NANANIPPON
OCT-DEC 2018 VOLUME 98

FREE COPY
THE JAPAN FOUNDATION, BANGKOK

สนทนาประสาศิลปะ กับ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
ศิลปินหญิงเชียงใหม่ ผู้พาตัวเองออกไปเจอโลก
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อะไรท�ำให้คุณแน่วแน่ว่าต้องจากล�ำพู น มาเรียน
ศิลปะทีเ่ ชียงใหม่
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เรื่อง: สลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์ ภาพ: พิชาญ สุ จริตสาธิต

In Conversation with

สื่อเหล่านี้มันมีผลกับชีวิตเรา แล้วพอดีอาจารย์ที่มาแลก
เปลี่ยนที่ มช. เขามาจากเยอรมนี แนะน�ำว่าที่เยอรมนี
เราเกิดที่เชียงใหม่ค่ะ แต่ตอนเด็กอยู่ที่ล�ำพูน ไปมา มีโรงเรียนเกี่ยวกับมีเดียที่เพิ่งเปิดใหม่ เราก็เลยเบนเข็ม
ระหว่างสองเมืองเป็นประจ�ำ ตอนมัธยมต้น เราไม่อยาก ไปทางนั้นเลย ลงเรียนภาษาเยอรมันทุกวัน (หัวเราะ)
เป็นนักวิทยาศาสตร์แบบเพื่อน ดูละครเห็นว่ามีอาชีพ
มัณฑนากร (หัวเราะ) เลยเบนเข็มจากฝั่งวิทย์มาทางฝั่ง เรียนต่างแดนครั้งแรกในชีวิต เป็นยังไง
ก่อนหน้าไม่เคยเดินทางต่างประเทศเลยนะ ยิง่ กว่านัน้
ศิลป์ แล้วเราก็ไม่เหมือนเด็กมัธยมทัว่ ไป คือพอชอบอะไร
คื
อ
ไปอยู
เ่ มืองทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตะวันออกของเยอรมัน ซึง่ เป็นเมือง
ก็อยากจะรู้ข้อมูลเยอะๆ มีศิลปินท่านหนึ่งที่ล�ำพูนชื่อ
อาจารย์จรูญ บุญสวน เปิดแกลเลอรีใ่ นบ้าน เราก็ไปเคาะ ที่ปิดนิดนึง คนไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษ พออยู่ไปสักพัก
ประตูขอเรียนศิลปะกับท่าน แต่ด้วยความเป็นศิลปินท่าน หางานอะไรท�ำไม่ได้ ภาษาเยอรมันเราไม่แข็งพอที่จะไป
ก็ไม่คอ่ ยว่าง ก็เลยให้อาจารย์สมเกียรติ ตัง้ นโม จาก มช. ท�ำจ๊อบกับเขา สุดท้ายก็เลยตัดสินใจสมัครทุน เป็นทุน
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มาสอนแทน เราก็ได้มาเรียน ของโบสถ์คาทอลิก ซึ่งเขาจะให้ 25% ของทุนต่อปีกับ
เบสิกศิลปะทุกวันเสาร์อาทิตย์ ได้เห็นบรรยากาศชีวติ ของ คนที่นับถือศาสนาอื่น เราก็เรียนจบจากทุนนั้นแบบพอดี
อาจารย์ทเี่ ป็นศิลปินไปด้วย เชียงใหม่กเ็ ลยเป็นเป้าหมาย พอดีเด๊ะเลย (หัวเราะ)
ที่เราจะสมัครเรียนไปโดยปริยาย

บทสนทนาสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กับบุคคลน่าสนใจสัญชาติไทยบ้าง
ญี่ปุ่นบ้าง ที่ก�ำลังเคลื่อนไหวในวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โลกของนักเรียนศิลปะทีเ่ ชียงใหม่ เป็นยังไง
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สนทนาประสาศิลปะ กับ สุ ทธิรัตน์ ศุภปริญญา
ศิ ลปินหญิงเชียงใหม่ ผู้พาตัวเองออกไปเจอโลก
ไม่รู้เมื่อไหร่ ที่คนนิยามเชียงใหม่ว่าเป็นเมือง
ศิ ลปะ ผ่านวันนาน วันนี้เชียงใหม่ยังคงเป็น
เมืองศิ ลปะ ทว่าบริบทเปลี่ยนแปลงไปมาก
จากจุดเริ่มต้น

Chiangmai Art Conversation หรือ CAC
องค์กรศิ ลปะขนาดเล็กที่ส้มก่อตั้งขึ้นร่วมกับ
เพื่อน ท�ำงานเชิงขับเคลื่อนหลากรูปแบบเพื่อ
วงการศิ ลปะในเมืองเล็กๆ แห่งนี้ หนึ่งในนั้น
คื อ การท� ำ ให้ เ ชี ย งใหม่ มี แ ผนที่ ศิ ล ปะเป็ น
สุทธิรต
ั น์ ศุภปริญญา หรือส้ ม เกิดทีเ่ ชียงใหม่ ครั้งแรก ซึ่งสร้างการสนทนาและบรรยากาศ
โตที่ล�ำพู น เรียนศิ ลปะที่เชียงใหม่ เป็นศิ ลปิน คึ ก คั ก ให้ กั บ โลกศิ ล ปะในเชี ย งใหม่ อ ย่ า งมี
ครัง
้ แรกทีเ่ ชียงใหม่ และหลังจากทีเ่ ธอเร้นหนี นัยส� ำคัญ
จากเชียงใหม่ไปเจอโลกต่างแดน เธอกลับมา
ปั กหลักอาศัยที่เชียงใหม่อีกครั้ง และครั้งนั้น เธอบอกว่า อยากกระตุน
้ ให้เชียงใหม่เป็นเมือง
เธอมองเชี ย งใหม่ ใ นฐานะศิ ล ปิ น ตั ว เล็ ก ๆ ศิ ลปะจริงๆ และจากนั้น บทสนทนาของเรา
คนหนึ่ง ที่คด
ิ ว่าต้อง ‘ท�ำอะไรบางอย่าง’ เพื่อ ก็เริม
่ นหน้า
่ ขึ้นทีเ่ ชียงใหม่ ย้อนไปหลายสิบปีกอ
เมืองศิ ลปะแห่งนี้

