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Venice Beach by Rebecca Bleynie, Photos Tania and Vincent 

จากบนลงล่าง  รองเท้าบู้ทสั้นท�าด้วยหนังและอีลาสติก กระเปาฟริ้นจ์ CC  
NO V  หนังกลับลูกวัว GUCCI.

แปล ปาณัสม์ อินทุภูติ  เรียบเรียง อมรสิริ บุญญสิทธิ์
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จากบนลงล่าง  รองเท้าบู้ทหนังแก้วประดับหมุด assenger  LOUIS VUITTON. 
กระเปาคลัทช์  ลายหนังจระเข้และโลหะ ROBERTO CAVALLI. กระเปาคลัทช์
หนังเงา LONGCHAMP. รองเท้าบู้ทหนังปกหมุด BALDAN.

จากบนลงล่าง : รองเท้าส้นสงูรดัส้นหนงัพมิพ์ลาย ALBERTO GUARDIANI. รองเท้าส้น
สงู “EYELINE” ผ้าไหมพมิพ์ลายเสอืดาว LOUIS VUITTON. กระเป๋าคลทัช์หนงัง ูSAN-

TONI. กระเป๋าขนาดเลก็หนงัม้าปักหมดุพมิพ์ลายเสอืดาว VALENTINA GARAVANI.
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Beauty -
Bangkok blossom

By Prakit Rattanapinyopitak
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By Pisid Whangvisarn

Bangkok

เสื้อเชิร์ต กางเกงปริ้นลายทางขาว-ด�า และ
กระเปาหนังสีด�า ทั้งหมดจาก MICHAEL 

KORS. ต่างหูอะครีลิคประดับหินสี MARNI. 
แหวนมดแดงประดับหินสีเหลือง SCHIELD@

CLUB21 ACESSORIES. แหวน ทองเหลืองทรง
สามเหลี่ยม BANGKOK SMITHS. รองเท้า
ประดับใบไม้สีทอง GIUSEPPE ZANOTTI.
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หน้าซ้าย เดรสสั้นแขนยาวตัดต่อแทบสีด�า 
TOM FORD. แหวนประดับหินสี แหวน
อะครีลิค และแหวนทองเหลืองทรงสาม
เหลี่ยมทั้งหมดจาก BANGKOK SMITHS.

หน้าขวา แจ็คเก็ต Bomber ปริ้นท์ลายจระเข้
มัลติคัลเลอร์ McQ. และแหวนทองเหลืองทรง
สามเหลี่ยม BANGKOK SMITHS.
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หน้าซ้าย ถุงมือ และ
เสื้อกันหนาวสวมหัว 
ทั้งหมดจาก SORAPOL. 
มงกุ  PEBBLE.

หน้าขวา ชุด และเครื่อง
ประดับ ทั้งหมดจาก 
SORAPOL.

By Kit Bencharongkul

Angel & Demon
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หน้าซ้าย ชุดและเครื่องประดับ 
ทั้งหมดจาก SORAPOL.

หน้าขวา ชุดจาก SORAPOL. ที่
ประดับผม PHILIP TREACY. 
ถุงมือ และรองเท้า ทั้งหมดจาก 
SORAPOL.
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Downtown L.A.
by Jason Kibbler

ท็อปผ้าแจ็คการ์ด กระโปรงลาย
ผ้าลินิน และก�าไล CÉLINE.
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เสื้อพูล เสื้อโค้ท และกระโปรง
พลีทผ้าค็อตต็อน SALVATORE 

FERRAGAMO. รองเท้า CÉLINE. 
สร้อยคอโลหะและมุก CHANEL. 
สร้อยคอสีโรสโกลด์ BJØRG.

ท็อปหนังและผ้าฝาย กางเกงขาสั้นผ้าฝาย 
และก�าไล BALENCIAGA. กางเกงเบอร์
มิวดาผ้าเจอร์ซี่ย์ PIÈCE D’ANARCHIVE. 

