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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.
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Hermès 
คอลเลก็ชัน่เสือ้ผ้า Ready To Wear ส�าหรบัสภุาพสตรี

ประจ�าฤดใูบไม้ผลแิละฤดูร้อน 2022

แอร์เมส (Hermès) น�าเสนอคอลเลก็ชัน่เสือ้ผ้าส�าหรบัสภุาพสตรปีระจ�าฤดูใบไม้ผลแิละฤดรู้อน 2022 พร้อมกับการมองโลกในแง่ดด้ีวยโครงร่าง

ละเอียดอ่อนมอบลมหายใจแห่งชวิีต โดยแต่งแต้มผวิด้วยเฉดสอีนัอบอุน่ของแสงแดด ความสว่างดัง่เส้นขอบฟ้าใหม่ และจากเส้นขอบฟ้าแสนไกล

เมือ่ทอดสายตาขึน้ไป จะมองเหน็ยอดเขาเรยีงรายท่ามกลางทวิทศัน์อนักว้างใหญ่ท่ีโอบล้อมรอบตวั เปล่งประกายละอองแสง สกุสกาว สเีหลอืงอร่าม

ของแสงตะวนัทอแสงสทีองไล่ระดบัอย่างบรรจง สเีหลอืงแห่งสายลมทีแ่สนอบอุน่ พัดผ่านบนกระโปรงหนงัและแขนเสือ้แจก็เก็ตเผยให้เหน็ผวิในขณะ

ทีส่วมใส่ เฉกเช่นพลงัทีถู่กปลกุขึน้และคงไว้ไม่อาจมสีิง่ใดท่ีจะมาฉดุรัง้ไว้จากการโบยบนิ

โลกได้กลบัมาส่องแสงโชติช่วงอกีครัง้ ทกุสิง่ทุกอย่างสว่างไสวขึน้มาในทันใดพร้อมกับความงดงามทีร่ายล้อมด้วยฝีเขม็ การตดัเย็บ หมดุ สดัส่วนโค้งเว้า 

และความเรยีบคมสะท้อนสสีนัยามรุง่อรณุ สเีหลอืงทองแห่งไออุน่ สขีาวทีห่อมหวานดจุน�า้ตาล เสือ้ผ้าในยามค�า่คนืไม่ว่าจะเป็นเทรนช์โค้ท กางเกง

ขาสัน้ หรอืกางเกงขายาวทรงเอวสงูรดูเอว และด้วยโครงร่างของเสือ้ผ้าทีเ่ผยท่วงท่าในการ เคลือ่นไหวราวกับการเต้น รปูทรงอสิระของลวดลายและ

ผนืผ้าขยับไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติและน่าหลงใหล ลายพิมพ์สถ่ีานบนผ้าซลิค์ทวิลล์และผ้าป็อปลนิ หนงัเบาสบายราวกับผวิกาย ชวนให้เต้นไป

ตามจงัหวะ พร้อมเสยีงท่ีกระซบิว่าฤดูร้อนได้มาเยือนแล้วและท้องฟ้าทัง้หมดน้ีล้วนอยู่ในครอบครอง

พบกับคอลเลก็ชัน่เสือ้ผ้า Ready To Wear ส�าหรบัสภุาพสตรจีาก Hermès ทีร้่าน Hermès สาขาสยามพารากอน ไอคอนสยาม และเซน็ทรลั เอม็บาสซ.ี

โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรตัน์ ภาพ Hermès





Vibrance
By Ornruja Boonysait

Style

จากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา ชดุว่ายน�า้ผ้า

เจอร์ซีย์สีฟ้า. กระเป๋าสะพายวอลเล็ต Zipped 

To Go หนังลกูวัวและผ้าไหม. เข็มขดัหนงัลกูวัว

สเีหลอืงและสเีขยีว. กระเป๋า Bolide Skate Bag 

หนังลูกวัวสีแทน. รองเท้าแซนดัลหนังลูกวัวสี

แทน. กระเป๋า Mali-Selle หนังลกูวัวสแีทน. 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 หนังลูกวัวสีน�้าเงิน. Sialk 

ชิ้นแต่งกลางโต๊ะ ทองแดงลงยา. ทั้งหมดจาก 

HERMÈS. 
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Louis Vuitton
Women Spring Summer 2022 

Collection

Style

หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) แบรนด์เสื้ิอผ้าชั้นน�าระดับโลกเผยโฉมคอลเล็กชั่น

เสื้อผ้าส�าหรับสุภาพสตรีประจ�าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022 ในประเทศไทย  

พาเดินทางย้อนกลบัไปสูยุ่ครุง่เรอืงของแฟชัน่ชัน้สงูจากประเทศฝรัง่เศสทีบ่อกเล่า

เรื่องราวผ่านเครื่องแต่งกายแสนหรูหราภายใต้การตกแต่งแชนเดอเลียร์คริสตัล

อันสวยงาม พร้อมเสียงดนตรีที่ไพเราะ เชื้อเชิญเข้าสู่งานเต้นร�า ‘Le Grand Bal’ 

