แนวทางของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำ�สำ�คัญ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย การสร้างสรรค์ศิลปะ ความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ศลิ ปะและพิพธิ
ภัณฑ์ศิลปะในประเทศญี่ปุ่น ได้รับทุนสนับสนุนในการเขียนรายงานบางส่วนจากทุนอุดหนุน
โครงการ / การวิจยั / การสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

Silpakorn University Journal of Fine Arts Vol.2(1) 2014 51

JRNL vol2(1).indd 51

2014/09/04 10:46

บทคัดย่อ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการจัดแสดงศิลปะประเภทต่างๆ เป็นหนึ่งในสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นให้
ความสนใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็นต้นมา สถาบันนีม้ คี วามเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการในตัวเองมาโดย
ตลอด อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและวิธี
การสร้างสรรค์ศลิ ปะส่งผลต่อการจัดแสดงและการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ พิพธิ ภัณฑ์เปลีย่ นจากพืน้ ที่
เป็นกลางมาเป็นพืน้ ทีท่ มี่ สี ว่ นร่วมในการสร้างบรรยากาศ กำ�หนดประสบการณ์และเนือ้ หาร่วม
กับงานศิลปะ ไปจนกระทั่งพิพิธภัณฑ์กับศิลปะเป็นเนื้อหาเดียวกันอย่างแยกไม่ออก
กล่าวนำ�
การสะสมงานศิลปะเพือ่ จัดแสดงและการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะเป็นหนึง่ ในสถาบันทางสังคม
วัฒนธรรมที่มีความสำ�คัญต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของมนุษย์ ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ให้
ความสำ�คัญต่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะมาโดยตลอด พิพิธภัณฑ์แห่งแรกในประเทศนี้สร้างขึ้นตั้งแต่
ค.ศ. 1877 เนื่องในการจัดแสดงผลผลิตแห่งชาติครั้งที่ 1 ที่มีการจัดแสดงศิลปะโบราณร่วม
ด้วย หลังจากนั้นมาก็มีการจัดแสดงในลักษณะนี้หลายครั้ง โดยที่ในช่วงแรกจะมีชื่อว่า
พิพธิ ภัณฑ์ (Hakubutsukan - 博物館）ยังไม่ได้ใช้ชอ่ื ว่าพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ (Bijitsukan - 美術館) 1
หลังจากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนามาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีลักษณะแบบปัจจุบันคือมีการสะสม
งานศิลปะ มีการจัดแสดง มีแผนกดูแลรักษาศิลปะ ทั้งหมดนี้เพื่อการจัดแสดงงานศิลปะต่อ
สาธารณชน ฯลฯ
ในแง่ประวัติศาสตร์ ชนชั้นสูงของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ (Edo Period ค.ศ. 1603-1868) มี
วัฒนธรรมการสะสมศิลปะอยู่แล้ว งานศิลปะดังกล่าวรวมความตั้งแต่ภาพวาดฉากกั้นห้องที่
ต้องใช้ในชีวติ ประจำ�วันภายในอาคารรูปแบบต่างๆ, ภาพวาดม้วน, ภาพพิมพ์ทเี่ รียกว่าอุคโิ ยะ
เอะ (ukiyoe เฉพาะกรณีนี้คนชั้นกลางในเอโดะหรือโตเกียวเป็นคนสะสมสำ�คัญ), เครื่องปั้น
ดินเผากลุม่ ทีเ่ ป็นถ้วยชา (กรณีนสี้ มั พันธ์กบั วัฒนธรรมการชุมนุมชาทีแ่ พร่หลายมาก), อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมชาเช่นกาต้มน้ำ� ถ้ำ�ชา ไม้ตักชา ไม้คนชา แจกันดอกไม้ เป็นต้น
ไปจนกระทั่ง พระพุทธรูป ฯลฯ งานเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ส่วน
หนึ่งนำ�เข้ามาจากประเทศจีน เกาหลีหรืออื่นๆ การสะสมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการชื่นชมเป็น
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ส่วนตัวและรักษาประวัติศาสตร์มากกว่าการสะสมเพื่อการจัดแสดงต่อสาธารณะจึงไม่ได้มี
ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ แต่งานสะสมเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานที่สำ�คัญของพิพิธภัณฑ์ใน
ญี่ปุ่นในยุคต่อมา
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะแบบทีเ่ ข้าใจกันในปัจจุบนั เกิดขึน้ หลังจากได้รบั อิทธิพลจากตะวันตกแล้ว การ
สะสมงานศิลปะจากตะวันตกทัง้ โดยรัฐบาลและเอกชนก็เริม่ ขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 หรือ
สมัยเมจิ (Meiji Period ค.ศ. 1868-1912) นอกจากการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่เป็นของรัฐ เอกชน
รายแรกทีท่ �ำ การสะสมผลงานศิลปะจากตะวันตกจนสามารถก่อตัง้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์สามารถเปิด
ให้สาธารณะเข้าชมคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮะระ (Ohara Museum of Art) เมื่อค.ศ. 1930 ซึ่ง
ในระยะหลังสะสมและจัดแสดงผลงานจากศิลปินญีป่ นุ่ ด้วย ส่วนเอกชนทีส่ ะสมงานศิลปะญีป่ นุ่
เป็นหลักคือพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะโทะคุกะวะ (Tokugawa Art Museum) เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่
ค.ศ. 1935 2
การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมากของประเทศญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1980 ทำ�ให้บริษัท
เอกชนสามารถสะสมงานศิลปะได้อยางกว้างขวางและเกิดพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะมากขึน้ แต่ทสี่ �ำ คัญ
ที่สุดคือนโยบายกระจายรายได้และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลาง โครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างภายในประเทศ (infrastructure) จำ�นวนมาก อาคารสาธารณะประเภท
ต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำ�จังหวัดไปจนประจำ�เมืองใหญ่ 3 แนวทางของอาคาร
สาธารณะสมัยนั้นคือมีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่าต้องรองรับการศึกษาของคน
จำ�นวนมากและรัฐสามารถจัดงบประมาณที่เพียงพอมารองรับ ปัญหาคือเมื่อมีเยอะเกินไปจน
ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทุกๆ ครั้ง จำ�นวนคนเข้าพิพิธภัณฑ์ลดลงตามลำ�ดับ ตัวเลข
ชี้ว่าในปีค.ศ. 1993 คนญี่ปุ่นเข้าชมพิพิธภัณฑ์จำ�นวน 40 ล้านคน (หรือครั้งแล้วแต่จะนับ)
ตัวเลขนี้เมื่อเฉลี่ยกับจำ�นวนประชากรรวมประมาณ 120 ล้านคน เท่ากับคนญี่ปุ่นหนึ่งในสี่เข้า
พิพธิ ภัณฑ์ไปดูงานศิลปะ อย่างก็ตาม การสำ�รวจต่อเนือ่ งรายงานว่าผ่านไปสิบปี ในค.ศ. 2003
จำ�นวนคนเข้าพิพิธภัณฑ์ลดลงเหลือ 30 ล้านคน เท่ากับลดลงไปประมาณร้อยละ 25 4 ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษายังคงใกล้เคียงเดิม
นั่นเป็นเหตุที่ทำ�ให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ก่อสร้างหลังจากยุคนั้นต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้
ถี่ถ้วนขึ้น แนวโน้มหนึ่งที่เห็นได้ทันทีคือพิพิธภัณฑ์มีขนาดเล็กลงมาก และมีแนวทางของการ
ออกแบบอาคารที่สอดคล้องกันกับกระบวนการสร้างสรรค์ ความหมาย รูปทรงหรือสื่อต่างๆ
ของงานศิลปะ นอกจากนี้จากการที่งานศิลปะให้ความสำ�คัญมาทางผู้ชมในกระบวนการ
สร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมเป็นหลัก จากเดิมที่เป็นผู้ดูเงียบๆ งานศิลปะร่วม
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สมัยบางชิ้นถึงกับจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีผู้ชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ตัวเองให้สอดคล้องกันไป
ข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ
จากการสำ�รวจเอกสารเช่นนิตยสารและหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย 5 และจากการเดินทางสำ�รวจภาคสนามด้วยการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ พบว่า
ในเบื้องต้นสามารถแบ่งข้อมูลพิพิธภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ อย่างไรก็ตามการแบ่งนี้เพื่อให้
เห็นเป้าหมายหลักของพิพธิ ภัณฑ์แต่ละแห่งเท่านัน้ เพราะพิพธิ ภัณฑ์บางแห่งก็มลี กั ษณะเฉพาะ
ที่สามารถสังกัดอยู่ในกลุ่มได้มากกว่าหนึ่ง
1 พิพธิ ภัณฑ์แสดงเดีย่ ว สำ�หรับจัดแสดงงานคนเดียว สร้างแบบเฉพาะเจาะจง เช่น พิพธิ ภัณฑ์
โทะมิฮิโระ (Tomihiro Museum), พิพิธภัณฑ์สวนอิสะมุ โนะกุจิ (Isamu Noguchi Garden
Museum, Japan) พิพิธภัณฑ์ศิลปะสะกะวะ ห้องจัดแสดงระคุ คิจิสะเอะมง (Sagawa Art
Museum, Raku Kichizaemon Gallery)
2 พิพธิ ภัณฑ์เน้นกิจกรรมศิลปะ พิพธิ ภัณฑ์กลุม่ นีไ้ ม่เน้นสะสมผลงานศิลปะ ถ้าจะมีบา้ งก็ตอ้ ง
พิเศษเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้จะเน้นกิจกรรมและการจัดแสดงชั่วคราว, เวิร์ค
ช็อป, ห้องสมุด ฯลฯ ไปเลย ตัวอย่างคือ ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยอะโอะโมะริ (Aomori Contemporary Art Center), พิพิธภัณฑ์อะคิโนะ ฟุคุ (Akino Fuku Museum)
3 พิพิธภัณฑ์งานมอบหมายเฉพาะ พิพิธภัณฑ์แบบนี้มีงานสะสมที่เป็นงานมอบหมายเฉพาะ
(commission work) โดยเฉพาะ โดยศิลปินและสถาปนิก ภัณฑารักษ์และฝ่ายบริหารจะพูด
คุยกันเพือ่ หาแนวทางร่วม คัดเลือกศิลปินให้ตรงกับแนวความคิดของแต่ละแห่ง หาทางในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเช่นเลือกสถาปนิกหรือจัดการประกวด ไปจนการจัดการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ตัวอย่างคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 21 คะนะซะวะ (21st Century
Museum of Contemporary Art, Kanazawa) และศูนย์ศิลปะโทะวะดะ (Towada Art
Center), พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะโอะโมะริ (Aomori Art Museum)
4 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอกชน นำ�เสนองานสะสมส่วนบุคคล แม้จะมีประวัติเก่าแก่ มีทั้งแบบที่
ค่อนข้างใหญ่เช่นพวกที่สะสมงานศิลปะมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเช่นกรณีของ
Ohara Museum และแบบเล็ก แต่ในปัจจุบันมีหลายกรณีเช่น Ota House Museum ใช้ส่วน
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หนึ่งของบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพราะแสดงงานของตัวศิลปินเอง ที่ศึกษาได้ชัดเจนในงาน
วิจัยนี้มีตัวอย่างที่เด่นชัดคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะมุระ คีธ แฮริ่ง (Nakamura Keith Haring
Museum) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะคันโน (Kanno Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กไปจน
เล็กมาก
5 พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีม่ วี ธิ กี ารเฉพาะตัว กลุม่ ผูบ้ ริหารจัดการจะมีแนวคิดทีช่ ดั เจนในกระบวนการ
สร้าง ตั้งแต่เลือกศิลปินที่เข้ามาจัดแสดง คัดเลือกสถาปนิก ไปจนกระทั่งวิธีการเข้าชมให้
สอดคล้องกับรสนิยมของผู้เข้าชม (ชาวญี่ปุ่น) และเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ ซึ่งในกรณี
นีค้ อื Setouchi International Art Festival ซึง่ เป็นงานแบบสามปีครัง้ กรณีศกึ ษาคือ พิพธิ ภัณฑ์
จิจู (Chichu Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะลี อุฟัน (Lee Ufan Museum) พิพิธภัณฑ์เทะชิมะ
(Teshima Art Museum) โครงการศิลปะเกาะอินุจิมะ “เสะอิเร็นโชะ” Inujima Art Project
“Seirensho” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1 พิพธิ ภัณฑ์แสดงเดีย่ ว
หมายถึงพิพิธภัณฑ์สำ�หรับจัดแสดงงานศิลปินคนเดียว พิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้แพร่หลายมากใน
ประเทศญีป่ นุ่ นับตัง้ แต่ชว่ งปลายทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา เหตุผลนัน้ มีหลายประการ อย่าง
แรกเป็นเพราะความหมายของคำ�ว่าศิลปะเอง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่างานหัตถกรรมบางสาขา
เช่น ถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผา ภาพวาด ไปจนกระทั่งดาบ ฯลฯ เป็นของที่สะสมกันมาในตระ
กูลใหญ่ๆ ตั้งแต่สมัยเอโดะ งานหัตถกรรมดังกล่าวยังคงมีศิลปินสร้างสรรค์อยู่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีย้ งั มีศลิ ปินทีส่ ร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยจำ�นวนมากทำ�งานศิลปะต่อ