เกิดไฟทีจ
่ ะกลับมาท�ำงานศิลปะในไทยไหม

ไม่ได้คิดถึงการท�ำงานในเมืองไทยเลยตอนนั้น อยู่
ตรงนัน้ ก็มคี วามสุข แต่วา่ ทุนบังคับให้ตอ้ งกลับ แต่พอกลับ
แล้วมันก็เป็นการกลับทีด่ ี เหมือนกับว่าเราไปอยูป่ ระเทศ
ที่แตกต่างกับเราเยอะมาก ท�ำให้รู้ว่าเราไม่รู้จักรากเรา
เพราะเรามุง่ ไปข้างหน้าอย่างเดียว จังหวัดอืน่ ในไทยเราก็
ไม่เคยไปยกเว้นกรุงเทพฯ ตอนทีก่ ลับมาก็เลยไปเดินทาง
ทั้งในไทยและ South East Asia พม่า เวียดนาม อะไร
ไปหมด ไปอยูท่ นี่ นั่ ผ่านโปรเจกต์ศลิ ปะต่างๆ ในภูมภิ าคนี้
แล้วเราก็รสู้ กึ ตืน่ เต้นเพราะว่ามันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่มใี นสือ่ มัน
ยิ่งกว่าไปเยอรมนีอีก ส�ำหรับเรานะ

แทบไม่กลับบ้านค่ะ (หัวเราะ) รูส้ ึกว่ามาถูกที่ มีคนที่
อารมณ์เดียวกัน ความสนใจใกล้เคียงกันมันก็สนุก ตอนนัน้
มีอะไรก็ทำ� หมดทุกอย่าง โชคดีตรงที่ว่า ตอนเรียนปี 1 ที่
เชียงใหม่มเี ทศกาลศิลปะทีช่ อื่ ว่า ‘เชียงใหม่จดั วางสังคม’
ท�ำให้แวดวงศิลปะในมหาวิทยาลัยตื่นตัว เพราะมันมี
กิจกรรมที่นอกเหนือจากห้องเรียน มีคนและศิลปินจาก
ต่างประเทศเข้ามาเยอะ พอดีกับที่ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง
อย่างพีฤ่ กษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ
กลับมาอยู่เมืองไทย เขาก็สนใจที่จะมาร่วมกับกิจกรรม
พวกนี้ เราก็เลยได้เปิดโลก ซึง่ ตอนนัน้ เราไม่รหู้ รอกว่ามัน
เป็นช่วงที่ดีที่สุด เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็ไม่มี และ เจออะไรในรากของตัวเอง
มันได้เห็นว่าประเทศอืน่ ใกล้เคียงกับเราอย่างไร การใช้
หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นอีก
ชีวติ และคาแร็กเตอร์ของเขา การกินอยู่ ศิลปะ คือประเทศ
่ พัฒนาเหมือนกัน มันมีความเข้าใจอะไรคล้ายกัน
คิ ด ว่ า อะไรที่ ท� ำ ให้ ซี น ศิ ล ปะในเชี ย งใหม่ ยุ ค 90 เพิง่ เริม
เจอความทุกข์ยากคล้ายกัน เรือ่ งการเมืองเอย เรือ่ งสังคม
คึกคัก
คงเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเพิง่ เปิดตัว คณะวิจติ รศิลป์ เอย ก็คุยกันง่าย เข้าใจกันได้ มันท�ำให้เราเริ่มสนใจ
ก็เพิ่งก่อตั้ง เชียงใหม่เป็นเมืองศิลปะอยู่แล้ว พอมีคนมา ประวัติศาสตร์และงานท้องถิ่นของเราเอง
เรียนศิลปะเยอะขึ้นในเมือง ก็อยากจะหาที่ทางในการ
แสดงออก มีคนต่างเมือง ต่างประเทศมาร่วมด้วย มันก็ คอนเทนต์ในงานศิลปะของคุณ พูดเรือ่ งสังคมมาก
เลยผสมปนเปกัน ท�ำให้เกิดการเปิดความเป็นไปได้ใน ขึ้นตอนไหน
มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ตอนทีเ่ ราไปช่วยท�ำเวิรก์ ช็อปให้นกั วิจยั
การท�ำงานหลายๆ แบบ
ที่ Unit for Social and Environmental Research
เรือ่ งการท�ำสารคดี โปรเจกต์นมี้ นั เปิดโลกใหม่ของเราเลย
ท�ำไมคนถึงคิดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองศิลปะ
มันน่าจะมาจากดั้งเดิมของมัน คือตัวเมืองมันมีวัด เพราะการท�ำงานกับนักวิจยั ท�ำให้เราได้ไปทีแ่ ปลกๆ แล้วตัว
เยอะ พอมีวัดเยอะก็จะมีช่าง มีสล่าหลายแขนง ทีนี้พอมี นักวิจยั มีความรูเ้ กีย่ วกับพืน้ ทีท่ เี่ ขาไป เปิดโลกใหม่ให้เรา
มหาวิทยาลัย มันเกิดความรู้ที่มากกว่าจากสล่าพื้นเมือง ทั้งเรื่องการท�ำงานกับเนื้อหาเชิงสารคดี และการท�ำงาน
พวกประวัติศาสตร์ต่างประเทศ หรือความรู้ที่ไม่ได้เป็น กับคนอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากโลกศิลปะ เพราะว่าตอนนัน้
รากฐานของเรามาก่อน ความรู้มันเลยผสมผสานกัน คือ คนเป็นศิลปินก็อยู่กันแค่ในโลกเดียว เรารู้สึกว่ามันดี
งานวิจยั นีท้ ำ� ให้เราได้ไปร่วมโปรเจกต์ Imaging our
เมืองมันมีพื้นฐานอยู่แล้ว มันก็เลยง่ายต่อการพัฒนา
Mekong Media Fellowship ซึง่ เป็นการรวมคนท�ำงาน
คุณเป็นผลผลิตของเมืองศิ ลปะอยู่แล้ว ท�ำไมถึง ทีเ่ ป็นนักข่าว นักเขียน คนถ่ายภาพ และวิดโี อสารคดี แล้ว
ตัดสิ นใจไปเรียนต่อเมืองนอก
ก็เชิญองค์กรใหญ่ๆ ในภูมิภาคแม่โขง มาพูดให้เราฟังว่า
ในสมัยนั้นเมืองไทยยังไม่มีมหาวิทยาลัยศิลปะเยอะ ตอนนี้สถานการณ์ของแม่โขงเป็นอย่างไร แล้วการที่มี
คลาสที่เราเรียนต่อได้ก็มีแค่จิตรกรรม ประติมากรรม เพื่อนเป็นนักข่าวหลายๆ ประเทศมันสนุกมาก เราเริ่ม
ภาพพิมพ์ ส่วนใหญ่คนไปเรียนกันที่ ม. ศิลปากร ซึ่งเรา เข้าใจอะไรต่างๆ มากขึ้นว่าสังคมเป็นอย่างไร โลกเป็น
ไม่อยากต้องเรียนอะไรซ�้ำอีก ช่วงเรียนปีสุดท้าย เราเริ่ม อย่างไร
สนใจพวกมีเดีย ใช้วทิ ยุ ใช้โทรทัศน์ ใช้กล้องวิดโี อ คิดว่า
03

