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“ยู่ จอร์ ดี้ ฟู้ ” สาวจีนดีกรีนักเรียนเก่าอังกฤษ กลับมาโชว์ ผลงานของเธอในประเทศไทยอีกครั้ง กับนิทรรศการ “Jordy’s Multi-Disciplinary Showcase @
Gaysorn” ตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ GAYSORN ATRIUM GALLERY และ THE GALERIE ชั้น G ศูนย์ การค้ าเกษร

ถึงแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่จดั แสดงผลงานในประเทศไทย แต่การกลับมาครั้งนี้ของ “ยู่ จอร์ ด้ ี ฟู้ ” (Yu Jordy Fu) สาวจีนดีกรี นกั เรี ยนเก่าอังกฤษ ที่เป็ นทั้งศิลปิ น ดีไซเนอร์ นัก
ออกแบบ และสถาปนิกที่เก่งรอบด้าน ผูเ้ คยสะกดคนทั้งโลกด้วยผลงานแนว “สหศาสตร์ศิลป์ ” หรื อ Multi-Disciplinary Design ที่ผสมผสานงานศิลป์ หลากหลายแขนง
เข้ากับสื่ อและวิธีการใหม่ๆ อย่างลงตัวมาแล้ว คราวนี้เธอจะมาพร้อมกับการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสาคัญด้วยการรวบรวมและนาเสนอผลงานในทุกแขนงการออกแบบ รวมถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานสุ ดท้าทายในรู ปแบบ Vertical Installation Art ครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเกษร

“เราได้ มีโอกาสเห็นงานของ จอร์ ดี ้ หลายต่ อหลายครั้ งในต่ างประเทศ รู้ สึ กทึ่งในความสามารถและ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ผลงานของเธอเป็ นอย่างมาก แต่ ละงานไม่ว่าจะเป็ น
สเกลใหญ่ อย่ างงานออกแบบสถาปั ตยกรรม ภูมิสถาปั ตยกรรม หรื องานสเกลเล็กอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานออกแบบ แฟชั่นคอลเลคชั่น จอร์ ดีก้ ส็ ามารถถ่ ายทอดและ
ทาให้ ทุกผลงานสร้ างปรากฏการณ์ ที่สาคัญของโลกได้ ” คุณกรกฎ ศรี วิกรม์ กรรมการบริ หาร ศูนย์การค้าเกษร ผูร้ ิ เริ่ มและสร้างสรรค์ประสบการณ์ไลฟ์ สไตล์ เปี่ ยมรสนิยม พูดถึง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของ “ยู่ จอร์ ด้ ี ฟู้ ” ศิลปิ นคนล่าสุ ดที่ได้เชิญมาร่ วมสร้างสรรค์นิทรรศการและผลงานศิลปะร่ วมกับศูนย์การค้าเกษร
“ด้ วยความที่ เราตอกยา้ ภาพการเป็ น Art Curator ที่ทาหน้ าที่คัดสรรศิลปิ นชั้นนามาร่ วมจัดแสดงผลงานหรื อนาเสนอนิทรรศการในรู ปแบบที่แตกต่ างอย่างต่ อเนื่องมาโดย
ตลอด ดังนั้นโจทย์ ของความร่ วมมือในครั้ งนี ้ เราต้ องการให้ ศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ “งานศิลป์ ” ที่มีความเกี่ยวพันกับ “พื น้ ที่ศิลปะ” ที่มีหลากหลายรู ปแบบภายใน ศูนย์การค้ าเกษร
และนาเสนอถึงกลวิธีในการเชื่ อมโยงผลงานทั้งหมดให้ เป็ นเนื อ้ เรื่ องเดียวกันอย่างแยบยล ซึ่ งเรามัน่ ใจว่ า การได้ ร่วมงานกับศิลปิ นที่มีความสามารถรอบด้ านอย่าง ยู่ จอร์ ดี ้ ฟู้ เป็ นครั้ ง
แรกนี จ้ ะสามารถสร้ างอี กหนึ่ งปรากฏการณ์ งานศิลป์ ที่เปี่ ยมด้ วยสไตล์ อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สังคมไทยได้ ทาความรู้ จัก และเข้าถึงนิยามของ “สหศาสตร์ ศิลป์ ” ผ่ านมุมมอง
และผลงานระดับเวิลด์ คลาสได้ มากยิ่งขึน้ อีกด้ วย”คุณกรกฎกล่าว