เนื่องตลอดช่วงชีิวิต เมื่อมีระบบการเก็บรักษาที่ค่อนข้างดีก็มักจะเกิดแนวคิดในการสร้าง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อแสดงและเก็บรักษาผลงานเอาไว้
พิพิธภัณฑ์โทะมิฮิโระ
Tomihiro Museum		
อาคารปัจจุบัน ค.ศ. 2005
พิพิธภัณฑ์นี้เป็นของเมืองที่เป็นบ้านเกิดของศิลปินและจัดแสดงผลงานของศิลปินที่ชื่อ โทะมิ
ฮิโระ โคชิโน (Tomohiro Koshino เกิดค.ศ. 1946) แต่เดิมโคชิโนเป็นครูและโค้ชยิมนาสติกใน
โรงเรียน เมือ่ อายุได้ 24 ปี ในค.ศ. 1970 คุณครูเกิดอุบตั เิ หตุทุ คี่ อระหว่างการฝึกสอนให้นกั เรียน
อาการบาดเจ็บรุนแรงส่งผลให้เป็นอัมพาตตัง้ แต่คอลงมา ระหว่างทีน่ อนรักษาตัวในโรงพยาบาล
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(ซึ่งกินเวลาทั้งหมด 9 ปี) โคชิโนเริ่มหัดเขียนตัวหนังสือและวาดภาพโดยการคาบดินสอและ
พูก่ นั ไว้ในปาก ช่วงแรกๆ ก็เป็นการเขียนตัวอักษรง่ายๆ จากนัน้ ก็เริม่ วาดเป็นรูปมากขึน้ เรือ่ ยๆ
คุณแม่จะเป็นคนคอยถือสมุดวาดรูปเอาไว้ในระยะใกล้ๆ กับใบหน้าในขณะทีค่ ณุ โฮชิโนจะนอน
ตะแคงงับพู่กันหรือดินสอโดยคุณแม่เป็นคนผสมสีให้ตามที่คนไข้บอก
การวาดภาพกลายเป็นการบำ�บัดจิตให้สงบ เพราะการนอนอยู่บนเตียงโดยขยับเคลื่อนไหว
ร่างกายไม่ได้ยอ่ มทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ภาพส่วนใหญ่ทโี่ คชิโนวาดเป็นภาพดอกไม้หรือ
ต้นไม้ใบหญ้า หรือเรียกกว้างๆ ว่าเป็นภาพธรรมชาติใกล้ตัว ลักษณะเด่นของภาพวาดของ
คุณโฮชิโนคือมีขนาดเล็กและเป็นมุมเล็กๆ (เนื่องจากข้อจำ�กัดทางกายภาพของผู้วาดเอง)
เมื่อเทียบกับการวาดภาพดอกไม้ในฐานะหุ่นนิ่งที่มักจะวาดให้เห็นเต็มแบบที่จัดไว้
โฮชิโนมักจะเขียนบทกวีสั้นๆ ประกอบภาพ (บางท่านเรียกว่าเป็นภาพประกอบบทกวี) วิธีนี้
เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นเรียกว่า ไฮกะ (haiga) บทกวีในไฮกะมักจะอยู่ในรูปแบบของ
ไฮคุที่สั้นกระชับแต่เอื้อให้เกิดการตีความที่หลากหลาย บทกวีของคุณโฮชิโนแม้จะไม่ได้
พยายามรักษาฉันทลักษณ์ของไฮคุ แต่ก็เป็นมุมมองแบบเดียวกันคือการมองโลกที่เรียบง่าย
จากแง่มมุ เล็กๆ แล้วทำ�ความเข้าใจกับโลกหรือจักรวาลทีก่ ว้างใหญ่ เมือ่ ผ่านรูปแบบของภาษา
ที่เป็นภาษาประจำ�วัน (บางครั้งดูเหมือนภาษาแบบเด็กๆ) ยิ่งขับเน้นประเด็นของการทำ�ความ
เข้าใจเรื่องยิ่งใหญ่เช่นความหมายของชีวิตผ่านเรื่องเล็กน้อยเช่นไฮกะเรื่อง เมล็ดของผลไม้
木の実が好き
木の実は
食べられてほんの少し残されて
なにも残されないものもいて

ผมชอบผลไม้
จริงๆ แล้วเวลากิน
จะเหลือเศษนิดหน่อย
ที่กินแล้วไม่เหลือเลยก็มีนะ
เมื่อถึงค.ศ. 1979 โคชิโนสามารถวาดภาพได้จำ�นวนหนึ่งที่มีความสวยงามจึงมีการจัดแสดง
ภาพเขียนขึน้ ทีบ่ า้ นเกิดของตัวเอง นิทรรศการนีเ้ กิดขึน้ ได้โดยการจัดการของคนหลายฝ่ายรวม
ถึงเทศบาลเมืองด้วย การแสดงชุดนีไ้ ด้รบั ความนิยมอย่างล้นหลามเนือ่ งจากถูกนิสยั ใจคอของ
คนญี่ปุ่นเรื่องมุมมองที่มีต่อธรรมชาติและเรื่องการเป็นไฮกะ หลังจากนั้นหลายๆ ฝ่ายร่วมมือ
กันให้เกิดนิทรรศการขึ้นอีก คราวนี้ภาพถูกจัดแสดงไปยังประเทศอื่นๆ ผลงานถูกรวบรวมตี
56 แนวทางของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น โดย ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
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พิมพ์เป็นหนังสือแปลออกสู่หลายภาษา เนื่องจากเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจในการต่อสู้
ความเจ็บป่วยด้วยกำ�ลังใจ
คุณโคชิโนรอดชีวติ มาได้แม้จะยังเป็นอัมพาตเหมือนเดิม การวาดรูปจึงยังดำ�เนินต่อไป เทศบาล
เมืองจึงเกิดความคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงงานให้เป็นเรื่องเป็นราว
พิพธิ ภัณฑ์แรกเปิดเมือ่ ค.ศ. 1991 โดยใช้อาคารเก่าหลังหนึง่ การจัดแสดงได้รบั ความนิยมอย่าง
ล้นหลาม 6 จนต้องมีการสร้างอาคารใหม่ การประกวดระดับนานาชาติเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ใหม่ที่สำ�เร็จเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อค.ศ. 2005 เป็นหนึ่งในโครงการนำ�ร่องในวงการ
สถาปัตยกรรมในประเทศญี่ปุ่นในอันที่จะทำ�ให้งานก่อสร้างอาคารสาธารณะประเภทนี้มีส่วน
ร่วมจากฝ่ายประชาชนอย่างโปร่งใส 7 โครงการประกวดแบบนานาชาตินไี้ ด้รบั ความสนใจจาก
สถาปนิกทั่วโลก มีคนส่งแบบจาก 54 ประเทศจำ�นวน 1211 แบบ งานส่วนใหญ่เน้นออกแบบ
สัมพันธ์กับลักษณะของที่ตั้งซึ่งเป็นเนินเขาช่วงเหนือแอ่งน้�ำ ที่เกิดจากเขื่อน แต่แบบที่ชนะเลิศ
ออกแบบโดยมะโคะโตะ โยะโคะมิโสะ (Makoto Yokomiso) เป็นแบบที่เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการจัดพื้นที่จัดแสดงกับพฤติกรรมการเข้าชมของคนและศิลปะในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์ก่อสร้างเสร็จเปิดให้คนเข้าชมในเดือนเมษายน 2005
แผนผังของพิพิธภัณฑ์โทะมิฮิโระเป็นวงกลมขนาดต่างๆ จำ�นวนหนึ่งตีกรอบอยู่ในรูปทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส วงกลมแต่ละวงก็คือหน้าที่ใช้สอยหนึ่งแบบ เมื่อเดินมาจากทางเข้าหลัก พื้นที่
นี้จะเป็นห้องโค้งมีประตูที่จะพาผู้ชมเข้าไปสู่ห้องโถงหลัก (lobby) พิพิธภัณฑ์โดยทั่วไปเมื่อ
มาถึงจุดนี้ ผู้ชมมักจะมีเส้นทางที่ชัดเจนในการเดินเนื่องจากเนื้อหาของงานศิลปะถูกกำ�หนด
ไว้แล้ว แต่ที่พิพิธภัณฑ์โทะมิฮิโระเมื่อถึงโถงทางเข้าหลัก ผู้ชมจะเห็นประตูอีก 5 ประตูที่
ตัวเองสามารถเลือกเดินเข้าไปได้อย่างอิสระ แต่ละประตูจะนำ�ไปสู่ห้องจัดแสดงต่างๆ ไปจน
มิวเซียมช็อป กล่าวเฉพาะห้องจัดแสดง เมื่อเข้าประตูใดประตูหนึ่งไปแล้ว ชมงานศิลปะที่จัด
อยู่ในห้องไปแล้ว จะมีประตูที่น�ำ ไปสู่ห้องอื่นๆ ที่ไม่เป็นลำ�ดับ เพราะมีช่องประตูให้เลือกเกิน
กว่าหนึ่ง
กล่าวในแง่เนือ้ หาการจัดแสดง ในการเข้าชมแต่ละครัง้ ผูช้ มจะเป็นคนสร้างเนือ้ หาของการชม
จากลำ�ดับที่ตัวเองเลือกสรรเอง ไม่เป็นไปตามลำ�ดับที่ถูกจัดไว้แต่แรก คล้ายกับการเข้าไปชม
เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตที่ผู้เข้ามักจะไม่ได้อ่านหรือรับชมข้อมูลจนหมดเว็บ แต่จะคลิกจุดที่
ตนเองสนใจเพื่อลิ้งค์เข้าสู่เว็บอื่นๆไปเรื่อยๆ ในทางทฤษฎีวรรณกรรมจะเรียกว่าเป็นการอ่าน
แบบ non-linear หรือมีลกั ษณะเป็น Hypertext ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์โทะมิฮโิ ระเป็นหนึง่ ในพิพธิ ภัณฑ์
แรกๆ ที่คิดเนื้อหาการจัดแสดงและมีแผนผังอาคารที่ตอบรับกัน (ภาพที่ 1-2)
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พิพิธภัณฑ์สวนอิสะมุ โนะกุจิ
Isamu Noguchi Garden Museum, Japan
ค.ศ. 2000			
อิสะมุ โนะกุจิ (Isamu Noguchi ค.ศ. 1904-1988) เป็นประติมากร นักออกแบบ ศิลปินชาว
ญี่ปุ่น-อเมริกัน มีบิดาเป็นญี่ปุ่น มารดาเป็นอเมริกัน โนะกุจิเกิดที่คาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ได้รับการศึกษาทางศิลปะหลากหลายรูปแบบ เคยฝึกงานกับศิลปิน Gutzon Borglum ประติ
มากรที่สลักประติมากรรมรูปใบหน้าประธานาธิบดีสี่คนที่ภูเขารัชมอร์ (Mount Rushmore)
เคยฝึกงานกับคอนแสตนติน แบรนคูซี (Constantin Brancusi ค.ศ. 1876-1957) ที่ปารีส
ศึกษาศิลปะในญี่ปุ่น จีน ฯลฯ ช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตของโนะกุจิค่อนข้าง
ยาว จึงมีผลงานหลากหลายรูปแบบ แต่หนึ่งในงานสร้างสรรค์ที่ทำ�ให้เขาเป็นที่รู้จักมากที่สุด
คือประติมากรรมแกะหินรูปทรงนามธรรม
ในช่วงยี่สิบปีสุดท้ายของชีวิต โนะกุจิจะเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น โดยใช้
เวลาปีละ 6 เดือนพำ�นักและแกะหินที่หมู่บ้านมุเระ (Mure) จังหวัดคะกะวะ (Kagawa Prefecture) บนเกาะชิโคะคุ (Shikoku) ภูเขาที่รายล้อมอาณาบริเวณนี้เต็มไปด้วยหินแกรนิต
คุณภาพสูงที่เป็นพื้นฐานของงานประติมากรรมและอาชีพช่างแกะสลักหินในบริเวณ โนะกุจิ
เดินทางมาค้นหาหินและช่างแกะหินเพือ่ ไปช่วยทำ�งานตัง้ แต่ค.ศ. 1956 และได้พบช่างแกะหิน
ชื่อ มะสะโตะชิ อิซุมิ (Masatoshi Izumi เกิดค.ศ. 1938) ซึ่งเป็นคนที่สร้างสตูดิโอให้โนะกุจิ
ขึ้นในหมู่บ้าน สตูดิโอนี้เองที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อโนะกุจิเสียชีวิตลง โดยตัวพิพิธภัณฑ์เอง
เป็นส่วนหนึ่งของ The Isamu Noguchi Garden Museum, New York
ลักษณะของพิพิธภัณฑ์สวนอิสะมุ โนะกุจิเป็นสตูดิโอเก่า สถาปัตยกรรมเป็นอาคารปูนโครง
สร้างไม้แบบอาคารโบราณประเภทหนึ่งของญี่ปุ่น ผลงานศิลปะส่วนหนึง่ จัดวางอยู่ในอาคารนี้
ผลงานอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เสร็จวางอยู่ในลานกลางแจ้ง ส่วนผลงานชิ้นสำ�คัญเช่น The
Energy Void (ค.ศ. 1971) จัดตั้งอยู่ในตัวอาคาร ผลงานชิ้นนี้เป็นการแกะหินแกรนิตดำ�หลาย
ชิ้นต่อกันเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้ง การหลบมุมที่ความหนาของหินแต่ละด้านทำ�ให้
เห็นวิธีการเน้น positive-negative space ที่เกิดขึ้น เป็นหนึ่งในงานชิ้นเลิศของโนะกุจิ
นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้รักษาอาคารที่เป็นสตูดิโอหรือเวิร์คช็อปที่โนะกุจิใช้ทำ�งานและ
บริเวณที่พักของโนะกุจิรวมถึงเครื่องเรือนเอาไว้ด้วย
กล่าวในแง่บรรยากาศ การชมงานประติมากรรมของโนะกุจใิ นอาณาบริเวณทีเ่ ป็นทัง้ ทีพ่ กั อาศัย
และสตูดิโอของศิลปินให้ความหมายที่เชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ ต่างจากการชมผลงานใน
พิพิธภัณฑ์ในเมือง เครื่องไม้เครื่องมือที่ศิลปินใช้สร้างสรรค์ผลงาน โต๊ะที่ศิลปินเคยนั่งทาน
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ข้าว ถนนที่ศิลปินเคยเดิน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่ช่วยส่งเสริมการชมงานให้ลึกซึ้ง
ขึ้น (ภาพที่ 3-4)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสะกะวะ ห้องจัดแสดงระคุ คิจิซะเอะมง
Sagawa Art Museum, Raku Kichizaemon Gallery
ค.ศ. 1998
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสะกะวะจัดสร้างโดยบริษัท Sagawa Express Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับ
การขนส่งขนาดใหญ่ เปิดครั้งแรกในค.ศ. 1998 แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้ใกล้เคียง
กับแนวคิดของการสะสมศิลปะหัตถกรรมของชนชัน้ สูงในญีป่ นุ่ เดิมคือเน้นทีก่ ารโปรโมทศิลปะ
และศิลปินญีป่ นุ่ คอลเล็กชัน่ ทีน่ แี่ บ่งตามชือ่ ศิลปินสามท่านคือ โซนสะโต จูเรียว (Sato Churyo
Wing) ที่เป็นประติมากรร่วมสมัย โซนฮิระยะมะ อิคุโอะ (Hirayama Ikuo Wing) เป็นงาน
ภาพวาดและลายเส้น และโซนระคุคิจิสะเอะมง (Raku Kichizaemon Wing) และโซนสำ�หรับ
งานจัดแสดงชั่วคราว
คำ�ว่าระคุทเี่ ป็นชือ่ ต้นของระคุ คิจสิ ะเอะมงเป็นทัง้ คำ�นามและชือ่ ของเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภท
หนึ่ง ในฐานะคำ�นาม ระคุเป็นชื่อเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในการชุมนุมชาตั้งแต่ช่วงหลังของ
ศตวรรษที่ 16 เทคนิคพื้นฐานคือการขึ้นรูปด้วยมือ เมื่อเคลือบแล้วนำ�ไปเผาในอุณหภูมิเตา
ค่อนข้างต่�ำ เพราะเผาด้วยถ่านไม้ เครือ่ งปัน้ จะถูกนำ�ออกมาจากเตาขณะกำ�ลังร้อนแดงจัดเพือ่
ปล่อยให้เย็นทีอ่ ณุ หภูมภิ ายนอก ถ่านไม้ทใี่ ช้ในเตาจะถูกคัดเลือกให้มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ใกล้เคียงกัน จากนั้นนำ�มาตัดเป็นท่อนความยาวเท่ากันทุกก้อนจึงค่อยๆ บรรจุลงในเตาเผา
ในฐานะชื่อบุคคล ถ้วยชาลักษณะนี้กล่าวกันว่าช่างเครื่องปั้นดินเผาชื่อ ระคุ โจจิโระ (ประ
มาณค.ศ. 1516-1592) ทำ�ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ชา เซ็นโนะริคิว ใช้ในการชุมนุมชาที่แสดงออก
ซึ่งสุนทรียภาพแบบวะบิสะบิ (wabisabi) จากนั้นมาบุตรชายคนใดคนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็น
คนโตหรือบางครัง้ ก็รบั บุตรบุญธรรมเข้ามารับสืบทอดช่วงต่อ สร้างสรรค์ผลงานเครือ่ งปัน้ ดินเผา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้วยชามาจนระคุ คนปัจจุบนั ชือ่ ระคุ คิจซิ ะเอะมงเป็นรุน่ ที่ 15 เกิดเมือ่ ค.ศ.
