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นิทรรศการ แฟชั่นยกกําลังสาม เปนชื่อท่ี LA FETE ต้ังข้ึนเปนการรวบรวมนิทรรศการ 3 หัวขอ ท่ีเก่ียวกับแฟชั่นไว

ดวยกัน ไดแก Fashion Story (ies), Moonlight และ Samsara 

  

พิธีเปดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 
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ประเทศฝรั่งเศสมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกจาก Haute Couture (ศาสตรแฟชั่นชั้นสูง) และแฟชั่นโชว สําหรับในประเทศ

ไทยเอง ก็มีนักออกแบบเสื้อผาชื่อดังมากมาย ในโลกยุคโลกาภิวัฒนกับการสื่อสารท่ีทันสมัย แฟชั่นไดกลายเปนสิ่ง

ท่ีคนท้ังโลกชื่นชอบหลงใหลรวมกัน และสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปรากฎการณนี้ข้ึนก็คือ การถายภาพแฟชั่น ซ่ึงดูจะมี

บทบาทมากกวาโทรทัศนเสียอีก ภาพถายแฟชั่นตางๆท่ีสําคัญตอแตละยุคสมัยนั้นมีนับไมถวน และภาพเหลานี้โดง

ดังพอๆกับแฟชั่นเองเสียดวยซํ้า แตนอยครั้งมากท่ีเราจะรูจักชางภาพผูอยูเบื้องหลังภาพถายเหลานี้ ในปนี้ LA 

FETE รวมนิทรรศการยอยไวสามนิทรรศการดวยกันเปนหนึ่งเดียว และนิทรรศการจะทําใหทานไดรูจักกับแฟชั่นใน

ทุกองศา ตั้งแตรูปถายแฟชั่นอันงดงาม พอรตเทรตของนักออกแบบเสื้อผาและนางแบบนายแบบชั้นนํา รวมไปถึง

เรื่องราวนาสนใจของชางภาพแฟชั่นชั้นนํา 

  

นิทรรศการ แฟชั่น3 เปนชื่อท่ี LA FETE ตั้งข้ึน แฟชั่น3 รวบรวมนิทรรศการ 3 หัวขอท่ีเก่ียวกับแฟชั่นไวดวยกัน 

ไดแก Fashion Story (ies), Moonlight และ Samsara : ความงามแหงวัฏชีวิต แฟชั่น3  จะทําใหทานคนพบการ

ถายภาพแฟชั่นท่ีมีความหลากหลาย ผานมุมมองของชางภาพแฟชั่นกองท้ังฝรั่งเศส ไทย และยุโรป 

  

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-Fashion-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html#page


 

Fashion Story(ies) จะพาคุณทองเท่ียวไปในโลกแหงความงามผานผลงานของชางภาพแฟชั่นชื่อดัง 4 ทาน 

ไดแก  ฌองมารี เปรีเยร เฌราด อูเฟราด ฟรองซวส อุกกีเย และ ดีเรก ฮัดสัน เม่ือไดชมนิทรรศการภาพนี้แลว 

แฟชั่นฝรั่งเศสจะไมเปนเรื่องลึกลับสําหรับคุณอีกตอไป เพราะคุณจะไดชมภาพหองทํางานของเหลาดีไซนเนอร 

แฟชั่นโชว ตลอดจนการทํางานของทีมงานหลังเวที งานแฟชั่นโชวตางๆ ขณะเขาชมนิทรรศการนี้ คุณจะรูสึกราว

กับไดใชชีวิตประจําวันกับนักออกแบบและนางแบบชั้นนําของโลก เชน อีฟ แซง โลรองต เคท มอส ยามาโมโตะ 

ลาครัวซ มูแกลร จีวองชี่ ดีออร คารลา บรูนี่ ชาแนล คารล ลาเกอรเฟลด แฟชั่นอเดอลี่ เดอ อีปานีมา และ เอดัวร 

จีนสตาร ผูจัดนิทรรศการครั้งนี้เปนผูอํานวยการอารตแกลอรี่ Polka ณ กรุงปารีส www.polkagalerie.com 

  

Moonlight  แสดงใหเห็นโฉมหนาใหมของวงการภาพถายแฟชั่น ชางภาพฌอง ฟรองซัว เลอปาจ ไดทํางานใหกับ

หองเสื้อชั้นนํามากมาย เชน คริสเตียน ดิออร กอม เดซ การซง มาซากิ มัตซูชิมา นินา ริชี่ หางสรรพสินคาแพรง

