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“โนวา คอนเทมโพรารี ” ฉลองครบรอบ 1 ปี เชิญศิลปิ น
“นริศรา เพียรวิมังสา” โชว์ ผลงานเดี่ยวครั ง้ แรกในรอบ 6 ปี
สุดตื่นตาใน “A New Interpretation of the Paradoxical World”
กรุงเทพฯ, 30 มี .ค. 60 : “โนวา คอนเทมโพรารี ” (NOVA CONTEMPORARY) แกลเลอรี ศิลปะร่วมสมัยระดับ
นานาชาติ และให้ คาปรึ กษาด้ านงานศิลปะทัง้ เพื่อการศึกษา การลงทุนและสะสมนาโดย สุทธิมา สุจริ ตกุล
ฉลองครบรอบ 1 ปี จัดนิทรรศการ “A New Interpretation of the Paradoxical World” นาเสนอผลงานศิลปะ
ร่วมสมัย โดย นริ ศรา เพียรวิมังสา ศิลปิ นผู้ได้ รับทุน สร้ างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ปี 2559 จัดแสดงผล
งานเดี่ยวครัง้ แรกในรอบ 6 ปี มอบประสบการณ์ เสพศิลป์ ที่แตกต่าง โดยใช้ ภาพปั กรู ปสัตว์สื่อสะท้ อนแนวคิด
อย่างสร้ างสรรค์ ณ โนวา คอนเทมโพรารี ถนนราชดาริ เปิ ดให้ ช มฟรี โดยไม่เสี ย ค่าใช้ จ่ายใดๆ วัน นี ้ ถึง 31
พฤษภาคม 2560 (เว้ นวันจันทร์ )
ภายในงานเปิ ดนิทรรศการ ได้ รับเกียรติจาก นริ ศรา เพียรวิมังสา ศิลปิ นเจ้ าของผลงาน ได้ มาพบปะ
พูดคุย พร้ อมเผยถึงแรงบันดาล และนาชมผลงาน โดยมี สุทธิมา สุจริตกุล ผู้ก่อตังและอ
้
านวยการ โนวา คอน
เทมโพรารี ให้ การต้ อนรับสื่อมวลชน และคนรักศิลปะที่มาเยี่ยมชม อย่างอบอุน่
สุทธิมา สุจริ ตกุล เปิ ดเผยว่า “โนวา คอนเทมโพรารี ได้ จดั แสดงงานศิลปะร่ วมสมัยระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อสนับสนุน ส่งเสริ ม การศึกษาเรี ยนรู้ งานศิลปะร่ วมสมัยในประเทศไทย และเพื่ อกระตุ้น ให้
ประชาชนมีความรู้ และเข้ าใจงานศิลปะร่วมสมัยมากขึ ้น โดยหวังว่าเราจะเป็ นส่วนหนึง่ ที่ช่วยหนุนเสริมและเพิ่ม
โอกาสให้ กบั วงการศิลปะ และศิลปิ นไทย ทังด้
้ านมิตกิ ารนาเสนอผลงาน และความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งเราเชื่อมัน่ ว่า
วงการศิลปะไทยและกรุงเทพมหานคร มีความพร้ อมที่จะเป็ นฮับ (Hub) หรื อศูนย์กลางทางด้ านศิลปะแห่งเอเชีย
“การจัด แสดงนิ ท รรศการศิ ล ปะ A New Interpretation of the Paradoxical World ได้ น าผลงานของ
ศิลปิ นชันน
้ าของประเทศไทยที่ กาลังมาแรงอย่าง นริ ศรา เพียรวิมังสา ผู้ได้ รับทุนสร้ างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์
พี ระศรี ปี 2559 มาจัดแสดง ซึ่ง เป็ นการแสดงผลงานเดี่ยวครัง้ แรกในรอบ 6 ปี ทุกคนที่ เยี่ ยมชมจะได้ เห็นถึง
ศักยภาพ และความก้ าวหน้ าของศิลปะร่วมสมัยในเมืองไทย นับเป็ นอีกหนึง่ งานแสดงที่ไม่ควรพลาดชม”
สุทธิมา เล่าต่อไปว่า นิทรรศการนี ้เป็ นการสื่อสารความคิดของศิลปิ นที่สนใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้คน
และโลกปั จจุบันในบริ บ ทของชี วิต ที่ ความก้ าวหน้ า ของเทคโลยี ทาให้ เราเข้ าถึงข้ อมูลจ านวนมหาศาลอย่าง
ง่ายดายเพียงปลายนิว้ สัมผัส แต่ความหมายของชีวิต และความสงสัยในสาเหตุของความรู้ สึกโดดเดี่ยว ยังคง
เป็ นคาถามที่ไม่ได้ รับคาตอบ ซึ่งความรู้สึก เหล่านี ้ได้ นาเสนอผ่านการปั กผ้ าเป็ นภาพของสัตว์ต่างๆ จานวน 15
ผลงาน เพราะศิลปิ นเห็นว่าสัตว์มีสายสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิด และเชื่อมโยงไปยังจิตใต้ สานึกของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
กันมาเป็ นระยะเวลายาวนาน และนาเรากลับไปสูค่ วามรู้สกึ บางอย่างที่อาจหลงลืม
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ด้ าน นริ ศ รา เพี ยรวิมั งสา ศิลปิ นเจ้ าของผลงานได้ เผยถึงมุม มองที่มี ต่อศิลปะร่ วมสมัย ว่า เป็ น การ