1949 8
ถ้วยชาหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตั้งแต่หม้อเหล็กต้มน้�ำ แจกันไม้ไผ่ ถ้�ำ ใส่ชา ไม้ตักชา
ไม้ไผ่ ล้วนเป็นของทรงคุณค่าในวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีการเก็บสะสมของเหล่านี้มาหลายร้อยปี
ทุกวันนี้ของบางชิ้นที่น�ำ ออกมาจัดแสดงสามารถบอกผู้สร้าง ผู้ใช้ วันเวลาในการชุมนุมชาได้
เพราะมีบันทึกอย่างละเอียด ดังนั้นการที่ผลงานของศิลปินรุ่นที่ 15 ผู้นี้ซึ่งมีประวัติที่มีเนื้อหา
ในตัวเองจะกลายเป็นของทรงคุณค่าตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
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คิจิซะเอะมงเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปะที่โตเกียวในค.ศ. 1968 จากนั้นก็ไปค้นคว้าต่อที่โรม
อีกสองปี เมื่อตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิดที่เกียวโตอายุได้ 27 ปี เมื่อดูจากประวัติการศึกษา
น่าสนใจว่าศิลปินผูน้ เี้ ลือกทีจ่ ะสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบประเพณีเป็นหลัก ทัง้ ๆ ทีม่ พี นื้ ฐาน
การศึกษาแบบตะวันตก ในทัศนะของศิลปินเครื่องปั้นดินเผาผู้นี้ ถ้วยชา นอกจากจะเชื่อมต่อ
ศิ ล ปิ น กั บ ผู้ ใ ช้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (มากกว่ า แค่ ดูด้ว ยตา) ถ้ ว ยชายั ง เชื่ อ มต่ อ ศิ ล ปิ น กั บ
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสุนทรียภาพแบบวะบิสะบิที่พัฒนาโดยริคิวเมื่อปลาย
ศตวรรษที่ 16 แต่ในฐานะขบถทางความคิด คิจิซะเอะมงพิจารณาว่าทุกวันนี้การชุมนุมชาที่
เคยปฏิบัติด้วยความเคารพ เข้มงวดด้วยระเบียบแบบแผนและการแสดงออกทางศิลปะกลาย
เป็นการปฏิบัติกันตามสบาย แสดงโชว์ราวกับเป็นของเพื่อการท่องเที่ยว การต่อต้านแนวคิดนี้
ผ่านทางถ้วยชาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทัศนะของระคุรุ่นที่ 15
คิจซิ ะเอะมงมักจะใช้มดี หรือเหล็กทีไ่ ม่คมมากนักขูดเนือ้ ดินหมาดๆออกจากถ้วยทีข่ นึ้ รูปไว้แล้ว
จุดโน้น จุดนี้หรือแม้กระทั่งที่ก้นถ้วยบางส่วน เนื้อดินที่เริ่มแข็งตัวต่อต้านแรงกดจากใบเหล็ก
เกิดเป็นขุยในระหว่างทาง เมื่อเครื่องปั้นดังกล่าวถูกเคลือบและเผา เราเห็นร่องรอยชีวิตของ
ดินที่ต่อสู้กับความร้อนจากไฟที่แผดเผาและโอบรับอากาศภายนอกยามค่อยๆ เย็นตัวลง
พื้นที่จัดแสดงสองโซนแรกจะเป็นพื้นที่จัดแสดงเรียบๆ แบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะโดยพื้นฐาน ใน
ส่วนของคิจิซะเอะมงออกแบบโซนที่จัดแสดงงานของตัวเอง พื้นที่โซนนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน
บนสระน้ำ�กับใต้สระน้�ำ ด้านบนสระเป็นห้องชุมนุมชาสมัยใหม่ส่วนด้านล่างเป็นห้องจัดแสดง
ถ้วยชาและผลงานระคุชิ้นอื่นๆ ที่อยู่ใต้ระดับพื้นและบางส่วนอยู่ใต้สระน้ำ� ต่างจากแนวคิด
ของการออกแบบพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะให้สว่างกระจ่างสามารถชมงานศิลปะได้อย่างชัดตา อาคาร
ส่วนนีต้ งั้ ใจออกแบบพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์จากสระน้�ำ ปล่อยแสงผ่านลงมาบางส่วนสร้างบรรยากาศ
ของแสงสลัว สอดคล้องกับสุนทรียภาพแบบวะบิสะบิทมี่ รี ากฐานลึกล้�ำ จากการชุมนุมชาตัง้ แต่
ยุคของริคิวจนถึงปัจจุบัน 9 (ภาพที่ 5)
2 พิพธิ ภัณฑ์เน้นกิจกรรม
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะกลุม่ นีม้ กั จะสร้างขึน้ สำ�หรับเมืองทีต่ อ้ งการสร้างกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะ
สำ�หรับเด็ก คนในชุมชน พิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่เน้นสร้างงานสะสม ทั้งนี้ด้วยเหตุหลักคืองบ
ประมาณในการซื้อ เก็บรักษา วิจัย ฯลฯ แต่จะเน้นที่การจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปิน ผลงานสร้างสรรค์และคนในชุมชน เจ้าของพิพธิ ภัณฑ์เหล่านีม้ กั จะเป็นเมืองทีเ่ ป็นทีต่ งั้
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องค์กรที่บริหารก็มักจะมาจากคนในชุมชนบวกกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก พิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้
มักมีขนาดเล็กเนื่องจากไม่มีงานสะสมหรือถ้ามีก็เป็นลักษณะที่เฉพาะมาก
พิพิธภัณฑ์เน้นกิจกรรมแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ที่เจ้าของเป็นเอกชนที่ไม่มีงานสะสมตรงที่
พิพิธภัณฑ์เอกชนเช่น Suntory Museum, 21_21 Design Sight, Mori Art Museum เน้นจัด
นิทรรศการทีด่ งึ ดูดผูช้ มจำ�นวนมาก ใช้งบประมาณมหาศาลในการจัดเนือ่ งจากมักจะเป็นศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งนี้โครงการเหล่านี้มักจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการค้าขายคึกคัก
เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การค้าที่มีทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นอยู่รวมตัวกัน
การจัดนิทรรศการศิลปะเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสนับสนุนการค้าขายในห้าง พิพธิ ภัณฑ์
กลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคลี่คลายตัวเองจากพิพิธภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าที่ทยอย
ปิดตัวไปเมื่อตอนฟองสบู่แตกในประเทศญี่ปุ่นเช่น Sezon Museum เป็นต้น
ตัวอย่างในกลุม่ นีม้ สี ามพิพธิ ภัณฑ์คอื ศูนย์ศลิ ปะร่วมสมัยอะโอะโมะริ (Aomori Contemporary
Art Center) (ไม่มีงานสะสมเลย), พิพิธภัณฑ์อะคิโนะ ฟุคุ (Akino Fuku Museum) (มีงาน
สะสมของศิลปินคนเดียวแต่เน้นกิจกรรมอื่นๆ ของคนในชุมชน) และพิพิธภัณฑ์เนะมุโนะคิ
(Nemunoki Museum) (มีงานสะสมของเด็กออทิสติกจากโรงเรียนเฉพาะทาง)
ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยอะโอะโมะริ
Aomori Contemporary Art Center
ค.ศ. 2001		
ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยอะโอะโมะริตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาของเมืองอะโอะ
โมะริคือ Aomori Public College แม้จุดเริม่ ต้นจะเกิดจากความต้องการพิพิธภัณฑ์ศลิ ปะเต็ม
รูปแบบ แต่งบประมาณที่จำ�กัดประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนคนเข้าพิพิธภัณฑ์ที่ลดลงใน
องค์รวม (แม้จะมีที่ท�ำ ได้ดีอยู่บ้่างแต่ก็เป็นจำ�นวนน้อย) ทำ�ให้เมืองต้องตัดสินใจอีกแบบหนึ่ง
ดังนั้นแทนที่จะสร้างอาคารหรือกลุ่มอาคารและคาดหวังว่าจะให้คนในท้องถิ่นไป “ชม” งาน
ศิลปะและเกิดองค์ความรู้ องค์กรแบบใหม่นเี้ น้นสร้างองค์ประกอบทีจ่ ะผลักดันให้คนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปิน ให้ความสำ�คัญกับคน ศิลปินและ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น
กิจกรรมหลักของศูนย์ศิลปะร่วมสมัยอะโอะโมะริจึงเป็นโครงการศิลปินพำ �นัก (artist in
residence AIR) โครงการนี้เปิดรับศิลปินจากญี่ปุ่นและนานาชาติปีละสองครั้ง ในทางปฏิบัติ
ศิลปินจากทัว่ โลกสามารถยืน่ ใบสมัครและโครงการทีค่ าดว่าจะทำ�ทีศ่ นู ย์ฯ กับระยะเวลาทีจ่ ะใช้
กรณีทั่วไปราวสามเดือน ในช่วงเวลานี้ศิลปินจะใช้สร้างสรรค์งานศิลปะและทำ�กิจกรรมร่วม
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กับนักเรียนและคนในท้องถิน่ ด้วยเหตุทเี่ ป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ฤดูหนาว
จะยาวนานกว่าภาคกลางหรือภาคใต้ ช่วงเวลาทีห่ มิ ะตกสะสมจำ�นวนมาก ในปีหนึง่ อย่างน้อย
สี่ถึงหกเดือน ช่วงหน้าหนาวจริงๆ จึงมีกิจกรรมได้ยาก เฉพาะแค่เดินลุยหิมะสูงเป็นเมตร
รอบๆ อาคารก็ลำ�บากลำ�บนพอดู กิจกรรมส่วนใหญ่ของศูนย์ฯจึงอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน
ไปจนฤดูใบไม้ร่วง
โครงการศิลปินพำ�นักเริม่ ต้นมาตัง้ แต่ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบนั มีศลิ ปินเข้าร่วมแล้วหลายสิบคน
ศิลปินไทยทีเ่ คยเข้าพำ�นักสร้างสรรค์งานศิลปะทีน่ น่ั คือคุณวรพงศ์ มนูพพิ ฒั น์พงศ์ เมือ่ ค.ศ. 2013
โดยคุณวรพงศ์ซึ่งมีืพื้นฐานการศึกษามาจากสายสถาปัตยกรรมได้สร้างสรรค์งานที่มีลักษณะ
ของโครงสร้างแบบงานสถาปัตยกรรมไม้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ 10
ลักษณะของสถาปัตยกรรมแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คืออาคารทีพ่ �ำ นัก (Residence Hall) อาคาร
ปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์ (Creative Hall) อาคารสำ�นักงานและห้องสมุดกับแกลลอรีจดั แสดงงาน
(Exhibition Gallery) ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของศูนย์ศิลปะร่วมสมัยอะโอะโมะริคือบริเวณลาน
กลางแจ้งออกแบบเป็นอัฒจันทร์โค้งและสระน้ำ�ขนาดใหญ่ บริเวณภายนอกอาคารส่วนใหญ่
ไม่สามารถใช้ได้ในฤดูหนาวเพราะเหตุผลเรื่องหิมะและน้ำ�ที่แข็งตัว แต่ตลอดฤดูใบไม้ผลิและ
ฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่ที่คึกคัก สามารถมีกิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลายทั้งกลางวันและกลาง
คืน กลุ่มอาคารทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาที่มีต้นไม้หนาแน่น การตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติอันสวยงามช่วยทำ�ให้กิจกรรมระหว่างศิลปินกับประชาชนและนักเรียนเป็นไป
อย่างสดชื่น นับว่าใช้สภาพแวดล้อมได้เต็มที่ (ภาพที่ 6-7)
พิพิธภัณฑ์อะคิโนะ ฟุคุ
Akino Fuku Museum
ค.ศ. 1998		
อะคิโนะ ฟุคุเป็นศิลปินสตรีญี่ปุ่น เกิดเมื่อค.ศ. 1908 ที่เมืองเท็วริว (Tenryu) จังหวัดชิซูโอกะ
เป็นศิลปินสตรีที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องจากได้รับรางวัลในการ
ประกวดระดับชาติเมือ่ อายุ 28 หลังจากทีเ่ รียนจบทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัด
บ้านเกิด เคยสอนหนังสือที่สถาบันที่จะกลายมาเป็น Kyoto University of Arts ก่อนที่จะเดิน
ทางไปสอนที่ประเทศอินเดียที่สถาบันศานตินิเกตัน เมื่อค.ศ. 1962 การเดินทางและพำ�นักอยู่
