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For Spring Summer time, we are pleased to have two honorable
beautiful models on the cover, with the collection from all
international fashion brands and most stunning jewelry brand of
Thailand, Beauty Gems. We do wish the beautiful fashion story
in this issue would represent nice lifestyles of all in style with
jewelry decorations in life, and more beautiful watches and jewelry
stories to add in daily activites. Please enjoy all of the stories in
this issue.
Amornsiri Boonyasit
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Editor-in-Chief
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Hermès

คอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้า Ready To Wear ส�ำหรับสุภาพสตรี
ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น 2022
โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ Hermès
แอร์เมส (Hermès) น�ำเสนอคอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้าส�ำหรับสุภาพสตรีประจ�ำฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น 2022 พร้อมกับการมองโลกในแง่ดดี ว้ ยโครงร่าง
ละเอียดอ่อนมอบลมหายใจแห่งชีวติ โดยแต่งแต้มผิวด้วยเฉดสีอนั อบอุน่ ของแสงแดด ความสว่างดัง่ เส้นขอบฟ้าใหม่ และจากเส้นขอบฟ้าแสนไกล
เมือ่ ทอดสายตาขึน้ ไป จะมองเห็นยอดเขาเรียงรายท่ามกลางทิวทัศน์อนั กว้างใหญ่ทโี่ อบล้อมรอบตัว เปล่งประกายละอองแสง สุกสกาว สีเหลืองอร่าม
ของแสงตะวันทอแสงสีทองไล่ระดับอย่างบรรจง สีเหลืองแห่งสายลมทีแ่ สนอบอุน่ พัดผ่านบนกระโปรงหนังและแขนเสือ้ แจ็กเก็ตเผยให้เห็นผิวในขณะ
ทีส่ วมใส่ เฉกเช่นพลังทีถ่ กู ปลุกขึน้ และคงไว้ไม่อาจมีสงิ่ ใดทีจ่ ะมาฉุดรัง้ ไว้จากการโบยบิน
โลกได้กลับมาส่องแสงโชติชว่ งอีกครัง้ ทุกสิง่ ทุกอย่างสว่างไสวขึน้ มาในทันใดพร้อมกับความงดงามทีร่ ายล้อมด้วยฝีเข็ม การตัดเย็บ หมุด สัดส่วนโค้งเว้า
และความเรียบคมสะท้อนสีสนั ยามรุง่ อรุณ สีเหลืองทองแห่งไออุน่ สีขาวทีห่ อมหวานดุจน�ำ้ ตาล เสือ้ ผ้าในยามค�ำ่ คืนไม่วา่ จะเป็นเทรนช์โค้ท กางเกง
ขาสัน้ หรือกางเกงขายาวทรงเอวสูงรูดเอว และด้วยโครงร่างของเสือ้ ผ้าทีเ่ ผยท่วงท่าในการ เคลือ่ นไหวราวกับการเต้น รูปทรงอิสระของลวดลายและ
ผืนผ้าขยับไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติและน่าหลงใหล ลายพิมพ์สถี า่ นบนผ้าซิลค์ทวิลล์และผ้าป็อปลิน หนังเบาสบายราวกับผิวกาย ชวนให้เต้นไป
ตามจังหวะ พร้อมเสียงทีก่ ระซิบว่าฤดูรอ้ นได้มาเยือนแล้วและท้องฟ้าทัง้ หมดนีล้ ว้ นอยูใ่ นครอบครอง
พบกับคอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้า Ready To Wear ส�ำหรับสุภาพสตรีจาก Hermès ทีร่ า้ น Hermès สาขาสยามพารากอน ไอคอนสยาม และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี.
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Vibrance
By Ornruja Boonysait

จากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา ชุดว่ายนาํ้ ผ้า
เจอร์ซีย์สีฟ้า. กระเป๋าสะพายวอลเล็ต Zipped
To Go หนังลูกวัวและผ้าไหม. เข็มขัดหนังลูกวัว
สีเหลืองและสีเขียว. กระเป๋า Bolide Skate Bag
หนังลูกวัวสีแทน. รองเท้าแซนดัลหนังลูกวัวสี
แทน. กระเป๋า Mali-Selle หนังลูกวัวสีแทน. กระ
เป็าสาน Sabot bag. Sialk ชิ้นแต่งกลางโต๊ะ
ทองแดงลงยา. ทั้งหมดจาก HERMÈS.

จากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา สายห้อย
กระเป๋ารูปนก Birdy หนังลูกวัว. พัดพับได้ผ้า
ไหมและไม้ต้นแพร์. กระเป๋า Kellydole Picto
หนังลูกวัว. รองเท้า mule หนังแพะสีขาว. รอง
เท้าแซนดัลหนังกลับจากหนังแพะ. รองเท้า
แซนดัลผ้าคอตต้อนแคนวาสและหนังลูกวัว.
กระเป๋าแบ็คแพ็คผ้าแคนวาสและหนังลูกวัว.
กระเป๋า Hac-a-dos หนังลูกวัวสีนํ้าเงิน. Sialk
ชิ้นแต่งกลางโต๊ะ ทองแดงลงยา. ทั้งหมดจาก
HERMÈS.
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Louis Vuitton
Women Spring Summer 2022
Collection
โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ Louis Vuitton
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) แบรนด์เสื้ิอผ้าชั้นน�ำระดับโลกเผยโฉมคอลเล็กชั่น
เสื้อผ้าส�ำหรับสุภาพสตรีประจ�ำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022 ในประเทศไทย
พาเดินทางย้อนกลับไปสูย่ คุ รุง่ เรืองของแฟชัน่ ชัน้ สูงจากประเทศฝรัง่ เศสทีบ่ อกเล่า
เรื่องราวผ่านเครื่องแต่งกายแสนหรูหราภายใต้การตกแต่งแชนเดอเลียร์คริสตัล
อันสวยงาม พร้อมเสียงดนตรีที่ไพเราะ เชื้อเชิญเข้าสู่งานเต้นร�ำ ‘Le Grand Bal’
ราวกับค�่ำคืนพิเศษไร้ซึ่งเวลาเป็นตัวก�ำหนด เป็นการจ�ำลองแรงบันดาลใจจาก
รันเวย์โชว์ในปารีสเพือ่ น�ำเสนอผลงานการรังสรรค์คอลเล็กชัน่ ล่าสุดของ นิโกลาส์
เฌสกิแยร์ ได้แนวคิดการผสมผสาน วิวฒ
ั นาการในยุคต่าง ๆ ทัง้ อดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต จนกลายเป็นรูปแบบใหม่ทมี่ เี อกลักษณ์โดดเด่น และน่าประทับใจ ทัง้ เสือ้
ผ้าเรดี้ทูแวร์ กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ
ความงดงามของเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์ในคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าส�ำหรับสุภาพสตรีฤดูใบไม้
ผลิและฤดูร้อนปี 2022 จากหลุยส์ วิตตอง โดย นิโกลาส์ เฌสกิแยร์ เป็นการผสม
ผสานหลากหลายแรงบันดาลใจและยุคสมัยของการแต่งกายเข้าด้วยกัน อาทิ
ชุดเดรสจากยุค 20 ลายจุดโพลกาดอตจากยุค 80 และลุคเดนิมจากยุค 90 เกิด
เป็นการน�ำเสนอรูปแบบของเสื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่ร่วมสมัย พร้อมด้วยดีเทล
งานระดับกูตูร์ (Couture) ที่น�ำมาตีความใหม่เพื่อถ่ายทอดความเป็นมัสคิวลีน
และเฟมินีนที่น�ำมาหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อน�ำเสนอเรื่องราวของแฟชั่นแบบ
ไม่จำ� กัดเพศ
กระเป๋ารูปทรงใหม่ที่ปรากฎบนรันเวย์ในคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าส�ำหรับสุภาพสตรี
ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022 ที่เป็นไฮไลต์ประจ�ำซีซั่น อาทิ Petite Malle EW
กลับมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ยาวขึ้น พร้อมโครงร่างใหม่ของโมโนแกรมโดดเด่น
สะดุดตาด้วยลวดลายเลเซอร์คัท Monogram Lace บนกระเป๋าสุดไอคอนิก
อย่าง Dauphine และ Cannes รวมทั้งการน�ำหนังแก้วมันเงามาพิมพ์ลาย
โมโนแกรมในธีม Jerrycan ที่จับคู่กับเฉดสี แดง ขาว และเขียว รวมถึงกระเป๋า
รู ป ทรงไอคอน Capucines ที่ได้รับการรัง สรรค์ด ้ว ยการน�ำแรงบันดาลจาก
เสือ้ ผ้าธีมลาย Polka Dot จากรันเวย์มาถ่ายทอดสูห่ นังลูกวัวลายพริน้ ท์ขาวจุดด�ำ
รวมถึงเทคนิค Pleated Malletage ที่เป็นการน�ำเทคนิคพลีทและการจับจีบ
บนผ้ามาใช้กับหนัง นอกจากนี้ยังมีดีไซน์ของโทนพาสเทลที่สลับสีเป็นลวดลาย
ดอกไม้โมโนแกรมตกแต่ง บนกระเป๋าเพิ่มเติมดีเทลให้กระเป๋าน่าสนใจยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หลุ ย ส์ วิ ต ตองยั ง น� ำ เสนอรองเท้ า Moonlight Ankle Boot ใน
คอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดนี้ รองเท้าบู้ตหุ้มข้อในแบบไฮบริดที่เป็น Statement of the
Runway โดยออกแบบให้เปิดด้านเท้า ตกแต่งด้วยซิป และ LV Circle Buckle
มีให้เลือกทั้งแบบหนังแก้ว หนังลูกวัว และผ้าซาติน เพื่อเพิ่มสไตล์ที่โดดเด่น
ในโลกแห่งยุคดิจิทัล หลุยส์ วิตตอง มาพร้อมกับนวัตกรรมที่ก้าวไปอีกขั้นกับ
การรังสรรค์ จังหวะของห้วงเวลาและถ่ายทอดสปิริตที่เปี่ยมด้วยพลังผ่านนาฬิกา
รุ่นใหม่ล่าสุด Tambour Horizon Light Up พร้อมดีไซน์หน้าปัดกระจกแซฟไฟร์
ส่องประกายด้วยไฟ LED 24 ดวง เป็นดิจิตัลแอนิเมชั่นสีสันสดใส ตัวเรือนแบบ
Built-in สามารถเลือกสไตล์ได้ตามต้องการ พร้อมทั้งผสมผสานดีเทลแบบ
เฉพาะตัวเพื่อการเชื่อมต่ออันไร้ขีดจ�ำกัด
หลุยส์ วิตตองน�ำสไตล์จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตมาถ่ายทอดผ่านผลงาน
ดีไซน์ครื่องประดับศรีษะอันโดดเด่นระยิบระยับ รวมถึงแว่นตากันแดดรูปทรง
สะดุดตาให้กลิ่นอายของหน้ากากที่ใช้สวมใส่ในงาน เต้นร�ำ โดยการสร้างสรรค์
ของ นิโกลาส์ เฌสกิเยร์ ในคอลเล็กชั่นล่าสุดจากหลุยส์ วิตตอง เพื่อการเดินทาง
ผ่านกาลเวลาแห่งยุคสมัย ทั้งยังได้แรงบันดาลใจอันเป็นนามธรรมจากสัมผัส
อันทรงพลังทีถ่ า่ ยทอดสูค่ อลเล็กชัน่ ไฟน์จวิ เวลรี่ LV Volt ด้วยดีไซน์อกั ษรทีเ่ ป็นดัง่
สัญลักษณ์ของหลุยส์ วิตตอง ผสานการรังสรรค์ร้อยเรียงเส้นสายกราฟฟิคและ
จังหวะของคลื่นเสียง โดยในปี 2022 หลุยส์ วิตตองได้เพิ่มเติมดีไซน์ใหม่ LV Volt
Upside Down Play Bracelet สร้อยข้อมือดีไซน์รว่ มสมัย ตัวล็อคทีเ่ กิดจากการน�ำ
ตัวอักษร L และ V มาต่อกันแบบสลับด้าน วัสดุผลิตจากเยลโลว์โกลด์ ร้อยเข้ากับ
สายเชือก ซึง่ สามารถถอดเปลีย่ นได้ จึงสามารถแมตซ์สเี ข้ากับลุคและอารมณ์ของ
ผู้สวมใส่ คอลเล็กชั่นเครื่องประดับ LV Volt ไม่เพียงแต่ทะลายกรอบของการแบ่ง
แยกความเป็นหญิงชาย แต่ยงั น�ำเสนอแง่มมุ แบบ Casual Elegance ซึง่ เป็นสไตล์
ที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างสูง
พบกั บ คอลเล็ ก ชั่ น เสื้ อ ผ้ า ส� ำ หรั บ สุ ภ าพสตรี ป ระจ� ำ ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ แ ละฤดู ร ้ อ น
ปี 2022 อันงดงามจาก Louis Vuitton ที่ร้าน Louis Vuitton สาขาดิ เอ็มโพเรียม
สยามพารากอน ไอคอนสยาม และเซ็นทรัล ภูเก็ต.