ยู่ จอร์ ด้ ี ฟู้
ทางด้าน ยู่ จอร์ ด้ ี ฟู้ ศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานดีไซน์ในระดับโลก เปิ ดเผยว่า “รู้ สึ กยินดี และเป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ มีโอกาสกลับมาจัดแสดงผลงานในประเทศไทยเป็ นครั้ งที่ 2
โดยการกลับมาในครั้ งนี เ้ รี ยกได้ ว่ามีความท้ าทายเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนาเอางานในแนว Multi-Disciplinary Design มานาเสนออย่างเต็มรู ปแบบครั้ ง
แรกในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ภายใต้ ชื่อนิทรรศการ “Jordy’s Multi-Disciplinary Showcase @ Gaysorn” ซึ่ งงานนี ผ้ ้ เู ข้าชมจะไม่ได้ เห็นฉั นแค่ ในบทบาท
ของ “ศิลปิ น” แต่ เพี ยงอย่ างเดียวเท่ านั้น เพราะผลงานที่นามาจัดแสดงทั้งหมด จะเป็ นตัวบอกเล่ าถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็ นจิ ตรกรวาดภาพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ งบ้ าน ไปจนถึงดีไซเนอร์ เสื ้อผ้ า”
ทั้งนี้ ผลงานที่นามาจัดแสดงบนพื้นที่ศิลปะในแนวราบ The Galerie กว่า 80% เป็ นผลงานระดับมาสเตอร์ พีซ หรื อไอคอนนิคพีซที่สร้างชื่ออันโด่งดัง อาทิ ผลงานภาพวาดสี
น้ ามัน (Oil canvas) ชุด Emotion Collection (อีโมชัน่ คอลเลคชัน่ ) ซึ่ งเป็ นผลงานนามธรรมและกึ่งนามธรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Beauty in every
day” (เดอะ บิว้ ตี้ อิน เอเวอรี่ เดย์) กับการถ่ายทอดอารมณ์และความรู ้สึกที่ศิลปิ นได้มองเห็นถึงความงดงามที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ตามกาลเวลา โดยสร้างจุดเด่นของภาพแต่ละ
ภาพด้วยการแปรเปลี่ยนสี สันและความหนักเบาของฝี พู่กนั ให้ภาพนั้นๆ เต็มไปด้วย “ความเคลื่อนไหว” ที่ไม่หยุดนิ่ง

ผลงานชุด Feeling Collection (ฟี ลลิ่ง คอลเลคชัน่ ) ที่โดดเด่นด้วยการใช้สีโทนเหลืองอบอุ่น เป็ นตัวถ่ายทอดความรู ้สึกที่ศิลปิ นมีต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว และ
นาเรื่ องราวนั้นมาสร้างเป็ นผลงานภาพวาด และผลงานชุด Element Collection (อิลีเม้นท์ คอลเลคชัน่ ) ที่ศิลปิ นได้นาเอาแรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ปี “มะเมีย” หนึ่งในปี นักษัตรแบบจีน โดยใช้สัตว์มงคลอย่าง “ม้า” เป็ นตัวเด่นของภาพ

นอกจากนี้ยงั มีผลงานเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านแนวโมเดิร์นที่สร้างชื่อเสี ยง และสะกดสายตาคนทั้งโลกอย่าง ผลงาน Cloud Chandeliers (คลาวด์ แชนเดอเลียส์)
โคมไฟระย้ารู ปเมฆ และ Cloud Lamp (คลาวด์ แลมป์ ) โคมไฟเมฆที่ศิลปิ นได้ตีความ “ศิลปะการตัดกระดาษจีนแบบดั้งเดิม” ในมุมมองใหม่ โดยใช้วสั ดุเป็ นแผ่นอลูมิเนียม
นามาตัดด้วยเลเซอร์ สร้างแสงและเงาด้วยหลอด LED (แอลอีดี)