ที่ประเทศอินเดียทำ�ให้อะคิโนะ ฟุคุได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะ
เฉพาะของวัฒนธรรมอินเดียทีเ่ ข้มข้น ประสบการณ์ดงั กล่าวให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานจนเธอสามารถสร้างแนวทางที่ชัดเจนของตัวเอง เมื่อเดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้วเธอได้
กลับไปที่อินเดียและประเทศในแถบนั้นอีกหลายครั้งตลอดช่วงชีวิต อะคิโนะ ฟุคุได้รับรางวัล
62 แนวทางของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น โดย ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
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Order of Culture อันเป็นรางวัลสำ�คัญสำ�หรับผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเมื่อค.ศ. 1999
และได้รบั เกียรติให้เป็นประชาชนกิตติมศักดิใ์ นบ้านเกิดของเธอเองเมือ่ ค.ศ. 1983 นัน่ เป็นเหตุ
ที่เมืองนั้นตัดสินใจสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงงานของเธอโดยเฉพาะ ซึ่งสร้างเสร็จและเปิด
ตั้งแต่ค.ศ. 1998 ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเมื่อค.ศ. 2001
แม้จะได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงงานของศิลปินคนเดียว แต่เมื่อพิจารณาเอกสาร
ทางการจะพบว่ามีความตั้งใจที่จะให้พิพิธภัณฑ์นี้ท�ำ หน้าที่สองส่วน หนึ่งคือจัดแสดงงานของ
อะคิโน ฟุคุและสองให้เป็นแหล่งรวมการสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ตั้งแต่การจัดแสดงงาน
ศิลปะหัตถกรรมเช่นกลุ่มวาดภาพหรือกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ที่บางครั้งจำ�หน่ายด้วย นอกจาก
นีย้ งั มีสถานทีช่ มุ นุมจัดกิจกรรมบรรยาย ประชุมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับศิลปะทีค่ นในชุมชนสามารถ
มาใช้ได้
ตัวอาคารโดยรวมแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนจัดแสดงงานของอะคิโนฟุคแุ ละชัน้ สองจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ของคนในชุมชน พิพิธภัณฑ์ที่มีเจ้าของเป็นเมืองนี้เน้นการใช้สอยตัวอาคารอย่าง
สม่ำ�เสมอจากคนในชุมชนมากกว่าการมาชมของนักท่องเที่ยวทั้งนี้เพราะที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ค่อน
ข้างโดดเดี่ยวและเดินทางยาก อย่างไรก็ตามอาคารนี้ใช้แนวทางการออกแบบของการสร้าง
สถาปัตยกรรมให้กลายเป็น “ผลงานศิลปะ” ในตัวเอง คล้ายกับอีกหลายพิพิธภัณฑ์
สถาปนิกผูอ้ อกแบบอาคารคือเทะรุโนะบุ ฟุจโิ มะริ (Terunobu Fujimori เกิดค.ศ. 1946) รูปทรง
ของอาคารเป็นการผสมผสานแนวทางของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจากหลากหลายแห่ง การ
ก่อสร้างใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นส่วนของอาคารที่เห็นได้จึงเป็นหลังคา
ขนาดใหญ่มุงด้วยแผ่นไม้ เสาไม้ที่ส่วนใหญ่มาจากไม้ในบริเวณ ผนังฉาบรายละเอียดด้วยปูน
ขาวผสมฟางข้าว ฯลฯ เป็นเหตุให้บรรยากาศของอากาศแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์แบบ “ห้อง
ลูกบาศก์ขาว” ในแง่ความรูส้ กึ ห้องจัดแสดงงานของอะคิโนฟุคทุ ชี่ นั้ หนึง่ ต้องถอดรองเท้าออก
แล้วเดินไปบนพื้นที่ปูเสื่อหนาลักษณะและสัมผัสคล้ายกับเสื่อตะตะมิ เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ให้
ผลสูงในแง่ความรู้สึกคนดู ให้บรรยากาศที่ส่งเสริมกับงานของ อะคิโน ฟุคุเนื่องจากงานของ
เธอเป็นจิตรกรรมที่เน้นรูปทรงสัญลักษณ์และบรรยากาศของประเทศอินเดียที่มีแง่มุมทาง
ศาสนาอยู่ในภาพด้วย (ภาพที่ 8-10)
พิพิธภัณฑ์เด็กเนะมุโนะคิ
Nemunoki Children’s Museum
ค.ศ. 2006
เนะมุโนะคิเป็นชื่อหมู่บ้านอยู่ในจังหวัดชิซูโอกะ หมู่บ้านที่รายล้อมด้วยหุบเขาเป็นที่ตั้งของ
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องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กป่วยเป็นโรคออทิสซึ่ม (Autism) และโรงเรียนที่ทำ�การสอน
เด็กกลุม่ นีโ้ ดยเฉพาะ ดังทีท่ ราบกันดีวา่ หนึง่ ในวิธบี �ำ บัดอาการโรคนีท้ ดี่ ที สี่ ดุ และเรียบง่ายทีส่ ดุ
คือการวาดรูป โดยเฉพาะอย่างยิง่ บางครัง้ พบว่าเด็กทีเ่ ป็นโรคนีม้ คี วามสามารถเรือ่ งนีเ้ ป็นพิเศษ
โรงเรียนนีก้ อ่ ตัง้ โดยดาราและนักร้องชือ่ มะริโคะ มิยะกิ (Mariko Miyagi) ตัง้ แต่ค.ศ. 1968 และ
ค่อยๆ ขยายขอบเขตของกิจกรรม ติดต่อกับองค์กรลักษณะเดียวกันไปในหลายประเทศ และ
นำ�ภาพที่วาดโดยเด็กจากสถาบันที่เนะมุโนะคิไปจัดแสดงตามประเทศต่างๆ ด้วย โดยได้รับ
การประเมินว่าเป็นหนึง่ ในสถาบันทีป่ ระสบความสำ�เร็จในแง่มมุ ของการรักษาด้วยการวาดภาพ
เมื่อมีภาพที่สวยงามแบบเด็กๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นจึงมีการก่อตั้งพิิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อค.ศ. 2006 เพื่อ
จัดแสดงให้ชัดเจน ตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือส่วนที่เป็นห้องสมุดและแกลลอรีกับอีก
อาคารหนึง่ ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นพิพธิ ภัณฑ์ อาคารทัง้ สองนีต้ งั้ อยูห่ า่ งกันพอสมควร ส่วนอาคารพิพธิ
ภัณฑ์เด็กเนะมุโนะคิออกแบบโดยเทะรุโนะบุ ฟุจิโมะริ รูปทรงสถาปัตยกรรมคล้ายกับอาคาร
ในนิทานเด็ก สอดคล้องกับภาพที่จัดแสดงอยู่ภายใน ตัวอาคารสองชั้นตั้งอยู่ที่เชิงเขาตาม
ธรรมชาติฉาบปูนขาวมุงหลังคาโค้งด้วยเปลือกไม้ ชัน้ บนเป็นแกลลอรีจดั แสดงผลงาน ชัน้ ล่าง
เป็นส่วนสำ�นักงาน เมื่อกล่าวในแง่ของการเดินทางแล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ไปยากเนื่องจากต้องเดิน
ทางด้วยรถยนต์เป็นหลักเท่านั้น และตัวอาคารก็ทำ�หน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะกิจสำ�หรับ
กิจการเฉพาะเท่านัน้ อย่างไรก็ตามทางองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากการตัง้ อยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ทีด่ ที �ำ ให้ผมู้ าเยือนขับรถเทีย่ วชมรวมถึงซือ้ สินค้าทีผ่ ลิตโดยเด็กกลุม่ นีไ้ ด้ ทัง้ นีห้ มูบ่ า้ นหรือร้าน
ค้าก็ได้รับการวาดภาพหรือทำ�งานตกแต่งโดยเด็กๆ ด้วย กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างสภาพ
แวดล้อมของทั้งหมู่บ้านให้เป็นหน่วยหนึ่งของพิพิธภัณฑ์และโรงเรียนไปด้วย
พิพิธภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของอาคารที่มีแนวทางการออกแบบเฉพาะกิจ ใช้ภาษาทาง
สถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาภายในของศิลปะทั้งในแง่รูปทรงและการใช้วัสดุ (ภาพที่
11-12)
3 พิพธิ ภัณฑ์ งานมอบหมายเฉพาะ (commission work)
ตัวอย่างของงานกลุม่ นีเ้ ป็นพิพธิ ภัณฑ์ของเมืองเป็นหลัก จุดมุง่ หมายของพิพธิ ภัณฑ์กลุม่ นีเ้ ป็น
เรื่องการศึกษาและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีเจ้าของเป็นเมืองจุดเริ่มต้นจึงมักจะมาจากการ
ปรึกษาหารือระหว่างเมือง ภัณฑารักษ์ จากนัน้ ก็คอ่ ยๆ เข้าไปสูก่ ระบวนการก่อกำ�เนิดแนวคิด
ในการคัดเลือกศิลปิน คัดเลือกสถาปนิกแล้วค่อยๆ ออกแบบสถาปัตยกรรม ดังนั้นใน
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กระบวนการก่อรูปสถาปัตยกรรมจะเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างศิลปินและสถาปนิกกับทีม
งานของพิพิธภัณฑ์อย่างใกล้ชิด และโดยเหตุที่มีที่มาจากเมือง พิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้จึงมักจะต้อง
มีโซนที่คนในเมืองสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแยกออกจากโซนที่ต้องจ่ายเงินเพื่อบริการ
คนในท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ด้วย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยศตวรรษที่ 21 คะนะซะวะ
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
ค.ศ. 2004
คะนะซะวะเป็นเมืองขนาดกลางตัง้ อยูฝ่ งั่ ตะวันตกของเกาะฮอนชู เกาะหลักของประเทศญีป่ นุ่
เมืองนีม้ เี ค้าของเมืองโบราณสมัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมืองแบบปราสาทหลงเหลืออยูจ่ าก
ผลของสงครามโลกครัง้ ทีส่ องพอสมควร ปัจจุบนั มีบทบาทเป็นเมืองการศึกษาของฝัง่ ตะวันตก
ของประเทศ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งตั้งอยู่ นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเมืองนี้จำ�นวนมากพอ
สมควรในแต่ละปีเนือ่ งจากมีแหล่งท่องเทีย่ ว แหล่งงานหัตถกรรม แหล่งประวัตศิ าสตร์ อาหาร
ท้องถิ่นรูปแบบเฉพาะตัว และสวนที่เลื่องชื่อติดอันดับหนึ่งใน Three Most Beautiful Gardens
in Japan ในแบบสวนขนาดใหญ่เดินเที่ยวชมได้ ประชากรในเมืองทั้งหมดมีอยู่แค่ไม่ถึงห้า
แสนคน (การสำ�รวจเมื่อค.ศ. 2010) ถ้าเป้าหมายหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นี้คือการดึงดูดนักท่อง
เที่ยวก็ต้องนับว่าประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างสูง นับจากวันเปิดครั้งแรกเมื่อค.ศ. 2004 จนถึง
ค.ศ. 2011 มีคนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้รวมทั้งสิ้น 10,000,000 คน 11 แล้ว นับเป็นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑ์ที่มีคนไปเยี่ยมชมมากที่สุดในประเทศนี้ในยุคปัจจุบัน
ในแง่เนือ้ หาศิลปะ จุดมุง่ หมายของพิพธิ ภัณฑ์นเี้ กิดขึน้ จากความคิดทีว่ า่ แนวความคิดหรือมุม
มองเกี่ยวกับศิลปะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ถึงต้นศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นกระจัดกระจายไป
ตามภาคส่วนต่างๆของโลก ไม่มีศูนย์กลางของกระแสหรือแนวทางหนึ่งเดียวแบบที่เกิดขึ้นใน
อดีต การรวบรวมศิลปะให้อยู่ในกรอบหรือ theme เดียวกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นอกจาก
ตัวเนือ้ หาแล้ว สือ่ ในการสร้างงานศิลปะก็เกิดความหลากหลายมากขึน้ ศิลปินค้นหาสือ่ ใหม่ๆ
ขึน้ มาเพือ่ สร้างสรรค์น�ำ เสนอเนือ้ หาทีต่ วั เองสนใจ การสำ�รวจกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน
ร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงถูกกำ�หนดให้เป็นหัวข้อหลักโดยมีกรอบสองประการคือ
หนึง่ การนำ�เสนอประสบการณ์ทหี่ ลากหลายแก่ผชู้ ม ขัน้ ตอนนีท้ �ำ ได้โดยการกำ�หนดให้วธิ กี าร
ออกแบบอาคารสัมพันธ์กบั โปรแกรมซึง่ คือเนือ้ หาของงานศิลปะและกิจกรรมอืน่ ๆ อย่างชัดเจน
พูดง่ายๆ ก็คือพื้นที่จะถูกออกแบบ กำ�หนดลักษณะ ขนาด ความสูง พื้นผิว ฯลฯ ก็ต่อเมื่อรู้
ว่าแนวทางการจัดแสดงและงานศิลปะเป็นแบบใดและคนทีจ่ ะเข้ามาในอาคารจะทำ�กิจกรรมใด
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สอง การกระตุ้นให้ผู้ชมเป็นผู้สร้างเนื้อหาในระดับที่เป็น “ภัณฑารักษ์” (curator) ด้วยตนเอง
จุดโฟกัสอยู่ที่คำ�กล่าวของศิลปินเยอรมัน Joseph Beuys ที่ว่า “Everyone is an Artist” ซึ่ง
ขับเน้นประเด็นของความพยายามสร้างคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นกรอบจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะสมัยใหม่และลักษณะท้องถิ่น (ไม่ว่าจะเป็นจากทวีปใด) ไม่เน้นงานที่เป็น
กรอบแบบตะวันตกอย่างเดียว ในแง่ของการเลือกงานสำ�หรับจัดแสดงจึงเกิดมิตทิ หี่ ลากหลาย
สัมพันธ์กบั ความสนใจของผูช้ มกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือแบบใดแบบหนึง่ มากกว่าการจัดแสดงงาน
ของศิลปินที่โด่งดังหรือเป็นมาสเตอร์เท่านั้น 12
ผังรวมของอาคารเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจำ�นวนหนึ่งวางอยู่ภายในผังวงกลม เมื่อดูจากด้านนอก
จะพอเห็นได้วา่ กล่องหนึง่ ก็คอื หน้าทีใ่ ช้สอยหนึง่ ซึง่ อาจจะเป็นทัง้ ห้องจัดแสดง สำ�นักงาน ห้อง
สมุด ห้องประชุม มิวเซียมช็อป ฯลฯ ตัวอาคารมีลานล้อมรอบเปิดทางเข้าจากสี่ทิศ ทางเข้า
ทั้งสี่นี้ผ่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นผู้ใช้พิพิธภัณฑ์สามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
เช่น ไปห้องสมุด ไปห้องประชุมเพื่อฟังบรรยาย หรือไปร้านขายของที่ระลึกและคาเฟ่ ฯลฯ
ลักษณะนี้คล้่ายกับสวนสาธารณะคือผู้ชมไม่ต้องเกร็งหรือตั้งใจที่จะเข้าไปดูงานศิลปะ แต่
เหมือนเดินเล่นเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจมากกว่า (อันทีจ่ ริงด้านหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์อยูแ่ ทบจะติด
กับสวนเค็นโระคุเอ็นทีว่ า่ เป็นสวนหนึง่ ในสามของญีป่ นุ่ และเป็นสวนสาธารณะของคนทีน่ ดี่ ว้ ย)
เมื่อต้องการเข้าชมนิทรรศการที่มีค่าใช้จ่ายจึงค่อยซื้อตั๋ว การกำ�หนดโซนให้ชัดเจนนี้ก็เพื่อให้
อาคารสามารถตอบสนองคนในท้องถิ่นและคนที่จะมาชมงานศิลปะไปพร้อมๆ กัน
แม้ห้องจัดแสดงภายในจะเหมือนพื้นที่แบบห้องลูกบาศก์ขาว (white cube) แต่การคำ�นวณ
ขนาดสัดส่วนรวมถึงการออกแบบเลือกวัสดุและลักษณะแสงที่สถาปนิกร่วมมือกับศิลปินและ
ทีมของพิพิธภัณฑ์อย่างละเอียด ทำ�ให้แนวคิดข้างต้นเป็นที่ประจักษ์ด้วยการออกแบบอาคาร
ให้เสมือนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่โปร่งใสและไร้น้ำ�หนักอย่างถึงที่สุด นอกจากนี้เมื่ออยู่ภายในห้องจัด
แสดง ผูช้ มจะแทบไม่สมั ผัสถึงความเป็นอาคารเลย ด้วยวิธกี ารกำ�หนดขนาดห้องทีเ่ ป็นสัดส่วน
กับชิ้นงานและวิธีการชมและการสร้างพื้นผิวของพื้นที่ภายในกับลักษณะแสงที่บางห้องใช้แสง
ธรรมชาติด้วย งานศิลปะจึงได้รบั การสนับสนุนให้สามารถแสดงออกอย่างเต็มที่จากพื้นที่ของ
อาคาร นับเป็นการสร้างพื้นที่ลูกบาศก์ขาวที่กำ�หนดลักษณะจากเนื้อหาของศิลปะ (ภาพที่
13-15)
ศูนย์ศิลปะเมืองโทะวะดะ
Towada Art Center, Towada
ค.ศ. 2008
โทวะดะเป็นเมืองเล็กๆ อยูใ่ นจังหวัดอะโอะโมะริ มีประชากรรวมทัง้ สิน้ ไม่ถงึ เจ็ดหมืน่ คน การ
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สร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่นี่มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างพื้นที่สำ�หรับการศึกษาสำ�หรับคนในเมือง
และยังต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย สถาปนิกที่ออกแบบพิพิธภัณฑ์นี้คือริวเอะ นิชิซะวะ
(Ryue Nishizawa เกิดค.ศ.1966)
เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกที่พิพิธภัณฑ์จะเปิดออกสู่คนในเมืองอย่างเต็มที่ กลุ่มอาคารทั้งหมด
จึงไม่มรี วั้ ล้อมและเปิดโล่งสูถ่ นนสายหลักของเมือง ถนนความยาวกิโลเมตรกว่าๆ เส้นนีไ้ ด้รบั
การจัดอันดับเป็นหนึ่งในร้อยถนนเส้นสวยงามของประเทศญี่ปุ่นด้วย (เพราะเมืองตั้งอกตั้งใจ
ปลูกต้นสนและต้นซากุระยาวต่อเนื่องกันทั้งตลอดสองฝั่งถนนยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร วันเปิด
พิพิธภัณฑ์ครั้งแรกกำ�หนดไว้ที่เดือนเมษายนก็ด้วยเหตุที่ซากุระจะได้บานเต็มต้นนั่นเอง) การ
เปิดพิพธิ ภัณฑ์ให้สมั พันธ์กบั ถนนนีท้ �ำ ให้ผชู้ มสามารถเดินตรงเข้าอาคารและใช้อาคารในจุดที่
ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เลยเช่น คาเฟ่และดูงานศิลปะบางชิ้น เมื่อต้องการจะเข้าชมนิทรรศการที่
ต้องจ่ายเงินจึงค่อยซื้อตั๋ว งานศิลปะทั้งหมดเป็นงานมอบหมายเฉพาะ ศิลปินและสถาปนิก
รวมถึงทีมของพิพิธภัณฑ์จึงต้องทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ผลลัพธ์คืองานศิลปะแต่ละชิ้นจะ
มี “พื้นที่” เฉพาะของตัวเอง กลุ่มอาคารจึงมีลักษณะเป็นกล่องสีขาวขนาดและความสูงแตก
ต่างกันขึ้นอยู่กับงานแต่ละชิ้น เมื่อมองจากถนนเห็นเป็นกล่องขาวสูงๆ ต่�ำ ต่อเนื่องกัน นอก
เหนือจากจัดวางอยู่ในกล่องแต่ละกล่อง งานศิลปะบางชิ้นก็อาศัยลานที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
กล่องสีขาวเป็นที่ตั้งก็มีและงานบางชิ้นก็อาศัยผนังของคาเฟ่หรือพื้นของอาคารส่วนต้อนรับก็
มี กล่องทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยระเบียง วิธีการวางผังแบบที่เรียบง่ายที่สุดนี้เป็นวิธีการในการ
วางผังทีม่ องว่าศิลปะไม่ตอ้ งต่อเนือ่ งตามกระแสเวลาและไม่มเี นือ้ หาตายตัว แต่เป็นผังทีก่ ระตุน้
ให้คนค่อยๆ เลือกเข้าชมแต่ละส่วนอย่างค่อนข้างอิสระและสร้างเนื้อหาด้วยตัวเอง
ด้วยความที่ตัวเองเป็นเมืองเล็ก จุดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นหลักคือทะเลสาบโทวะดะชื่อ
เดียวกับเมือง ปกตินักท่องเที่ยวจะผ่านทางไปมากกว่าจะตั้งเป้าว่าจะมาที่นโี่ ดยเฉพาะ ศิลปะ
ที่นี่จึงเป็นงานมอบหมายให้ศิลปินจากนานาชาติทำ�การสร้างสรรค์ ศิลปินเหล่านี้คัดเลือกมา
จากศิลปินที่โด่งดังมากอยู่แล้วเช่น Yoko Ono, Ron Mueck, Jennefer Steinkemp ไปจน
ศิลปินในย่านเอเซียแบบ Do Ho Suh, Chang Kyum Kim ที่มีผลงานค่อนข้างซับซ้อนและ
ต้องการสมาธิในการชม นอกจากนี้ยังมีงานของศิลปินเจ้าถิ่นเช่น Shin Morikita, Takashi
Kuribayashi เป็นต้น ในส่วนของนิทรรศการชั่วคราวบางครั้งพิพิธภัณฑ์นี้ต้องร่วมมือกับ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งอะโอะโมะริ เพื่อกระตุ้นการเดินทางมาให้มากขึ้น นิทรรศการชื่อ LOVE
LOVE SHOW เมื่อปลายปี 2009 ต่อต้นปี 2010 เป็นนิทรรศการเดียวจัดอยู่ในสองพิพิธภัณฑ์
ระบบการจัดการเนือ้ หา การจัดรถบัสเชือ่ มต่อ การบรรยายและเวิรค์ ช็อปเน้นให้เกิดขึน้ ทัง้ สอง
ที่ ผลลัพธ์ส่วนหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยวด้วย (ภาพที่ 16-17)
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะโอะโมะริ
Aomori Museum of Art
ค.ศ. 2006
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะโอะโมะริเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะปัจจุบันเต็มรูปแบบคือสร้างคอลเล็กชั่นทั้ง
งานศิลปะตะวันตก งานศิลปะญี่ปุ่นและรวมถึงงานมอบหมายเฉพาะ ประเด็นสำ�คัญคือการ
คัดเลือกงานเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นงานศิลปะที่ชาวอะโอะโมะริชอบและมีส่วนในการคัด
เลือก รวมถึงงานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดนี้
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์อยู่ติดกับแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่เรียกว่า สันไน มะรุยะมะ (Sannai
Maruyama) อันเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของญี่ปุ่นโจมอน (Jomon period นับตั้งแต่ราว
12,000 B.C.) (เปรียบเทียบได้กับบ้านเชียงของเรา) การขุดค้นทำ�ให้ได้หลักฐานการตั้งถิ่นฐาน
ของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น พบหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและวัตถุที่ทำ�ให้เข้าใจ
ลักษณะการใช้ชีวิตของคน เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นการประกวดแบบระดับนานาชาติเมื่อค.ศ. 1999-2000 มีแบบส่งมา
393 แบบและแบบของสถาปนิกญีป่ นุ่ ชือ่ จุน อะโอะคิ (Jun Aoki) ได้รบั การคัดเลือก โดยเหตุผล
ที่ว่างานวางผังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีดังกล่าวได้อย่างลึก
ซึง้ รวมถึงแสวงหาระบบความสัมพันธ์ในการสร้างพืน้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ศลิ ปะรูปแบบใหม่ทสี่ อดคล้อง
กับแนวทางศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันได้ด้วย
ตัวอาคารสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างสองแนวคิด เก่าและใหม่ อันหมายถึงการสร้างพืน้ ทีล่ กู บาศก์
สีขาวแบบพิพธิ ภัณฑ์สมัยใหม่ทวั่ โลกและพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะเฉพาะของท้องถิน่ ลักษณะโดยรวม
ของพื้นที่จัดแสดงเป็นพื้นที่ใต้ดินขุดต่�ำ กว่าระดับพื้น สถาปนิกตั้งใจนำ�พื้นที่จัดแสดงทั้งหมด
ลงใต้ดินก็เพราะต้องการหลีกหนีแนวทางที่นิยมกันในช่วงก่อนหน้านี้คือยุคทศวรรษที่ 1990 ที่
นิยมออกแบบห้องโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ให้สง่างาม ทั้งๆ ที่ไม่มีประโยชน์กับองค์กรโดยรวม
เท่าไรนัก การขุดพื้นที่ทั้งทางตั้งและทางนอนลงบนหน้าที่ดินเหมือนเป็นพื้นที่ที่ถูกขุดค้นและ
