (เว้นวันจันทร์) เวลา 11:00-20:00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ โทร.090-910-6863 

 
* * * * * * * * * * 

ขอขอบคุณส าหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 
ชารียา ศรีใส (เอ)๋ M.084-099-4955   E-mail: prettyae@hotmail.com 


