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Objects of desire

Les griffes de la nuit
by Rebecca Bleynie, photos Tania and Vincent แปล ธารินี เปาริสคุตตะ
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บู้ทหุ้มข้อจากหนังลูกวัวเนื้อก�ามะหยี่พิมพ์ลายขนอัสทราคัน ขอบรองเท้าตกแต่งด้วยโซ่โลหะเงิน GIORGIO ARMANI. กระเปาหนังลายจระเข้ EMPORIO ARMANI.

60-65NU-FR-Vitrines -m9c5+c9w3-Cs6-11-12-57.indd   61 12/15/14   11:44 PM



Objects of desire

ข้างบน จากซ้ายไปขวา บู้ทสั้นจากหนังลูกวัวเนื้อก�ามะหยี่พิมพ์ลายม้าลาย Sahi  BALMAIN. บู้ทหุ้มข้อจากหนังลูกม้า STUART WEITZMAN. บู้ทหุ้มข้อจากหนังลูก
ม้าพิมพ์ลาย GIANVITO ROSSI. ข้างล่าง จากซ้ายไปขวา กระเปาหนังจระเข้ PRADA. กระเปาหนังอัลลิเกเตอร์ CHANEL.

60-65NU-FR-Vitrines -m9c5+c9w3-Cs6-11-12-57.indd   62 12/15/14   11:44 PM



Dazzling
by Pisid Whangvisarn

เฟอร์ และชุดเดรสปายทั้งหมดจาก HERMÈS. ต่างหูรูปผ้งและดอกไม้ THE LITTLE PINK RABBIT.

ผิวหน้าลงเบส ontrol base สี Glow ตามด้วย nder eyes oncealer สี ight Beige บริเวณใต้ตา ในการแต่งหน้าครั้งนี้เราอยากให้โครงหน้านางแบบชัดดูมีมิติสวยงามจง
ใช้รองพื้น  สี คือส่วน T one ได้แก่หน้าผาก สันจมูก และหน้าแก้มทั้ง  ข้าง ใช้รองพื้น Skin Modeling i uid oundation สี    จากนั้นให้ลงรองพื้น Skin Modeling 

i uid oundation สี    ที่เข้มกว่าหน่งระดับลงบนส่วนที่เหลือบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นขอบหน้าผากข้างแก้มจนลงไปถงคาง แล้วตามด้วยแปง Skin Modeling Powder 
oundation สี  ทั้งหมดจาก KANEBo LUNASoL. 
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หน้าซ้าย เสื้อเปดไหล่ และกระโปรงพิมพ์ลายทั้งหมดจาก VIVIENNE WESTWOOD. สร้อยคอประดับคริสตัล จี้รูปหัวใจลงยา ก�าไลลงยาประดับคริสตัล และแหวนปีกนก
ประดับคริสตัลทั้งหมดจาก THE LITTLE PINK RABBIT. หน้าขวา สเวตเตอร์สีขาวตกแต่งช่วงแขน FENDI. กางเกงขายาว SPORTMAX. รองเท้า BOSS. ต่างหูลงยาประดับ
คริสตัล เข็มกลัด และแหวนปีกนกประดับคริสตัล ทั้งหมดจาก THE LITTLE PINK RABBIT. 
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Grace ontrasting yes สี Anti ue Gold โดยไล่น�้าหนักไปทางหางตาให้ดูเป็นตาพัด แล้วใช้สโมกกี้อายสีน�้าตาลเข้ม สะบัดเ พาะหางตา เน้นดวงตาด้วย Shape 
Designing i uid yeliner สี Nuance Black เขียนคิ้วด้วย Brow Styling ompact สี Natural Brown พวงแก้มปัด oloring heeks (Glow) สี Glow oral เน้นเรียวปาก
ให้อวบอิ่มด้วย ull Glamour ips สี Smokey Rose ทั้งหมดจาก Kanebo LUnaSoL.  
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ชุดเดรสประดับเลื่อม ROBERTO 

