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แผนการสอนสัปดาห์ที่ 9 และ 10 
สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันตก 

 
 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 9 และ 10 สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันตก 

 
สัปดาห์ 

 

เนื้อหา วัตถุประสงค์และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

9 

 

ศิลปะในอเมริกา                                                                               รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย

ในอเมริกา รวมถึงศิลปินร่วมสมัยที่มี

ผลงานโดดเด่น 

1.5 

ชั่วโมง/  

1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง

ลักษณะงานศิลปะและ

ศิลปินในอเมริกา 

ศิลปะในยุโรป                                                                         รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย

ในยุโรป รวมถึงศิลปินร่วมสมัยที่มี

ผลงานโดดเด่น 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
ลักษณะงานศิลปะและ
ศิลปินในยุโรป 

10 
 

เทศกาลศิลปะ

นานาชาติ 1                                                              

เทศกาลศิลปะนานนาชาติ จัดขึ้นที่ใด มี

รูปแบบ บรรยากาศภายในงานเป็น

อย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
บรรยากาศและ
รูปแบบของศิลปะร่วม
สมัยในโลก จากสื่อ
วีดีโอ(YouTube) 

เทศกาลศิลปะ

นานาชาติ 2                                                              

เทศกาลศิลปะนานนาชาติ จัดขึ้นที่ใด มี

รูปแบบ บรรยากาศภายในงานเป็น

อย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
บรรยากาศและ
รูปแบบของศิลปะร่วม
สมัยในโลก จากสื่อ
วีดีโอ(YouTube) 
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ศิลปะในอเมริกา 

การสร้างสรรค์งานศิลปะแบบร่วมสมัย มีลักษะเด่นคือ เป็นการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึก
อย่างไม่มีแบบแผน และไม่จ ากัดเทคนิคการสร้างสรรค์งาน โดยการผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือเติมเต็มการ
สร้างความหมายให้ชิ้นงาน เช่น การน าเอกลักษณ์วัฒนธรรมจากศิลปะในกลุ่มชนเผ่าต่างๆ มาผสมกับตะวันตก 
การน าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมาผสมกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การน าเทคนิคหรือรูปแบบศิลปะโบราณมา
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การน าวัฒนธรรมชนเผ่ามาผสมกับวัฒนธรรมป๊อป เป็นต้น 

 

1. จิตรกรรมร่วมสมัย มีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบเน้นใช้สีสันสดใส การเน้นเฉพาะรูปทรง บางกลุ่มใช้
รูปทรงเราขาคณิตมาสร้างสรรค์งาน หรือแม้แต่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมโดยใช้เปลวไฟหรือสีสเปรย์
วาดแทนพู่กัน   เช่น คีธ แฮริ่ง (Keith Haring, ค.ศ.1958 - 1990) นักกราฟิก ดีไซเนอร์ ที่สนใจการวาด
ภาพในที่สาธารณะ (public art)  เริ่มต้นการเป็นศิลปินด้วยการวาดภาพในสถานีรถไฟใต้ดินในกรุง New 
York แล้ว เห็นผนังปิดด้วยกระดาษสีด า  เขาจึง
ใช้ชอล์คสีขาววาดภาพ  ช่วงแรกเขาวาดภาพคน
แปลกๆก่อน ต่อมาจึงวาดภาพเด็กก าลังคลานมีเส้น
รัศมีพุ่งออกมารอบตัวที่ต่อมามีชื่อเรียกเด็กคนนี้
ว่ า  radiant baby จ า ก นั้ น  radiant baby ก็
กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวของเขาไป  วิธีการวาด
ภาพนั้นง่ายมาก ใช้เส้นโค้งมน สีสันสดใส ตัวคน
กระโดดโลดเต้น ท่าทางมีความสุข คนเหล่านั้นไม่มี
หน้ าตา ไม่มี เพศ ไม่มี อายุ  ไม่มี เชื้ อชาติ  เป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวล
มนุษยชาติ สื่อความหมายถึงการเกิด ความรัก ความ
ผูกพัน ความสัมพันธ์ทางเพศ และในช่วงหลังเริ่มมี
เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  (ค้นคว้าจาก 
https://www.prachachat.net/news_ detail. 
php?newsid=1297679813) 

 

 

 