Prada Uomo
Spring Summer 2022 Collection

โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ Prada
พราด้า (Prada) เผยโฉมคอลเล็กชัน่ Prada Uomo Spring/Summer 2022 เสือ้ ผ้า
ส�ำหรับสุภาพบุรษุ ด้วยแนวคิดแบบยูโทเปียทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความสุข ความปีตยิ นิ ดี
และความหวัง ภายใต้การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์จากผูอ้ ำ� นวยการสร้างอย่าง
มิวเซีย พราด้า (Miuccia Prada) และ ราฟ ซีมงส์ (Raf Simons)
ครั้งนี้พราด้าได้น�ำเวทีรันเวย์ไปจัดวางในสถานที่ที่เป็นดั่งจุดเชื่อมโยงระหว่าง
ธรรมชาติและสิง่ ประดิษฐ์ทถี่ กู สร้างขึน้ มา สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ปรียบเสมือนตัวแทนของ
จุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เมืองและชายทะเลที่เป็นตัวแทนของหมู่มวลธรรมชาติ
โดยการแสดงแฟชัน่ ชุดนีถ้ กู น�ำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สนั้ ซึง่ ถูกถ่าย ณ สถาบัน
ศิลปะ Fondazione Prada's Deposito และชายหาดซาร์ดิเนียในประเทศอิตาลี