ราวกับค�่าคืนพิเศษไร้ซึ่งเวลาเป็นตัวก�าหนด เป็นการจ�าลองแรงบันดาลใจจาก

รนัเวย์โชว์ในปารสีเพ่ือ น�าเสนอผลงานการรงัสรรค์คอลเลก็ชัน่ล่าสดุของ นิโกลาส์ 

เฌสกิแยร์ ได้แนวคดิการผสมผสาน วิวัฒนาการในยุคต่าง ๆ  ท้ังอดตี ปัจจบุนัและ

อนาคต จนกลายเป็นรปูแบบใหม่ท่ีมเีอกลกัษณ์โดดเด่น และน่าประทบัใจ ทัง้เสือ้

ผ้าเรดี้ทูแวร์ กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ

ความงดงามของเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์ในคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าส�าหรับสุภาพสตรีฤดูใบไม้

ผลิและฤดูร้อนปี 2022 จากหลุยส์ วิตตอง โดย นิโกลาส์ เฌสกิแยร์ เป็นการผสม

ผสานหลากหลายแรงบันดาลใจและยุคสมัยของการแต่งกายเข้าด้วยกัน อาทิ 

ชุดเดรสจากยุค 20 ลายจุดโพลกาดอตจากยุค 80 และลุคเดนิมจากยุค 90 เกิด

เป็นการน�าเสนอรูปแบบของเสื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่ร่วมสมัย พร้อมด้วยดีเทล

งานระดับกูตูร์ (Couture) ท่ีน�ามาตีความใหม่เพ่ือถ่ายทอดความเป็นมัสคิวลีน

และเฟมินีนที่น�ามาหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือน�าเสนอเรื่องราวของแฟชั่นแบบ

ไม่จ�ากัดเพศ

กระเป๋ารูปทรงใหม่ท่ีปรากฎบนรันเวย์ในคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าส�าหรับสุภาพสตรี

ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022 ที่เป็นไฮไลต์ประจ�าซีซั่น อาทิ Petite Malle EW 

กลับมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ยาวขึ้น พร้อมโครงร่างใหม่ของโมโนแกรมโดดเด่น

สะดุดตาด้วยลวดลายเลเซอร์คัท Monogram Lace บนกระเป๋าสุดไอคอนิก 

อย่าง Dauphine และ Cannes รวมทั้งการน�าหนังแก้วมันเงามาพิมพ์ลาย 

โมโนแกรมในธีม Jerrycan ที่จับคู่กับเฉดสี แดง ขาว และเขียว รวมถึงกระเป๋า

รูปทรงไอคอน Capucines ท่ีได้รับการรังสรรค์ด้วยการน�าแรงบันดาลจาก

เสือ้ผ้าธีมลาย Polka Dot จากรนัเวย์มาถ่ายทอดสูห่ นังลกูวัวลายพริน้ท์ขาวจดุด�า  

รวมถึงเทคนิค Pleated  Malletage ที่เป็นการน�าเทคนิคพลีทและการจับจีบ  

บนผ้ามาใช้กับหนัง นอกจากนี้ยังมีดีไซน์ของโทนพาสเทลท่ีสลับสีเป็นลวดลาย

ดอกไม้โมโนแกรมตกแต่ง บนกระเป๋าเพิ่มเติมดีเทลให้กระเป๋าน่าสนใจยิ่งขึ้น

โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ Louis Vuitton

นอกจากน้ี หลุยส์ วิตตองยังน�าเสนอรองเท้า Moonlight Ankle Boot ใน

คอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดนี้ รองเท้าบู้ตหุ้มข้อในแบบไฮบริดที่เป็น Statement of the 

Runway โดยออกแบบให้เปิดด้านเท้า ตกแต่งด้วยซิป และ LV Circle Buckle  

มีให้เลือกทั้งแบบหนังแก้ว หนังลูกวัว และผ้าซาติน เพื่อเพิ่มสไตล์ที่โดดเด่น

ในโลกแห่งยุคดิจิทัล หลุยส์ วิตตอง มาพร้อมกับนวัตกรรมท่ีก้าวไปอีกข้ันกับ 

การรังสรรค์ จังหวะของห้วงเวลาและถ่ายทอดสปิริตที่เปี่ยมด้วยพลังผ่านนาฬิกา

รุ่นใหม่ล่าสุด Tambour Horizon Light Up พร้อมดีไซน์หน้าปัดกระจกแซฟไฟร์ 

ส่องประกายด้วยไฟ LED 24 ดวง เป็นดิจิตัลแอนิเมชั่นสีสันสดใส ตัวเรือนแบบ 

Built-in สามารถเลือกสไตล์ได้ตามต้องการ พร้อมท้ังผสมผสานดีเทลแบบ

เฉพาะตัวเพื่อการเชื่อมต่ออันไร้ขีดจ�ากัด

หลุยส์ วิตตองน�าสไตล์จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตมาถ่ายทอดผ่านผลงาน 