ภาพที่ 58 คีธ แฮริ่ง ขณะสร้างสรรค์ผลงาน  

ภาพจาก : www.i.pinimg.com/originals/ 
 

https://www.prachachat.net/news_%20detail
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2. ประติมากรรมร่วมสมัย มีการใช้รูปทรง หรือวัตถุต่างๆ มาประกอบเป็นผลงานประติมากรรม เช่น 
หลอดไฟ ไม ้โลหะ ศิลปินบางคนสร้างประติมากรรมที่เคลื่อนไหวด้วยการใช้แสงให้เกิดการลวงตา หรือจัด
วางวัตถุให้เกิดการหักเหของแสง เพ่ือให้สะดุดตา และเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้ชม หรือเน้นการสื่อถึง
เหตุผลและความคิดแบบตรงไปตรงมา ซึ่งศิลปะแนวร่วมสมัยไม่จ าเป็นต้องสื่อเฉพาะความสวยงามเท่านั้น 
แต่ศิลปินมีอิสระทางความคิดที่จะสื่อออกมาได้อย่างหลากหลาย เช่น Jeffrey "Jeff" Koons  เป็นศิลปิน
ชาวอเมริกัน หนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียง ชื่อว่า “Balloon Dog” ในปี ค.ศ. 1994 เป็นงานศิลปะสร้างจาก
บอลลูนจากสแตนเลส ที่มีพ้ืนผิววาวสะท้อนเหมือนกระจกเงา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในชุด  Koons 
'Celebration แสดงถึงความสุขในการเฉลิมฉลองวันเกิดหรืองานปาร์ตี้  ทั้งชุดมี 5 ตัว สีสันแตกต่างกันไป
คือ สีฟ้า, สีแดง, สีส้ม, สีแดง, สีเหลือง โดยรูปปั้นบอลลูนสุนัขจัดแสดงไปทั่วโลกตั้งแต่แกรนด์ คลองในเว
นิสไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนิวยอร์ก (ค้นคว้าจาก https://en.wikipedia.org/ wiki/ 
Jeff_Koons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 Balloon Dog (Magenta), 1994–2000, กระจกสแตนเลสขัดเงาเคลือบ
ด้วยสีโปร่งใส 121 × 143 × 45 นิ้ว (307.3 × 363.2 × 114.3 ซม.) 
ภาพจาก : www.blabladuneblonde.canalblog.com 
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3. สถาปัตยกรรมร่วมสมัย มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่โดยออกแบบให้สะดุดตา ด้วยสี รูปทรง และวัสดุที่
หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีงานสถาปัตยกรรมที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม กลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้น 
รวมถึงงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือลดการใช้พลังงาน  เช่น ผลงาน Falling water (ค.ศ. 1935) โดย
สถาปนิกที่ส าคัญคนหนึ่งของโลกชาวอเมริกัน แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ (Frank Loyd Wright, ค.ศ. 1867 - 
1959) ได้ออกแบบบ้านให้กับเพ่ือน คือ เอ็ดการ์ คัฟแมนน์  (Edgar Kaufmann) และเสร็จภายใน 3 ปี 
โดยที่ตั้งของบ้าน อยู่บนน้ าตกประมาณ 9 เมตร ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Bear Run ในชนบทของ
เพนซิลวาเนีย ซ่ึงแฟรงค์ ลอยด์ ไรท ์ได้น ารูปทรงของธรรมชาติบริเวณนั้นมาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อ
การออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยการวางบ้านอยู่เหนือโขดหินที่ยื่นออกมาแล้วปล่อยให้น้ าไหลอยู่ข้างใต้  
รวมถึงการเลือกใช้หินทรายที่มาจากท้องถิ่นเพ่ือสร้างบ้าน นับว่าเป็นผลงานที่แปลกและยอดเยี่ยมมากใน
สมัยนั้น (ค้นคว้าจาก https://www.dezeen.com/2017/06/07/fallingwater-frank-lloyd-wright-
pennsylvania-house-usa-150th-birthday/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 60 Falling water 

ภาพจาก : www.freshouz.com Photograph by Robert P Ruschak, courtesy 
of the Western Pennsylvania Conservancy 
 

http://www.freshouz.com/
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4. ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ศิลปินเริ่มสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดงด้วยการน าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

จากหลายแห่งมาผสมผสานกันเพื่อให้เพิ่มมิติใหม่แห่งการรับรู้ของคนในยุคนี้มากขึ้น เช่น การน าเครื่อง

ดนตรีชนเผ่าต่างๆ มาบรรเลงเป็นเพลงรูปแบบใหม่ หรือ world music เป็นต้น บางครั้งศิลปินไม่เพียงแต่

