นิทรรศการ สามสายลายเสน
8 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2559
ณ หองสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
ในแวดวงของนักเขียนภาพสเก็ตซ อาจไมคุนเคยกับงานเขียนภาพลายเสนของศิลปนทั้ง 3 ทาน ดวย
ทั้งสามคนเขียนภาพสเก็ตซลายเสนเปนงานอดิเรกหรือเขียนขึ้นในโอกาสที่เดินทางไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ
ใชเวลาวางเขียนภาพลายเสนจากสิ่งที่ไดพบเห็นและประทับใจ คุณชวน หลีกภัย เขียนภาพลายเสนมานาน
กวา 50 – 60 ป จนเป น ที่ รูจั กคุ น เคยในวงการงานศิล ปะ คุ ณ ชวน เคยรับ เชิ ญ ให สงผลงานเขารวมในงาน
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะรวมกับศิลปนทานอื่นๆ ในหลายโอกาส บางโอกาสไดรวมกับกลุมสถาปนิก
ไดพบไดพูดคุยกับเพื่อนๆ นองๆ สถาปนิก และมีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติดานการเขียนภาพลายเสน
นี้กับคุณนิธิ (สถาปตานนท) สถาปนิกผูที่รักการเขียนภาพลายเสนในแนวทางเดียวกันนี้
ทั้งยังไดปรารภถึงความเปนไปไดที่จะจัดการแสดงภาพเขียนลายเสนสเก็ตซรวมกันสักครั้ง กอปรกับใน
ชวงเวลานั้น คุณจักรพันธุ (โปษยกฤต) ศิลปนแหงชาติดานการเขียนภาพสีน้ํามันที่เลื่องชื่อ ไดใชเวลาวางได
เขียนภาพลายเสนสเก็ตซในโอกาสที่เดินทางไปพักผอนในสถานที่ตางๆเมื่อพบปะกันและไดเอยปากเชิญชวนให
นําภาพสเก็ตซเหลานี้มาจัดแสดงรวมกัน คุณจักรพันธุ ก็ยินดีและเต็มใจเขารวมดวย จึงเปนที่มาของการจัด
นิ ทรรศการภาพเขี ย นลายเส น ของศิ ล ป น (กึ่งสมัครเลน ) ทั้ง 3 ทาน กอปรกับ ทางหอศิล ปวัฒ นธรรมแห ง
กรุงเทพมหานครไดใหการสนับสนุนดานสถานที่และการจัดการตางๆ นับเปนโอกาสอันดียิ่งที่สาธารณชนทั่วไป
จะไดเห็นผลงานแหงความประทับใจเหลานี้ของศิลปนอาวุโสทั้ง 3 ทาน มีโอกาสจะไดเห็นเสนสายของลายเสน
ที่มีความเห็นเอกลักษณ เฉพาะตัวของแตละทาน ทั้งยังจะไดเห็นถึงสุนทรียภาพทางดานการสรางงานศิลปะ
ที่มาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของศิลปนอาวุโสทั้งสามคน
คณะผูดําเนินการจัดแสดงตองขอขอบคุณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครที่เอื้อเฟอสถานที่
จั ด แสดงงานและช ว ยเหลื อ ให ค วามสะดวกในการจั ด แสดงอย างดี ยิ่ ง พร อ มทั้ งขอขอบคุ ณ กรมส ง เสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทและองคกรตางๆ ที่ใหการสนับสนุนชวยใหการจัดแสดงนิทรรศการใน
ครั้งนี้สําเร็จลงไดสมดังเจตนารมณทุกประการ