แจ็คเก็ตไนลอน EMILIO PUCCI. สร้อยคอ
และก�าไล BJØRG.
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Mirage

ากกร ท มที่ ูกทิ รา นท เลทรา คลิ รเนี  ิลปน
ลลิป เค สมิ ที่สาม  .   สรา สรรค ล าน
ินเ กที่เปน ่ ภาพส ท น ที่สรา ค ามโ เ น ก ค าม
าม ิ สภาพ ล ม น ท รูปลกษณ นนา

ท่ ปร ก น า เรี า นกร กเ า ล  .
โดย มารี เลอ ฟอร์ต (Marie Le ort)  แปลและเรียบเรียง อรรุจา บุญญสิทธิ์

Architecture
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กระท่อมหลังเก่าอายุ  ป ที่ถูกลืมหายไปในกลางทะเลทรายโม
าเว (Mo ave) ในแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ห่างออกไปไกลกว่าหนึ่งชั่วโมง

ครึ่งบนถนนรูทปาล์มสปริงส์ (Route alm prings) ด้วยความไร้ซึ่ง
จิตวิญญาณ กระท่อมหลังนี้ดูราวกับถูกทิ้งร้างอยู่ที่สุดปลายเส้นทาง
อย่างไม่ตั้งใจ และไม่ได้มีความดึงดูดพอที่จะท�าให้คนสนใจเข้าไปอยู่ 
เป็นเวลาเก้าปมาแล้วที่ศิลปิน ฟิลลิป เค สมิธที่สาม ลังเลอยู่ระหว่าง
การตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินรอบด้านนี้ ผมต้องการที่จะสร้างสตูดิโอที่
ผมอาจจะไปท�างานที่นั่นด้วย แต่กระท่อมหลังนี้ไม่มีทั้งหน้าต่างและ
ประตู ได้แต่ตั้งอยู่นิ่งพร้อมกับการเสื่อมสลาย ถูกทิ้งอยู่เป็นเวลานาน
หลายทศวรรษ ครึ่งสลักหักพังและหม่นมัว ผมมักจะไปที่นั่นสี่หรือห้า
ครั้งต่อปเพื่อที่จะรู้สึกถึงทะเลทราย เพื่อเติมพลังให้กับตัวเอง และ
แล้วผมก็ตอบตกลง  ฟิลลิปเล่าย้อนกลับไป วันหนึ่งหลังจากแปด
ปผ่านไปกับการคิดตัดสินใจ เขาก็รู้สึกถึงความต้องการอย่างมากที่
จะตอบตกลงท่ามกลางความเงียบสงบของทะเลทราย ซึ่งส�าหรับเขา
แล้วเป็นการท�าให้เขาหันกลับมามองดูใหม่ ทุกอย่างดูมีชีวิตขึ้นมาใน
ช่วงเวลาอันเปยมด้วยมนต์สะกด เมื่อแสงของวันที่หมดลงเชื้อเชิญให้
เวลากลางคืนเริ่มต้นขึ้น เขาตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนกระท่อมหลังนี้
ให้กลายเป็นผลงานศิลปะ

ด้วยปริญญาการศึกษาด้านสถาปตยกรรมและศิลปะจากโร้ด ไอ
แลนด์ สกูล ออฟ ดีไซน์ (Rhode sland chool of esign) ฟิล
ลิป เค สมิธที่สามท�าการทดลองและค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างแสง สี และพื้นที่ แบบเดียวกับการออกแบบจัดวางแผ่น
กระจก และการส่องสะท้อนของแสงธรรมชาติของแดน เฟลวิน ( an 

lavin) หรือศิลปะจัดวางที่โดดเด่นในแบบของเจมส์ เทอร์เรลล์ 
(James Turrell) ศิลปินภายใต้การดูแลของพิพิธภัณ ์ศิลปะแห่ง
ปาล์มสปริงส์ ( alm prings Museum of rt) ในป  ฟิลลิป 
เค สมิธที่สาม ได้เริ่มต้นการท�างานในประเทศที่แห้งแล้งและห่างไกล 
ลูสิด สเตด (Lucid tead) ซึ่งชื่อนี้บ่งบอกถึงความชัดเจนที่เขา