ท าการแสดงเต้นระบ า หรือเคลื่อนไหวอย่างความสวยงามเท่านั้น ยังมีการแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวใน

รูปแบบต่างที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดทางศิลปะด้วย เช่น Ana Mendieta ผลงานที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของ

เธอคือ "Silhouette Series" (1973-77) โดยใช้ร่างกายของเธอในการแสดง ด้วยการนอนลงบนพื้นแล้ว

ใช้ดอกไม้หรือมอสมาปกคลุมตัวเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 61 Untitled (from the Silueta series), 1973-1977 
Silver dye-bleach print  19 7/8 × 15 7/8 in 50.5 × 40.3 cm 
Edition 7/20 + 4AP MCA Chicago, Chicago 
ภาพจาก : www.artsy.net/article/artsy-editorial-10-female-
performance-artists-ana-mendieta-carolee-schneemann 

https://www.artsy.net/mcachicago
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ศิลปินในยุโรป  
 
ศิลปินในยุโรปมีการน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคนิคผสมผสาน และใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือ 

อธิบายแนวคิดอย่างเสรี ยกตัวอย่างเช่น  
Antony Mark David Gormley เกิด 30 สิงหาคม 2493 เป็นประติมากรชาวอังกฤษ เขาเติบโตขึ้นมา

ในครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก อาศัยอยู่ใน Hampstead Garden Suburb ตอนเด็กเรียนโรงเรียนใน  Yorkshire 
ต่อมาศึกษาต่อเกี่ยวกับโบราณคดีมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ของศิลปะที่ Trinity College, Cambridge 
(1968 1971) และจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาประติมากรรม ที่ Slade School of Fine Art, University 
College, London, ระหว่างปี 1977-1979 ผลงานที่มชีื่อเสียงคือ Gateshead ทางตอนเหนือของอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 62 Angel of the North, a public sculpture in Gateshead 
ภาพจาก : www.en.wikipedia.org/wiki/Antony_Gormley 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yorkshire
https://en.wikipedia.org/wiki/Slade_School_of_Fine_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_London
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_of_the_North
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Gateshead
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 David Hockney เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 เป็นจิตรกรชาวอังกฤษ นักเขียนภาพ นัก
ออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบเวที และช่างภาพ มีส่วนส าคัญในการเคลื่อนไหวศิลปะแนวป๊อป ถือเป็นหนึ่งใน
ศิลปินที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดของอังกฤษศตวรรษที่ 20  Hockney เกิดใน Bradford ประเทศอังกฤษ ได้รับการศึกษา
ที่Wellington Primary School จากนั้นศึกษาต่อที่ Bradford Grammar School และ Bradford College of 
Art  ในปี พ.ศ. 2507 เขาย้ายไป Los Angeles และได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างภาพวาดของสระว่ายน้ าด้วย
สีอะครีลิคสีสันสดใส   ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ  A Bigger Splash 

 

 
 

Poolside Paintings 

 

ภาพท่ี 63 A Bigger Splash โดย David Hockney 
ภาพจาก : www.artistsnetwork.com/art-mediums/acrylic/famous-
artists-paint-acrylics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_Grammar_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_College_(England)
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Mireille Astore ศิลปินชาวเลบานอน ที่แสดงผลงาน  “Tampa” ที่สื่อถึงการปลดปล่อยให้สู่อิสรภาพ 

ด้วยการขังตัวเองในกรงไม้ ที่ปักอยู่กลางหาดทรายในซิดนีย์ (ค้นคว้าจาก http://flavorwire.com/ 227915/10 -

contemporary-performance-artists-you-should-know) และ Marina Abramovic ศิลปินขาวยูโกสลาเวีย 

ที่ใช้ร่างกายตัวเองถ่ายถอดความคิดและแสดงให้เห็นถึงด้านมืดของจิตใจมนุษย์ ในผลงาน “Rhythm 0” โดยยืน

นิ่งเป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยใหผู้้ชมหยิบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เตรียมไว้บนโต๊ะท าอะไรก็ได้กับร่างกายของเธอ (ค้นคว้าจาก 

https://news.jarm.com/view/83694) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่64 การแสดงศิลปะของ Marina Abramovic ชื่อว่า “Rhythm 0” จัดขึ้นที่  Studio Morra in 

