(ASSUMPTION)

(สมมุติ)
คำ�ว่า 'สมมุ ติ’ อาจหมายถึง เรื่องไม่จริง การ
อุ ปโลกน์ การคาดคะเน และ การยกตัวอย่าง
เป็ นต้น ในอีกแง่หนึ่ง คำ�ว่า ‘สมมุต’ิ ก็มค
ี วาม
่
หมายทีตรงข้
ามกับคำ�ว่า ‘ความจริง’

‘Assumption’ or a word in Thai context
that ‘sommadhi’ could mean conjectures,
fables, and illusions. To put it simply, it is
the untrue ideas, being far opposite from
the truth.

(Assumption) หรือ (สมมุ ติ ) คื อ นิ ทรรศการ
ศิ ลปะแสดงเดี่ ยวของ ศุ ภ พงศ์ เหล่ า ธี ร ศิ ร ิ
ที่ นำ �เสนอผลงานศิ ล ปะที่ ใช้ ส่ิ ง ที่ ผู้ ช มสามารถ
พบเห็นได้ในชีวิตประจำ�วั น มาเป็ นต้ น แบบในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น กระดาษห่อของ
ขวัญ ป้ าย และ ข้อความต่างๆ เป็ นต้น โดย
ต้ นแบบเหล่ านี้ ถู กแปรเปลี่ ยนสถานะเดิ มให้
ไปสู่ สถานะใหม่ หรือ สถานะอื่ นๆ โดยการใช้
กระบวนการทางศิลปะ เช่น จิตรกรรม และ ศิลปะ
้ การใช้อำ�นาจการนิยามผ่านระบบ
จัดวาง รวมทัง
หรือ โครงสร้างทางภาษาในการกำ �หนด หรือ
เปลี่ ยนสถานะ เช่ น การเขี ยนคําอธิบาย และ
การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ กํากั บ ข้ อ ความอย่ า งไรก็ ต าม
ผลงานศิ ล ปะในนิ ท รรศการนี้ มี ลั ก ษณะที่ นำ � ไป
สู่ความยอกย้อน ชวนสับสน และ วกวนไปมา จน
ดูเหมือนว่าเราอาจไม่สามารถหาข้อสรุ ป ชี้ ชัดต่ อ
่ เหล่านี้ได้
ความหมาย หรือ สถานะของสิง

(Assumption) is a solo art exhibition by
Supapong Laodheerasiri who is exhibiting
art through daily essentials, for example,
gift wrapping papers, signs and messages.
The essence of these things has been
resurrected into a new form or a new
state of being by a wide variety of artistic
methods such as painting and installation
art. The artist also expresses them through
a semiotic system, language structures,
different defining forms which, for instance,
describing things in written forms and
conveying meanings through symbolism
using. His works of art are portrayed in
deceitfully confusing expressions that are
beyond absolute defining and labelling.

ดั ง นั้ น นิ ท รรศการนี้ จึ ง อยากจะเชิ ญ ชวนให้ ผู้
ชมทุ กท่าน ร่วมสำ�รวจ วิเคราะห์ พิจารณา และ
้ คำ�ถามต่อการแปรเปลี่ ยน ช่องว่ างของความ
ตัง
่ ที่
แตกต่ าง และ ความเป็ นจริงของทุกสรรพสิง
เราพบเห็น หรือ รับรู ้ โดยหวังว่านิทรรศการนี้ จะ
สามารถเป็ นจุ ด เริ่ม ต้ น ของการออกสำ� รวจและ
การคิดเชิงวิเคราะห์ได้

Thus, the art exhibition is opening for
audiences to explore, to reconsider, to
question on different aspects of the truth
people have long perceived. The artist aims
to ignite the burning desire of the audiences to explore and rethink on questions
concerning the reality of what we see and
acknowledge.
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