ต้องการแสดงออกถึงผลงานนี้  คือความพยายามที่จะเจาะทะลุผ่าน
ปริศนาแห่งความเงียบสงัด และคลื่นจังหวะที่ไม่มีวันหยุดของทะเล
ทราย ที่ซึ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปในแบบที่เราคาดไม่ถึง  ฟิลิปอธิ
บายถึงความรู้สึกในแบบชาวแคลิฟอร์เนียของเขา และนั่นคือสิ่งที่
เติมเต็มให้กับผลงานนี้  ท่อนไม้แนวขนานถูกแทนที่ด้วยแผ่นกระจก 
ท่อนไม้และแผ่นกระจกสลับกันอย่างเป็นจังหวะ ศิลปินได้สร้างสรรค์
ภาพลวงตาที่ดูราวกับจะเป็นไปไม่ได้ กระท่อมยกตัวลอยขึ้น เชื้อเชิญ
ภาพชนบทรอบด้านให้สะท้อนบนผนังของตัวเอง ราวกับว่ากระท่อม
หลังนี้ต้องการที่จะหายตัวไป กลายเป็นความโปร่งแสง ด้วยรูปทรง
ที่เป็นแบบพื้น านเป็นอย่างมาก บ้านหลังนี้ได้รับการวิวั นาการให้
กลายเป็นจอส่องสะท้อนขนาดใหญ่มหาศาล ที่คิดค�านึงถึงธรรมชาติ
แวดล้อม  เมื่อเรายืนตรงข้ามมองด้านหน้าของบ้าน เราจะรู้สึกได้

สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง  คือถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาตกกลางคืน กระท่อม
เรียบง่ายหลังนี้ก็ยังส่องแสงด้วยตัวเองอย่างสง่างาม ด้วยความสนับสนุน
โดยจอ L  ที่ถูกติดตั้งอยู่ในทุกช่องเปิด ตรงกับต�าแหน่งของประตูและ
หน้าต่าง และท�าหน้าที่กระจายรังสีความสว่างของแสงสี เข้ามาแทนที่
ความสว่างที่ลดลงทีละน้อยของแสงอาทิตย์ ทุกเย็นน�ามาซึ่งช่วงเวลาอัน
แปลกประหลาดที่ดูคล้ายกับเป็นฉากในนิยายวิทยาศาสตร์ (science-
ction) ซึ่งแสงนั้นสะท้อนลงบนพื้นผิวทะเลทราย ราวกับเป็นการลงสี

ม่วง สีชมพู สีเขียว คล้ายกับเป็นเงาสะท้อนในรูปแบบของโครงร่างที่
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย  ราวกับว่ามีใครน�าสิ่งมีชีวิตมาจุ่มลงไปในบ่อสี ต่อ
มาโทนสีก็จะค่อย เปลี่ยนแปลงไป และจากนั้นเมื่อความมืดได้ก้าวเข้าปก
คลุมท้องฟายามค�่าอย่างสิ้นเชิงแล้ว แสงจึงจะท�าหน้าที่แบ่งแยกโครงสร้าง
ของบ้านหลังนี้ออกจากกัน ราวกับว่าแสงนั้นได้เข้าไปครอบครองพื้นที่
ภายใน  ฟิลลิปกล่าว ในชั่วโมงนี้ ความไม่แน่นิ่งของสีคือการแสดงออก
ว่าเราสามารถแยกแยะสีออกได้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสีอื่น เอ็ฟเฟ็กต์
แบบเดียวกับที่มักจะพบได้ในผลงานของเจมส์ เทอร์เรล ศิลปินผู้ท�าการ
สร้างสรรค์ผลงานอยู่ไม่ไกลจากฟิลลิป ในปล่องภูเขาไฟของเขาในทะเล
ทรายอริโซนา ( rizona) ส�าหรับฟิลลิป เค สมิธที่สาม ผู้ก�าลังสร้างสรรค์ผล
งานชิ้นที่สองในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นสามเท่า ซึ่งในการที่จะท�าส�าเร็จ
ได้ เขามุ่งไปที่การขยายความของการใช้แสง ความเงียบสงัด และเงา
สะท้อน แน่นอนว่าจะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเสมอ.

www.lucidstead.com  www.pks .com.
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