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นิทรรศการ something old, something new, something borrowed and 

something blue นิทรรศการกลุ่มท่ีว่าด้วยความหมายของความโรแมนติก

และบรรยากาศท่ีนําไปสู่การรบัรูอ้ยา่งโรแมนติก โดย  อ้อมขวัญ สาณะเสน 

ชาติชาย สพุณิ   จิรชัยา พรบิไหว   ปาตาเพยีร  และ  นพนันท์ ทันนาร ี

 

“all that stuns the soul, 

all that imprints a feeling of terror, 

leads to sublime” 

(Diderot, 1713 – 1784) 

 

Denis Diderot นักปรชัญาชาวฝรัง่เศส ได้บรรยายบรรยากาศของยุคสมัย 

โรแมนติกเอาไว้ เมื่อความโรแมนติกหรอืศิลปะแบบโรแมนติกถือกําเนิดขึ้น  

อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการแสดงออกของงานวรรณกรรมราวต้นศตวรรษ 

ท่ี 19 ในยุโรป นิทรรศการ something old, something new, something 

borrowed and something blue ต้องการสรา้งบทสนทนาถึงภาพสะท้อนของ

ความโรแมนติกในศิลปะรว่มสมัยไทยปัจจุบันผ่านมุมมองและองค์ประกอบ

จากต้นกําเนิดนิยามของความโรแมนติก ว่าด้วยการจําลองบทสนทนารว่มของ

อดีตและปัจจุบัน อันเปรยีบเป็นจักรวาลคู่ขนานของมนุษย์และธรรมชาติอัน

ยิ่งใหญ่ ท่ีอยู่ระหว่างการไม่เป็นอัตวิสัยและการไม่เป็นความสัตย์จรงิ มุ่งเน้นท่ี

จินตนาการและการแสดงออกทางอารมณ์และความรูสึ้กของตัวบุคคล 

 

 

ผลงานจิตรกรรมโดยชาติชาย สุพิณ บอกเล่าฉากต่าง ๆ จาก แผลเก่า ผลงาน

วรรณกรรมโรแมนติกโดย ไม้ เมืองเดิม ท่ีขับเน้นบทบาทและความสัมพันธข์อง

ตัวละครท่ีซ้อนทับด้วยชั้นบรรยากาศของกรุงเทพฯ ยุคสมัยใหม่ จัดแสดงเคียง

ข้างกัน ได้แก่ ผลงานจิตรกรรมสีนํ้ามันโดย นพนันท์ ทันนาร  ีบรรยายภูมิ

ประเทศในนครปฐมและเชียงราย อย่างน่าสนใจผ่านสายตาจากการสังเกตของ

จิตรกร ส่วนพื้นท่ีใจกลางห้องจัดแสดง อ้อมขวัญ สาณะเสน นําเสนอเรือ่งราว

ความงดงามของความสัมพันธผ์่านผลงานศิลปะจัดวางดอกไม้ ฉากสีขาว และ 

ฟาง ท่ีชวนให้ฟุ้งฝัน ปาตาเพียร สตูดิโอออกแบบผลงานจักรสาน นําเสนอ

เครือ่งใชไ้ม้สอยท่ีรว่มสมัยด้วยการผสมผสานของวัสดุ และ หน้าท่ีท่ีกําลัง

เปล่ียนไปของชิ้นงานเมื่อย้ายบรบิทสู่นิทรรศการ และผลงานปักบนผ้าเช็ดหน้า

สีอ่อนจาง โดย จิรชัยา พรบิไหว นําเสนอชว่งเวลาอันเจ็บปวดของความสัมพนัธ์

ท่ีครัง้หนึ่งเคยสวยงาม ได้พ้นผ่านและเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจํา ใน

พื้นท่ีห้องนิทรรศการท่ีได้ปรบัเปล่ียนให้ชวนรูสึ้กถึงพื้นท่ีแห่งความทรงจําและ

ความรกัในอดีตท่ีผู้ชมทกุท่านต่างมปีระสบการณ์รว่ม  

 

 

