
Reiigions-Inspired 

Contemporary Art

ในภมูภิาคเอเชยีเพราะเหตผุลที่วา่ศาสนาเป็นตวัก าหนดทิศทางของ

สงัคม การไมแ่ยกออกจากกนัของวิถีและวิธีการด าเนนิชวิีตยังคงอยู่



ในหลักความเชื่ อเพื่ อตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจของมนุษย์ 

เพราะมนุษย์ไม่สามารถเขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่าง 

จึงเกิดความรูสึ้กกลัวต่อปรากฏการณ์เหล่าน้ัน 

โลกทัศน์ทางศาสนาโดยภาพรวม 

จึงเกิดมีขึ้นเพื่ อตอบสนองรูสึ้กขาดที่ พึ่ งทางใจของมนุษย์



“โลกทศันท์างศาสนา” เป็นโลกทัศน์ที่ มุง่ตอบสนองความรูสึ้กทางดา้นจิตใจเป็น

ส าคัญ หรือมุง่พัฒนาจติใจของมนุษย์น่ันเอง

“โลกทศันท์างปรชัญา” มีคณุค่าแกม่นุษย์ในแง่ที่ ชว่ยพัฒนาระบบความคิดของมนุษย์ 

ใหเ้ป็นระเบียบระบบมากขึ้น ท าใหรู้จั้กคิดและมีเหตุผลมากย่ิงขึ้น ไม่หลงเชื่ ออะไรง่ายๆ

“โลกทศันท์างวิทยาศาสตร”์ มีจุดเดน่อยู่ที่ สามารถตอบสนองความสขุทางกาย หรือ

ความสะดวกสบายทางกาย เป็นที่ พึ่ งทางกาย หรือทางวัตถุแกม่นุษย์







Islamic art is difficult to define. It means 
different things to different people … Its use 
here has nothing to do with religion, or with 
religious art, per se; it is merely a cultural 
designation, a means of fixing this kind of art 
in a time and place



the crucial role of geometry in islamic art

บทบาทส าคญัของเรขาคณิตในศิลปะอิสลาม

ศิลปะอิสลามไม่มีภาพและไอคอนที่เป็นรปูเป็น

ร่างเพื่อป้องกันไม่ให้ศิลปะเป็นรปูบูชา ไดใ้ห้

ก า เนิดร ูปแบบที่หลากหลายจากลวดลาย

ดอกไม้เพื่อองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่มี

โครงสรา้ง ความสมมาตรความสัมพันธ์และ

โครงสรา้ง spirals สัดส่วนที่ซ ้า ไม่มีอะไรที่เป็น

แบบสุ่ม ไม่มี ร ูปแบบ ใด โดย ไม่ป ฏิบัติตาม

กฎหมายแห่งความสัมพันธ ์เป็นหลักการหลัก

ของศิลปะอิสลามเหตผุลในการนี้คือปรัชญาใน

การพยายามรวบรวมและถ่ายทอดความ

กลมกลืนและโครงสรา้งของทกุสิ่งทกุอย่างบน

โลกใบนีผ้า่นรปูแบบ pattern



Ahmed Mater, Magnetism Installation, 2009

Tim Makintosh-Smith ความคิดเรียบงา่ยและเหมือนองคป์ระกอบหลกั ใหแ้รงบิด

กบัแม่เหล็กและมีการเคลื่อนที่ของอนภุาคขนาดเล็กจ านวนนบัพันของธาตเุหล็กซ่ึง

เป็นคลื่นขนาดเล็กที่กอ่ตวัเป็นวงแหวนหมนุตวัเดียว ภาพของฮจัญซ่ึ์งเป็นการแสวง

บุญที่ ย่ิ ง ใหญ่ประจ า ปีของชาวมุสลิม ไปยัง เมือง เมกกะ อะหัดด า เ ป็นรูป

สี่เหลี่ยมผนืผา้สีด าเป็นรปูจ าลองของกา 'บาห ์(Ka'bah)' Cube 'ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ

หลักของพิธีกรรมเมกกะ ลอ้มรอบดว้ยเศษโลหะที่สะทอ้นภาพขนาดเล็กในเชิงลึก

ของผูแ้สวงบญุซ่ึงเป็นวงกลมเจ็ดเทา่ของ Ka'bah



Shirin Neshat, Women of Allah Series

นี่คือวิธีที่หญิงอิหร่านสัมผัสกับ

ความเจ็บปวดและไดไ้วท้กุขใ์นชดุที่

เรียกว่าสวยงาม



Lalla Essaydi – Reclining Odalisque

ภาษาในค าสวด ถึงแมว้่าจะมกีารถกเถียงกนัมากและเขา้ใจผดิอย่างขยายกวา้งออกไป ความไมช่อบก็ด ู