กำ�หนดลักษณะทางเรขาคณิตของพืน้ ทีเ่ หมือนกับว่าเป็น positive-negative space จนกลาย
เป็นลักษณะพื้นฐานของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนจัดแสดง เนื้อดินที่ถูกขุดค้นในแต่ละ
บริเวณและแต่ละความลึกกลายเป็นสาระสำ�คัญและเป็นการแสดงออกทีผ่ นังด้วย ในแง่นคี้ ล้าย
กับเป็นการตั้งคู่สนทนาขึ้นมา พื้นที่จัดแสดงส่วนหนึ่งเป็นแบบลูกบาศก์ขาว (จากพื้นที่
negative ในโครงสร้างอาคาร) ในขณะที่อีกแบบหนึ่งเป็นพื้นที่แสดงออกซึ่งลักษณะของที่ดิน
และเนื้อดิน (พื้นที่ positive จากการขุดที่ดิน) ซึ่งเมื่อกลายรูปเป็นอาคารจริงจึงเกิดคู่สนทนา
พืน้ ทีแ่ กลลอรีส่ องแบบ ซึง่ พืน้ ทีท่ งั้ สองทำ�ให้การจัดแสดงงานประเภททีต่ อ้ งการความสงบเงียบ
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ในการสมาธิกับงานศิลปะและพื้นที่ที่สามารถรองรับงานติดตั้งแบบที่ต้องการพื้นที่เฉพาะ 13
อย่างไรก็ตามเมืองอะโอะโมะริกเ็ ป็นเมืองทีม่ หี มิ ะตกจำ�นวนมาก มีแต่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจน
ใบไม้ร่วงเท่านั้นที่จะสังเกตเห็นลักษณะของพื้นที่พิพิธภัณฑ์ได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่
เป็นหลุมขุดค้นและเป็นพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคารสำ�หรับงานศิลปะติดตั้งโดยเฉพาะ อีก
อย่างหนึง่ ที่พิพิธภัณฑ์ตั้งใจเล่นกับความรูส้ ึกของผู้ดูคือวิธีน�ำ เข้าสู่พื้นที่จัดแสดง หลังจากเดิน
เลียบผนังโค้งเลาะไปจนเจอทางเข้าหลัก เมือ่ ฝากกระเป๋าเข้าล็อคเกอร์เรียบร้อยแล้ว ผูช้ มต้อง
ลงลิฟท์ไปยังพื้นที่จัดแสดงที่อยู่ใต้ดินทั้งสองชั้น ลิฟท์ทำ�หน้าที่เหมือนเป็นไทม์แมชชีนพาเรา
เดินทางย้อนเวลาลงไปในอดีต แล้วค่อยเดินชมงานศิลปะไปในแต่ละห้องจัดแสดงพบกับความ
รู้สึกหลายความรู้สึก
งานศิลปะบางชิน้ ในพิพธิ ภัณฑ์นอี้ าศัยลักษณะพิเศษดังกล่าวทำ�ให้งานดูมรี สชาติมากเป็นพิเศษ
ตัวอย่างเช่นผลงานศิลปะชื่อ Aleko อันเป็นฉากจากบัลเลต์ที่แสดงเมื่อค.ศ. 1942 ฝีมือของ
มาร์ค ชากาล (Marc Chagall ค.ศ. 1887-1985) อีกตัวอย่างหนึ่งที่เด่นมากคือผลงาน
ประติมากรรมชื่อ Aomori Ken โดย โยะชิโตะโมะ นะระ (Yoshitomo Nara) การเดินผ่าน
พื้นที่จัดแสดงที่มีลักษณะเฉพาะตัวแล้วไปพบกับพื้นที่ positive ที่เกิดจากการขุดเปิดขนาด
ยักษ์จัดวางประติมากรรมรูปหมาสีขาวความสูง 8.5 เมตรให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในฝันอัน
ประหลาดพิสดาร (ภาพที่ 18-21)
4 พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะเอกชน
พิพธิ ภัณฑ์กลุ่มนีน้ �ำ เสนองานสะสมส่วนบุคคล ซึ่งในแง่ประวัตศิ าสตร์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่
2 แล้วว่าการสะสมงานศิลปะหัตถกรรมของญี่ปุ่นนั้นคึกคักในบรรดาตระกูลต่างๆ ตั้งแต่สมัย
เอโดะ พอช่วงที่ติดต่อกับตะวันตก นักธุรกิจแบบใหม่ที่สามารถทำ�กำ�ไรจากการค้าระหว่าง
ประเทศได้มากขึ้นเริ่มเก็บสะสมงานศิลปะตะวันตกบ้าง และมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เช่น
Ohara Museum ซึ่งแม้ไม่อยู่ในกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้เนื่องจากก่อสร้างมานานมากและมี
รูปแบบอาคารแบบเก่า แต่กเ็ ป็นตัวอย่างทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าการสะสมเป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีค่ นญีป่ นุ่
ทีม่ ฐี านะฏิบตั กิ นั แต่ในกรณีนจี้ ะยกตัวอย่างพิพธิ ภัณฑ์สองแห่งซึง่ นำ�งานสะสมส่วนตัวออกมา
จัดแสดงโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าจะสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็น “ผลงานศิลปะ” ไปด้วย
ตัวอย่างที่เด่นชัดคือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะคันโน (Kanno Museum) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะ
มุระ คีธ แฮริ่ง (Nakamura Keith Haring Museum)
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พิพิธภัณฑ์คันโน
Kanno Museum
ค.ศ.2006
พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ในเมืองเล็กๆ ที่ชื่อชิโอะกะมะ (Shiogama) ทางตอนใต้ของจังหวัดเซ็นได ที่
นีข่ นึ้ ชือ่ ในแง่ความเล็กของคอลเล็กชัน่ งานชิน้ หลักสำ�หรับการตัง้ พิพธิ ภัณฑ์คอื ประติมากรรม
ขนาดเล็กจำ�นวน 9 ชิ้นและภาพวาดอีกนิดหน่อย) ตัวพิพิธภัณฑ์เองก็เรียกได้ว่าเล็กมากก่อตั้ง
โดยใช้รปู แบบของมูลนิธไิ ม่หวังผลกำ�ไร (公益財団法人) ความจริงก็หวังรายได้จากค่าผ่านประตู
ได้ยากเนื่องจากค่าเข้าพิพิธภัณฑ์นั้นค่อนข้างถูกและปริมาณของผู้ไปเยี่ยมชมก็น้อยมากใน
แต่ละวัน 13 จากการพูดคุยพบว่าอยู่วันละประมาณ 10 คนเมื่อค.ศ. 2008-9 ปัจจุบันก็ไม่น่าจะ
เพิ่มมากนัก)
ตำ�แหน่งของพิพธิ ภัณฑ์นอี้ ยูใ่ นหมูบ่ า้ นอย่างแท้จริง แตกต่างจากพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะอืน่ ๆ ทีท่ ตี่ งั้
มักจะเอือ้ ต่อการเข้าถึงจากสาธารณะสถานต่างๆ แต่ทงั้ ถนนและสภาพแวดล้อมของพิพธิ ภัณฑ์
คันโนทำ�ให้ผมู้ าเยือนเหมือนเดินเข้าไปในหมูบ่ า้ นธรรมดา ไม่มเี ค้าว่าจะมีพนื้ ทีส่ าธารณะแบบ
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ นอกเหนือจากการจัดแสดงประติมากรรม พิพิธภัณฑ์นี้มีโปรแกรมเพิ่มเติม
ในแง่ของการกระตุ้นกิจกรรมทางศิลปะสำ�หรับพื้นที่และชุมชนโดยรอบ จากพื้นที่ชั้นล่างสุด
ของพิพิธภัณฑ์ที่สามารถรองรับคอนเสิร์ตขนาดเล็ก มีเปียโนตั้งอยู่หรือการประชุมของชุมชน
ได้
อาคารออกแบบโดยฮิโตะชิ อาเบะ (Hitoshi Abe) กระบวนการออกแบบเปรียบเปรยพื้นที่กับ
จินตภาพของฟองสบู่จำ�นวนหนึ่งที่ต่อเชื่อมกันแล้วถูกตีกรอบให้กลายเป็นปริมาตรสี่เหลี่ยม
ทางตัง้ พืน้ ผิวของแต่ละฟองสบูก่ อ้ นทีป่ ระชิดจะถูกดูดเข้าหากันทำ�ให้ผวิ ส่วนนัน้ กลายเป็นแบน
ราบไม่โค้งกลมอีกต่อไป หน้าตาของฟองสบู่แต่ละก้อนจะขึ้นอยู่กับว่ามีฟองสบู่อื่นๆ ขนาด
อืน่ ๆ เข้ามาประชิดในทิศทางใด เมือ่ ลดทอนความโค้งจนกลายเป็นปริมาตรทรงเหลีย่ มรูปทรง
และขนาดต่างๆ กันเป็นบริเวณสำ�หรับจัดแสดงประติมากรรมทั้งหมด โดยกันพื้นที่ส่วนล่าง
สุดเป็นห้องสำ�หรับการแสดงคอนเสิร์ตขนาดเล็กและห้องประชุมสำ�หรับชุมชน ปริมาตรของ
อาคารทั้งหลังคือ 10m.x12m.x10m. หรือถ้านับเฉพาะปริมาณพื้นที่จากแผนผังคือประมาณ
121 ตารางเมตรเท่านั้นเอง
โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 3.2 ม.ม.ดุนนูน (emboss) 25 จุดต่อหนึ่งตาราง
เมตร แผ่นเหล็กถูกตัดแบบแยกชิ้นเฉพาะมีขนาด ลักษณะและวิธีพับของตัวเองและเชื่อมต่อ
เข้าด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีโครงสร้างและการต่อเชือ่ มเหล็กจากช่างต่อเรือเดินสมุทร (ภาพ
ที่ 22-24)
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะมุระ คีธ แฮริ่ง
Nakamura Keith Haring Museum
ค.ศ.2008
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะนะคะมุระ คีธ แฮริง่ เริม่ ต้นจากการสะสมผลงานของศิลปินกราฟิติ (Graffiti
Art) คีธ แฮริง่ (Keith Haring ค.ศ.1958-1990) โดยนักสะสมชาวญีป่ นุ่ ชือ่ คะซุโอะ นะคะมุระ
(Kazuo Nakamura) ที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงค.ศ. 1987 งานของคีธ แฮริ่งนั้นแม้จะมีผู้กล่าวว่าผล
งานส่วนใหญ่ถูกทำ�ลายไปเนื่องจาก “พื้นที่” ที่ทำ�งานของศิลปินอยู่ตามผนังในเมือง สถานี
รถไฟ พื้นที่สาธารณะอื่นซึ่งในยุคสมัยนั้นยังไม่มีใครตระหนักในคุณค่า เมื่อวาดเสร็จก็มักจะ
ถูกลบทิ้งในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม แฮริ่งก็ได้ท�ำ งานโดยใช้สื่อมาตรฐานคือเฟรมผ้าใบหรือ
ประติมากรรมอยู่บ้าง และนั่นก็คือผลงานศิลปะที่หลงเหลือมาจนปัจจุบัน คอลเล็กชั่นใหญ่
ของศิลปินท่านนีอ้ ยูท่ สี่ หรัฐอเมริกาและทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์นเี้ อง แนวคิดคือการทำ�ความเข้าใจบริบท
ที่แฮริ่งสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งคือนิวยอร์คช่วงทศวรรษ 1980 นั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาตกต่�ำ อัตราการว่างงานสูง เกิดอาชญากรรมไปทั่ว แฮริ่งใช้ประสบการณ์และ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับช่วงเวลาดังกล่าวสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เห็นความหวังบางอย่าง
ของมนุษย์ เกิดสปิริตของ Light and Dark
ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อยู่ที่เมืองโคะบุจิซะวะ (Kobuchizawa) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินเขา แถบนี้
นอกจากจะพบแหล่งโบราณคดีของอารยธรรมโจมอนแล้ว ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ห่างไกล
จากเมือง การนำ�เอากราฟิติของคีธ แฮริ่งมาอยู่ในสภาพตามธรรมชาตินับว่าเป็นการสร้าง
ความขัดแย้งอย่างจงใจ เพราะบริบทในการทำ�งานของแฮริ่งนั้นคือเมืองนิวยอร์คที่ซับซ้อน
วุน่ วาย ไม่เงียบสงบ อย่างไรก็ตาม ในเมือ่ การสร้างบริบทของนิวยอร์คขึน้ มาในสภาพแวดล้อม
แบบญี่ปุ่นนั้นเป็นไปไม่ได้ แม้จะลองเลือกเมืองแบบโตเกียวหรือโอซาก้าก็ตาม การสร้าง
“บรรยากาศ” ขึน้ มาทดแทนจากกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมดูจะเป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า
ดังนัน้ การนำ�พิพธิ ภัณฑ์มาอยูใ่ นป่าทีเ่ งียบสงบจากนัน้ จึงค่อยสร้างบรรยากาศของความสับสน
วุ่นวายขึ้นมาน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
แนวคิดนี้ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยอะทสึชิ คิตะกะวะระ (Atsushi Kitagawara
เกิดค.ศ. 1951) พื้นที่ทางสถาปัตยกรรมจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ มีชื่อเรียกตามส่วนหรือห้อง
เช่น ทางลาดสู่ความวุ่นวาย, แกลลอรีแห่งความวุ่นวาย, แกลลอรีแห่งความฝัน เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์นอกจากจะไม่พยายามทำ�ตัวเป็นกลางแล้ว ยังพยายามมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างประสบการณ์ในการชมศิลปะของผู้ดูอีกด้วย (ภาพที่ 25-30)