NANANIPPON I VOL 98

หลังกลับจากเดินทาง ก็ปักหลักอยู่เชียงใหม่ตลอด
ใช่ไหม

อยู่ตลอด เราได้เป็นอาจารย์ประจ�ำอยู่ที่ มช. สาขา
จิตรกรรม ขณะเดียวกันก็ดูแลสาขาใหม่ชอื่ Media Arts
and Design แต่ทำ� ไปปีสองปี รู้สึกว่ามันไม่ไปทางที่มัน
ควรจะไป ระหว่างนัน้ ก็ได้ไปท�ำงานเป็นผูช้ ว่ ยภัณฑารักษ์
สุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจออกมาท�ำงานอิสระ ท�ำให้เรา
ได้เดินทางไปเจออะไรทีห่ ลากหลาย อีกอย่างตอนนัน้ การ
เปิดกว้างกับงานวิดีโอของคนที่นี่อาจจะน้อย ท�ำให้เรา
ต้องสมัครและส่งงานไป เกาหลี ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นที่
สนับสนุนเราได้ในเรือ่ งอุปกรณ์ ตอนหลังก็เลยเหมือนเรา
ไม่ค่อยอยู่เมืองไทย ไปต่างประเทศตลอด
ท�ำไมถึงคิดว่าต้องท�ำอะไรสั กอย่างเพื่ อเชียงใหม่

Chiangmai Art Conversation ไม่ใช่แค่การ
จับกลุ่มท�ำงานศิลปะด้วยกันใช่ไหม

ไม่ใช่เลย มันคือการทีเ่ ราอยากเห็นว่า ‘เชียงใหม่เป็น
เมืองศิลปะ’ เป็นอย่างไร เพราะว่ามันก็ยงั ไม่เห็น ทีผ่ า่ นมา
มันเป็นแค่คนทีพ่ ดู ยังไม่มอี ะไรทีจ่ บั ต้องได้ มีศลิ ปินเยอะ
แต่ว่าโชว์เราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ถ้าเทียบกับคนอื่น เวลามีคน
ถามว่ามาเชียงใหม่เมือ่ ไรดี เราไม่เคยตอบได้เลยส่วนใหญ่
ก็ไปเทีย่ วตามบ้านศิลปิน แกลเลอรีก่ ม็ นี ดิ ๆ หน่อยๆ แบบ
สเกลเล็ก มันก็ได้ระดับหนึ่งเท่าที่เขาท�ำได้
โปรเจกต์แรก เราเลยเริ่มจากการไปหาข้อมูลเบสิก
ที่สุดก่อนว่าใครท�ำอะไรในเชียงใหม่ในโลกศิลปะบ้าง
แล้วมีพื้นที่ศิลปะที่ไหนบ้างในเชียงใหม่ แต่มันเป็นการ
เปิดโลกทีเ่ ราก็เรียนไปด้วย ในขณะเดียวกันคนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ น
เชียงใหม่ก็ได้เรียนรู้ไปกับเรา ตอนนั้นเราเริ่มใช้เฟซบุ๊ก
แล้วก็แชร์สิ่งที่เรารู้ มีสเปซที่ไหน แต่ละสเปซมีอีเวนต์
อะไร แล้วก็ตอนนัน้ เทศกาลศิลปะทีโ่ ยโกฮาม่าเขาให้เรา
เลือกศิลปินที่เมืองไทยไปร่วม เราก็เลยจัด open call
แบบเปิดสาธารณะให้ศลิ ปินทีส่ มัครมาได้พรีเซนต์งาน เชิญ
คนทัว่ ไปเข้ามาฟัง ซึง่ ยังไม่เคยมีใครจัดอะไรแบบนี้

หลังจากได้ทนุ ไปนิวยอร์กปี 2011 เราได้ไปพ�ำนักกับ
เทศกาลที่ญี่ปุ่น เป็นปีแรกที่เราไปท�ำงานแบบมืออาชีพ
เป็นปีทเี่ ริม่ ต้นมีเพือ่ นสนิทในโลกศิลปะ การไปทัง้ นิวยอร์ก
และญี่ปุ่นท�ำให้เห็นว่าประเทศอืน่ มีววิ ฒ
ั นาการไปเรือ่ ยๆ
ทุกครัง้ ทีไ่ ปนิทรรศการจะมีคนอาชีพหลากหลาย แต่ทำ� ไม
ทุกครัง้ ทีก่ ลับมาเชียงใหม่มนั เหมือนเดิม อาจจะเป็นเพราะ
เราไปๆ มาๆ เราเลยคาดหวังว่ามันจะดีขนึ้ ก็เลยรวมตัวกับ โปรเจกต์ Chiangmai Art Map เกิดขึ้นได้ยังไง
น้องๆ ศิลปิน อาจารย์ คิดว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่าง
เราจัดเป็นอีเวนต์ เชิญคนทีร่ นั พืน้ ทีศ่ ลิ ปะทัง้ หลายมา
ถ้าเราไม่ท�ำมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น
พรีเซนต์ว่าเขาท�ำอะไร แล้วเราก็จะพรีเซนต์ไอเดียว่าเรา
อยากท�ำแผนที่ ซึง่ คนทีม่ า นอกจากศิลปิน คนท�ำแกลเลอรี่
แล้ว มีคนทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว คนทีท่ ำ� แผนทีฟ่ รี
ในเชียงใหม่ คือทุกคนอยากได้แผนที่หมดเลย แต่ว่าพอ
ถามว่าใครจะสนับสนุนบ้าง ไม่มี (หัวเราะ) มันเลยเป็น
แค่อเี วนต์ทไี่ ด้เจอคน ได้แลกเปลีย่ น แต่วา่ มันก็ยงั ไม่เกิด

“คนที่มองไม่เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของโลก
หรือของสั งคมมันเป็นอย่างไร แล้วท�ำสิ่ งเดิมๆ
เขาอาจจะได้เงิน แต่วา่ มันไม่มพ
ี ลัง”
จนกระทั่งผ่านไปได้ครึ่งปี ทางจิม ทอมป์สันก็มา
เชียงใหม่ หาทีท่ ำ� สาขา สุดท้ายเขาก็เลยสนับสนุนการพิมพ์
แผ่นพับ Chiang Mai Art Map ของเรา และเป็นการ
แนะน�ำแบรนด์ จิม ทอมป์สัน ในเชียงใหม่ไปด้วย แล้วใน
เวลาเดียวกันเป๊ะ TCDC เชียงใหม่ (ร่วมกับสถานทูต
ฝรั่งเศส) ก็มีไอเดียว่าอยากท�ำอีเวนต์ Galleries’ night
ทีเ่ ชียงใหม่พอดี เราก็ยนิ ดีชว่ ย เพราะมันท�ำให้ข้อมูลจาก
แผนที่ที่เราท�ำน�ำไปใช้ได้จริง
โปรเจกต์แผนที่ท�ำให้เชียงใหม่ดูคึกคักมาก เกิด
อะไรขึ้นอีกหลังจากนั้น