เปรียบเสมือนความศิวิไลซ์ของเมืองใหญ่ด้วยก้าวแห่งความมั่นคงไปยังชายฝั่ง
ซาร์ดิเนียซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและตัวแทนแห่ง
ธรรมชาติ ภายในคอลเล็กชั่นส�ำหรับสุภาพบุรุษนี้ประกอบไปด้วยหมวกทรงบัก
เก็ตที่มีปลายหมวกเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนสัญลักษณ์ดั้งเดิมของพราด้า และ
เพือ่ ต้อนรับฤดูรอ้ นแสนอบอุน่ คอลเล็กชัน่ นีจ้ งึ น�ำเสนอกางเกงขาสัน้ ส�ำหรับสุภาพ
บุรุษ ทั้งกางเกงขาสั้นแบบพับปลายกางเกง รวมถึงกางเกงที่ได้รับการออกแบบ
คล้ายกระโปรงด้วยการน�ำผ้ามาเพิ่มเลเลอร์อีกหนึ่งชั้นด้านหน้า นอกจากนี้ยังมี
เครื่องประดับสีสันสดใสมากมาย พร้อมเสื้อสูทที่ถูกน�ำกลับมาออกแบบใหม่อีก
ครั้งให้เข้ากับยุคสมัย

พบกับคอลเล็กชั่น Prada Uomo Spring/Summer 2022 ได้ที่ร้าน Prada
และพราด้ายังสนับสนุนมูลนิธิ MEDSEA ในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล สาขาเอ็มควอเทียร์ ไอคอนสยาม สยามพารากอน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ และ
ด้วยการปลูกหญ้าทะเลอย่าง Posidonia Oceanica ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล คิงพาวเวอร์ รางน�ำ้
ของแหลม Capo Carbonara โดยหญ้าทะเล Posidonia Oceanica เป็นพืชทะเล
ที่มีถิ่นก�ำเนิดในทะเลเมดิเตอเรเนียน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส�ำคัญของสัตว์
ทะเลหลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีบทบาทส�ำคัญในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
เพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลก
การแสดงแฟชั่นคอลเล็กชั่นสุดพิเศษนี้เปิดตัวด้วยการเดินลอดใต้อุโมงค์สีแดงที่

Style

MIU MIU
SPRING SUMMER 2022
A BASIC INSTINCTS
โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ Miu Miu
มิว มิว (Miu Miu) เปิดตัวคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022 ที่เป็นดั่ง
ปฏิกิริยาและภาพสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริง เศรษฐกิจ ความสดใหม่ของ
การท�ำซ�ำ้ เครือ่ งแต่งกายอันเป็นนิรนั ดร์ทผี่ ดุ ขึน้ โดยสัญชาตญาณจากสิง่ แวดล้อม
เดิม ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว น�ำไปสู่คอลเล็กชั่นประจ�ำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022
จากมิว มิว โดย มิวเซีย พราด้า ซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากการอ้างอิงและตีความ
หมายจากความเป็นจริง โดยเป็นการน�ำสิง่ ทีม่ อี ยูห่ รือจากสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ มาสร้าง
สรรสิ่งใหม่
เครื่องแต่งกายในซีซั่นนี้ยึดรากฐานของความคลาสสิกจากเสื้อผ้าที่ใส่ได้ในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น กางเกง เสื้อไหมพรมถัก เสื้อเชิร์ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อสูท และเดรส
เข้ารูป เป็นต้น โดยน�ำเสื้อผ้สพื้นฐานเหล่านี้มาตีความใหม่เพื่อค้นหาสัดส่วนที่
แปลกตา ผ่านการตัดเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยยังคงคาแรกเตอร์ส�ำคัญของแต่ละ
ชิ้นเอาไว้ หากแต่ได้ปรับเปลี่ยนสถานะและรูปร่างให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างน่า
สนใจ อาทิ กางเกงขาวยาวที่ถูกตัดให้กลายเป็นกระโปรงสั้น เสื้อไหมพรมถักและ
เสื้อเชิร์ตถูกตัดให้สั้นขึ้นเพื่อโชว์สรีระของผู้สวมใส่ โดยทิ้งขอบและตะเข็บปล่อย
รุ่ยเพื่อแสดงอัตลักษณ์งานฝีมือแบบด้นสดไม่ปรุงแต่ง อีกทั้งแนวคิดการด้นสด
นี้ยังต่อยอดไปสู่การร่วมงานระหว่างมิว มิว กับ นิวบาลานซ์ (New Balance)
แบรนด์รองเท้าชั้นยอดจากอเมริกาที่น�ำรองเท้าสนีกเกอร์สรุ่น 574 มาใส่ไอเดีย
และรายละเอียดเพิ่มเติมลงไป พร้อมเสนอออกมาสามเฉดสี อย่าง สี ขาว สีกากี
และสีนำ�้ เงินเดนิม
ในขณะเดียวกัน เสือ้ ผ้ากลางคืนยังคงเป็นการตีความด้วยคอนเซ็ปต์ความเป็นจริง
เช่นเดิม ผ่านการตัง้ ค�ำถามว่าเสือ้ ผ้าแบบไหนทีค่ นต้องการในชีวติ จริง รูปทรงแบบ
ไหนที่สามารถใส่เช้าจรดเย็นได้ การมองหาสิ่งเดิมรอบ ๆ ตัวและสกัดออกมาให้
เป็นเสือ้ ผ้าในแบบทีท่ กุ คนต้องการ หากแต่เพิม่ การยกระดับด้วยงานฝีมอื เลือ่ งชือ่
อย่างการปักประดับบนเดรสและชุดสูทสุดคลาสสิกเพือ่ ถ่ายถอดให้เสือ้ ผ้าเหมาะ
ส�ำหรับงานกลางคืน