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5 พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีม่ วี ธิ กี ารเฉพาะตัว
ความจริงแล้วพิพิธภัณฑ์ที่เป็นกรณีศึกษาทั้งหมดในหัวข้อนี้เกิดขึ้นสัมพันธ์กับเทศกาลศิลปะ
นานาชาติเสะโตะอุจิ (Setouchi International Art Festival) เทศกาลศิลปะนี้เริ่มต้นด้วย
การสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่า Benesse House ปัจจุบันอยู่ในชื่อ Benesse Art Site Naoshima
และโครงการนำ�งานศิลปะไปติดตั้งตามชุมชน บ้านหรือวัด บริษัทเอกชน Benesse เป็น
ผูร้ เิ ริม่ โครงการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์บนเกาะนะโอะชิมะทีอ่ ยูใ่ นบริเวณทะเลในเสะโตะอุจิ (หมาย
ถึง ทะเลทีอ่ ยูใ่ นอาณาบริเวณของประเทศญีป่ นุ่ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างเกาะฮอนชูกบั เกาะชิโคะคุ)
ภายหลังการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นและขยายตัวมีงานศิลปะติดตั้งไปตามสถานที่
ต่างๆ บนเกาะเช่นวัด บ้านฯลฯ เนื่องจากแนวคิดที่จะนำ�ศิลปะกับชุมชนและธรรมชาติเข้า
ด้วยกัน โครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่ค.ศ. 1992 กลายเป็นเทศกาลศิลปะสามปีครั้งที่สองครั้งล่า
สุดเมื่อค.ศ. 2010 และ 2013 มีศิลปินเข้าร่วมมากกว่า 100 คนและขยายอาณาบริเวณรวม
ทั้งสิ้น 21 เกาะ 14
สังเกตว่าแนวทางการคัดเลือกศิลปินที่เข้ามาจัดแสดง การคัดเลือกสถาปนิก ไปจนกระทั่งวิธี
การเข้าชมของพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้เข้าชมชาวญี่ปุ่นแต่ก็สามารถ
สร้างชือ่ เสียงในระดับนานาชาติทงั้ จากผลงานสร้างสรรค์ศลิ ปะและสถาปัตยกรรม กรณีศกึ ษา
คือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะจิจู (Chichu Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะลี อุ ฟัน (Lee Ufan Museum)
และพิพิธภัณฑ์ศิลปะเทะชิมะ (Teshima Museum)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะจิจู
Chichu Art Museum
ค.ศ. 2004
พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนเกาะนะโอะชิมะ เกาะที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการศิลปะทั้งหลายใน
บริเวณนี้ นับในแง่การก่อสร้าง นี่คือพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองของเกาะ สาเหตุก็เพราะพิพิธภัณฑ์
แห่งแรกคือ Benesse House และงานศิลปะที่นำ�ไปกระจายติดตั้งตามบ้านหรือศาสนสถาน
ประสบความสำ�เร็จ ผู้เข้าชมจำ�นวนมากทุกปีจนต้องมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะจิจูวางแนวคิดที่ชัดเจนในแง่การดึงดูดผู้ชมจากสองเงื่อนไขคือหนึ่งการเลือก
สถาปนิกซึ่งก็คือทาดาโอะ อันโดซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปนิกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นในช่วง
ออกแบบและก่อสร้างคือค.ศ. 2004 ทำ�ให้สามารถเรียกคนดูได้มากทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและ
จากต่างประเทศ เงือ่ นไขทีส่ องคือการเลือกงานศิลปะ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์นมี้ งี านศิลปะจากสามศิลปิน
คือ 1.โกลด โมเนต์ (Claude Monet ค.ศ. 1840-1926) ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสซึ่ม ภาพของ
72 แนวทางของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น โดย ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
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โมเนต์ขนาดใหญ่จ�ำ นวนรวมสามชิ้นจัดแสดงในหนึ่งห้อง 2.วอลเตอร์ เดอ มาเรีย (Walter de
Maria ค.ศ.1935-2013) ศิลปินอินสตอลเลชั่นและ 3. เจมส์ เทอร์เรลล์ (James Turrell เกิด
ค.ศ.1943) ศิลปินสร้างสรรค์ด้วยแสงเป็นหลัก สังเกตได้ว่าศิลปินทั้งสามสามารถเรียกคนดูได้
หลากหลายกลุม่ โดยมีโมเนต์ทเี่ ป็นหนึง่ ในศิลปินทีค่ นญีป่ นุ่ ชืน่ ชอบเป็นตัวนำ� ตามด้วยศิลปิน
ร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
ตัวอาคารทั้งหมดฝังอยู่ในเนินทำ�ให้แทบจะไม่เห็นสภาพภายนอกยามที่ดูงานศิลปะ เฉพาะ
ช่วงที่จะต้องเดินเชื่อมส่วนต่างๆ จึงจะเดินผ่านลานกลางรูปสี่เหลี่ยมที่เปิดโล่งเห็นสภาพ
ธรรมชาติอย่างเต็มที่ หรือต้องอยู่ในบริเวณของคาเฟ่จึงจะเห็นทิวทัศน์ทะเล ในแง่ของ
สถาปัตยกรรมต้องนับว่าเป็นหนึ่งในงานที่สร้างความแตกต่างในแนวทางการออกแบบวิธีการ
เข้าถึงงานศิลปะ ผู้ชมจะต้องเดินผ่านพื้นที่ที่สถาปนิกจงใจออกแบบมาเพื่อ “เตรียมตัว” ใน
การสร้างประสบการณ์ จากนั้นจึงจะทยอยชมผลงานของศิลปินทั้งสามท่านไปทีละห้อง วิธี
การออกแบบประสบการณ์แบบนี้จะกลายเป็นแนวทางที่ใช้ต่อมาในโครงการบนเกาะต่างๆ
(ภาพที่ 31-33)
พิพิธภัณฑ์ลี อุฟัน
Lee Ufan Museum
ค.ศ. 2010
พิพิธภัณฑ์ลี อุฟัน เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ถูกออกแบบก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการศิลปะบนเกาะในทะเลในเสะโตะ (Seto Inland Sea) ความร่วมมือระหว่างศิลปิน
ลี อุฟัน (Lee U Fan เกิดค.ศ. 1936) และสถาปนิกทาดาโอะ อันโด
ลี อุฟันเป็นชาวเกาหลีที่เข้ามาเรียนหนังสือที่โตเกียวแล้วก็เลยกลายเป็นศิลปินที่พำ�นักใน
ประเทศญี่ปุ่นอย่างถาวร ศิลปินท่านนี้เป็นหนึ่งในผู้นำ�กระแสความคิดทางศิลปะที่สำ�คัญของ
ญี่ปุ่นที่เรียกว่า โมะโนะฮะ (Mono-ha) ในทศวรรษ 1970 งานของกลุ่มนี้จะเน้นที่การ
แสดงออกของวัสดุหรือ “สิ่ง” (mono เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า วัตถุสิ่งของหรือในภาษาอังกฤษ
ว่า thing, ha แปลว่าสกุลช่างหรือ school) โดยมีปรัชญาที่เป็นคำ�ถามว่าบรรดาวัสดุหรือ
“สิ่ง” ที่นำ�มา สร้างสรรค์ศิลปะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสีและผ้าใบในกรณีภาพ หิน ไม้ โลหะ
ในกรณีประติมากรรมเป็นต้น ทั้งหมดนี้ไม่เคยมีศิลปินคนไหนสนใจลักษณะพื้นฐานของมัน
เลย มีแต่จะนำ�มาแปรรูปตามความคิดของศิลปินทั้งสิ้น ศิลปินกลุ่ม Mono-ha จึงจะย้อน
กลับไปพิจารณาที่พื้นฐานดั้งเดิมของวัสดุเหล่านี้อีกครั้ง เพื่อนำ�เสนอในฐานะของงานศิลปะ
ที่สัมพันธ์กับมนุษย์ 15
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งานของ Lee U Fan จึงเป็นการนำ� “สิ่ง” ดังกล่าวมาจัดแสดงโดยอาศัยการเปลี่ยนสภาพ
แวดล้อมเป็นตัวสร้างให้เกิดความหมายใหม่เป็นหลัก เช่นนำ�ก้อนหินมาจัดตัง้ ในพืน้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
แล้วสร้างลักษณะทีส่ ะท้อนตอบโต้ระหว่างพืน้ ทีก่ บั ตัวงาน และพยายามใช้กระบวนการ “สร้าง”
งานศิลปะให้นอ้ ยทีส่ ดุ ในทางหนึง่ เราจึงอาจมองว่างานศิลปะของลี อุฟนั เป็นแนวคิดแบบญีป่ นุ่
ในการมองธรรมชาติแบบญีป่ นุ่ นัน่ เอง การจัดตัง้ หินในสภาพแวดล้อมสวนญีป่ นุ่ ก็อาศัยแนวคิด
แบบนี้ อย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อมของงานศิลปะร่วมสมัยก็ยอ่ มทำ�ให้ความหมายของก้อน
หินหรือ “สิ่ง” เหล่านี้เปลี่ยนไป ตรงนี้เองที่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถาปนิกและ
ศิลปินจะขาดไปเสียไม่ได้
ทาดาโอะ อันโดออกแบบอาคารนี้ให้มีความตึงเครียดของพื้นที่ทั้งในแง่ที่เกิดจากการปิด
ล้อม การใช้ลำ�ดับของเวลาในการเข้าถึงการบีบประสบการณ์ของผู้ชมอย่างถึงที่สุด โดยที่
ไม่ต้องบอกออกมาหลายคนก็คงสังเกตว่าลักษณะพื้นที่ของอันโดนั้นมีส่วนร่วมกับแนวคิด
ของศิลปิน การใช้คอนกรีตและวิธีก่อสร้างที่ตรงไปตรงมาก็ช่วยส่งเสริมความหมายของ
โมโนฮะได้
เมื่อแรกเห็นอาคาร ผู้ชมจะเดินเข้ามาจากถนนบนเนินด้านหน้าโดยเดินลงบันไดที่มีแนวผนัง
สูงท่วมหัวในแบบอันโดอยูท่ างด้านซ้าย งานสองชิน้ แรกของ Lee Ufan เห็นได้แต่ไกลเนือ่ งจาก
ชิน้ หนึง่ เป็นการจัดวางก้อนหินขนาดเขือ่ งอยูก่ ลางลานซีเมนต์กว้างโดยมีเสาคอนกรีตความสูง
18.5 เมตรและแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมวางราบอยู่เคียงกัน ผ่านแนวผนังนี้ไป ซ้ายมือเห็นงานอีก
ชิ้นหนึ่งเป็นแผ่นเหล็กตั้งมีก้อนหินอยู่สองด้าน
ลักษณะพื้นฐานของแผ่นเหล็ก ก้อนหินและแท่งคอนกรีตนอกจากจะทำ�ให้เข้าใจความเป็น
Mono-ha แล้ว ยังช่วยทำ�ให้ขบคิดเกีย่ วกับคูแ่ ย้งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของเรา (เรขาคณิตธรรมชาติ, มนุษย์สร้าง-มีอยูเ่ อง) เมือ่ ผ่านงานนีไ้ ปจะพบทางเดินยาวผนังสูงบีบอัดสร้างแรงเค้น
บนพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มข้น ตราบเมือ่ ผ่านผนังคูน่ ไี้ ปแล้วจึงพบกับงานศิลปินชิน้ อืน่ ๆ ทีจ่ ดั แสดงพืน้ ที่
รูปสามเหลี่ยมก่อนเข้าสู่พื้นที่ภายในที่จัดแสดงงานวาดเส้นและงานอื่นๆ โดยที่แน่นอนว่า
เงือ่ นไขการชมงานเป็นไปด้วยความเข้มงวดเช่นถอดรองเท้า ห้ามถ่ายภาพไปจนถึงห้ามเสก็ตช์
ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ในหลายแง่มุม ศิลปินและสถาปนิกมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกันหรือเหลื่อม
กันในบางกรณี การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้แก่งานได้อย่างตรงเป้าช่วยสร้าง
ประสบการณ์การชมงานศิลปะแบบใหม่ รวมถึงสร้างความหมายใหม่ๆ ให้แก่ศลิ ปะด้วย (ภาพ
ที่ 34-36)
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะเทะชิมะ
Teshima Art Museum
ค.ศ. 2010
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเทะชิมะเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เสร็จขึ้นโดยวางแผนใหัสัมพันธ์กับเทศกาล
ศิลปะนานาชาติเสะโตะอุจิเมื่อค.ศ. 2010 โดยมีพิธีเปิดเมื่อ 17 ตุลาคม ในฐานะส่วนหนึ่งของ
เทศกาล ตัวอาคารพิพธิ ภัณฑ์ตอ้ งนับว่าเป็นกรณีศกึ ษาเฉพาะได้ทเี ดียว ในแง่การเลือกสรรผล
งานศิลปะทีน่ ตี่ อ้ งนับว่าสืบเนือ่ งจากแนวคิดของการเลือกสรรศิลปินจัดสร้างงานแบบมอบหมาย