สร้ างสรรค์ศิลปะที่นาเสนอข้ อมูล ทฤษฏีตา่ งๆ ของตนเอง ภายใต้ ความคิด หรื อบริ บทของศิลปิ นคนนันๆ
้ โดยไม่
จากัดเทคนิดการนาเสนอ และไม่มีพรมแดน เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวความรู้สกึ นึกคิดของตน
สาหรับแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงานที่จดั แสดงในครัง้ นี ้ นริ ศรา บอกว่า “เริ่ มต้ นจากการหา
เทคนิคการสื่อสารความคิด ซึง่ แต่เดิมนันเราจะเห็
้
นว่าศิลปิ นมักใช้ การวาดภาพเป็ นหลัก ต่อมาได้ มีการหาเทคนิค
ที่เหมาะสมในการสื่อสารความคิดตัวเอง จึงนาการปั กผ้ ามาเป็ นพระเอกของนิทรรศการ เพื่อสื่อสารบอกกล่าว
ความรู้สกึ และกระตุ้นให้ เกิดการต่อยอดทางความคิดและอารมณ์ร่วมของคนในสังคม ทังความเหงา
้
ความเศร้ า”
“ส่วนตัว มีความรู้ สึกสนใจในความคิดของคนในสังคมยุคปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาเกี่ ยวข้ อง
เกือบตลอดเวลา ช่วยให้ เราสามารถหาคาตอบทุกอย่างในชีวิตได้ ง่ายๆ แค่ปลายนิ ้วสัมผัส แต่เรายังคงสงสัยและ
แสวงหาความหมายของชีวิต แม้ อยูท่ า่ มกลางผู้คนมากมาย แต่ยงั คงรู้สกึ เหงา เศร้ า เคว้ งคว้ าง ซึ่งเป็ นความรู้สึก
ร่วมที่แสดงออกมาได้ ยาก เราจึงเริ่ มค้ นหาเทคนิคเพื่อบอกเล่า สื่อสารความรู้สึก และได้ ค้นพบการปั กผ้ า ซึ่งเป็ น
เทคนิคดังเดิ
้ มตังแต่
้ ก่อนการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ที่สามารถแสดงออกถึงความรู้ สึกนี ้ เป็ นเสมือนการสร้ างโลกที่
ตรงข้ ามกับความเป็ นจริง”
“ผลงานที่คดั สรรมาจัดแสดงนี ้ ต้ องการนาเสนอความคิด ในบริ บทของตัวเอง ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่จะให้ ผ้ ู
ที่มาชมนิทรรศการได้ เห็น และคิดในบริบทของแต่ละคน เป็ นเสมือนการสื่อสารพูดคุย ระหว่างศิลปิ นกับผู้ที่มาชม
โดยน าเสนอผ่ า นการปั ก ผ้ าที่ ปั ก ไปตามความรู้ สึ ก ของตน ไม่ มี แ พ ทเทิ ร น์ ใ ดๆ เปรี ย บเสมื อ นการเขี ย น
ไดอารี เพื่อแสดงความรู้สกึ ของตนเอง โดยใช้ เข็มและด้ ายแทนดินสอขีดเขียนเรื่ องราว”
ศิลปิ นผู้มากความสามารถ ยัง เผยด้ วยว่า สาเหตุที่นาเสนอผลงานหรื อความรู้สึกผ่านภาพของสัตว์ชนิด
ต่างๆ เพราะต้ องการสร้ างสัญลักษณ์ขึ ้น เพื่อกระตุ้นให้ คนคิดต่อ ดังนัน้ จึงเลือกใช้ สตั ว์ซงึ่ มีความผูกพันกับคนมา
นานแล้ ว จึงนามาใช้ เป็ นภาพเชิงสัญลักษณ์ (Abstract) เพราะเมื่อมองสัตว์แต่ละชนิด แต่ละคนจะมีความรู้สึก
ต่างกัน เช่น ความรู้สกึ ต่อกวางกับหมาป่ าตัวเดียวกัน แต่ละคนก็มีความรู้สกึ ต่างกัน
“ส่วนตัวรักผลงานที่นามาจัดแสดงทุกชิ ้น เป็ นการแสดงนิทรรศการเดี่ยวครัง้ แรกในรอบ 6 ปี และอยาก
เชิญมาชม เพื่อเปิ ดประสบการณ์การเสพศิลป์ ที่แตกต่างจากที่ผ่านมา และเชื่อว่าทุกคนจะประทับใจค่ะ” นริ ศรา
กล่าว
ขอเชิญ ชมนิ ทรรศการ “A New Interpretation of the Paradoxical World” ณ โนวา คอนเทมโพ
รารี แกลเลอรี ซอยมหาดเล็ ก หลวง 3 ถนนราชด าริ (ใกล้ ส ถานี รถไฟฟ้ าราชด าริ ) ตั ง้ แต่ วั น ที่ 30
มี น าคม ถึ ง 31 พฤษภาคม 2560 (เว้ น วั น จั น ทร์ ) เวลา 11:00-20:00 น. โดยไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่ า ยใดๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.090-910-6863
**********

ขอขอบคุณสาหรับการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ :
ชารี ยา ศรี ใส (เอ๋) M.084-099-4955
E-mail: prettyae@hotmail.com
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