พอสองสิง่ นีเ้ กิดขึน้ พร้อมกัน ทางจิม ทอมป์สนั มาบ่อยๆ
รูส้ กึ ว่าเมืองนีม้ นั แอคทีฟมากเลย ในขณะทีห่ าพืน้ ทีท่ ำ� สาขา
คุณ เอริค บูท๊ ธ์ แห่งบริษทั จิม ทอมป์สนั ก็ได้ความคิดในการ
สร้างหอศิลป์ร่วมสมัยส่วนตัว ‘ใหม่เอี่ยม’ (MAIIAM
Contemporary Art Museum) ท�ำมิวเซียมเลยแล้วกัน
กลายเป็นว่าอีเวนต์ช่วงแกลเลอรี่ส์ไนท์ก็พรีเซนต์ว่าอีก
หนึ่งปีเราจะเปิดใหม่เอี่ยม พอเกิดใหม่เอี่ยม ก็มีสื่อต่าง
ประเทศมาเยอะมาก คนก็มาเที่ยว ดูงาน รู้จักศิลปิน
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หมวกอีกใบ คือคุณยังเป็นผู้ดูแล Asian Culture
Station (ACS) ทีเ่ ชียงใหม่ด้วย

ใช่ ไม่อยากเชื่อเลยว่าท�ำ Art Map แล้วเปลี่ยนไป
เยอะมาก คุณโย (โนริิฮิโกะ โยชิโอกะ) ผู้อ�ำนวยการ
บริหารเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ คนปัจจุบนั ตอนทีเ่ ขา
ยังท�ำงานอยูส่ ำ� นักงานใหญ่ทโี่ ตเกียว ก็เข้ามาชวนให้เรา
สมัครทุนโครงการ Asian Culture Station และท�ำให้
เราได้พนื้ ทีส่ ำ� หรับท�ำงานทีท่ ำ� อะไรได้หลายๆ อย่างในห้อง
เดียวกัน เป็นออฟฟิศ เป็นห้องสมุด เป็นแกลเลอรี่ คือห้อง
เล็กๆ ท�ำทุกอย่างในนั้น
วิธีคิดของการท�ำงานในฐานะ ACS คืออะไร

ตอนนี้ มองว่าเชียงใหม่ขาดอะไรที่ท�ำให้ยังไม่เป็น
เมืองศิลปะทีด
่ ี

เราคิดว่าขาดพื้นที่ศูนย์รวมของชุมชนคนสนใจศิลปะ
เพราะว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน มันก็เป็น
แค่พื้นที่ของเขา มีทิศทางของเขา ซึ่งมันไม่เปิดความเป็น
ไปได้ให้คนอื่นเข้ามาใช้หรือเข้ามาร่วมกับเขาได้มาก
เท่าไร
พื้ นทีส
่ ่ วนกลาง ส� ำคัญยังไงต่อเมืองศิลปะ

พอไม่มีพื้นที่ตรงกลางที่ขอใช้พื้นที่ได้ฟรีเพื่อมาหา
ความรู้มาแสดงออก หรือมาหาเน็ตเวิร์ก มันส่งผลให้
ทุกคนต้องกระจายออกไปข้างนอก ต้องมีพนื้ ทีเ่ ล็กๆ ของตัว
เอง ทุกคนก็ตา่ งมีโลกของตัวเองทีเ่ ป็นพืน้ ทีข่ องฉัน คนอืน่
เข้ามาไม่ได้ หรือว่าเข้ามาได้แต่ได้ระดับผิว คือคนก็ไม่
สบายใจทีจ่ ะเข้าไปใช้ ยิง่ ถ้าเกิดมันมีกฏระเบียบทีไ่ ม่ยดื หยุน่
หรือว่าถ้าใช้กต็ อ้ งจ่ายนะ แล้วจ่ายในราคาทีส่ งู เขาก็รสู้ กึ กลัว
ทีจ่ ะเข้าถึง