ผลงานเฟอร์ นิเจอร์ ชุด Dream (ดรี ม) ซึ่ งประกอบด้วย โซฟา Dream (ดรี ม) ที่เน้นการนาเสนอความลงตัวระหว่างความหรู หรา และความทันสมัย พร้อมโต๊ะกลางดีไซน์สุด
ล้ า เก้าอี้ Petal (เพทเทิล) กับความโดดเด่นของฟอร์ มที่ทลายกฎการออกแบบเก้าอี้แบบเดิมๆ พรม Tulip (ทิวลิป) กับการเลือกใช้วสั ดุที่ให้ผิวสัมผัสอ่อนนุ่ม แต่ไม่เก็บฝุ่ น
อุปกรณ์ตกแต่งผนังห้อง Butterfly (บัทเทอร์ ฟลาย) ที่เน้นลายเส้นและรู ปทรงที่พลิ้วไหว
ผลงานแฟชัน่ คอลเลคชัน่ ภายใต้ชื่อแบรนด์เฉพาะอย่าง J By Jordy (เจ บาย จอร์ ด้ ี) ที่ทาเสื้ อผ้าทั้งในรู ปแบบ Ready-to-wear ภายใต้การดาเนินงานของแบรนด์เอง
รวมถึง Collaboration Project กับแบรนด์ดงั ทั้งในประเทศจีนและในยุโรป
และผลงานระดับ Haute Couture (โอต์ กูตูร์) คอลเลคชัน่ แรกที่เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อปลายปี ที่ผา่ นมาใน Arab Fashion Week ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้ชื่อ คอลเลคชัน่ White Nebula (ไวท์ เนบิวลา) ที่ยงั คงสะท้อนตัวตน ปรัชญาและสไตล์งานออกแบบของ จอร์ ด้ ี โดดเด่นและแตกต่างด้วย
“โครงสร้างการทาชุด เชิงประติมากรรม” (Sculptural dress) ที่ไม่ได้ช่วยเน้นสรี ระที่งดงามของผูห้ ญิงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยงั มีเส้นสายศิลปะ 3 มิติบนพื้นผิว
ของชุด สะท้อนให้เห็นถึงนัยยะของการออกแบบที่ใช้พ้ืนที่ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของชุดนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการ “Jordy’s Multi-Disciplinary Showcase @ Gaysorn” ยังได้นาเสนอผลงานใหม่ล่าสุ ดที่ยงั ไม่เคยจัดแสดงมาก่อน รวมถึง
ผลงานไฮไลท์ในรู ปแบบ Vertical Installation Art ซึ่ งเป็ นผลงานชิ้นเซ็นเตอร์ พีซขนาดมหึ มายาวกว่า 250 เมตร สู งกว่า 18 เมตร ลอยเด่นอยูบ่ ริ เวณ GAYSORN
ATRIUM GALLERY (เกษร เอเทรี ยม แกลลอรี่ ) พื้นที่ศิลปะในแนวดิ่งใจกลางศูนย์การค้าเกษร กับผลงานที่มีชื่อว่า “Gaysorn’s Clouds” (เกษร คลาวด์ส)
ประติมากรรมมวลเมฆในรู ปแบบศิลปะเหนือจริ ง (Surreal)
ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Artisan” และ “Craftsmanship” โดยจอร์ ด้ ีได้นาเอาแนวคิดดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ต่างๆ
ภายในศูนย์การค้าเกษร กว่าจะได้มาซึ่ งประติมากรรมชิ้นนี้ จอร์ ด้ ีได้ใช้เวลากว่า 3 เดือน ในการวางคอนเซ็ปต์ผลงานในองค์รวม ก่อนที่จะร่ างแบบเป็ นลวดลายต่างๆ ที่บ่งบอกถึง
เรื่ องราวของการผลิตชิ้นงานด้วยฝี มือช่างชั้นสู ง ทั้งการตัดเย็บสู ท การทาเครื่ องประดับ หรื อการผลิตกระเป๋ า ที่ลว้ นแต่เปรี ยบได้กบั งานศิลปะ โดยทั้งหมดยังคงกลิ่นอายของศิลปะ
การตัดกระดาษจีนแบบดั้งเดิม (Ancient technic of Chinese paper-cutting) ที่เน้นลายเส้นที่คมชัดแต่แฝงไว้ดว้ ยความพลิ้วไหว

จากนั้นนามาขึ้นลายทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ บนแผ่นอลูมิเนียมสี ขาวแล้วตัดด้วยเลเซอร์ ซึ่ งเทคนิคการตัดและความเหนื อชั้น ของวัสดุทาให้ผลงานมีความสมบูรณ์และมีรูปทรง
คงที่ ต่างจากการตัดลายแบบเดิมที่จะทาลงบนแผ่นกระดาษ ซึ่ งควบคุมเรื่ องรู ปทรงได้ยากก่อนที่จะนาไปติดตั้งโดยให้ทีมงานช่างศิลป์ ระดับมืออาชีพบรรจงดัดด้วยมือทีละจุด
จากนั้นยกขึ้นจัดวางไล่ระดับจนเกิดเป็ นรู ปทรงของมวลหมู่เมฆที่ล่องลอยอยูใ่ นอากาศ

พร้อมกันนี้ จอร์ ด้ ี ยังได้เพิ่มลูกเล่นเรื่ องของแสงและเงาลงบนผลงานด้วยการใช้หลอดไฟ LED และแสงธรรมชาติจากเพดานด้านบน เพื่อให้ผชู ้ มเห็นรู ปทรงของผลงานที่ชดั เจนไม่
ว่าจะมองจากองศาใดก็ตาม ซึ่ งการเล่นเรื่ องแสงและเงานี้ ถือเป็ นการใช้ “พื้นที่” ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของผลงาน อันเป็ นหนึ่งในเอกลักษณ์การออกแบบของจอร์ ด้ ีนนั่ เอง

ตระการตากับงาน Artisan (อาร์ทิซาน) เปี่ ยมสไตล์ เข้าถึงความหมายของศิลปะแนว “สหศาสตร์ศิลป์ ” ผ่านมุมมองและสายตาของ “ยู่ จอร์ ด้ ี ฟู้ ” ศิลปิ นระดับโลก ใน
“Jordy’s Multi-Disciplinary Showcase @ Gaysorn” นิทรรศการเต็มรู ปแบบครั้งแรก ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จัดแสดงตั้งแต่วนั นี้
– 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ GAYSORN ATRIUM GALLERY และ THE GALERIE ชั้น G ศูนย์การค้าเกษร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ทุกวัน ติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gaysorn.com หรื อ www.facebook.com/gaysornshoppingcentre
ทีมงานซู มซอกแซกดอทคอม