วัตถุประสงคของการจัดงาน
เจตนารมณ เบื้ องต น ที่ ตองการจั ดแสดงครั้งนี้เพื่อตองการใหผูสนใจ โดยเฉพาะนักเรียนและนิสิต
นักศึ กษา ที่ เรียนมาทางดานศิ ลปะไดมาชมนิ ทรรศการนี้อยางทั่วถึง เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหผูที่สนใจหัน
กลั บ มาฝ กฝนหั ดวาดภาพสเก็ตซล ายเส น เพื่อใหงานเขียนภาพลายเสนเชน นี้ยังคงยั่งยืน และมีการพั ฒ นา
ตอเนื่องไปได
ประวัติ ชวน หลีกภัย
ชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2481 ที่อําเภอเมือง จังหวัดตรัง สําเร็จการศึกษา
โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยชางศิลปใน
ปจจุบัน) และสําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ.2505 ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อป พ.ศ.2535 และสมัยที่สองเมือ่ ป พ.ศ.2540 ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานสภาที่
ปรึกษาพรรคประชาธิปตย และใชเวลาเขียนภาพสเก็ตซเปนงานอดิเรก เมื่อมีโอกาสเดินทางไปทองเที่ยวใน
สถานที่ตางๆ
ประวัติ จักรพันธุ โปษยกฤต
จักรพันธุ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2486 ที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรกเขาศึกษาที่
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับปริญญา ศบ. (จิตรกรรม) เมื่อป
พ.ศ.2511 และได รับ ยกยองเชิดชู เกีย รติ ศิล ปน แหงชาติ สาขาทัศนศิล ป (จิตรกรรม) ประจําป พ.ศ.2543
อาจารยจักพันธุ เปนศิลปนอิสระที่มีความเชี่ยวชาญดานจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะรวมสมัย
ปจจุบันไดกอตั้งมูลนิธิจักรพันธุ โปษยกฤต จัดทําโครงการกอสรางพิพิธภัณฑ จัดสรางโรงละครหุนกระบอก
และใชเวลาวางเขียนภาพลายเสนสเก็ตซของสถานที่ตางๆ ที่ประทับใจ
ประวัติ นิธิ สถาปตานนท
นิธิ สถาปตานนท เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ที่กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และไดรับปริญญาโท สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อป พ.ศ.2516 และไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สถาปตยกรรมรวมสมัย)
เมื่อป พ.ศ.2545 คุณนิธิ เปนผูกอตั้งบริษัท สถาปนิก 49 และเกษียณจากการประกอบวิชาชีพเมื่อป พ.ศ.2555
ปจจุบันใชเวลาวางเขียนหนังสือและเขียนภาพลายเสนสเก็ตซเปนงานอดิเรก

Lines From Three Lives Exhibition
8 April – 29 May 2016
Studio, 4th floor, Bangkok Art and Culture Centre
These three people are not professionally known for their sketches. Their sketches are what
they do in their spare time or when travelling. Chuan Leekpai has been drawing sketches for
over 50 years, and often invited to exhibit his works in various shows. The ones he
participated with some architects gave rise to his discussion and sharing for the love of
sketching with the architect Nithi Sthapitanonda. They met with up with Chakrabhand
Posayakrit, the renowned National Artist who also has sketches from his travels, and so he
was asked and was delighted to join the exhibition.
The organisers would like to thank Bangkok Art and Culture Centre, Department of Cultural
Promotion, Ministry of Culture, and all the companies and organisations who helped making
this exhibition possible.
Chuan Leekpai
ChuanLeekpai was born on 28th July1938 in Muang District, Trang Province. He graduated
from the Painting and Sculpture Department, Silpa Suksa School (now Chang Silp College),
before going on to study law at Thammasat University in 1962. He was Thailand's Prime
Minister in the years 1992–95 and1997–2001). Presently he is the Democrat Party’s Chief
Advisor, and has time to pursue his sketching activity.
Chakrabhand Posayakrit
Chakrabhand Posayakrit was born on 16th August 1943 in Bangkok. He completed his
primary and secondary education at Vajiravudh College, then went on to study at the
Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University, graduating in 1968. Chakrabhand
Posayakrit was honoured with the title of National Artist in Visual Arts (Painting) in 2000.
Currently, at his house on Ekamai Road, he has established a foundation in his name, which
operates as a museum, office, workshop and puppet theatre.

Nithi Sthapitanonda
Nithi Sthapitanonda was born on 7th July 1947 in Bangkok. He studied at Vajiravudh College
before he went on to complete his Bachelor Degree from the Faculty of Architecture,
Chulalongkorn University and Master Degree from University of Illinois USA in 1973. Nithi was
named National Artist in 2002 in the field of Contemporary Architecture by the Ministry of
Culture. He is founder of the leading architectural firm, Architects 49. Nithi retired in 2012
and has been spending time writing and drawing.