Naples in 1974 ภาพจาก : www.colaboracionum2013.blogspot.com/2013/04/marina-

abramovic.html ) 

http://flavorwire.com/
http://flavorwire.files.wordpress.com/2011/11/tampa.jpg
http://flavorwire.files.wordpress.com/2011/11/tampa.jpg
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ประวัติความเป็นมาของมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ 
มหกรรมศิลปะนานาชาติ  เวนิส เบียนนาเล่  หรือ International Art Exhibition La Biennale di 

Venizia เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) โดยสภาเมืองเวนิสมีมติเห็นชอบให้
ก่ อ ตั้ ง  “Esposizione biennale artistica nazionale” (Biennial exhibition of Italian art / Biennale 
National Aesthetics Exhibition หรือสถาบันมหกรรมศิลปะนานาชาติ) เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 
25 พรรษาแห่งการอภิเษกสมรส (Silver Anniversary) ของกษัตริย์อัลแบร์โต้และราชินีมากีริต้าแห่งซาวอย (King 
and Queen, Umberto I and Margherita di Savoia) โดยสถาบันแห่งนี้เริ่มต้นเปิดท าการในวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. 2437 (ค.ศ. 1894) ท าหน้าที่จัดการแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินชาวอิตาเลียนและศิลปินนานาชาติเป็น
ประจ าทุกๆ สองปี การจัดงานในช่วงแรกใช้เวลาเตรียมการนานถึง 2 ปี โดยเตรียมการก่อสร้างอาคาร Palazzo 
della ‘Esposizione เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานในสวนเจียร์ดินี่ (Giardini di Castello) ออกแบบหน้าตึก
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิค (Neo-classic)  

มหกรรมศิลปะ I Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia (1st International 
Art Exhibition of the City of Venice) มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) 
ซ่ึงมีศิลปินชาวเวนิส ชาวอิตาเลียน และศิลปินชาวต่างชาติอีกหลายคนเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยในเวลา
นั้น งานศิลปกรรมที่ได้รับการคัดเลือกประกอบไปด้วยจิตรกรรม ประติมากรรมและประยุกต์ศิลป์  ในห้อง
นิทรรศการจัดตามแบบ “ซาลอง” (Salon) ซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับตามมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 
1895) จิตรกรชาวอิตาเลียน ชื่อ ฟรานเซสโก เปาโล มิเคตติ (Francesco Paolo Michetti) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
จากเวนิส เบียนนาเล่ ในผลงานจิตรกรรมชื่อ Jorio’s Daughter มหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งแรกมีจ านวนผู้ชม
งานราว 224,000 คน นับว่าประสบความส าเร็จมากในแง่ของการสร้างความสนใจให้ผู้คนเดินทางมาร่วมชมผลงาน 

การแสดงมหกรรมศิลปะ เวนิส เบียนนาเล่ ในครั้งที่ 2 และ 3 ได้รับความสนใจจากศิลปินและผู้ชมงาน
ชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในการจัดงานครั้งที่  4 เมื่อปี พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) เป็นต้นมา ก็เริ่มมี
ผลงานของศิลปินหลายคนเข้าร่วมแสดงมากขึ้น อาทิ ฌอง-แบพติสท์-คามิลล์ โคโรต์ (Jean-Baptiste-Camille 
Corot) ฌอง-ฟรองซัวร์  มิลเลต์ (Jean-François Millet) ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) กุสต๊าฟ คลิ้มท์ 
(Gustav Klimt) ปิแอร์-ออกุสต์ เรอนัวร์ (Pierre-Auguste Renoir) กุสต๊าฟ กูร์แบ (Gustave Courbet) จอห์น 
ชาร์เจนท์ (John Sargent) นอกจากนั้น ในการจัดงานครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) ยังมีศิลปินที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกอย่างปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) เข้าร่วมแสดงผลงานด้วย 