เนื่ อ งจากความเป็ น จริ ง มั ก จะมาคู ่ กั บ ความชวนฝั น เหนื อ จิ น ตนาการเสมอ
การแสดงแฟชั่นโชว์ของมิว มิว ครั้งนี้จึงถือเป็นการผสานระหว่างสองโลกเข้า
ด้วยกันทั้งโลกแห่งความจริงและความฝันเสมือนจริง ซึ่งได้ศิลปิน มาเรียม
เบนนานี (Meriem Bennani) มาถ่ายถอดมุมมองของคอลเล็กชั่นผ่านการเล่า
เรือ่ งในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิง่ ด้วยภาพยนตร์ทนี่ ำ� แสดงโดยแม่ของเธอเอง เป็นการ
สื่อสารความสัมพันธ์ทับซ้อนระหว่างผู้หญิงและแฟชั่น อีกทั้งยังเป็นการน�ำเสนอ
แฟชั่นโชว์แบบสองรูปแบบในเวลาเดียวกันเพื่อเบลอเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่ง
ความจริงและโลกเสมือนจริงแบบไร้รอยต่อ
และเพื่อเป็นการตอกย�้ำไอเดียเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง บริษัท AMO จึงเนรมิตสถาน
ที่จัดแสดงโชว์ประจ�ำอย่าง Palais d’Iena ให้เป็นรันเวย์คดเคี้ยวไปมาบนพื้นที่
บริเวณรอบ ๆ และเซ็ตเก้าอี้ส�ำนักงานยี่ห้อ Eames จ�ำลองให้ผู้ชมเสมือนนั่งอยู่
ในออฟฟิศเพือ่ ล้อไปกับภาพยนตร์โดยคงสถาปัตกรรมแบบเดิมไว้ ซึง่ ในทุก ๆ ช่วง
ของรันเวย์จะปรากฎชิน้ งานรูปกล้องสองตาทีเ่ บนนานีตงั้ ใจใช้มาคัน่ กลางระหว่าง
รันเวย์เพื่อสื่อถึงการปฏิรูปการรับชมแฟชั่นโชว์และเป็นการสร้างประสบการณ์
แบบใหม่ผ่านภาพยนตร์ของเธอผสมกับแฟชั่นโชว์ที่เดินจริง เสื้อผ้าของมิว มิว
คอลเล็กชัน่ นีจ้ งึ เป็นการผสมผสานระหว่างสองโลกเพือ่ ก่อให้เกิดงานสดใหม่ แก้ไข
ความเป็นจริง และเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ชม
พบกับคอลเล็กชั่น MIU MIU SPRING/SUMMER 2022 ได้ที่ร้าน มิว มิว สาขา
สยามพารากอน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเอ็มควอเทียร์

00

Point of view

การแปรเปลี่ยนของงานศิลป์

อีวา จัสคีวซิ (Ewa Juskiewicz) นักวาดภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ในผลงานในอายุเพียง 35 ปี ด้วยผลงานทีโ่ ดดเด่นบนผืนผ้าใบ
เพือ่ การตีความใหม่ภายใต้ภาพพอร์เทรตทีน่ า่ ฉงนและขัดแย้ง
กับธรรมชาติ
โดย เอริก ทร็องซี (Éric Troncy) แปลและเรียบเรียง อมรสิริ บุญญสิทธิ์

ภาพบุคคลต่างๆของ อีวา จัสคีวิซ แสดงให้เห็นภาพของชีวิต
ตามความเป็นจริงในมุมต่างๆ ทั้งเสื้อผ้าและทรงผมชี้ให้เห็น
ฐานะทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ท่าทางหรือเครื่องเพชร
หลังจากภาพที่ได้รับการปรับเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้ยังคงเหลืออยู่
บ้างและมีการจัดวางในท่าทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่าง
น่าสนใจ หัวใจในการท�ำงานศิลป์ของอีวา จัสคีวิซ คือการน�ำ
เอาประวัติศาสตร์การวาดภาพคลาสสิกและสมัยใหม่มาผสาน
กับความเหนือจริง (Surrealism) ในแบบของศตวรรษทีย่ สิี่ บิ เอ็ด
นับตั้งแต่ ปี 1807 งานของ หลุยส์ เลโอโปล บอยลี่ (Louis
Léopold Boilly) ภาพของ มาดาม แซง-อองจ์ เชอวริเยร์ (Mme
Saint-Ange Chevrier) ขนาดสูง 80 เซนต์ ชี้ให้เห็นดวงตา
ที่มองไปยังท้องฟ้า ใบหน้าที่อวบอ้วนบอกถึงความมั่นใจใน
ตัวเอง ส�ำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นของ อีวา จัสคีวิซ ซึ่งมีขนาดสูง
กว่าสองเมตร ไม่มีใบหน้าอวบอ้วนพร้อมกับสายตาที่มาดมั่น
นั้นแล้ว ใบหน้าถูกปกปิดด้วยผ้าชนิดเดียวกับชุดที่ใส่ พร้อม
กับพืชพันธุ์ไม้ที่หลากหลายและปอยผมพันปิดอยู่ ส�ำหรับภาพ
พอร์เทรตของ อลิซาเบท โบรเคนฮอส (Elisabeth Brockenhuus)
ที่ น� ำ มาท� ำ ใหม่ เ ป็ น ภาพที่ ว าดโดย คริ ส ทอฟเฟอร์ วิ ล เฮม
เอ็กเคอร์สเบิร์ก (Chrisoffer Wilhelm Eckersberg) ในปี 1817
ผมของมาดามโบรเคนฮอสถูกน�ำมาขดวนไปรอบใบหน้าของเธอ
จนปิดสนิทราวกับเป็นผ้าคลุมหน้า