มันขยายส่วนทีเ่ ราสนใจอยูแ่ ล้ว เพราะว่า CAC ตอนนัน้
เราอยากสร้างข้อมูลข่าวสารหรือการร่วมมือแลกเปลี่ยน
กันระหว่างศิลปินในเชียงใหม่ แต่วา่ ACS จะขยายไปอีก
คือมันจะต้องครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และญีป่ นุ่ ด้วย ส�ำหรับเราตอนนัน้ เราคิดว่าก็ยงิ่ ดี
มันท�ำให้คนเชียงใหม่โลกกว้างขึน้ มีเพือ่ นเยอะขึน้ ในสาย
งานเดียวกัน แล้วก็เอาองค์ความรู้มาเปรียบเทียบและ แล้วอะไรคือคุณสมบัติที่ท�ำให้เชียงใหม่เหมาะกับ
แลกเปลี่ยนกับคนในภูมิภาคได้ มันบวกเข้าไปอีก
การเป็นเมืองศิลปะ
มันเป็นเมืองที่มีพื้นที่เยอะ ถ้าเทียบกับกรุงเทพฯ
สิ่ งบวกๆ ทีเ่ กิดขึ้นคืออะไรบ้าง
เชียงใหม่เดินทางไปไหนก็ยังสะดวก แล้วก็มีคนที่ท�ำงาน
เราท�ำโปรเจกต์หลากหลาย ไม่ใช่ทำ� แต่ศลิ ปะอย่างเดียว ได้ในหลายๆ ทักษะ เพราะว่ามีโรงเรียน มีมหาวิทยาลัย
อาจจะเป็นดีไซน์ หรือครีเอทีฟ ในปีแรกเราไปร่วมกับกลุม่ ที่ ศิลปะ ตัวเมืองเองก็เป็นเมืองแห่งช่าง เราจะไปหาช่าง
เป็นกลุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ ให้เขาได้ลองท�ำงานกับคนที่ อะไร ช่างไม้ ช่างจักสาน ช่างท�ำผ้าอะไรก็มี คือเป็นเมืองที่
เป็นนักดนตรี เกิดเป็นการร่วมมือข้ามสายอาชีพ แล้วเรา เหมาะกับการผลิตงาน มีพื้นที่ ค่าครองชีพก็ถูกกว่า
ก็ท�ำเทศกาลหนัง เอาหนังในภูมิภาคมาจัดฉายร่วมกัน ค่าแรงก็ถกู กว่า ในหนึง่ วันท�ำได้หลายอย่าง เราจะเห็นว่า
แล้วก็ท�ำนิทรรศการ เพราะเราอยากเห็นว่าสเปซเล็กๆ นี้ ศิลปินใหญ่ๆ ที่ไปอยู่ที่นั่น เขาผลิตงานจริงจัง แต่ว่าเขา
มันมีศักยภาพท�ำอะไรได้บ้าง นอกจากนั้นก็มีจัดทอล์ก อาจจะไม่โชว์ทนี่ นั่ เพราะว่าสาธารณูปโภคของ Art Space
เล็กๆ เวลามีคนที่น่าสนใจมาเชียงใหม่พอดีเราก็เชิญมา ไม่ได้เต็มที่มากนัก
แล้วเราก็ทำ� symposium ทีเ่ ปลีย่ นหัวข้อไปทุกๆ ปี ไม่วา่ จะ
เรือ่ งการเป็นเมืองศิลปะทีไ่ ม่ใช่เมืองหลวง หัวข้อภัณฑารักษ์ เป็นเหตุผลทีท่ �ำให้คุณไม่ปักหลักทีก่ รุงเทพฯ ?
หรือปีนกี้ ท็ ำ� เรือ่ งเกีย่ วกับการจัด Biennale ซึง่ จัดขึน้ หนึง่
ด้วยความทีเ่ ราเป็นศิลปินด้วยมัง้ ถ้าเราเป็นภัณฑารักษ์
สัปดาห์ก่อนที่จะเกิด Bankok Biennale เพื่อสร้างพื้นที่ อยูก่ รุงเทพฯ อาจจะมีงานมากกว่า แต่ถา้ อยูเ่ ชียงใหม่ สิง่ ที่
ความรู้ให้คนทั่วไป
ส�ำคัญที่สุดคือมีเวลา แต่ว่าเราก็ควรต้องไปที่อื่น เพื่อไป
เปิดหูเปิดตา รูจ้ กั คนอืน่ บ้างเป็นครัง้ คราว แต่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ
งานในรูปแบบของการแลกเปลีย
น
มั
น
ส่
ง
ผลกั
บ
ซี
น
่
ของชีวติ ศิลปิน มันน่าจะเป็นมีเวลาในการคิด การผลิตงาน
ศิลปะในเชียงใหม่มากน้อยแค่ไหน
ซึ่งนั่นแหละที่มันท�ำให้ศิลปินหลายๆ คนอยากย้ายไปอยู่
เชิงความรู้นี่น่าจะได้เยอะเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ต้อง เชียงใหม่
ไขว่คว้าต่อยอดเองด้วย เราไม่สามารถไปสุดทางให้เขาได้
แต่วา่ อย่างน้อย ความรูท้ เี่ ขาได้รบั น่าจะช่วยให้เขาพัฒนา อะไรคือคติในการเป็นศิลปิน ทีท่ �ำให้คุณมีพลัง ไม่
ตนเองไปได้อกี ไกล แล้วก็ได้เครือข่ายด้วย เวลาเชิญคนมา ทุกข์ทนกับปั ญหา
จริงๆ เรือ่ ง suffer เป็นกันทุกคนนัน่ แหละ แต่มนั หยุด
มันก็เป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้คนได้เจอกันตัวต่อตัว พูดคุยรูจ้ กั
ว่าใครเป็นใครในโลกศิลปะ และต่อยอดไปสู่การท�ำงาน ไม่ได้ มันก็ตอ้ งพัฒนา ท�ำไปเรือ่ ยๆ ยืดหยุน่ ไปเรือ่ ยๆ ชีวติ
ศิลปินเป็นชีวติ ทีไ่ ม่มคี วามแน่นอนใช่ไหม โดยเฉพาะศิลปิน
ร่วมกัน
ทีไ่ ม่ได้มแี กลเลอรีห่ นุน แต่เราจะเป็นคนทีเ่ ห็นโครงสร้าง
นี่คือหนึ่งในสิ่ งที่ควรท�ำ เพื่ อให้เชียงใหม่เป็นเมือง สังคมได้มากกว่า ยกตัวอย่าง ถ้าชาวบ้านพูดเรือ่ งสวัสดิการ
ศิลปะจริงๆ ใช่ไหม
สังคม เราก็ไม่มีเหมือนกัน เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาชีพ
อยากให้มนั เป็นอย่างนัน้ ถ้ามองตัวเราเป็นหลัก เราจะ ทีอ่ ยูใ่ นกรอบของสังคมแบบบริษทั หรือห้างร้าน ทีม่ อี งค์กร
รูส้ กึ ว่า เราจะได้ไม่โดดเดีย่ วด้วย เราอยากเอาประสบการณ์ มาสนับสนุน เราต่างก็ตอ้ งไขว่คว้าเหมือนกัน ถ้าชาวบ้าน
บางอย่างมาแชร์ การทีใ่ ห้ศลิ ปินไปต่างประเทศก็ทำ� ให้เขา พูดถึงเรือ่ งอะไรทีเ่ บสิกทีส่ ดุ ตัวศิลปินก็จะอยูต่ รงนัน้ ด้วยไง
มีประสบการณ์ว่าการท�ำงานที่ประเทศอื่นเป็นยังไง กลับ ไม่รู้เหมือนกัน (ยิ้ม) เราคิดว่าศิลปินที่ suffer ที่สุด
มาทีเ่ ราเอง มันท�ำให้เรามีคนเข้าใจอะไรทีใ่ กล้เคียงกัน แล้ว ท�ำงานได้ดีที่สุดนะ
ก็พัฒนาอะไรกันได้มากขึ้นไปอีก ไม่ใช่แค่คุยแต่เบสิก
ขอบคุณสถานทีถ่ า่ ยภาพ: ภิรชั ทาวเวอร์ แอท สาทร
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23.11.61 | 18.30 น.
CHIBI Maruko Chan: หนูนอ้ ยจอมซ่า
มารุโกะจัง ตอนโอโนะคุง กับสุงยิ ามะคุง
Nagahashi Makito / 1990 / 94 นาที

เมือ่ เปิดเรียนเทอมทีส่ อง ดูเหมือนมารุโกะ
ต้องเจอกับเรือ่ งหนักๆ ทีโ่ รงเรียน เด็กชาย
หัวโจกสองคนในกลุม่ เพือ่ นจับเธอเป็นลิว่ ล้อ
พอถึงชัว่ โมงพละ มารุโกะสังเกตว่าทัง้ สอง
หัวโจกเขม่นกันอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็
สนิทกันมาก...

30.11.61 | 18.30 น.
Barefoot Gen: เหยื่อสงคราม
Mori Masaki / 1983 / 110 นาที

เรื่องราวของเกน เด็กชายวัยสิบขวบ ขณะ
เกิดเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่า
เกนและแม่โชคดีทรี่ อดชีวติ มาได้ วันหนึง่
เกนสังเกตเห็นต้นข้าวสาลีงอกขึน้ มาจาก
ผืนดินอันแห้งแล้ง ท�ำให้เขาเกิดความหวัง
ขึน้ มาอีกครั้งหนึ่ง...