ปี พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) กรรมการสภาเมืองเวนิส มีมติให้ประเทศสมาชิกเบียนนาเล่ ก่อสร้างพาวิล
เลี่ยน (Pavillion) ของประเทศตนเองภายในพ้ืนที่สวนสาธารณะเจียร์ดินี่ นอกเหนือไปจากอาคาร Palazzo della 
‘Esposizione ซึ่งเคยใช้เป็นอาคารแสดงนิทรรศการแห่งแรกของงานเวนิส เบียนนาเล่ (ภายหลังอาคารแห่งนี้
เปลี่ยนชื่อเป็น Central Pavillion ในปี ค.ศ. 2009 ใช้เป็นพ้ืนที่แสดงผลงานของศิลปินนานาชาติที่ภัณฑารักษ์หลัก
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ของงานเชื้อเชิญมาจัดแสดง) โดยมี 6 ประเทศแรกที่เริ่มต้นก่อสร้างอาคารของตนเอง ได้แก่ เบลเยี่ยม (ค.ศ. 1907) 
, ฮังการี (ค.ศ. 1909) , เยอรมนี (ค.ศ. 1909) , อังกฤษ (ค.ศ. 1909) , ฝรั่งเศส (ค.ศ. 1912) และ เนเธอร์แลนด์ 
(ค.ศ. 1912)  และภายหลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็มีประเทศสมาชิกในงานเวนิส เบียนนาเล่ อีกหลายชาติ ทยอยกัน 
ขอพ้ืนที่เพ่ือสร้างพาวิลเลี่ยนของแต่ละประเทศ อาทิ รัสเซีย (ค.ศ. 1914) , สเปน (ค.ศ. 1922) , สาธารณรัฐเช็ค
และสาธารณรัฐสโลวัก (ค.ศ. 1926) , สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1930) , เดนมาร์ก (ค.ศ. 1932) , เวนิส พาวิลเลี่ยน 
(ค.ศ. 1932) , ออสเตรีย (ค.ศ. 1934) กรีซ (ค.ศ. 1934) , อิสราเอล (ค.ศ. 1952) , สวิตเซอร์แลนด์ (ค.ศ. 1952) , 
เวเนซุเอลา (ค.ศ. 1954) , ญี่ปุ่น (ค.ศ. 1956) , ฟินแลนด์ (ค.ศ. 1956) , แคนาดา (ค.ศ. 1958) , อุรุกวัย (ค.ศ. 
1960) , กลุ่มประเทศนอร์ติก คือ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินด์แลนด์ (ค.ศ. 1962) , บราซิล (ค.ศ. 1964) , ออสเตรเลีย 
(ค.ศ. 1987) และเกาหลีใต้ (ค.ศ. 1995) ตามล าดับ ต่อมีมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ที่จ ากัดของสวนสาธารณะเจียร์ดินี่ ท า
ให้การขอพ้ืนที่เพ่ือสร้างพาวิลเลี่ยนส าหรับประเทศต่างๆ ต้องระงับ แล้วแก้ปัญหาด้วยการเปิดเสรีให้ประเทศที่
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงาน สามารถเช่าอาคารสถานที่ที่ต้องการในเมืองเวนิสเพ่ือจัดเป็นพาวิลเลี่ยนของ
ตนเองได้ ท าให้หลายประเทศหาอาคารสถานที่ที่เก่าแก่เช่าใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานจากประเทศของตนเองได้
ทั่วทั้งเมืองเวนิส อาทิ จัตุรัส ซาน มาร์โก (Piazza San Marco) รีอัลโต (Rialto) ตลอดจนเกาะเล็กเกาะน้อยที่
กระจัดกระจายรอบเมืองเวนิส 

ระหว่างปี พ.ศ. 2459-2461 (ค.ศ. 1916-1918) การจัดงานมหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ จ าเป็นต้อง
งดไป เนื่องจากสภาวะของสงครามโลกครั้งที่  1 จนกระทั่งหลังเหตุการณ์สงครามโลกสงบลง การจัดงานเวนิส 
เบียนนาเล่ จึงเริ่มต้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ.1920) ผลงานที่โดดเด่นในยุคนี้เป็นผลงานศิลปะแนวกระแส
นิยมแบบ อาวอง-การ์ด (Avant-garde) ของศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) โพสท์-อิมเพรสชั่นนิสม์ 
(Post-Impressionism) และศิลปินกลุ่ม เดอะ บริดจ์ (Die Brücke หรือ The Bridge) และในการจัดงานครั้งต่อมา 
ก็มีผลงานที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอันมาก คือ นิทรรศการแสดงผลงานย้อนหลังของ อมาดิโอ 
โมดิเกลียนี่ (Amedeo Modigliani) 

ในปี พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ไดม้ีการก่อตั้ง The Istituto Storico d’Arte Contemporanea (Historical 
Institute of Contemporary Art) หรือสถาบันประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
บันทึก รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในการจัดงานเบียนนาเล่แต่ละครั้ง  ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (Historical Archive of Contemporary Arts หรือ ASAC) ใน
ปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) 