วิธีการท�ำงานนี้เป็นงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เมื่ออาร์ทิสต์น�ำ
เอาผลงานที่ไม่ใช่ผลงานคลาสสิกมาท�ำ อย่างเช่น การน�ำเอา
ภาพที่โด่งดังชื่อ L’Invention collective ของ เรอเน มากริตต์
(René Magritte) ที่วาดในปี 1935 เมื่อน�ำมาปรับแล้วจะยัง
คงดูคล้ายงานดั้งเดิมหรือไม่ ค�ำตอบของเธอคือไม่ต้องการ
ให้ภาพที่ปรับแล้้วดูเหมือนกับงานดั้งเดิม หากเป็นงานใน
โปรเจ็กต์ของ อีวา จัสคีวิซ ในการปรับเปลี่ยนภาพของหญิง
สาวทีท่ อดกายลงบนพืน้ ทรายและมีศรีษะเป็นรูปปลา ทุกอย่าง
ดูซบั ซ้อนเมือ่ อีวา จัสคีวซิ น�ำมาท�ำใหม่ อย่างเช่นงานของ สเต
อร์ตวองต์ (Sturtevant) ซึง่ มัน่ ใจว่างานของเขาเทียบได้กบั งาน
ของอาร์ทิสต์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอีวา จัสคีวิซ น�ำมาปรับเปลี่ยน โดย
อ้างว่าเป็นของจริง ทัง้ ทีเ่ ป็นงานท�ำขึน้ ใหม่จากของเดิมเหมือน
ดังเช่นงานในวงการดนตรี อีวาได้น�ำผลงานมาท�ำใหม่ อย่าง
เช่นชิ้นงานที่เป็นยิ่งกว่างานแอ็ปสแทร็กต์ (Abstract) ของ
พอล คลี (Paul Klee) ที่วาดโดย วาสซิลี คันดิงสกี ( Vassily
Kandinsky) หรือ ของ ฌอง เม็ตซิงเกอร์ ( Jean Metzinger)
อีวา จัสคีวิซ ท�ำงานเกี่ยวกับเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพวาดทีถ่ กู ท�ำลายหรือสูญหายไป หรือวาดภาพรูปแกะสลัก
อย่างงานที่ชื่อ Grande Tête (1912) ของ (Otto Freundlich)
หรืองานปั้นที่กลุ่มนาซีไม่ได้จัดว่าเป็นงานศิลปะที่ได้รับการ
ยอมรับ
ภาพวาดเหล่านี้ให้ภาพที่ชัดเจนและดูสบายตาและมีขนาด
ตามคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องส�ำหรับภาพในสถานที่จริง การปรับ
เปลี่ยนภาพมักจะพบในงานที่ผลิตออกมาเป็นจ�ำนวนมาก
และไม่พบบ่อยนักในการวาดภาพทีต่ อ้ งใช้การท�ำงานหลายวิธี
“ภาพวาดของฉันทุกภาพต้องใช้สีซ้อนกันหลายชั้น และใช้วิธี
การที่เป็นงานแบบห้องแล็ปพร้อมกับกรรมวิธีมากมาย เพราะ
ฉันจะทุ่มเทให้กับความส�ำคัญของรายละเอียดต่างๆ และใช้
เวลาหลายวันเพื่อท�ำให้ภาพออกมางดงามที่สุด” อีวา จัสคีวิซ
อธิบาย เป็นเรือ่ งทีด่ ที อี่ าร์ทสิ ต์ให้ความเอาใจใส่กบั การท�ำงาน
เพราะผู้คนก็ยังต้องการทราบถึงวิธีการท�ำงานกับภาพเก่าแก่
ให้งดงามราวกับเป็นผลงานของตนเอง ท�ำให้เห็นชิ้นงานที่มี
ความแตกต่างที่ดึงดูดสายตาท�ำให้เราสนใจ.

หน้าถัดไป: Untitled (หลังจาก Alexander Roslin) [2018]. สีน�้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 80 x 60 ซม.
หน้าคู่ถัดไป
ซ้าย: Untitled (หลังจาก Charles Howard Hodges) [2019] สีน�้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 115 x 90 ซม.
ขวา: Sisters (หลังจาก Anton Graff)
[2014]. สี น้� ำ มั น บนผ้ า ใบขนาด 142
x 116ซม.
หน้าคู่ถัดไป
ซ้าย: Portrait of a Lady (หลัง Louis
Léopold Boilly) [2019]. สีน�้ำมันบน
ผ้าใบขนาด 200 x 160 ซม.
ขวา: A Rest (หลังจาก Anton Einsle)
[2014]. สีน�้ำมันบนผ้าใบขนาด 180 x
125 ซม.