ดีไซน์ครื่องประดับศรีษะอันโดดเด่นระยิบระยับ รวมถึงแว่นตากันแดดรูปทรง 

สะดุดตาให้กล่ินอายของหน้ากากที่ใช้สวมใส่ในงาน เต้นร�า โดยการสร้างสรรค์

ของ นิโกลาส์ เฌสกิเยร์ ในคอลเล็กชั่นล่าสุดจากหลุยส์ วิตตอง เพื่อการเดินทาง

ผ่านกาลเวลาแห่งยุคสมัย ท้ังยังได้แรงบันดาลใจอันเป็นนามธรรมจากสัมผัส 

อนัทรงพลงัทีถ่่ายทอดสูค่อลเลก็ชัน่ไฟน์จวิเวลรี ่LV Volt ด้วยดไีซน์อกัษรทีเ่ป็นดัง่

สัญลักษณ์ของหลุยส์ วิตตอง ผสานการรังสรรค์ร้อยเรียงเส้นสายกราฟฟิคและ

จังหวะของคลื่นเสียง โดยในปี 2022 หลุยส์ วิตตองได้เพิ่มเติมดีไซน์ใหม่ LV Volt 

Upside Down Play Bracelet สร้อยข้อมอืดไีซน์ร่วมสมยั ตวัลอ็คทีเ่กดิจากการน�า

ตัวอักษร L และ V มาต่อกันแบบสลับด้าน วัสดุผลิตจากเยลโลว์โกลด์ ร้อยเข้ากับ

สายเชอืก ซึง่สามารถถอดเปลีย่นได้ จงึสามารถแมตซ์สเีข้ากับลคุและอารมณ์ของ

ผู้สวมใส่  คอลเล็กชั่นเครื่องประดับ LV Volt ไม่เพียงแต่ทะลายกรอบของการแบ่ง

แยกความเป็นหญิงชาย แต่ยังน�าเสนอแง่มมุแบบ Casual Elegance ซึง่เป็นสไตล์

ที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง

พบกับคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าส�าหรับสุภาพสตรีประจ�าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน

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) เผยโฉมคอลเลก็ชัน่ Prada Uomo Spring/Summer 2022 เสือ้ผ้า

ส�าหรบัสภุาพบรุษุด้วยแนวคดิแบบยูโทเปียทีเ่ป่ียมไปด้วยความสขุ ความปีตยิินดี 

และความหวงั ภายใต้การออกแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์จากผูอ้�านวยการสร้างอย่าง

มิวเซีย พราด้า (Miuccia Prada) และ ราฟ ซีมงส์ (Raf Simons)

ครั้งน้ีพราด้าได้น�าเวทีรันเวย์ไปจัดวางในสถานที่ที่เป็นดั่งจุดเชื่อมโยงระหว่าง

ธรรมชาตแิละสิง่ประดษิฐ์ท่ีถูกสร้างขึน้มา สถานทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืนตวัแทนของ

จุดเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีเมืองและชายทะเลท่ีเป็นตัวแทนของหมู่มวลธรรมชาติ 

โดยการแสดงแฟช่ันชดุนีถู้กน�าเสนอในรปูแบบภาพยนตร์สัน้ ซึง่ถูกถ่าย ณ สถาบนั

ศิลปะ Fondazione Prada's Deposito และชายหาดซาร์ดิเนียในประเทศอิตาลี

และพราด้ายังสนับสนุนมูลนิธิ MEDSEA ในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

ด้วยการปลูกหญ้าทะเลอย่าง Posidonia Oceanica ในพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล

ของแหลม Capo Carbonara โดยหญ้าทะเล Posidonia Oceanica เป็นพืชทะเล

ที่มีถ่ินก�าเนิดในทะเลเมดิเตอเรเนียน และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีส�าคัญของสัตว์

ทะเลหลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

เพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลก

การแสดงแฟชั่นคอลเล็กชั่นสุดพิเศษนี้เปิดตัวด้วยการเดินลอดใต้อุโมงค์สีแดงท่ี

เปรียบเสมือนความศิวิไลซ์ของเมืองใหญ่ด้วยก้าวแห่งความมั่นคงไปยังชายฝั่ง

ซาร์ดิเนียซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและตัวแทนแห่ง

ธรรมชาติ ภายในคอลเล็กชั่นส�าหรับสุภาพบุรุษน้ีประกอบไปด้วยหมวกทรงบัก

เก็ตที่มีปลายหมวกเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนสัญลักษณ์ดั้งเดิมของพราด้า และ

