
 
 
BACC Exhibition  

“นามธรรม: สัจจะแหงศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก   
 

วันท่ี 18 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2558 ณ หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8 

พิธีเปด 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ หองอเนกประสงค ชั้น 1 

จัดโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และ มูลนิธิเอสซีจี 

 
ผลงานศิลปะเกือบ 100  ชิ้น  ท้ังเกา ใหมและท่ียังไมเคยจัดแสดงมากอน  จากทุกชวงเวลากวา 50  ป ในชีวิตการ

ทํางานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เปนหนึ่งในศิลปนรวมสมัยของไทยจํานวนนอยท่ีคงยืนหยัดบนเสนทางการสรางสรรค

ผลงานศิลปะนามธรรมอยางม่ันคงและม่ันใจ  

นิทรรศการครั้งนี้รวบรวมผลงานของอิทธิพล ตั้งแตสมัยเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท ผลงานจากนิทรรศการเดี่ยว

ครั้งแรก “Recent Paintings” (2534), “สีสันแหงแสง” (2543), “วัตถุแหงจิต” (2545), “จิตวิญญาณบรรพบท” 

(2549), “ปญญาญาณและปรีชาญาณ” (2551), “อักขระ” (2556),  รวมถึงผลงานชุดลาสุดท่ีจะนํามาแสดงเปนครั้ง

แรก “การเดินทางของเสนพากินสัน” (2557-2558)  

เสนทางของการทํางานสรางสรรคของอิทธิพลเริ่มตนท่ีการฝกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพตั้งแตสมัยเรียนปริญญาตรีท่ีคณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงชวงเวลานั้นยังไมไดรูจักกับศิลปะนามธรรมอยางเปน

ทางการ   เทคนิคหลักของภาพพิมพท่ีอิทธิพลศึกษาไดแก ภาพพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) ภาพพิมพรองลึก 

(Etching) ภาพพิมพแกะไม (Woodcut) และภาพพิมพหิน (Lithograph)  เทคนิคท้ังสี่นํามาสูแนวเรื่องของการ

ทํางานท่ีแตกตางกัน ไดแก รูปทรงอินทรียของเมล็ดพืช ตนไมในเมือง ผนังและกําแพง และรูปทรงมนุษยกับพ้ืนท่ีวาง   

อิทธิพลใชวิธีการคอยๆตัดทอนรูปทรงเหมือนจริงจนกลายไปสูความเปนนามธรรม จากเมล็ดพืชท่ีสามารถรับรูไดจน

กลายเปนรูปทรงเรขาคณิต  จากพุมไมใหญจนเปนเสนอิสระ และจากรูปทรงของมนุษยจนกลายเปนกลุมเศษเสี้ยวของ

กลุมรูปรางเรขาคณิต เปนตน  และในเวลาตอมาเทคนิคพ้ืนฐานก็นําไปสูการคนควาหาเทคนิคใหมๆ เฉพาะตนซ่ึงได

กลายเปนเนื้อหาของงานดวย 

 

 



 
 

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  อิทธิพลไดเดินทางไปศึกษาปริญญาโทตอท่ีมหาวิทยาลัยวอชิงตัน 

(University of Washington) ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดรูจักศิลปะนามธรรมอยางเปนทางการ   อิทธิพลพบวา 

แนวทางปฏิบัติเดิมของตนนั้นสามารถเชื่อมตอกับปรัชญาของศิลปะนามธรรมไดอยางลงตัว   การเรียน การชมผลงาน

ในแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ รวมถึงการเดินทางทองเท่ียวในสหรัฐอเมริกาไดเปดประสบการณและทัศนคติซ่ึงสงผลตอ

การทํางานศิลปะในเวลาตอมาเม่ือกลับถึงเมืองไทย  

อิทธิพลไดพัฒนาการสรางสรรคจิตรกรรมในแนวทางนามธรรมใหมีลักษณะเปนตะวันออกมากข้ึน จนเปนท่ียอมรับใน

วงการศิลปะรวมสมัยของประเทศไทยและนานาชาติ  ดังเห็นไดจากการไดรับรางวัลการประกวดศิลปกรรมใน

ตางประเทศและการประกวดศิลปกรรมแหงชาติอยูหลายครั้ง จนไดรับเกียรติใหเปนศิลปนชั้นเยี่ยมในปพ.ศ. 2522 

หลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง  ศิลปนในรุนเดียวกันก็เริ่มขยับขยายไป

สรางสรรคผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ  และแมวาในเวลานั้นจะมีเพ่ือนในวงการแนะนําใหเปลี่ยนแนวทางบาง แตอิทธิพล

กลาวตอบอยางม่ันใจวา “ศิลปะนามธรรมไดผลสําหรับผม”   