Ewa Juszkiewicz/Almine Rech Gallery

ด้วยอายุเพียง 35 ปี อีวา จัสคีวซิ ได้วาดภาพผูห้ ญิงทีแ่ สนพิเศษ
หลายภาพ ซึ่งเป็นภาพที่มีการวาดมาแล้วโดยจิตรกรท่านอื่น
ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา อีวาได้รํ่าเรียนเทคนิคการวาดภาพ
ในช่วงเวลาสิบปีขณะเรียนที่ Académie des beaux-arts de
Dantzig ในโปแลนด์ และไปศึกษาต่อทีเ่ มืองคาร์โคว (Krakow)
ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ ท�ำให้เธอได้รบั ศาสตร์ของงาน
ศิลป์อย่างสมบูรณ์ เธอเป็นผู้ที่มีการท�ำงานในโปรเจ็กต์ที่กว้าง
ใหญ่ยงิ่ ขึน้ และให้ความคิดทีส่ วนทางในงานของเธอ ท�ำให้หวน
คิดถึงอาร์ทสิ ต์ในกลุม่ Appropriationist Art ชาวอเมริกนั หลาย
คนในยุค 70‘s ซึ่งเป็นกลุ่มที่น�ำเอาผลงานที่มีชื่อเสียงมาท�ำซํ้า
โดยการเข้าถึงงานร่วมสมัยทางอินเตอร์เน็ตหรือการใช้ภาพใน
ประวัติศาสตร์ที่เกือบจะทุกคนต่างรู้จักกันดีมาปรับเปลี่ยน
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ชุดเดรสยาวสีด�ำแต่งสร้อยสีทอง ทั้งหมดจาก
Versace. เครื่องประดับ Beauty Gems.

Watch

คอลเล็กชั่นนาฬิกา YELLOW GOLD
ที่เชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณ
ต้นก�ำเนิดของ HUBLOT
โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์
อูโบลท์ (Hublot) เผยโฉมนาฬิกา 6 รุ่นสุดเอกซ์คลูซีฟจากคอลเล็กชั่นคลาสสิค
ฟิวชั่น (Classic Fusion), บิ๊ก แบง (Big Bang) และสปิริต ออฟ บิ๊ก แบง (Spirit
of Big Bang) ทีร่ งั สรรค์ขนึ้ จากเยลโลโกลด์ ซึง่ อุทศิ ให้กบั วัสดุอนั เป็นทีช่ นื่ ชอบของ
แบรนด์ซึ่งหวนคืนกลับมาอีกครั้งจากเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว
อูโบลท์ได้จับถึงหัวใจอันเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของโรงงานการผลิตอย่างการผสม
ผสานระหว่างทองค�ำและยางอีกครั้งภายใต้ความสวยงามสไตล์สปอร์ตและทัน
สมัย ซึ่งคอนเซปต์ดั้งเดิมของนาฬิกาสปอร์ตร่วมสมัยนี้ถือเป็นนาฬิกาที่โดดเด่น
อย่างมาก ณ เวลาที่ได้เริ่มต้นแบรนด์มากว่า 40 ปี
และผลงานทั้ง 6 รุ่นนับเป็นตัวแทนบางส่วนของประวัติศาสตร์แห่งโรงงานการ
ผลิตและวิถีการสร้างสรรค์ที่อูโบลท์ได้ยึดมั่นเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งเป็นดั่ง
เส้นทางที่ชัดเจนเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่อูโบลท์เป็นในอดีตสู่ปัจจุบันและต่อ
ไปในอนาคต ผ่านแผนภูมิประวัติศาสตร์ 40 กว่าปีแห่งความเชี่ยวชาญ ความคิด
สร้างสรรค์ ความช�ำนาญทางด้านเทคนิค ทัง้ หมดหลอมรวมกลายเป็นต�ำนานแห่ง
การก่อตั้งและการสร้างสรรค์ขึ้นมากมาย โดยเริ่มต้นจากผลงานเพียงรุ่นเดียวอัน
โดดเด่น นั่นคือ คลาสสิค ออริจินัล (Classic Original) ของปี ค.ศ. 1980
ในปัจจุบนั แต่ละผลงานได้สร้างซึง่ บทใหม่แห่งการผจญภัยอันยิง่ ใหญ่ของอูโบลท์
ทั้งการถือก�ำเนิดของคอลเล็กชั่นคลาสสิค ฟิวชั่น (Classic Fusion) บิ๊ก แบง (Big
Bang) และสปิรติ ออฟ บิก๊ แบง (Spirit of Big Bang) รวมถึงศิลปะของการประดับ
ตกแต่งอัญมณี งานสลักเสลาแบบสเกเลตัน และการบุกเบิกสร้างสรรค์นวัตกรรม
กลไกครั้งแรกอีกมากมายที่เป็นผลิตผลของโรงงานการผลิตแห่งนี้ และด้วยวิถีใน
ความเป็นตัวของตัวเองท�ำให้สิ่งที่แต่ละรุ่นนั้นมีคล้ายกันคือการหลอมรวมไว้ซึ่ง
องค์ประกอบด้านความสวยงามและความเชีย่ วชาญทางเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์
ของอูโบลท์ พร้อมทั้งองค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญเดียวกันจากการผสมผสานของ
เยลโล โกลด์ และสีด�ำ
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นได้ถูกถ่ายทอดผ่านหัวใจส�ำคัญสูงสุดของนาฬิการุ่น คลาสสิค
ฟิวชั่น โครโนกราฟ (Classic Fusion Chronograph) กับครั้งแรกของการผลิตขึ้น
ด้วยเยลโล โกลด์ ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน 42 มม. ขับเคลื่อนด้วย