เพือ่ต้อนรบัฤดรู้อนแสนอบอุน่ คอลเลก็ชัน่น้ีจงึน�าเสนอกางเกงขาสัน้ส�าหรบัสภุาพ

บุรุษ ทั้งกางเกงขาส้ันแบบพับปลายกางเกง รวมถึงกางเกงที่ได้รับการออกแบบ

คล้ายกระโปรงด้วยการน�าผ้ามาเพ่ิมเลเลอร์อีกหนึ่งชั้นด้านหน้า นอกจากนี้ยังมี

เครื่องประดับสีสันสดใสมากมาย พร้อมเสื้อสูทที่ถูกน�ากลับมาออกแบบใหม่อีก

ครั้งให้เข้ากับยุคสมัย

พบกับคอลเล็กชั่น Prada Uomo Spring/Summer 2022 ได้ท่ีร้าน Prada  

สาขาเอ็มควอเทียร์ ไอคอนสยาม สยามพารากอน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ และ 

คิงพาวเวอร์ รางน�้า
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MIU MIU 
SPRING SUMMER 2022

A BASIC INSTINCTS

มิว มิว (Miu Miu) เปิดตัวคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022 ท่ีเป็นดั่ง

ปฏิกิริยาและภาพสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริง เศรษฐกิจ ความสดใหม่ของ

การท�าซ�า้เครือ่งแต่งกายอนัเป็นนิรนัดร์ท่ีผดุขึน้โดยสญัชาตญาณจากสิง่แวดล้อม

เดิม ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว น�าไปสู่คอลเล็กชั่นประจ�าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022  

จากมิว มิว โดย มิวเซีย พราด้า ซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากการอ้างอิงและตีความ

หมายจากความเป็นจรงิ โดยเป็นการน�าสิง่ท่ีมอียู่หรอืจากสิง่ทีเ่คยเกิดขึน้มาสร้าง

สรรสิ่งใหม่

เครื่องแต่งกายในซีซั่นน้ียึดรากฐานของความคลาสสิกจากเสื้อผ้าที่ใส่ได้ในชีวิต

ประจ�าวัน เช่น กางเกง เสื้อไหมพรมถัก เสื้อเชิร์ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อสูท และเดรส

เข้ารูป เป็นต้น โดยน�าเสื้อผ้สพ้ืนฐานเหล่านี้มาตีความใหม่เพ่ือค้นหาสัดส่วนท่ี

แปลกตา ผ่านการตัดเป็นช้ินส่วนต่าง ๆ โดยยังคงคาแรกเตอร์ส�าคัญของแต่ละ

ชิ้นเอาไว้ หากแต่ได้ปรับเปลี่ยนสถานะและรูปร่างให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างน่า

สนใจ อาทิ กางเกงขาวยาวที่ถูกตัดให้กลายเป็นกระโปรงสั้น เสื้อไหมพรมถักและ 

เสื้อเชิร์ตถูกตัดให้สั้นข้ึนเพ่ือโชว์สรีระของผู้สวมใส่ โดยทิ้งขอบและตะเข็บปล่อย

รุ่ยเพ่ือแสดงอัตลักษณ์งานฝีมือแบบด้นสดไม่ปรุงแต่ง อีกทั้งแนวคิดการด้นสด

นี้ยังต่อยอดไปสู่การร่วมงานระหว่างมิว มิว กับ นิวบาลานซ์  (New Balance) 

แบรนด์รองเท้าชั้นยอดจากอเมริกาที่น�ารองเท้าสนีกเกอร์สรุ่น 574 มาใส่ไอเดีย

และรายละเอียดเพ่ิมเติมลงไป พร้อมเสนอออกมาสามเฉดสี อย่าง สีขาว สีกากี 

และสีน�า้เงินเดนิม

ในขณะเดยีวกัน เสือ้ผ้ากลางคนืยังคงเป็นการตคีวามด้วยคอนเซป็ต์ความเป็นจรงิ

เช่นเดิม ผ่านการตัง้ค�าถามว่าเสือ้ผ้าแบบไหนทีค่นต้องการในชวิีตจรงิ รปูทรงแบบ

ไหนที่สามารถใส่เช้าจรดเย็นได้ การมองหาสิ่งเดิมรอบ ๆ ตัวและสกัดออกมาให้

เป็นเสือ้ผ้าในแบบทีทุ่กคนต้องการ หากแต่เพ่ิมการยกระดบัด้วยงานฝีมอืเลือ่งชือ่

อย่างการปักประดบับนเดรสและชดุสทูสดุคลาสสกิเพ่ือถ่ายถอดให้เสือ้ผ้าเหมาะ

ส�าหรับงานกลางคืน

เน่ืองจากความเป็นจริงมักจะมาคู ่กับความชวนฝันเหนือจินตนาการเสมอ 

การแสดงแฟชั่นโชว์ของมิว มิว ครั้งนี้จึงถือเป็นการผสานระหว่างสองโลกเข้า

ด้วยกันท้ังโลกแห่งความจริงและความฝันเสมือนจริง ซึ่งได้ศิลปิน มาเรียม  

เบนนานี (Meriem Bennani) มาถ่ายถอดมุมมองของคอลเล็กชั่นผ่านการเล่า

เรือ่งในรปูแบบไลฟ์สตรมีมิง่ด้วยภาพยนตร์ทีน่�าแสดงโดยแม่ของเธอเอง เป็นการ

สื่อสารความสัมพันธ์ทับซ้อนระหว่างผู้หญิงและแฟชั่น อีกทั้งยังเป็นการน�าเสนอ

แฟชั่นโชว์แบบสองรูปแบบในเวลาเดียวกันเพ่ือเบลอเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่ง