เหมอืนว่าไมน่า่ที่จะตอ้งท าใหค้ าเหลา่นีเ้ลือนหายไปเป็นความลา้สมยั



Wafaa Bilal – Chair (courtesy the artist and 
2014 Museum Associates/LACMA)



shadi ghadirian like everyday 07 dalla serie 

like everyday domestic life 2002 c print 50 

x 50 cm edizione di 10 courtesy l artista e 
aeroplastics contemporary brussels



Maïmouna Guerresi

เนน้ที่ส่วนที่สงูที่สดุของร่างกายที่ถกูเปิดเผย "กับองคป์ระกอบของ

ชีวิต": หัว ปกคลมุและปราบดาภิเษกดว้ยชดุของส่ิงประดิษฐ ์ยังมี

องคป์ระกอบของพิธีกรรมเชน่เดยีวกบัหมวกที่ท าจากชิน้สว่นของผา้

เก็บรวมกันแลว้เย็บตามประเพณีของ Baifall Sufis ชาวมสุลิมใน

ประเทศเซเนกัลซ่ึง หอคอยสงูและรปูแบบของสถาปัตยกรรม ที่

แต่งตวัตัวละคร การปกปิดอวัยวะดเูหมือนว่าจะดึงออกไปจากโลก

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับจิตวิญญาณของจักรวาลและความศักดิ์สิทธ์ิ 

หมวกเป็นเช่นปราสาทหรือป้อมปราการที่ปกป้องศีรษะ หอคอย

คลา้ยเสาอากาศที่เปิดกวา้งหรือชอ่งทางท่ีน าไปสู่และส่งพลงังานทาง

จิตวิญญาณ Touba Minaret ในความทรงจ าของสเุหร่าของเมือง

ศกัดิสิ์ทธ์ิของ Touba





James Turrell

.....which requires of 

viewers a sense of 
surrender



อารมณ์ท่ีสวยงามท่ีสดุท่ีเราจะไดพ้บคือความลึกลับ ศิลปะและ

วทิยาศาสตร์ คือส่ิงท่ีแทจ้ริงทัง้หมด คนท่ีอารมณ์ความรูสึ้ก

เชน่น้ีเป็นคนแปลกหนา้ ถึงจะไม่วา่ใครก็ตอ้งตายเหมือนกัน

เพื่ อใหรู้ว้า่ส่ิงท่ีเราไม่สามารถยอมรับไดน้ั้นมีอยู่จริง



ความรัก, ความโกรธ, ความปีติยินดี, ความทุกข,์ ความกลัว ภารกิจของ

เขาคือการส ารวจความหมายของการเป็นมนุษย์ท่ีมีอยู่ในโลกน้ีและยัง

ตระหนักวา่นาทีก าลังฟ้องต่อโมฆะ



Despite MOBIA’s closure, these are signs 

that the art world is now more open to 

works with religious themes. And as these 

examples show, contemporary religious art 

can still remain thought-provoking and 

relevant; artists can still pose questions 
about their faith without inciting a mob.



Elisabeth Ohlson Wallin, Last 
Supper (1998)Photo via: Ning



Gober appropriated another piece of

religious kitsch for a large-scale installation

at the Matthew Marks gallery in New York

City, which he described thus: ‘The

exhibition, its contents, its themes, and its

materials were in some deep way related

to the events on September 11, 2001.’ The

headless cement crucifix remains the

pseudo-chapel’s focal point and

encapsulates the grief-stricken mood of the

space. Based on a family heirloom handed

down to the artist by his grandmother, the

crucifix assumes a strange scale, not a

monument and yet not a miniature. Like

the Madonna before it, Gober took great

care in sculpting the crucifix himself and in

his way has ensured its solemn presence
and spiritual portent.

http://www.matthewmarks.com/artists/robert-gober/selected-works/#/images/9/


พทุธศาสนานกิายเถรวาทนัน้เป็นนกิายที่คนไทยนบั

ถือมากที่สดุ เป็นพทุธปรัชญาที่สามารถบรรลถึุง

พระนิพพานไดห้ากตั้งใจจริง ซ่ึงมีทกุสิ่งที่สามารถ

พิสจูน์ไดจ้ริง ไม่มีการสัง่สอนให้งมงายไรส้าระ

หลงเชื่ออะไรงา่ยๆ ตามทศันะของนกัศาสนศาสตร์

มองว่า พทุธศาสนานกิายเถรวาทเป็นปรัชญาหรือ

เป็นหลกัจริยธรรมที่เป็นแนวทางในการด าเนนิชวิีต



ส. ศิวรกัษก์ลา่วว่า “คนรุ่นใหมยั่งไมค่วรรีบดว่น

ปฏิเสธอารยธรรมดัง้เดมิของตน เมื่ อไมเ่ขา้ใจ

อารยธรรมดัง้เดมิ ก็เร่ิมดูถูกอารยธรรมของ

ตน อันตรายอยู่ตรงน้ี ย่ิงมารับอารยธรรมใหม่

ตามสมัยนิยมและยังไม่เขา้ใจอารยธรรมใหมน้ั่น

อีก น้ีแหละคือความหายนะ”



Wolfgang Laib from the exhibition; "Grain 

of Emptiness: Buddhism-Inspired 
Contemporary Art



Arhat ซ่ึงมาจากชือ่ของภาษาโบราณของภาษาสนัสกฤต

แปลว่า "ผูท้ี่ประสบความส าเร็จในการตรัสร ู"้ เนือ้หาถกู

ดึงออกมาจากเร่ืองโบราณของพระภิกษสุงฆเ์ผชิญกับ

การสลายตัวและความตาย มอนสเตอร์ปีศาจและ

พระสงฆ์ กับความเสื่อมโทรมในชดุอาภรณ์ รปูป้ัน

รปูแบบใหม่คลา้ยอนสุาวรียก์ะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ที่