07.12.61 | 18.30 น.
The School in the wood:
โรงเรียนในป่า

หนังสะท้อนสังคมของโคเรเอดะทัง้    8 เรือ่ ง

เรื่อง: nananippon team

What Happened?

ภาพยนตร์ญปี่ นุ่ จัดฉายให้ชมฟรีทเี่ จแปนฟาวน์เดชัน่ ทุกเย็นวันศุกร์ ในเดือนพฤศจิกายนชวนมายิม้ และร่วมจินตนาการไปกับ
ภาพยนตร์ ‘แอนิเมชัน’ และส่งท้ายปลายปีด้วยภาพยนตร์อิ่มใจในธีม ‘สัตว์คือเพื่อนของเรา’
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เรื่อง: nananippon team

Upcoming
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JF THEATRE

อันได้แก่ Nobody Knows (2004) Air Doll
(2009) I Wish (2011) Like Father, Like
Son (2013) Our Little Sister (2015)
After the Storm (2016) The Third
Murder (2017) และ Shoplifters (2018)
แถมยั ง จุ ใ จคอหนั ง ด้ ว ยงานสนทนาเรื่ อ ง
สั งคมและวัฒนธรรมญี่ปุน
่ ผ่านภาพยนตร์

Kore-eda Retrospective 2018
27.07.61 - 30.07.61
สถานที่: โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ
ต้อนรับหนังปาล์มทองค�ำปีล่าสุ ดของ

Yoshiharu Nishigaki / 2002 / 108 นาที

ผู้ก�ำกับชื่อดังชาวญี่ปุน
่ ฮิ โรคาสุ โคเรเอดะ

เรือ่ งราวชีวติ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เล่าถึง
ครอบครัวคาวาอิและโรงเรียนในป่า มาซาโอะ
อยากจะท�ำสวนสัตว์ทสี่ วนหลังบ้าน วันหนึง่
มิโยโกะที่ย้ายมาจากโตเกียวเพื่อมาเข้า
โรงเรียน และเมื่อได้เจอเพื่อนความเศร้า
จึงค่อยบรรเทาลง...

เจแปนฟาวน์เดชัน
่ กรุงเทพฯ ร่วมกับ มงคล
ซีนม
ี า่ และโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเี อ จัดฉาย

เรือ
่ ง ‘ครอบครัวทีล
่ ก
ั ’ โดยวิทยากรรับเชิญ
คุณประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์
คุณคะสึ ฮารุ ยามาโมโตะ อาจารย์ประจ�ำ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ
คุณโนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผูอ
้ ำ� นวยการบริหาร
เจแปนฟาวน์เดชัน
่ กรุงเทพฯ โดยมีคณ
ุ ภานุ
อารี ผูแ
้ ทนจากมงคลซีเนม่า มาเป็นผูด
้ ำ� เนิน
รายการ

J-Talk: Diggin’ Culture #03 on
Ikebana and Tokyo Sky Tree
12.09.61
สถานที่: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
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14.12.61 | 18.30 น.
Penguins in the Sky – Asahiyama
zoo: สวนสัตว์อาซาฮียามา เพนกวินจะ
โบยบิน
Makino Masahiko / 2008 / 112 นาที

ท่ามกลางวิกฤตการเงินในช่วงต้นทศวรรษที่
1990 สวนสัตว์อาซาฮียามะเกือบต้องปิด
ตัวลง ผูด้ แู ลสัตว์คนใหม่คอื โยชิดะตัง้ ใจหา
ทางช่วยเหลือสวนสัตว์แห่งนี้ให้พ้นจาก
ปัญหาด้านการเงิน ท�ำให้อาซาฮียามะค่อยๆ
กลับมามีชอื่ เสียงอีกครัง้ ...

EVENTS
Funders’ Club Forum @
BIPAM2018
15.11.61 / 15.00 - 17.00 น.
สถานที่: ห้อง 301 อาคารจามจุรี 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีเสวนารวมตัวแทนจากองค์กรทาง
ศิลปวัฒนธรรมในไทยมาคุยเจาะลึกกัน
เรื่อง ‘ทุนส�ำหรับศิลปิน’ ว่าที่จริงแล้วมี
กี่ประเภท และวิธีการเข้าถึงทุนเหล่านีค้ อื
อะไร ซึง่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ จะไป
ร่วมให้ขอ้ มูลด้วย งานนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ
BIPAM2018 หรือการประชุมนานาชาติทาง
ศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วม
กับชมรมสุดวิสัย

21.12.61 | 18.30 น.
STORY OF YOUNG ELEPHANT:
ลูกช้างฮานาโกะ

28.12.61 | 18.30 น.
Forest of Little bear: ป่าหมีนอ้ ย
Goto Toshio / 1988 / 117 นาที

Kinoshita Ryu / 1986 / 106 นาที

ระหว่างสงครามแปซิฟกิ รัฐบาลมีคำ� สัง่ ให้
ก�ำจัดสัตว์รา้ ยในสวนสัตว์ รวมทัง้ สัตว์ใหญ่
อย่างช้าง โชตะผูด้ แู ลช้างแม่-ลูกทีส่ วนสัตว์
โตเกียวท�ำทุกวิถที างเพือ่ รักษาชีวติ สัตว์ที่
เขารัก ฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ที่คอยจ้อง
จะฆ่ามันทิ้ง…

เนือ้ เรือ่ งดัง้ เดิมประพันธ์โดย โทชิโอะ โกโต
ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชายกับ
เพื่อนหมีตัวน้อย แต่เมื่อหมีน้อยโตขึ้น
เกิดความเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้ทงั้ สองไม่อาจ
อยูร่ ว่ มกันได้อกี …

การบรรยาย เวิร์กช็อป ละครเวที นิทรรศการศิลปะ วารสาร และโครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา

*ภาพประชาสัมพันธ์บางภาพเป็นขาวด�ำเนื่องจากเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหลากหลายจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
โปรแกรมภาพยนตร์ประจ�ำเดือนชมฟรีพร้อมค�ำบรรยายภาษาไทย

เจทอล์กครัง้ ที่ 3 น�ำเสนอเรือ
่ งราวของ   
ญี่ ปุ่ น ผ่ า นเวิ ร์ ก ช็ อ ปจั ด ดอกไม้ อิ เ คะบานะ
แบบนี โ อคลาสสิ ก โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก       
คุณมะจิโกะ นะคะยะมะ ผู้เชี่ยวชาญอิเคะ
บานะมาเป็นวิทยากร เพื่อให้คนไทยได้ความ
รู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น พร้อม
เสวนาในหั ว ข้ อ ‘อิ เ คะบานะและโตเกี ย ว       
สกายทรี’ เรื่องต้นก�ำเนิดการจัดดอกไม้ที่
เกี่ยวข้องกับโตเกียวสกายทรี