จรงิใจแกลเลอร  ีภูมิใจเสนอนิทรรศการกลุ่มท่ีมีจุดรว่มบนความโรแมนติก 

บทบาทของมนุษย์ต่อความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ รวมถึงเรือ่งราวในอดีตของ

ผู้ชมท่ีจะถูกขับให้นึกถึงช่วงขณะและการทํางานของเวลาท่ีพ้นผ่าน เพื่อรว่ม

ค้นหาความหมายของความโรแมนติกภายในพื้นท่ีของนิทรรศการ something 

old, something new, something and something blue ต้ั ง แ ต่ วัน ท่ี  23 

กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 23 ตลุาคม 2565 ทกุวันอังคาร - วันศกุร ์เวลา 10:00 

– 18:00 น. และ วันเสาร ์และ อาทิตย์ เวลา 08:00 – 18:00 น. (หยุดทุกวัน

จันทร)์ เข้าชมฟรไีม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการใน

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ จรงิใจแกลเลอร ี

ภายในโครงการจรงิใจมารเ์ก็ต ในเครอืกลุ่มเซน็ทรลั 
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Opening reception 

30 JUL 2022 

 

 
 

 

The ‘something old, something new, something borrowed and something blue’ 

exhibition is a collaborative project that examines the meaning of romance, 

along with the atmosphere that evokes it, featuring works from Ormkwan 

Sanasen, Chartchai Suphin, Jiratchaya Pripwai, PATAPiAN, and Noppanan 
Thannaree 

 

“all that stuns the soul, 
all that imprints a feeling of terror, 

leads to sublime” 

(Diderot, 1713 – 1784) 

 
 

Such is the way French poet and philosopher Denis Diderot described the 

atmosphere of the Romantic Era when Romantic Art first made itself known, 
the result of the expression of various works of writing in 1 9 th century Europe. 

The ‘something old, something new, something borrowed and something blue’ 

exhibition aims to create a discussion surrounding the reflection of 
romanticism in Thai contemporary art through various perspectives and 

components, all the way from the conception of romanticism itself; a simulated 

conversation between past and present, comparable to two parallel universes 

of humanity and nature that lie between a lack of subjectivity and artificiality, 
focusing on the imaginary and the expression of individual emotions and 

feelings.    

 
 

The paintings by Chartchai Suphin depict the various scenes from Phlae-Khao 

(แผล เ ก่ า ), a piece of romantic fiction by Mai Muangderm, which tells of the 
roles and relationships of complex characters, layered atop the backdrop of 

modern Bangkok. Displayed alongside Chartchai’s work is an oil painting by 

Noppanan Thannaree, fascinatingly describing the geography of Nakhon 

Pathom and Chiang Rai from the painter’s own observations. Meanwhile, in the 
center of the exhibition space, Ormkwan Sanasen presents a story about the 

beauty of relationships through a dreamy floral installation piece using dried 

flower and hay. PATAPiAN Studio has also designed sets of basket weaving, 
featuring the contemporary paraphernalia that are results of the material, as 

well as the changing of role of the pieces themselves under the context of the 

exhibition. Next to these are pieces of embroidery on faded handkerchiefs by 

Jiratchaya Pripwai, which tell of the painful times within a relationship that was 
once beautiful, before transitioning and maturing into another aspect of our 

memories. The entire exhibition space has been transformed to connect viewers 

to a place of memories and past love, an experience that everyone has in 
common. 

 

 
Jing Jai Gallery is proud to present this group exhibition, where the common 

theme is romance, the role of humanity in nature’s great tapestry, along with 

the audience’s own life stories - to remind us all of moments past, as well as 

the inexorable mechanisms of time. Join us in our attempts to uncover the true 
definition of romance at the something old, something new, something 

borrowed and something blue exhibition from the 2 3 rd of July till the 2 3 rd of 

October 2022. The gallery is open from Tuesdays till Fridays from 10:00 A.M. - 
6:00 P.M., as well as weekends (Sat-Sun) between 8:00 A.M. - 6:00 P.M. (Closed 

on Mondays). Entry is free for all attendees, with the official opening of the 

exhibition set to take place on the 30 th of July 2022, from 5:00 P.M. onwards, 

at Jing Jai Gallery all located in Jing Jai Market by Central Group. 
 

 