ห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิง ซ่ึง สามารถพบได้ในร ูปป้ัน

พระพทุธรปูที่ตัง้อยู่ในวดัทัว่ประเทศญี่ปุ่น
Arhat, Takashi Murakami





No.3(Series: Buddha Hand), 2006 

sculpture, Copper, 4500x6700x1400mm 
ARTIST: Zhang Huan





Desperately Seeking Paradise, Rashid Rana



Rashid Rana , Veil IV Photograph, Print



Bharti Kher"An Absence of Assignable Cause" is seen here.

"การขาดสาเหตทุี่สามารถก าหนดได"้ ไดท้ี่นี่



ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนทางท่ีฉนัโตข้ึน พวกเขาใชใ้นพิธีกรรม
และพิธีกรท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวยัเดก็ของฉนั ชาวอินเดียทั้งจ  าไดจ้ากวยั
เยาวห์รืออยากจะจ าพวกเขา "[2] และ:" ฉนัเป็นคนขโมยไอดอล ฉนัขโม
จากละครชีวติฮินดู และจากหอ้งครัว - หมอ้เหล่าน้ีพวกเขาเป็น
พระเจา้ท่ีถูกขโมยลกัลอบน าเขา้ออกจากประเทศ หอ้งครัวฮินดู
ความส าคญัเป็นหอ้งสวดมนต์

I steal from the drama of Hindu life. And 

from the kitchen - these pots, they are like 

stolen gods, smuggled out of the country. 

Hindu kitchens are as important as prayer 
rooms.

Subodh Gupta



Mother as a Mountain
Anish Kapoor

https://walkerart.org/collections/artists/anish-kapoor


Tayeba Begum Lipi: Lipi’s work questions 

the representation of women’s bodies and 

the history of their social roles, particularly 

in Bangladesh, where historical and 

religious expectations continue to 
determine what is permissible.



ส าหรบัวิดโีอ I Wed Myself (2010) Lipi แสดงถึงเจา้สาวดว้ยการ

แตง่หนา้แบบดัง้เดมิและเคร่ืองแตง่กายที่เป็นทางการซ่ึงเตรียมไว้

ส าหรบังานแตง่งานของเธอจากนัน้จึงปลกูผมและเพ่ิมหนวดเพ่ือรบั

บทบาทของเจา้บ่าว การรวมตวักนัของสองบทบาทนีไ้วใ้นกรอบ

เดยีวเธอยืนเป็นทัง้สามีและภรรยาเพ่ือจะไดอ้ยู่ในขัน้ตอนจดังาน

แตง่งานซ่ึงเป็นวิดโีอเกี่ยวกบักระบวนการปฏิรปูที่คาดการณไ์ว ้โดย

การใชบ้คุลิกภาพแบบคู่นี ้Lipi สอบถามถึงความหมายของเพศและ

ความเป็นไปไดใ้นการครอบครองลกัษณะทัง้หญิงและชาย เมื่อ

กลา่วถึงความขดัแยง้ระหว่างสงัคมระหว่างอตัลกัษณท์ี่แทจ้ริงกบัผู้

ที่มีพ้ืนฐานมาจากการเกลี้ยกลอ่มเด็กผูห้ญิงจึงใหค้วามส าคญักบั

การตัง้ค าถามถึงโครงสรา้งทางเพศท่ีครอบง าชวิีตสตรีในบงัคลา

เทศและอ่ืน ๆ นอกจากนีก้ารใชไ้อคอนที่ยึดตามความเป็นผูห้ญิงคือ 

Bizarre and Beautiful (2011) การตดิตัง้ชดุชัน้ในสตรีที่สรา้งขึน้จาก

ใบมีดโกนสแตนเลส ตรงกนัขา้มกบัวสัดทุี่สรา้งแรงบนัดาลใจที่

คาดการณไ์วใ้บมีดจะสรา้งเกราะแข็งขึน้เพ่ือปกป้องผูส้วมใสท่ี่

จินตนาการขณะท่ีออกค าเตอืนแกผู่ช้ม แรงบนัดาลใจจากผูห้ญิงท่ี

เขม้แข็งในวยัเด็กของเธองาน Lipi ไดก้ลา่วถึงการเป็นตวัแทนของ

ร่างกายของสตรีและประวตัคิวามเป็นมาของบทบาททางสงัคมของ

พวกเขาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในบงัคลาเทศซ่ึงความคาดหวงัทาง

ประวตัศิาสตรแ์ละศาสนายงัคงเป็นตวัก าหนดสิ่งที่ไดร้ับอนญุาต

Tayeba Begum Lipi



“ชวีติที่ ปราศจากการพิจารณาอย่างรอบคอบนั้น ย่อมเป็นชีวิตที่ ไรค่้า”

โซเครตีส (Socrates)