ความจริงและโลกเสมือนจริงแบบไร้รอยต่อ

และเพื่อเป็นการตอกย�า้ไอเดียเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง บริษัท AMO จึงเนรมิตสถาน

ที่จัดแสดงโชว์ประจ�าอย่าง Palais d’Iena ให้เป็นรันเวย์คดเคี้ยวไปมาบนพ้ืนที่

บริเวณรอบ ๆ และเซ็ตเก้าอี้ส�านักงานย่ีห้อ Eames จ�าลองให้ผู้ชมเสมือนน่ังอยู่

ในออฟฟิศเพ่ือล้อไปกับภาพยนตร์โดยคงสถาปัตกรรมแบบเดมิไว้ ซึง่ในทุก ๆ  ช่วง

ของรนัเวย์จะปรากฎชิน้งานรปูกล้องสองตาทีเ่บนนานตีัง้ใจใช้มาคัน่กลางระหว่าง

รันเวย์เพ่ือสื่อถึงการปฏิรูปการรับชมแฟชั่นโชว์และเป็นการสร้างประสบการณ์

แบบใหม่ผ่านภาพยนตร์ของเธอผสมกับแฟชั่นโชว์ที่เดินจริง เสื้อผ้าของมิว มิว 

คอลเลก็ชัน่นีจ้งึเป็นการผสมผสานระหว่างสองโลกเพ่ือก่อให้เกิดงานสดใหม่ แก้ไข

ความเป็นจริง และเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ชม

พบกับคอลเล็กชั่น MIU MIU SPRING/SUMMER 2022 ได้ที่ร้าน มิว มิว สาขา

สยามพารากอน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเอ็มควอเทียร์

โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ Miu Miu

00





Point of view 

การแปรเปลี่ยนของงานศิลป์

ด้วยอายุเพียง 35 ปี  อีวา  จสัควิีซ ได้วาดภาพผูห้ญงิทีแ่สนพิเศษ

หลายภาพ ซึ่งเป็นภาพที่มีการวาดมาแล้วโดยจิตรกรท่านอื่น

ในหลายศตวรรษท่ีผ่านมา อีวาได้ร�่าเรียนเทคนิคการวาดภาพ

ในช่วงเวลาสิบปีขณะเรียนท่ี Académie des beaux-arts de 

Dantzig ในโปแลนด์ และไปศกึษาต่อทีเ่มอืงคาร์โคว  (Krakow) 

ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ ท�าให้เธอได้รบัศาสตร์ของงาน

ศิลป์อย่างสมบูรณ์ เธอเป็นผู้ที่มีการท�างานในโปรเจ็กต์ท่ีกว้าง

ใหญ่ย่ิงข้ึน และให้ความคดิทีส่วนทางในงานของเธอ ท�าให้หวน

คดิถึงอาร์ทสิต์ในกลุม่ Appropriationist Art ชาวอเมรกัินหลาย

คนในยุค 70‘s ซึ่งเป็นกลุ่มที่น�าเอาผลงานที่มีชื่อเสียงมาท�าซ�้า 

โดยการเข้าถึงงานร่วมสมัยทางอินเตอร์เน็ตหรือการใช้ภาพใน

ประวัติศาสตร์ที่เกือบจะทุกคนต่างรู้จักกันดีมาปรับเปลี่ยน

ภาพบุคคลต่างๆของ อีวา จัสคีวิซ แสดงให้เห็นภาพของชีวิต

ตามความเป็นจริงในมุมต่างๆ ท้ังเสื้อผ้าและทรงผมชี้ให้เห็น

ฐานะทางสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ท่าทางหรือเครื่องเพชร  

หลังจากภาพที่ได้รับการปรับเปลี่ยน สิ่งเหล่าน้ียังคงเหลืออยู่

บ้างและมีการจัดวางในท่าทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่าง 

น่าสนใจ หัวใจในการท�างานศิลป์ของอีวา จัสคีวิซ คือการน�า

เอาประวัติศาสตร์การวาดภาพคลาสสิกและสมัยใหม่มาผสาน

กบัความเหนอืจรงิ (Surrealism) ในแบบของศตวรรษทีย่ีิ่สบิเอด็ 

นับต้ังแต่ ปี 1807 งานของ หลุยส์ เลโอโปล บอยลี่ (Louis 

Léopold Boilly) ภาพของ มาดาม แซง-อองจ์ เชอวริเยร์ (Mme  

Saint-Ange Chevrier) ขนาดสูง 80 เซนต์ ชี้ให้เห็นดวงตา

ที่มองไปยังท้องฟ้า ใบหน้าท่ีอวบอ้วนบอกถึงความมั่นใจใน

ตัวเอง ส�าหรับเวอร์ชั่นท่ีเป็นของ อีวา จัสคีวิซ ซึ่งมีขนาดสูง

กว่าสองเมตร ไม่มีใบหน้าอวบอ้วนพร้อมกับสายตาท่ีมาดมั่น

นั้นแล้ว  ใบหน้าถูกปกปิดด้วยผ้าชนิดเดียวกับชุดที่ใส่ พร้อม

กับพืชพันธุ์ไม้ที่หลากหลายและปอยผมพันปิดอยู่ ส�าหรับภาพ 

พอร์เทรตของ อลซิาเบท โบรเคนฮอส (Elisabeth Brockenhuus) 