CAVALLI. ต่างหู สร้อยคอ 
และก�าไล ทั้งหมดจาก HERMÈS. 
รองเท้า CHRISTIAN LOUBOUTIN.
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Jewelize
by Pisid Whangvisarn
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หน้าซ้าย ต่างหู และก�าไลประดับเพชร 
ทั้งหมดจาก PRIMA DIAMOND. Bread 
and Butter Pudding. หน้าขวา ชุดเดรส
จับเดรป VIVIENNE WESTWOOD. ต่างหู
ประดับพู่ PORSHZ@THE WONDER ROOM. 
แหวนรูปเสือ BANKOKSMITHS@ANOTHER 

ALTERNATIVE.
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Architecture

The conquest of the east
โดย คลาร่า เลอ ฟอร์ต ( lara e ort)  ภาพ มาริโอ ปาล์มีรี (Mario Palmieri)       แปลและเรียบเรียง อรรุจา บุ สิทธิ
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การย้อนอดีต คือการก้าวไปข้างหน้าผ่านอนาคต  ปแอร์-อเล็กซิส ดูมาส์ (Pierre-Ale is Dumas) ผู้อ�านวยการฝายศิลป (Artistic Director) 
ของแอร์แมส (Herm s) กล่าว ด้วยความยดมั่นและความเคารพต่อความรู้ความช�านา แบบประเพณีดั้งเดิม Hermès ได้เปดบูติกอันยิ่ง
ให ่แห่งใหม่ที่เซี ง  ้(Shanghai) อาคารที่สร้างข้นด้วยเทคนิคการก่อสร้างแบบจีนโบราณ ซ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศฝรั่งเศส
และประเทศจีนอย่างแท้จริง.

254-257NU MC5W2-11-12-57.indd   255 12/16/14   10:52 PM



Architecture

ปแอร์-อเล็กซิ  ดูมา ์ ู้อานว การ า ศิลปของ
แอร์แม   กลาวอธิบา พน ีชันบน ุดของลา 
เมซ็อง แอร์แม     แ ง ม ีเซี ง ้
วา ีนีเปน ังลอ ์  ้อง ต้ ลังคา บ้านเคบิน 
แกลเลอรี แล ตูดิโอ  อาคารแห่งนี้ให้ความรู้สกคล้ายกับ
เป็นกล่องการแสดงมายากล เบื้องหลังผนังอิฐภายนอกที่ดูเรียบ
ง่ายถ่อมตน คือสถานทูตที่อุทิศให้กับวั นธรรมและศิลปะแห่ง
การใช้ชีวิต เผชิ หน้ากับการผสมผสานที่หลากหลายอันน่า
ตื่นตา และร้านขายของที่รายล้อม ผนังที่ก่อสร้างข้นด้วยความ
ละเอียดอ่อนโดยช่างฝีมือ เผยให้เห็นความทรงจ�าเก่าๆ ที่ถูกลืม
ของเซี่ยงไ ้ เบื้องหลังแนวต้นไม้เรียงรายที่ตั้งตระหง่านมาเป็น
ร้อยปี คือตกที่สร้างข้นในปี  อาคารรูปตัว H แห่งนี้เป็นรอย
สลักของแบรนด์บนพื้นผิวของเมือง ราวกับเป็นการปูพรมสีส้ม
ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด ภายในอาคาร เสานีโอคลาสสิกที่
สร้างข้นจากซีเมนต์ปราก อยู่ประปรายท�าให้ดูคล้ายกับอาคาร
แบบ กัตโตรเซ็นโต ( uattrocento) ในแบบช่วงปลายยุคกลาง
และช่วงเริ่มต้นของยุคเรอเนซซองส์ (Renaissance) และมีพื้น
ฐานของความเป็นงานออกแบบอาร์เต้ โปเวร่า (Arte Povera) 
อย่างผลงานของมาริโอ บอตตา (Mario Botta) ปะปนอยู่ด้วย 
ส�าหรับ Herm s ทุกสิ่งเป็นความมินิมอล (minimal) บ่อน�้าเงา
สะท้อนดั่งกระจกสองบานดูคล้ายกับเป็นก้อนหินสีขาว 