ASPaC 2018
05.09.61 และ 10.10.61
สถานที่: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
งานประกวดออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ระดับ
นักศึ กษาในภูมิภาคเอเชีย 2561 ครั้งนี้อยู่
ภายใต้ธม
ี Innovation จากผูส
้ มัครจ�ำนวน
178 ผลงาน ในทีส
่ ุดก็ได้ตวั แทน 3 คน ได้แก่
นายรัฐวิชญ์ อัคคะชัยรินทร์ จากสถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง นางสาวกุลส
ิ รา สมบัตพ
ิ ิบล
ู พร
และนางสาวสิ ต านั น ท์ บุ ณ ยโยธิ น จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะได้เดินทางไปร่วม
เวิร์กช็อปและแข่งขันรอบสุ ดท้ายที่ประเทศ
ญี่ปุ่น พร้อมผลงานที่ผ่านการคัดเลือกอีก  
13 ชิน
้
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Special Talk by Mamoru
Hosoda
22.08.61
สถานที่: ควอเทียร์ซีเนอาร์ต เอ็มควอเทียร์
การบรรยายสุ ดพิ เศษจากผู้ก�ำกับหนัง
แอนิเมชันชาวญีป
่ น
ุ่ มาโมรุ โฮโซดะ เจ้าของ
ผลงานอันเป็นทีร่ ก
ั ของคนทัว่ โลกอย่าง The
Girl Who Leapt Through Time ผูเ้ ดินทาง
มาเมืองไทยเพื่ อเล่าเรื่องราวเบื้องหลังหนัง
ภาพถ่าย โดย ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

แอนิเมชันเปี่ ยมจินตนาการเรือ่ งล่าสุดของเขา
‘Mirai of the Future’ โดยเจแปนฟาวน์เดชัน
่
กรุงเทพฯ จับมือร่วมกับ เอ็ม พิคเจอร์ส เพื่อ
ให้การบรรยายครัง้ นีเ้ กิดขึ้นได้กอ
่ นทีห
่ นังจะ
เข้าฉายในไทยเพียงหนึ่งวัน

Pratthana: Portrait of
Possession
22.08.61 - 26.08.61

About Kazuo Ohno - Solo
performance by Takao Kawaguchi
26.10.61 - 28.10.61

สถานที:่ ศูนย์ศลิ ปการละครสดใส พันธุมโกมล
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่: โรงละครช้าง
ทาคาโอะ คาวากุจิ ศิ ลปินสื่ อผสมอดีต
สมาชิกกลุ่ม Dumb Type ชื่อดังของญี่ปน
ุ่
ได้เดินทางมาน�ำเสนอผลงานชิ้นพิ เศษของ
เขาทีถ
่ ก
ู จัดแสดงมาแล้วทัว่ โลก ถือเป็นการชุบ
ชีวิตงานชิ้นเอกของปรมาจารย์บูโต คาซึโอะ
โอโนะ เพื่อถ่ายทอดและค้นหาความเชือ่ มโยง
ระหว่างเขาและผู้ชมปั จจุบัน
ความพิ เ ศษในวั น จั ด แสดง นอกจาก        
Modern Dance to Butoh: from Kazuo
Ohno Archive นิทรรศการขนาดเล็กหน้าโรง
ละครช้ าง ที่ จั ด แสดงสมบั ติจ ากหอบั น ทึ ก
เอกสาร ว่าด้วยผลงานของคาซึโอะ โอโนะ
และยังมีเวิรก
์ ช็อปทีช่ อื่ ว่า Takao Kawaguchi’s
Body Sculpture Workshop: Experience
the process of making ‘About Kazuo
Ohno’ ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาส
ทดลอง วิเคราะห์ และลอกเลียนแบบท่าทาง
ของคาซึโอะ โอโนะจากงานดัง้ เดิมของเขา ได้
สัมผัสประสบการณ์ตรง เฉกเช่นวิธท
ี ท
ี่ าคาโอะ
ใช้สรรค์สร้างผลงานอีกด้วย
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นับตั้งแต่งานเสวนาพิเศษระหว่างอุทิศ
ภาพถ่าย โดย โสภณัฐ โสมขันเงิน

เหมะมูล และโทชิกิ โอกาดะเมือ่ ปลายปี 2016
โทชิกิ โอกาดะได้ใช้เวลาร่วม 2 ปีในการ
ท�ำความเข้าใจ เรียนรู้ และก่อร่างทีมงานผ่าน
การจัดแสดงละครตนเองบ้าง ผ่านการลง
พื้นทีพ
่ ู ดคุยกับบุคคลต่างๆ บ้าง ในทีส
่ ุ ดเขา
ก็ได้สร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานละคร
‘ปรารถนา: ภาพเหมือนการเข้าสิง’ การแสดง
ซึ่งดัดแปลงจากนวนิยาย ‘ร่างของปรารถนา’
โดย อุทศ
ิ เหมะมูล ละครเรือ
่ งนีไ้ ด้รว่ มมือกับ
นักแสดงไทย 11 ชีวต
ิ อีกทัง้ ทีมงานไทยญีป
่ น
ุ่
มากมาย
การแสดงร่วม 3 ชัว่ โมงทีอ่ ด
ั แน่นไปด้วย
เรื่องราวชีวิต ความรัก และประวัติศาสตร์
สั งคมไทยร่วมสมัยนี้ ได้รับความสนใจจาก      
ผูช้ มเป็นวงกว้าง และพวกเขาก็พร้อมแล้วที่
จะน�ำการแสดงนีไ้ ปเผยแพร่อก
ี 2 ประเทศ
ได้แก่ ฝรัง่ เศส และญีป
่ น
ุ่
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เรื่อง: ชาลิสา เมธานุภาพ ภาพ: อนิรุทร์ เอื้อวิทยา
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พบเห็นได้ในประเทศญีป่ นุ่ มีสนิ ค้าท�ำมือ
ตัง้ แต่งานไม้ เครือ่ งประดับ เครือ่ งเขียน ไป
จนถึงเสือ้ ผ้าในสไตล์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์ทเี่ ธอ
ออกแบบเองทัง้ หมด นอกจากจะเป็นสตูดโิ อ
หน้าร้าน ทีน่ ยี่ งั เป็นบ้านทีเ่ ธออยูอ่ าศัย จึงมี
บรรยากาศทีอ่ บอุน่ เรียบง่าย มองไปทางไหน
ก็มแี ต่ของน่ารักเต็มไปหมด
นัดเล่าว่า ร้านนีเ้ ริม่ ต้นจากงานอดิเรก
ที่ท�ำเพื่อหนีความเบื่อหน่าย แต่กลายมา
เป็นธุรกิจจริงจัง หลังจากทีเ่ ธอตัดสินใจออก
จากงานแล้วเดินทางไป WWOOF (World
Wide Opportunities on Organic
Farms) ทีญ
่ ปี่ นุ่ เมือ่ 8 ปีทแี่ ล้ว
“เราเจอโฮสต์ทลี่ าออกจากการท�ำงาน
ในระบบ มาปลูกผักท�ำอาหารกินเองใน
ต่างจังหวัด ท�ำงานศิลปะแล้วเอางานไป
ขายในเมือง แต่เขาก็ไม่ได้ตอ่ ต้านทุนนิยม
เมือ่ ย่างเท้าเข้ามาทีส่ ตูดโิ อ Jibberish หรืออะไร ยังไปเทีย่ วต่างประเทศ ยังไปเดิน
ให้ความรูส้ กึ คล้ายกับร้าน Zakka Shop ห้างบ้างเวลาต้องการซื้ออะไร เรารู้สึกว่า
หรื อ ร้ า นขายของใช้ ก ระจุ ก กระจิ ก ที่ เ รา ท�ำไมเราถึงไม่เคยมีตวั อย่างของคนทีเ่ ป็น