ที่น�ามาท�าใหม่เป็นภาพท่ีวาดโดย คริสทอฟเฟอร์ วิลเฮม 

เอ็กเคอร์สเบิร์ก (Chrisoffer Wilhelm Eckersberg) ในปี 1817  

ผมของมาดามโบรเคนฮอสถูกน�ามาขดวนไปรอบใบหน้าของเธอ

จนปิดสนิทราวกับเป็นผ้าคลุมหน้า 

วิธีการท�างานนี้เป็นงานที่ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น เมื่ออาร์ทิสต์น�า

เอาผลงานที่ไม่ใช่ผลงานคลาสสิกมาท�า อย่างเช่น การน�าเอา

ภาพที่โด่งดังชื่อ L’Invention collective ของ เรอเน มากริตต์ 

(René Magritte) ที่วาดในปี 1935 เมื่อน�ามาปรับแล้วจะยัง

คงดูคล้ายงานดั้งเดิมหรือไม่ ค�าตอบของเธอคือไม่ต้องการ

ให้ภาพท่ีปรับแล้้วดูเหมือนกับงานดั้งเดิม หากเป็นงานใน

โปรเจ็กต์ของ อีวา จัสคีวิซ ในการปรับเปล่ียนภาพของหญิง

สาวทีท่อดกายลงบนพ้ืนทรายและมศีรษีะเป็นรปูปลา ทกุอย่าง

ดซูบัซ้อนเมือ่ อวีา จสัควิีซ น�ามาท�าใหม่ อย่างเช่นงานของ สเต

อร์ตวองต์ (Sturtevant) ซึง่มัน่ใจว่างานของเขาเทียบได้กับงาน

ของอาร์ทิสต์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอีวา จัสคีวิซ น�ามาปรับเปลี่ยน โดย

อ้างว่าเป็นของจรงิ ทัง้ท่ีเป็นงานท�าข้ึนใหม่จากของเดมิเหมอืน

ดังเช่นงานในวงการดนตรี อีวาได้น�าผลงานมาท�าใหม่ อย่าง

เช่นชิ้นงานที่เป็นย่ิงกว่างานแอ็ปสแทร็กต์ (Abstract) ของ 

พอล คลี (Paul Klee) ที่วาดโดย วาสซิลี คันดิงสกี ( Vassily 

Kandinsky) หรือ ของ ฌอง เม็ตซิงเกอร์ ( Jean Metzinger)  

อีวา จัสคีวิซ ท�างานเก่ียวกับเอกสารบางส่วนที่เก่ียวข้องกับ

ภาพวาดท่ีถูกท�าลายหรอืสญูหายไป หรอืวาดภาพรปูแกะสลกั

อย่างงานที่ชื่อ Grande Tête (1912) ของ (Otto Freundlich) 

หรืองานปั้นท่ีกลุ่มนาซีไม่ได้จัดว่าเป็นงานศิลปะที่ได้รับการ

ยอมรับ

ภาพวาดเหล่านี้ให้ภาพท่ีชัดเจนและดูสบายตาและมีขนาด

ตามคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องส�าหรับภาพในสถานที่จริง การปรับ

เปล่ียนภาพมักจะพบในงานที่ผลิตออกมาเป็นจ�านวนมาก 

และไม่พบบ่อยนักในการวาดภาพท่ีต้องใช้การท�างานหลายวิธี 

“ภาพวาดของฉันทุกภาพต้องใช้สีซ้อนกันหลายชั้น และใช้วิธี

การที่เป็นงานแบบห้องแล็ปพร้อมกับกรรมวิธีมากมาย เพราะ

ฉันจะทุ่มเทให้กับความส�าคัญของรายละเอียดต่างๆ และใช้

เวลาหลายวันเพื่อท�าให้ภาพออกมางดงามที่สุด” อีวา จัสคีวิซ 

อธิบาย เป็นเรือ่งท่ีดท่ีีอาร์ทสิต์ให้ความเอาใจใส่กับการท�างาน 

เพราะผู้คนก็ยังต้องการทราบถึงวิธีการท�างานกับภาพเก่าแก่

ให้งดงามราวกับเป็นผลงานของตนเอง ท�าให้เห็นชิ้นงานท่ีมี

ความแตกต่างที่ดึงดูดสายตาท�าให้เราสนใจ.