เบอง ลัง นังอิ ภา นอก ีดูเรี บงา อมตน คอ าน ูต ีอุ ิศ ้กับ
วั นธรรมแล ศิลป แ งการ ช้ชีวิต ซงเ ้เ ็น งความ รง า ี ูกลม
ของเซี ง ้.

ที่ตั้งอยู่ที่ประตูทางเข้า มอบความสงบแบบเอเซีย ดั่งเป็นการ
เชื้อเชิ เข้าสู่ความสดชื่นผ่านประตูสู่โลกของ Herm s ด้วย
หน้าต่างสองบานที่ประดับตกแต่งด้วยม้ากระดาษปาปเยร์-มา
เช่ (papier-m ché) ราวกับเป็นเทพปกปองประตู ซ่งจะกลาย
เป็นสิ่งประดับที่ไร้ซ่งกาลเวลา ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกด้านหน่งของ
ประเทศจีน 

นพน ีภา น แนวคิดของการออกแบบคอความเปนเอก 
เป ม ปด้ว ินตนาการแล แ ง วาง สถาปนิกผู้น�าทีมและ
ผู้อ�านวยการฝายศิลปแห่ง RDA  (Rena Dumas Architecture 
ntérieure) เดนิส ม็องแตล (Denis Montel) ผู้รับหน้าที่เป็นผู้

จัดการโปรเจ็กต์กล่าวว่า มันเป็นอะไรที่พิเศษสุด ที่ได้ท�างาน
ร่วมกับบริษัทเดียวเป็นเวลานานห้าปี ซ่งท�าให้เราได้ท�าความ
เข้าใจถงมรดกและจิตวิ าณความร่วมสมัยที่ฝังอยู่ใน
ใจกลางของวิถีแบบฝรั่งเศสดั้งเดิมเสมอมา ในโครงสร้างเดิม
ของอาคาร เราสามารถสร้างสรรค์และดัดแปลงพื้นที่ด้วยรูปทรง
ที่ลื่นไหล มีความโค้งเว้า ที่สร้างความสัมพันธ์และบทกวีให้

กับทุกชั้นของอาคาร  เมื่อได้สัมผัสกับวั นธรรมจีน เดนิส 
ม็องแตล ได้รับแรงบันดาลใจจาก รู ิ (Ruhi)  ลวดลายทรงกลม
ที่มีมังกรอยู่ที่ศูนย์กลาง เสาที่เป็นดั่งกระดูกสันหลังปราก ให้
เห็นท่ามกลางผนังรูปทรงอ่อนนุ่ม ซ่งท�าให้สามารถเลื้อยไปตาม
พื้นที่ต่างๆ อย่างอิสระ ในขณะที่หันหน้าเข้าสู่แสงจากด้านบน ที่
กลางตกบันไดที่มีรูปทรงราวกับงานประติมากรรมรูปทรงริบบิ้นที่
ทอดยาวสามชั้น ควบคู่ไปกับทางเดินลาดที่ปกคลุมด้วยหนังของ 
Herm s พื้นที่ภายในส่องสว่างไปด้วยแสงผ่านปล่องจ�านวนมาก
จากเบื้องบน บนผนังแต่ละด้าน หน้าต่างเปดรับแสงธรรมชาติ
ของวันเข้าสู่พื้นที่ภายใน และที่ด้านหลังของอาคาร ระเบียงที่ยื่น
เข้าออกบนผนังแบบเรอเนสซองส์นี้ เปดออกสู่ความมีชีวิตชีวา
ของเมือง ด้วยเวทมนตร์แห่งสวนหินและทางเดินที่ขนาบไปด้วย
โครงสร้างไม้ไผ่ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกผู้อาวุโสชาว ี่ปุน เคน
โก คูมะ (Kengo Kuma)