ตองส และ ชู อูเอมูระ หนังสือระดับสากลมากมาย ดังเชน ฮารเปอรส บาซาร มิกซท นูเมโร เพอรเพิล และโวค 

วิธีการถายภาพแฟชั่นของ ฌอง ฟรองซัว เลอปาจนั้น มีความพิเศษ เปนการถายภาพท่ีคลายกับการสรางงาน

ศิลปะแบบ Plastic Arts มาก ฌอง ฟรองซัว เลอปาจ นับเปนศิลปนท่ีมีพรสวรรค 

  

Samsara: ความงามแหงวัฏชีวิต เปนการจัดแสดงภาพถายโดยชางภาพแฟชั่นชาวไทย นิทรรศการนี้จะเปนสวน

เติมเต็มใหสองนิทรรศการแรก และจะทําใหทานรูสึกซาบซ้ึงและเขาใจมุมองท่ีแตกตางกันในเรื่องแฟชั่นของ

ชางภาพแฟชั่นไทยท่ีมีพรสวรรคและแตกตางไปจากฝรั่งเศส อยาง ศักดิ์ชัย กาย ณัฐ ประกอบสันติสุข พันธศิริ สิริ

เวชชะพันธ ธาดา วาริช สุรัตน จริยวัฒนวิจิตร จุฑารัตน พรมุณีสุนทร กรกฤช เจียรพินิจนันท และจิรวัฒน ศรี

เลื่อนสรอย ภัณฑรักษณคัดเลือกผลงาน เปนบรรณาธิการแฟชั่นของนิตยสาร LIPS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fashion3 

 

Date : 18 February - 01 May 2011 

Location: Gallery, 8th floor 

Opening on Thursday 17 February by Invitation 

 

France is world-renowned for its Haute Couture and its catwalk shows; Thailand also has many 

fashion creators. Thanks to modern communications, Fashion has become a world passion, and 

photography, much more than television, has widely contributed to this phenomenon. There 

are countless Fashion photos that have become iconic and as famous as their subjects. But the 

names of the photographers are rarely known. As they are necessarily behind the camera, they 

are retiring people and rarely in the limelight.  This year, with 3 exhibits in 1, is giving a 360 

degree view of Fashion:  on one side of the camera, fabulous Fashion photos, portraits of 

creators and models, and on the other side, exceptional photographers. 

» close 

Fashion3 is the title chosen by LA FETE for 3 exhibitions in one:  “Fashion Story( ies) ” / 

“Moonlight” / “Samsara: The beauty of Birth, Death and Everything else in between (repeat)”. 

With Fashion3, discover the diversity of fashion photography through the eyes of French, Thai 

and European photographers. 

 

"Fashion Story(ies)" shows a world of beauty through the eyes of 4 world-famous photographers: 

Jean-Marie Périer, Gérard Uféras, Françoise Huguier, and Derek Hudson. They will share all the 

secrets of French Fashion with you: from the workrooms to the cat-walks, behind the scenes of 

“Fashion Weeks”, the daily life of stars, such as Yves Saint-Laurent, Kate Moss, Yamamoto, 

Lacroix, Mugler, Givenchy, Dior, Carla Bruni, Chanel, Karl Lagerfeld… Fashion at its stunning best! 

http://en.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-Fashion-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html#page


 

 

Adélie de Ipanema and Edouard Genestar are the curators of the exhibition and, also, directors 

of Polka Galerie (Paris, France): www.polkagalerie.com 

 

"Moonlight"  illustrates the renewal of Fashion photography.  Jean-François Lepage worked for 

great names such as Christian Dior, Comme des Garçons, Masaki Matsushima, Nina Ricci, Le 

Printemps and Shu Uemura. He has been published by many international magazines such as 

Harper’s Bazaar, Mixte, Numero, Purple and Vogue. His distinctive style turns photography into 

fine art. 

 

"Samsara: The beauty of Birth, Death and Everything else in between (repeat)" showcases the 

works of Thailand’s main Fashion photographers. This exhibition is a perfect complement to the 

first two and will enable you to appreciate the talent of Sakchai Guy, Nat Prakobsantisuk, Punsiri 

Siriwetchapun, Tada Varich, Surat Jariyawaatanawiijit, Chutharat Pornmuneesoontorn, Kornkrit 

Jianpinidnan, etc... 

Curator: Jirawat Sriluansoi is the fashion editor of LIPS Magazine. 
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