อีวา  จสัควีซิ (Ewa Juskiewicz) นักวาดภาพท่ีได้รบัการยอมรบั

ในผลงานในอายุเพยีง 35 ปี ด้วยผลงานท่ีโดดเด่นบนผืนผ้าใบ

เพือ่การตคีวามใหม่ภายใต้ภาพพอร์เทรตท่ีน่าฉงนและขดัแย้ง

กับธรรมชาติ

โดย เอริก ทร็องซี (Éric Troncy) แปลและเรียบเรียง อมรสิริ บุญญสิทธิ์

หน้าถัดไป: Untitled (หลังจาก Alexan-

der Roslin) [2018]. สีน�้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 60 ซม.

หน้าคู่ถัดไป

ซ้าย: Untitled (หลังจาก Charles How-

ard Hodges) [2019] สีน�้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 115 x 90 ซม.

ขวา: Sisters (หลังจาก Anton Graff) 

[2014]. สีน�้ามันบนผ้าใบขนาด 142 

x 116ซม.

หน้าคู่ถัดไป

ซ้าย: Portrait of a Lady (หลัง Louis 

Léopold Boilly) [2019]. สีน�้ามันบน

ผ้าใบขนาด 200 x 160 ซม.

ขวา: A Rest (หลังจาก Anton Einsle) 

[2014]. สีน�้ามันบนผ้าใบขนาด 180 x 

125 ซม.

Ew
a 

Ju
sz

kie
w

ic
z/

Al
m

in
e 

Re
ch

 G
al

le
ry





Mademoiselles
Photography Ashish Pradhan

Style & Artistic Direction Amornsiri Boonyasit



ชุดเดรสยาวสีด�าแต่งสร้อยสีทอง ท้ังหมดจาก 

Versace. เครื่องประดับ Beauty Gems.



คอลเล็กชั่นนาฬิกา YELLOW GOLD

ที่เชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณ

ต้นก�าเนิดของ HUBLOT 

อูโบลท์ (Hublot) เผยโฉมนาฬิกา 6 รุ่นสุดเอกซ์คลูซีฟจากคอลเล็กชั่นคลาสสิค 

ฟิวชั่น (Classic Fusion), บิ๊ก แบง (Big Bang) และสปิริต ออฟ บิ๊ก แบง (Spirit 

of Big Bang) ทีร่งัสรรค์ขึน้จากเยลโลโกลด์ ซึง่อทุศิให้กับวสัดอุนัเป็นทีช่ืน่ชอบของ

แบรนด์ซึ่งหวนคืนกลับมาอีกครั้งจากเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว

อูโบลท์ได้จับถึงหัวใจอันเป็นแก่นแท้ด้ังเดิมของโรงงานการผลิตอย่างการผสม

ผสานระหว่างทองค�าและยางอีกครั้งภายใต้ความสวยงามสไตล์สปอร์ตและทัน

สมัย ซึ่งคอนเซปต์ดั้งเดิมของนาฬิกาสปอร์ตร่วมสมัยนี้ถือเป็นนาฬิกาท่ีโดดเด่น

อย่างมาก ณ เวลาที่ได้เริ่มต้นแบรนด์มากว่า 40 ปี

และผลงานทั้ง 6 รุ่นนับเป็นตัวแทนบางส่วนของประวัติศาสตร์แห่งโรงงานการ

ผลิตและวิถีการสร้างสรรค์ที่อูโบลท์ได้ยึดมั่นเพ่ือขับเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งเป็นดั่ง

เส้นทางที่ชัดเจนเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่อูโบลท์เป็นในอดีตสู่ปัจจุบันและต่อ

ไปในอนาคต ผ่านแผนภูมิประวัติศาสตร์ 40 กว่าปีแห่งความเชี่ยวชาญ ความคิด

สร้างสรรค์ ความช�านาญทางด้านเทคนิค ทัง้หมดหลอมรวมกลายเป็นต�านานแห่ง

การก่อตั้งและการสร้างสรรค์ขึ้นมากมาย โดยเริ่มต้นจากผลงานเพียงรุ่นเดียวอัน

โดดเด่น นั่นคือ คลาสสิค ออริจินัล (Classic Original) ของปี ค.ศ. 1980

ในปัจจบุนัแต่ละผลงานได้สร้างซึง่บทใหม่แห่งการผจญภยัอนัย่ิงใหญ่ของอโูบลท์ 

ทั้งการถือก�าเนิดของคอลเล็กชั่นคลาสสิค ฟิวชั่น (Classic Fusion) บิ๊ก แบง (Big 

Bang) และสปิรติ ออฟ บิก๊ แบง (Spirit of Big Bang) รวมถึงศลิปะของการประดบั

ตกแต่งอญัมณี งานสลกัเสลาแบบสเกเลตนั และการบกุเบกิสร้างสรรค์นวัตกรรม

กลไกครั้งแรกอีกมากมายที่เป็นผลิตผลของโรงงานการผลิตแห่งนี้ และด้วยวิถีใน

ความเป็นตัวของตัวเองท�าให้สิ่งที่แต่ละรุ่นนั้นมีคล้ายกันคือการหลอมรวมไว้ซึ่ง

องค์ประกอบด้านความสวยงามและความเชีย่วชาญทางเทคนคิอนัเป็นเอกลกัษณ์

ของอูโบลท์ พร้อมท้ังองค์ประกอบพ้ืนฐานส�าคัญเดียวกันจากการผสมผสานของ

เยลโล โกลด์ และสีด�า

ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้นั้นได้ถูกถ่ายทอดผ่านหัวใจส�าคัญสูงสุดของนาฬิการุ่น คลาสสิค 

