
โนวา คอนเทมโพรารี ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ Hana นิทรรศการกลุมประกอบดวยผลงานจาก 4 ศิลปนชาวญี่ปุน Ellie Omiya, 
Yuko Murata, Kentaro Kobuke, และ Kyoko Murase นิทรรศการน้ีเปนการรวมมือระหวางโนวา คอนเทมโพรารี กับ 4 แกลเลอร่ี
จากประเทศญี่ปุน ไดแก Gallery Side 2, Taka Ishii Gallery, Tomio Koyama Gallery, และ Maho Kubota Gallery

นิทรรศการ Hana เปนการแสดงความเคารพแกการคงอยูตลอดมาของดอกไมในประวัติศาสตรศิลปะญี่ปุน  หมูมวลบุปผาที่รวงโรย
ทั่วทั้งฉากประดับทองคำเปลว เผยใหเห็นการบรรเลงคูระหวางภาพและอักษร และปรากฏอยางเดนชัดในลวดลายอันพิถีพิถันของ
เครื่องปนดินเผาอาริตะ (Aritaware) ลวดลายรุกขชาติยังกอกำเนิดประเภทของภาพพิมพแบบเฉพาะที่เรียกวา kachō-e รายลอม
ภาพวาดของนกและแมลง ในวัฒนธรรมญี่ปุน ดอกไมมีภาษาของตนเองที่เรียกวา hanakotoba ซึ่งถายทอดความรูสึกอันทวมทน 
ความไรเดียงสา ความรื่นเริง และความเศราโศก พวกมันมีพลังที่ทำใหนึกถึงความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจ เปนตัวแทนของ
ถอยคำตางๆ ทั้งในยามแหงการเฉลิมฉลอง และหวงเวลาแหงการรำลึกถึง ดอกไมคืออารมณความรูสึกที่กอตัวเปนรูปรางใหประจักษ 
แสดงความหมายความนึกคิดของสวนรวม

ปจจุบัน ดอกไมอันเปนท่ีรักไดยืนหยัดเปนคำอุปมาท่ีถูกใชอยูทุกหนแหง เหลาศิลปนท่ีไดนำผลงานมาจัดแสดงมีประวัติอันยาวนานใน
การตีความเชิงกวี และผลงานท่ีถูกคัดสรรมาแสดงในคร้ังน้ี นำเสนอภาพพฤกษศาสตรท่ีหลากหลาย ดอกไมน้ันมีอยูในทุกช้ินงาน บาง
ก็แผก่ิงกาน บางก็สงบน่ิง บางเห่ียวเฉา และบางก็ไดรับการบำรุงดูแล ในแตละการจัดวางน้ันมีชีวิตชีวาดวยดวยบุคลิกท่ีเปนเอกลักษณ 
เบงบานครั้งแลวครั้งเลาในเชิงอารมณ และในเชิงสัญลักษณ นิทรรศการ Hana นำเสนอความเขาใจอยางลึกซึ้งแบบใหมในการฝกฝน
ปฎิบัติของศิลปนที่ถูกนำมาแสดง และแสดงออกใหเห็นถึงการนำเสนอความงามทางธรรมชาติและความสุขทางผัสสะอันเรียบงาย

สำหรับ Ellie Omiya (b. 1975) ดอกไมเปรียบเสมือนความใสซ่ือบริสุทธ์ิของเด็กๆ ดอกตูมอันเปลงปล่ังของเธอท้ังไรเดียงสา แตกระน้ัน
ยังดูกระตือรือรน ทอดเงาบนพื้นดินอันเรืองรอง Omiya มักจะวาดภาพไปพรอมกับการฟงดนตรีสด ซึ่งเปนกระบวนการทำงานที่เปด
เผยใหเห็นทวงทำนองอันราเริงของดอกไมของเธอ กานหนอของดอกลิลลี่ออฟเดอะวัลเลยคดโคงพาดผานผาใบ เหลาหนอออนของ
วานสี่ทิศทอดคลุมเปนจังหวะเดียวกัน เหลาดอกไมของ Omiya จับภาพโลกใบใหมของการฟนฟู แสดงทัศนะของความอุดมสมบูรณ
อันมีชีวิตชีวา