Jibberish หรือ ‘จิบ๊ – เบอ – หริด’ มี
ทีม่ าจากค�ำว่า Gibberish ซึง่ แปลว่าค�ำพูด
ประเภททีด่ ไู ม่มคี วามหมาย ค�ำพูดไร้สาระ
ทีค่ นส่วนใหญ่อาจฟังไม่เข้าใจ ซึง่ นัด-ณัฐพร
วรรณปะโก นักออกแบบผูเ้ ป็นเจ้าของสตูดโิ อ
งานคราฟต์กลิน่ อายญีป่ นุ่ อบอุน่ แห่งนี้ เล่า
ให้ฟงั ว่า เธอสร้างแบรนด์นขี้ นึ้ มาโดยหวังว่า
จะมีคนเข้าใจเสียงเจือ้ ยแจ้วไร้ความหมาย
ทีเ่ ธอสร้างขึน้ มา

แบบนีใ้ นชีวติ ของเรา ก็เลยคิดว่าต่อไปฉัน
จะใช้แพลตฟอร์มนีแ้ หละในการด�ำเนินชีวติ
เราเห็นโฮสต์ขายของแล้วอยูไ่ ด้ เลยคิดว่า
ถ้าเราท�ำสิง่ ทีช่ อบ ก็นา่ จะท�ำได้เหมือนกัน
นัน่ เป็นทีม่ าของการตัดสินใจท�ำ Jibberish
เต็มตัว” สาวรักงานฝีมอื เล่า
“หลังจากนัน้ เราก็กลับไปญีป่ นุ่ ทุกๆ ปี
เพราะรูส้ กึ ว่าประเทศญีป่ นุ่ มันมีแรง มีพลัง
บางอย่างให้เรา มีคน มีรา้ น มีธรรมชาติ ที่
เติมเต็มเราได้ พอรูส้ กึ ขาดอะไรบางอย่างก็
ไปเติม และรับแรงบันดาลใจจากคนทีน่ นู่
กลับมา”
“เรารูส้ กึ ว่า Jibberish ไม่ใช่แค่แบรนด์
ขายของกระจุกกระจิก แต่เป็นคอมมูนิตี้
เล็กๆ ที่คนชอบอะไรคล้ายกันมาเจอกัน
Jibberish อาจเป็นภาษาทีค่ นอืน่ ไม่เข้าใจ
แต่มนั ต้องมีคนทีเ่ ขาใจในภาษาไร้สาระของ
เราแหละ”

ณัฐพร วรรณปะโก (นัด)

Jibberish

อดีตกราฟิกดีไซเนอร์ที่หลงใหลในไลฟ์ สไตล์แบบเรียบง่ายไม่สุดโต่ง
ปั จจุบันเธอคือนักสร้างสรรค์สารพัดงานฝีมือที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ
ในแบรนด์ช่ือ Jibberish ล่าสุ ด นัดก�ำลังสนใจเทคนิคการย้อมคราม
แบบไทย ญี่ป่ ุน และอินเดีย ซึ่งเธอได้แชร์ความรู้เหล่านี้ผ่านกิจกรรม
เวิร์กช็อปที่ใต้ถุนบ้านเป็นครั้งคราว

ใกล้กับวัดพระธาตุดอยค�ำ ต�ำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดเวลา 10.00 น. – 18.00 น. (หยุดทุกวันพฤหัสบดี)
jibberish.chiangmai

ชวนผู้อ่านนานานิปปอนมาบอกเล่าความเป็นญี่ปุ่นที่เห็นในชีวิตประจ�ำวัน
ผ่านภาพถ่ายติดแฮชแท็ก nananippon

สถานที่พิเศษที่ชวนให้นึกถึงญี่ปุ่น แนะน�ำโดยคนไทยที่ผูกพันกับญี่ปุ่น จากวงการที่
หลากหลาย สลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเล่ม

สตูดิโองานคราฟต์กลิน
ุ ในจังหวัดเชียงใหม่
่ ่น
่ อายญีป

IG: paperis

IG: anavat

IG: belle_chii

IG: minklight

IG: kunlayaa

IG: nutnutnutn

IG: jingjingmaturin

IG: samijen

IG: pbpebbles

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดประทับใจ ดอกไม้สีสันสดใส สาเกร้านโปรด หรือกระทั่งเจ้าม้าลาย รูปภาพเหล่านี้ ก็คือ
สารพัดมุมมองญี่ปุ่นในแบบไทยๆ ของผู้อ่านนานานิปปอนที่ติด #nananippon ในโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ใครอยาก
ร่วมแชร์ ร่วมถ่ายทอดมุมมองแบบนี้ อย่าลืมติดแฮชแท็กมาฝากแบบนี้บ้างนะ :)
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WHAT’S JFBKK
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นองค์กรหลักของญี่ป่ ุนที่จัดกิจกรรมส่ งเสริมความสั มพั นธ์ทางวัฒนธรรม
ร่ ว มด้ ว ยคอร์ ส เรี ย นภาษาญี่ป่ ุ น งานแสดงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของญี่ป่ ุ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น เช่ น
การแสดงบนเวที งานแสดงนิทรรศการศิ ลปะ งานเทศกาลภาพยนตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและอืน
ุ
่ ๆ และการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การศึกษาทีเ่ กีย
่ วกับประเทศญีป
่ ่น

เจแปนฟาวน์เดชัน
่ กรุงเทพฯ

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุ ขม
ุ วิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-260-8560-4 www.jfbkk.or.th www.facebook.com/jfbangkok
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