กลไกจักรกลไขลานอัตโนมัตแิ บบไบคอมแพกซ์ (bicompax) ด้วยความแม่นย�ำ มี
เอกลักษณ์และเปีย่ มด้วยสไตล์ ตอกย�ำ้ ถึงความเป็นทีห่ นึง่ ความเป็นต้นต�ำรับ และ
ความเป็นเอกลักษณ์ทมี่ เี พียงหนึง่ เดียว ตามมาด้วยผลงานอันทันสมัยของบิก๊ แบง
อินทิกรัล (Big Bang Integral) ที่รังสรรค์ขึ้นจาก เยลโล โกลด์ ทั้งเรือน (ตัวเรือน
ขอบตัวเรือน และสายสร้อยข้อมือแบบผสาน) โดยในเวอร์ชนั่ นีไ้ ด้รบั การออกแบบ
ขึ้นจากแท่งเดี่ยวของทองค�ำแท้ และยังมีให้เลือกในเวอร์ชั่นประดับเพชรทั้งเรือน
ร่วมกับเวอร์ชั่นโอต์ ยอแอลเลอรี (Haute Joaillerie) อันงดงามหรูหราสูงสุด
ขณะที่นาฬิกาอีกสามรุ่นอันเป็นไอคอนิคของเจเนอเรชั่นล่าสุดภายในคอลเล็ก
ชั่นอันร่วมสมัยของอูโบลท์นั้นประกอบด้วยเรือนเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่ง
เดียวบิ๊ก แบง ยูนิโค (Big Bang Unico) และความโดดเด่นแห่งสถาปัตยกรรม
โครงสร้างของสปิริต ออฟ บิ๊ก แบง (Spirit of Big Bang) โดยในคอลเล็กชั่นบิ๊ก
แบงนี้ยังเป็นนับครั้งกับการเผยโฉมภายใต้ตัวเรือนขนาด 42 มม. ที่ทำ� จากเยลโล
โกลด์ ทั้งหมด พร้อมด้วยสายยางและกลไกยูนิโค (Unico) ทั้งยังเป็นตัวแทน
อันสมบูรณ์แบบที่สะท้อนให้เห็นถึงคติพจน์แห่งโรงงานการผลิตของอูโบลท์
พร้อมการบรรจุด้วยกลไกคาลิเบอร์ที่ส�ำรองพลังงานได้นาน 3 วัน กับรูปลักษณ์
อันสง่างามภายนอกซึ่งผสมผสานระหว่างเยลโล โกลด์ สีด�ำเข้ม เข้ากับงานตก
แต่งแบบสเกเลตัน รวมถึงสมรรถนะและพลังอย่างแท้จริง
ปิดท้ายด้วยการสร้างสรรค์ของสปิริต ออฟ บิ๊ก แบง (Spirit of Big Bang) ที่ใน
เวอร์ช่ันใหม่นี้ได้ตอกย�้ำถึงงานออกแบบอันโดดเด่น ซึ่งใช้รูปทรงของตัวเรือน
ตอนโน (tonneau) อันประณีตวิจิตร พร้อมด้วยเส้นสายแนวตรงและโค้งสลับกัน
ถ่ายทอดผ่านมิติของพื้นผิวแบบขัดเงาและปัดด้านซาตินของเยลโล โกลด์ อัน
แวววาวเจิดจรัสยามต้องแสงในเวอร์ชั่น 42 มม. พร้อมกลไกสเกเลตัน และมา
พร้อมระบบสายวัน คลิก (One Click) ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับรุ่น
บิก๊ แบง (Big Bang) และขับเคลือ่ นด้วยกลไกคาลิเบอร์ HUB4700 (เอชยูบ4ี 700)
หนึ่งในกลไกอันเที่ยงตรงแม่นย�ำสูงสุดด้วยอัตราการท�ำงานความถี่ 5 เฮิรตซ์
(36,000 ครั้ง/ชั่วโมง)
พบกับคอลเล็กชั่นนาฬิกา Yellow Gold จาก Hublot ที่ร้าน Hublot สาขาเซ็นทรัล
เอ็มบาสซี