เฉพาะ โดยมีผลงานเพียง “ชิ้น” เดียวในอาคารหลังเดียว เนื้อหาของผลงานศิลปะชิ้นนี้เกี่ยว
กับ “น้ำ�” ที่ผ่านการตีความของศิลปินหญิงเระอิ ไนโต (Rei Naito เกิดค.ศ. 1961) ศิลปิน
หญิงที่กำ�ลังมาแรงมากในเวทีระดับโลก
แผนผังประกอบกันด้วยอาคารสามหลังตั้งแยกออกจากกัน แบ่งเป็นส่วนสำ�นักงาน มิวเซียม
ช็อปและตัวอาคารจัดแสดง อาคารทีจ่ ดั แสดงงานเป็นอาคารเดียว ภายในอาคารรูปทรงเหมือน
ยานอวกาศ แผ่นคอนกรีตโค้งช่วงกว้างสุดประมาณ 60 เมตร เจาะเพดานรูปวงรีขนาดใหญ่
สองช่อง รวมกับทางเข้าเป็นสามช่องเปิดทางให้ลม ฝน ความชื้น ความร้อน แสงแดด เรียก
ได้ว่าสภาวะทุกอย่างของสภาพแวดล้อมภายนอก (รวมถึงอุณหภูมิจากผู้ชม) ถูกชักนำ�เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของตัวงาน
ลักษณะของงานศิลปะเป็นหยดน้ำ�เล็กๆ ผุด (หรือถูกดัน) ขึ้นจากรูขนาดเล็กจำ�นวนมาก
ที่ถูกเจาะอยู่บนพื้น เมื่ออยู่บนพื้นที่โค้งเล็กๆ (ตาแทบมองไม่เห็น) หยดน้ำ�เหล่านี้จะไหล
ไปตามทิศทางที่ไร้การควบคุมบนพื้นมีฝุ่นละเอียดชนิดหนึ่งเคลือบอยู่ ทำ�ให้ผิวของพื้น
คล้ายผิวของใบบัวช่วยทำ�ให้การเคลื่อนตัวของน้ำ�เป็นไปได้สะดวกขึ้น ทิศทางการเคลื่อน
ตัวของหยดน้ำ�นี้จะไม่แน่นอนเนื่องจากปัจจัยสองประการคือความโค้งมากและน้อยของ
บริเวณหนึ่งๆ และสองสภาวะแวดล้อมภายนอกทั้งหลาย หยดน้ำ�แต่ละหยดจะไหลไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะพบกับหยดน้ำ�อื่นๆ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการรวมตัวขึ้น หยดน้ำ�ที่มีขนาดต่างๆ
กระจายตัว เคลื่อนไหวมากหรือน้อยอยู่ทั่วบริเวณพื้นของพิพิธภัณฑ์ หยดน้ำ�ที่ใหญ่กว่า
ไหลเร็วกว่าหยดเล็ก การไหลนี้เป็นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจนพบทางระบายออกที่เจาะไว้
เฉพาะ หยดน้ำ�ใหม่ๆที่ถูกดันขึ้นมาจะไหลต่อไปเรื่อยๆไม่จบสิ้น ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง
งานศิลปะและตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เป็นที่สุด เนื่องจากรูปทรงอาคารกับงานศิลปะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่ขาดกันไม่ได้ และผู้ชมจะ “อยู่ใน” ตัวงานศิลปะอย่างแท้จริง
(ภาพที่ 37-39)
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โครงการศิลปะเกาะอินุจิมะ “เสะอิเร็นโชะ”
Inujima Art Project “Seirensho”
เกาะอินุจิมะ (Inujima) ขนาดไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรนี้ (0.54 ตารางกิโลเมตร) เมื่อต้น
ศตวรรษทีย่ สี่ บิ เคยเป็นสถานทีค่ กึ คักเนือ่ งจากเป็นศูนย์ของการถลุงแร่ทองแดงภายในโรงถลุง
ขนาดใหญ่ เมือ่ โรงถลุงแร่ทองแดงนีย้ กเลิกไป คนทำ�งานทัง้ หมดก็อพยพออกจากเกาะ ปัจจุบนั
ประชากรที่นี่ลดลงเหลือเพียงประมาณ 60 คน แต่ละคนมีอายุเฉลี่ยประมาณ 75 ปี สภาพ
เกาะและผู้อยู่อาศัยเปรียบเหมือนคนไข้ที่ป่วยหนัก บทบาทของศิลปะและพิพิธภัณฑ์จึง
พิจารณาจากจุดนี้เป็นสำ�คัญ
ซากของอาคารโรงถลุงแร่ทองแดงก่อสร้างด้วยอิฐเป็นสถานทีต่ งั้ ของโครงการ สถาปนิกทีท่ �ำ การ
ออกแบบในครั้งนี้ชื่อฮิโระชิ สัมบุอิจิ (Hiroshi Sambuichi) ตัวอาคารถูกปรับปรุงใช้เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมของงานศิลปะภายในโดยยุคโิ นะริ ยะนะงิ (Yukinori Yanagi) ทีเ่ นือ้ หาเป็นการ
รือ้ ฟืน้ ความทรงจำ�เกีย่ วกับบ้านโดยอาศัยชิน้ ส่วนของสถาปัตยกรรมบ้านทีเ่ คยเป็นทีพ่ กั ของยุคิ
โอะ มิชิมะ (Yukio Mishima) นักเขียนชื่อดังของญี่ปุ่น
เพื่อให้สอดคล้องกันไปกับแนวคิดทั้งหมด การออกแบบในระดับย่อยจึงเน้นที่การรีไซเคิลน้ำ�
ไปจนกระทั่งอากาศด้วย ผู้ชมงานในเทศกาลครั้งนี้จะได้รับคำ�เตือน (เป็นภาษาญี่ปุ่น) ว่าให้
ระวังการใช้น�้ำ รวมถึงการสร้างขยะและขอให้ขยะทีน่ �ำ ติดตัวมาจากฝัง่ หรือทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างอยู่
บนเกาะกลับไปทิ้งบนฝั่งเนื่องจากไม่มีระบบการทิ้งและกำ�จัดบนเกาะ
เมื่อมองจากภายนอกอาคาร โครงการศิลปะเกาะอินุจิมะ “เสะอิเร็นโชะ” แทบไม่เห็นอาคาร
ใหม่เนื่องจากเป็นการออกแบบฝังส่วนใหม่แทบทั้งหมดลงไปภายใต้อาคารเก่า ระบบการนำ�
อากาศร้อนเข้ามาในฤดูหนาวปล่อยออกไปทางปล่องไฟเก่าและการระบายอากาศในฤดูร้อน
กลายเป็นเส้นทางการติดตั้งงานศิลปะไปด้วย นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่พาตัวเองไปไกลใน
ระดับของการทดลองรีไซเคิลอาคารเก่าให้สามารถจัดแสดงศิลปะได้ และการรีไซเคิลนี้ก็หวัง
ว่าจะช่วยสร้างจิตสำ�นึกให้กบั ทัง้ คนญีป่ นุ่ เจ้าของเกาะและผูไ้ ปเยือน โดยทีม่ ศี ลิ ปะเป็นหนึง่ ใน
เป้าหมาย (ภาพที่ 40-42)
สรุป
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสำ�คัญๆในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใน
ประเทศญี่ปุ่นที่สามารถทำ�ความเข้าใจได้ สามารถสรุปเป็นแนวความคิดใหญ่ๆ ได้ดังนี้
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1 พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด พิพิธภัณฑ์ศิลปะคันโนมีพื้นที่แค่ร้อยกว่า
ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ศิลปะขนาดเล็กมักจะเป็นของเอกชน เฉพาะพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำ�
เมืองที่เป็นของเมืองจึงจะมีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะขนาด
ใหญ่มากๆ นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด
2 พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีแนวโน้มที่จะแสวงหาความร่วมมือระหว่างศิลปินและสถาปนิกมากขึ้น
สถาปนิกต้องออกแบบพื้นที่ให้ช่วยสร้างประสบการณ์ทั้งก่อนและหลังการชมศิลปะ ในกรณีที่
เป็นที่สุดศิลปะและสถาปัตยกรรมจะเป็นความหมายเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเทะชิมะ (Teshima Art Museum) ทั้งนี้เกี่ยวพันกับประสบการณ์ของคนดูที่
จะได้จากการไปชมงานศิลปะด้วย เนื้อหาของศิลปะจึงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นประสบการณ์
ของคนดูเช่นเดียวกันกับตัวพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
3 การชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยบางครั้งจึงเป็นเหมือนการเดินทางเพื่อไปค้น
พบอะไรบางอย่าง ประสบการณ์ระหว่างเส้นทางจึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญ โครงการบนเกาะทีน่ �ำ ศิลปะ
ไปติดตั้งในบ้าน ศาสนสถาน ตามเส้นทางเพื่อรอให้คนเดินหรือขี่จักรยานไปค้นพบกลายเป็น
เรือ่ งสนุกสนาน ศิลปะนำ�ตัวเองออกนอกพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะมากขึน้ ผลทีต่ ามมาคือบางกรณีเกิด
ความหมายที่พิเศษเช่นกรณีงานของศิลปินเทะทสึโอะ มิยะจิมะ (Tetsuo Miyajima) งานชิ้น
นี้ชื่อ Sea of Time’98 (สร้างเสร็จ ค.ศ.1999) (ภาพที่ 43) ลักษณะเป็นการติดตั้งหลอดไฟรูป
ตัวเลขจำ�นวนหนึง่ เรืองแสงอยูส่ ระน้�ำ ตืน้ ๆ ทีส่ ร้างขึน้ ในห้องใต้ถนุ ของบ้านเก่าทีไ่ ม่มคี นอาศัย
อยู่ ห้องใต้ถุนนี้มืดเป็นพิเศษจึงทำ�ให้ผลของตัวเลขที่มีความเปลี่ยนแปลงนี้สวยงามน่าสนใจ
ตัวเลขเหล่านี้สื่อความหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเช่นอายุและความสัมพันธ์กับพื้นที่
และเวลา เมื่อติดตั้งอยู่ในบ้านเท่ากับนำ�เอาความหมายของพื้นที่บ้าน ประวัติศาสตร์ของบ้าน
คนที่เคยอาศัยอยู่ ประวัติศาสตร์ของถิ่นฐานในหมู่บ้านบนเกาะ ทั้งหมดนี้เข้ามาเป็นฉากหลัง
ทางความหมายของงานศิลปะ ช่วยทำ�ให้งานศิลปะสร้างประสบการณ์ทลี่ กึ ซึง้ กว่าปกติ ลักษณะ
นี้เป็นเช่นเดียวกับหลายพิพิธภัณฑ์ที่อาศัยการอ้างอิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่
4 ตำ�แหน่งที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเริ่มมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของศิลปินมากขึ้น
ทั้งนี้ท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องกับศิลปินมีความสนใจจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นในท้องถิ่นเกิดหรือ
สถานที่เคยทำ�งานของศิลปินเช่นกรณีพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะคิโนะ ฟุคุหรือพิพิธภัณฑ์สวนอิสะมุ
โนะกุจิ ในระดับที่ลึกกว่านั้น พิพิธภัณฑ์จะเชื่อมโยงตัวเองกับที่ตั้งทั้งในแง่ประวัติศาสตร์เช่น
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะอะโอะโมะริและนำ�เสนอประเด็นเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและประวัตศิ าสตร์ระยะใกล้
เช่น โครงการศิลปะเกาะอินุจิมะ “เสะอิเร็นโชะ”
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5 พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะมีแนวโน้มว่าจะไปแก้ปญั หาอืน่ ๆ ของสังคมนอกเหนือไปจากการมีบทบาท
ทางการศึกษาอย่างเดียว การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเรือ่ งที่คาดว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะช่วยได้ดัง
ที่เข้าใจกันทั่วไป ที่ โครงการศิลปะเกาะอินุจิมะ “เสะอิเร็นโชะ” พิพิธภัณฑ์ศิลปะทำ�หน้าที่ส่ง
เสริมความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับเทศกาลศิลปะนานาชาติเสะโตะอุจิที่อยาก
นำ�ศิลปะเข้าไปมีสว่ นร่วมฟืน้ ฟูชวี ติ ให้แก่หมูเ่ กาะทัง้ หลายทีเ่ คยเสียหายจากโรงงานอุตสาหกรรม
6 ในพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะของเมือง มีแนวโน้มแยกโซนทีต่ อ้ งซือ้ ตัว๋ ออกจากโซนเข้าได้ฟรี ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้อาคารทำ�หน้าที่อื่นๆ สำ�หรับคนในพื้นถิ่นในขณะที่ก็รองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ต้องการชม
ศิลปะจากภายนอก บทบาทของการทำ�หน้าทีส่ ง่ เสริมการท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทำ�ให้กระบวน
การคัดลเลือกศิลปินกับงานสร้างสรรค์และการคัดเลือกสถาปนิกมาออกแบบเป็นไปอย่างน่า
สนใจ
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