การยืนหยัดบนเสนทางสายนี้อยางสงบนิ่ง ตอเนื่อง และคอยเปนคอยไปไดทําใหอิทธิพลคนพบ “สัจจะ” หรือความ

จริงของศิลปะในหลากหลายมิติ ต้ังแตความจริงของตัววัตถุจิตรกรรม ความจริงของภาษาภาพ ความจริงของ

ความสัมพันธระหวางศิลปนและวัตถุจิตรกรรม ความจริงของจักรวาลท่ีประกอบไปดวยคูตรงกันขาม ไมวาจะเปนเกา

กับใหม แสงกับเงา รูปทรงกับพ้ืนท่ีวาง อารมณกับเหตุผล ปญญาญาณและปรีชาญาณ เปนตน    

ในท่ีสุด การสรางสรรคและนําเสนอผลงานศิลปะในแนวทางท่ีศิลปนเชื่อม่ันอยางตอเนื่องนั้น ทําใหสาธารณชน

ประจักษถึงตัวตนและความม่ันคงของอิทธิพลท่ีมีตอศิลปะนามธรรม    ความเรียบงายของศิลปะนามธรรมมีคุณคา 

เสมือนกุญแจท่ีไขประตูบานใหญท่ีศิลปนกลาวไววา "นามธรรมเปนเรื่องของใจ  และ "ใจ" คือ กลไกสําคัญท่ีทําให

ศิลปนคนพบ “สัจจะ” ของศิลปะอยางแทจริง 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวฒันธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02 214 6630 – 8 

exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

 



 
BACC Exhibition  

A Retrospective Exhibition “Abstract: The Truth of Art” Ithipol Thangchalok  
 

Viewing period: 18th August – 22nd November 2015 at Main Gallery, 8th floor 

Opening Reception: 21st August 2015 at 18.00 hrs. at Multi-Function Room, 1st floor 

Organized by BACC Exhibition Department  

Supported by Asia Plus Group Holdings Public Company Limited and SCG Foundation 

 
Nearly 100 pieces including the former works and the ones that are never exhibited are the works 

from ever period during 50 years of creation of Ithipol Thangchalok who, among few Thai 

Contemporary artists, intently and determinedly persists in following the path of abstract art.  

The exhibition presents the works that Ithipol has created since he was an undergraduate and 

graduate student. The show includes pieces from his very first solo exhibition "Recent Paintings" 

(1991)  and many following exhibitions which are “The Color of Light"  (2002) , "Matter of Mind" 

(2004), "Primal Spirit" (2006), Intuition and Intellect" (2008), and "Alphabet" (2013). The exhibition 

also features the very recent collection "The Journey of Parkinson Lines" (2014-2015). 

The path of his creation began with printing techniques that he practiced in his early years at 

Faculty Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. In those days, Ithipol did not yet 

officially have knowledge of abstract art. Four major techniques he studied consisted of silkscreen, 

etching, woodcut, and lithograph.  All these techniques were incorporated into different themes 

that include organic form of seeds, trees in a city, wall, and human figure and space.  Ithipol 

gradually made these representational forms to be abstract ones.  A seed that was once 

recognizable became a geometric figure. A large bush became a group of lines that freely ran. A 

human figure was turned into slices of geometric forms. These basic printing techniques later led 

him to discover particular techniques that resulted in the content of his work.  

 

 



 
After received his bachelor’s degree, Ithipol pursued his master degree in the United States at 

Washington University where he was officially acquainted with abstract art.  He realized that his 

practice could harmoniously get together with the philosophy of abstract art.  His study, art 

galleries and museums visits, including travels in American broadened his experience and 

deepened his attitude that influenced his creation when he returned to his homeland.  

Ithipol has developed abstract art practice to be more oriental until his works get acclaimed in 

national and international art circles.  Rewards and medals that he won from both national and 

international art competitions prove his mastery so in 1979 he received Artist of Distinction Award.  

By the end of 70’s, abstract art in Thailand was losing its popularity.  His fellow artists began to 

change their style. And, even being advised to shift his praxis, Ithipol firmly insisted that “Abstract 

art always works for me.” 

Ithipol’s constant, gradual, and steadfast faith in the path allows him to discover the "truth" of art 

in many aspects: the truth of art object, the truth of visual language, the truth of a relationship 

between artist and art object, the truth of the universe where the dichotomy dwells whether the 

one of the old and the new, light and shadow, form and space, emotion and reason, and intellect 

and intuition, etc.  

Finally, the unchanging and serene path of creativity and artistic expression in which Ithipol holds 

fast to have made public realize the artist’s consistence and faith in abstract art. The simplicity of 

abstract art is as priceless as a key to the large door as the artist once said "Abstract quality deals 

with mind and "mind" is a medium that allows him to truly discover the "truth" of art.” 

 

 

 

 

For enquiry, please contact : 

BACC Exhibition Dept. 



 
939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. 02 214 6630 – 8 

exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 
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