ฟิวชั่น โครโนกราฟ (Classic Fusion Chronograph) กับครั้งแรกของการผลิตขึ้น

ด้วยเยลโล โกลด์ ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน 42 มม. ขับเคลื่อนด้วย

โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์

Watch

กลไกจกัรกลไขลานอตัโนมตัแิบบไบคอมแพกซ์ (bicompax) ด้วยความแม่นย�า มี

เอกลักษณ์และเป่ียมด้วยสไตล์ ตอกย�า้ถึงความเป็นท่ีหน่ึง ความเป็นต้นต�ารบั และ

ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมเีพียงหน่ึงเดยีว ตามมาด้วยผลงานอนัทนัสมยัของบิก๊ แบง 

อินทิกรัล (Big Bang Integral) ที่รังสรรค์ขึ้นจาก เยลโล โกลด์ ทั้งเรือน (ตัวเรือน 

ขอบตวัเรอืน และสายสร้อยข้อมอืแบบผสาน) โดยในเวอร์ชัน่นีไ้ด้รบัการออกแบบ

ขึ้นจากแท่งเด่ียวของทองค�าแท้ และยังมีให้เลือกในเวอร์ชั่นประดับเพชรท้ังเรือน 

ร่วมกับเวอร์ชั่นโอต์ ยอแอลเลอรี (Haute Joaillerie) อันงดงามหรูหราสูงสุด 

ขณะที่นาฬิกาอีกสามรุ่นอันเป็นไอคอนิคของเจเนอเรชั่นล่าสุดภายในคอลเล็ก

ชั่นอันร่วมสมัยของอูโบลท์น้ันประกอบด้วยเรือนเวลาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะหน่ึง

เดียวบิ๊ก แบง ยูนิโค (Big Bang Unico) และความโดดเด่นแห่งสถาปัตยกรรม

โครงสร้างของสปิริต ออฟ บิ๊ก แบง (Spirit of Big Bang) โดยในคอลเล็กชั่นบิ๊ก

แบงนี้ยังเป็นนับครั้งกับการเผยโฉมภายใต้ตัวเรือนขนาด 42 มม. ที่ท�าจากเยลโล 

โกลด์ ทั้งหมด พร้อมด้วยสายยางและกลไกยูนิโค (Unico) ท้ังยังเป็นตัวแทน

อันสมบูรณ์แบบท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคติพจน์แห่งโรงงานการผลิตของอูโบลท์  

พร้อมการบรรจุด้วยกลไกคาลิเบอร์ที่ส�ารองพลังงานได้นาน 3 วัน กับรูปลักษณ์

อันสง่างามภายนอกซึ่งผสมผสานระหว่างเยลโล โกลด์ สีด�าเข้ม เข้ากับงานตก

แต่งแบบสเกเลตัน รวมถึงสมรรถนะและพลังอย่างแท้จริง

ปิดท้ายด้วยการสร้างสรรค์ของสปิริต ออฟ บิ๊ก แบง (Spirit of Big Bang) ที่ใน

เวอร์ชั่นใหม่นี้ได้ตอกย�้าถึงงานออกแบบอันโดดเด่น ซึ่งใช้รูปทรงของตัวเรือน

ตอนโน (tonneau) อันประณีตวิจิตร พร้อมด้วยเส้นสายแนวตรงและโค้งสลับกัน 

ถ่ายทอดผ่านมิติของพ้ืนผิวแบบขัดเงาและปัดด้านซาตินของเยลโล โกลด์ อัน

แวววาวเจิดจรัสยามต้องแสงในเวอร์ชั่น 42 มม. พร้อมกลไกสเกเลตัน และมา

พร้อมระบบสายวัน คลิก (One Click) ท่ีสามารถถอดเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับรุ่น

บิก๊แบง (Big Bang) และขบัเคลือ่นด้วยกลไกคาลเิบอร์ HUB4700 (เอชยูบ4ี700) 

หนึ่งในกลไกอันเที่ยงตรงแม่นย�าสูงสุดด้วยอัตราการท�างานความถ่ี 5 เฮิรตซ์ 

(36,000 ครั้ง/ชั่วโมง) 

พบกับคอลเล็กชั่นนาฬิกา Yellow Gold จาก Hublot ที่ร้าน Hublot สาขาเซ็นทรัล 

เอ็มบาสซี