สำหรับ Yuko Murata (b. 1973) ดอกไมเปนเศษช้ินสวนของจินตนาการท่ีคลาดเคล่ือน ศิลปนสรางภาพของความทรงจำท่ีถูกดึงมา
จากแผนผับแนะนำการทองเท่ียวและโปสการด และประกอบข้ึนในสัดสวนอันท่ีตองพิจารณาอยางใกลชิด ช้ินงานน้ันชอุมไปดวยความ
เปนสวนตัวท่ีเต็มไปดวยความหนักแนน และเสนสายท่ีกวางหนา ถึงกระน้ันก็ยังมีความรูสึกถึงการขับกลอมท่ีไมอาจเอ้ือมถึงแฝงอยูใน
แตละชิ้นงาน ความนิ่งสงบที่พิชิตทิวเขาทรงระลอกคลื่นของ Murata เปนฐานยึดใหดอกที่แกวงไกว และลำตนที่พาดกากบาทกัน 
ความเงียบสงบปกคลุมภาพวาดของ Murata ปรากฏอุดมคติอันถอมตนของความเรียบงายในหลัก wabi sabi.

ในภาพของ Kentaro Kobuke (b. 1975) ดอกไมคือยาบรรเทาแหงการปลอบประโลม ดอกไมบานปรากฏอยางถอมตัวตลอดใน
ภาพวาดของเขา บอยครั้งเปนสวนหนึ่งขององคประกอบภายในที่ถูกจัดเรียงอยางพิถีพิถัน แทนที่จะเปนประเด็นหลักในศูนยกลาง 
เขาปรับเปลี่ยนการจัดฉากอันแยบยลใหเปนการสำรวจหลายชั้นกับอารมณของมนุษย สรางการปะติดปะตอเชิงทัศนและจิตวิทยาใน
การวางเคียงคูกันอยางมีเสนห ดอกไมไดกลายเปนตัวแทนของความเศราโศกภายนอกตำหนักซานดริงแฮม หรือมิตรสหายของความ
โดดเดี่ยวในแจกันบนโตะ ความโศกเศราและการไวทุกขไหลรินอยางแผวเบาผานการใชสีอันเดือดดาลของ Kobuke แสดงใหเห็นถึง
ความรูสึกอันสะเทือนอารมณของศิลปน.

กลุมของดอกไมผลิดอกกระจายตลอดผืนผาใบของ Kyoko Murase (b. 1963) ผลิตเครือขายใยอันหมนหมองของความอ่ิมตัว ศิลปน
ไดสรางเงาของดอกไม รางภาพของความล่ืนไหลอันเพอฝนท่ีจับตองได ในรูปแบบอันเปนเอกลักษณ เธอแตมสีกวอชและสีน้ำทับซอน
กัน ทำใหสีเหลาน้ีพาดเปนร้ิวขนานกับเสนสายของดินสอและปากกาเคมี บรรยากาศท่ีไดรับเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการเปล่ียนแปลง
อยางคงท่ี ดวยสวนท่ีเหลืออันเบาบางของรูปรางและพืชพรรณคอยปรากฎอยางแผวเบาและมลายหายไป ผูไดชมจะกลายเปนสวนหน่ึง
อยางสมบูรณในบรรยากาศอันลึกลับของ Murase และถูกกอดรัดดวยวังวนของสายลมและตนเฟรนของเธอ
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ความเงียบสงบปกคลุมภาพวาดของ Murata ปรากฏอุดมคติอันถอมตนของความเรียบงายในหลัก wabi sabi.
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[6]    [Left to right] Ellie Omiya, The new world of amaryllises II (2021); The new world of amaryllises I (2021)

[7]    [Left to right] Ellie Omiya, The new world of lilies of the valley I (2021); The new world of lilies of the valley IV 
        (2021); The new world of lilies of the valley II (2021)

[8]    Kyoko Murase, Begonia House (2022)

[9]    [Left to right]  Kyoko Murase, Afternoon Sun (2012); Hide and Seek (2006)

[10]  [Left to right]  Kyoko Murase, Botanical garden (2014); Botanical garden (2014)

[11]  Kyoko Murase, Süd Park (2016)