วั ดุ ุกอ าง ี ูกนามา ช้ ีนีล้วนแตเปนวั ดุ ้อง ิน 
อ างก้อนอิ ีเ ็น ด้ชัด ากภา นอก แล พน ม้ปาร์เก้ 

 ซ่งเป็นหน่งในไม้เก่าแก่ของจีน  เดนิส ม็องแตลกล่าว 
พรมที่สั่งท�าข้นด้วยขนาดพอดีพื้นอย่างสมบูรณ์แบบเป็นการ
ผสมผสานผ้าไหมและผ้าลินินที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ก็ถูก
ทอข้นในประเทศจีนเช่นเดียวกัน บนผนังแผ่นไม้ที่ให้เอ็ฟเฟ็กต์
ของความเคลื่อนไหวนั้น คือไม้จากต้นเอล์ม ( lm) ของจีน ซ่ง
ล้วนแต่เป็นคานไม้เก่าที่มีอายุหลายทศวรรษจากบ้านและวัดที่
ปรักหักพัง เมื่อถูกน�าเข้าสู่โลกแห่งความสวยงามของจิวเวลรี่ของ 
Herm s แล้ว บางส่วนของคานไม้เก่าเหล่านี้ถูกประดับตกแต่ง
ด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิม ด้วยการทาสีเคลือบสิบเจ็ดชั้นโดยศิลปน
จากกรุงปักกิ่ง

สถาปัตยกรรมชิ้นนี้เป็นดั่งการเชื่อมโยงระหว่าง a Maison 
Herm s และประเทศจีน ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสอง
วั นธรรมได้อย่างเต็มเปียม บ้านหลังนี้ เหนือสิ่งอื่นใดเป็น
สถานที่ส�าคั ส�าหรับลูกค้าของเรา เป็นมุมที่สบายและสง่า
งาม แต่ที่ส�าคั สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่จะน�ามาซ่งความน่าตื่นตา 
ความมีส่วนร่วม ความมีชีวิตชีวา และจิตวิ าณของ Herm s  
ปแอร์-อเล็กซิส ดูมาส์กล่าวสรุป การท�างานของศิลปนและช่าง
ฝีมือคือสิ่งที่ท�าให้ประวัติศาสตร์ของเรามีชีวิต ตั้งแต่ลวดลาย
ต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่ม ตลอดทุก ดูกาลเราก็ได้สร้างสรรค์
ลวดลายใหม่ๆ ที่มีความเป็นพรรณไม้แฝงอยู่เสมอ ที่เซี่ยงไ ้ 
Herm s ยังคงความคิดนี้ในการบูรณะตกเก่าด้วยความตั้งใจ
จริง เราไม่ควรลืมรากฐานที่ส�าคั ที่สุดของแบรนด์ นั่นคือการให้
คุณค่ากับอดีต และน�ามันกลับมาด้วยการก้าวไปสู่อนาคต

Maison Hermès, 217, Middle Huaihai Road, Shanghai.
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ภาพด้านบน  รา ล เอี ดด้าน น้าอาคาร    ีเซี ง ้.  อง น้าแรก  ้องลองเ อแล ภาพ
ภา นอกของอาคาร ากป  ซง ด้รับการบูรณ ้กลา เปน าน ี ี มบูรณ์แบบ า รับ ักรวาลแ ง  คาน
ม้ ากซากปรัก ักพังของวัด ูกนามา ช้บน นัง โด านการ าเคลอบ ิบเ ็ดชันตามเ คนิคดังเดิมแบบ ีน เปน นง น

แนวคิด ีแ ดงออก งความรัก นวั นธรรมแบบชาง มอดังเดิม ี งอ ู น ิตวิ าณของ .
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