การคัดเลือกผลงานศิลปะเพ่ือเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะเวนิช เบียนนาเล่ แต่ละครั้ง เป็นหน้าที่
ของภัณฑารักษ์หลัก (Curator) ที่คัดเลือกจากกรรมการการจัดงานแต่ละครั้ง และภัณฑารักษ์หลักสามารถเลือก
ภัณฑารักษ์ร่วม (Co-curator) เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกผลงานศิลปะจากนานาประเทศร่วมกันได้อีกด้วย ดังนั้น ใน
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การจัดงานเวนิส เบียนนาเล่ จึงมักมีการจัดนิทรรศการเสริมอีกจ านวนหนึ่งควบคู่ไปกับการจัดแสดงนิทรรศการ
หลัก  

ในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) การจัดงานเวนิส เบียนนาเล่ ได้ขยายผลงานออกไปอีกสามสาขา ได้แก ่การ
จัดแสดงดนตรี ภาพยนตร์ และการละคร ศิลปะการแสดงทั้งสามสาขาท่ีแยกตัวออกมาเป็นมหกรรมใหม่นี้จะถูกจัด
ขึ้นทุกๆ สองปี เช่นเดียวกันกับการจัดแสดงมหกรรมศิลปะทัศนศิลป์  โดยมหกรรมดนตรีครั้ งแรก (1st 
International Festival of Contemporary Music) จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) มหกรรมภาพยนตร์ 
ค รั้ ง แ ร ก  (Esposizione internazionale d’arte cinematografica / International exhibition of cinema 
tographic art) จัดขึ้นในปี  พ .ศ . 2475 (ค .ศ . 1932) และมหกรรมการละครครั้ งแรก  (The Festival Inter 
nazionale del Teatro di Prosa / International Theatre Festival) จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2482-2488 (ค.ศ. 1939-1945) สงครามโลกครั้งที่ 2 ศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ 
จึงงดเว้นไปตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1942 จนกระทั่งสงครามสงบลง มหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนา
เล่ ครั้งที่ 24 จึงถูกจัดขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ขณะที่เทศกาลภาพยนตร์ก็งดเว้นไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2486-2588 (ค.ศ. 1943-1945) และกลับมาจัดงานอีกครั้งในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) ส่วนเทศกาลงานดนตรี
และการละครก็กลับมาจัดแสดงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947)  

ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 เริ่มมีการประกาศให้รางวัลแด่ผลงานหรือตัวศิลปินที่มีความโดดเด่น
น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากรางวัลยอดเยี่ยมที่มีการประกาศมอบมาตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก รางวัล
เหล่านี้มีที่มาของชื่อรางวัลจากสัญลักษณ์ประจ าเมืองเวนิส คือ รูปสิงโตมีปีกท่ีติดตั้งอยู่บนยอดเสากลางจัตุรัส ซาน 
มาร์โก และได้กลายเป็นชื่อรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ Golden Lion และ Silver Lion  นอกจากนั้นยังมีรางวัล
ชมเชยพิเศษท่ีได้รับการสนับสนุนจากสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมขึ้นมาเป็นครั้งคราว หากปีใดไม่มีผลงาน
โดดเด่นเป็นที่พึงพอใจตามมติของคณะกรรมการผู้ตัดสินงานก็อาจงดการมอบรางวัลได้ 

มหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 24 นับเป็นการแสดงงานอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม
เป็นจ านวนมาก นิทรรศการย้อนหลังของ ปาโบล ปิกาสโซ่ (Pablo Picasso) และนิทรรศการแสดงผลงานสะสมที่
มีชื่อเสียงจากนิวยอร์กของเป๊กกี้ กุกเกนไฮนม์ (Peggy Guggenheim) จ านวน 136 ชิ้น ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปิน 
73 คน ถือเป็นนิทรรศการที่โดดเด่นของการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังมีศิลปินสมัยใหม่ที่ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น อาวอง-การ์ด (Avant-garde) ของวงการศิลปะระดับโลกหลายคนที่ได้รับเชิญเข้าแสดงงาน อาทิ มาร์ค ชา
กาล (Marc Chagall) ปอล คลี (Paul Klee) เจมส์ เอ็นชอร์ (James Ensor) และเรเน่ มากริด (René Magritte) 
ขณะที่ศิลปินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการคัดเลือกของคณะกรรมการตัดสินรางวัลในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 
ได้แก่ จอร์จ ปราก (Georges Braque) , ปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ได้แก่ อองรี มาติส (Henri Matisse) , ปี พ.ศ. 
2495 (ค.ศ. 1952) ได้แก่ รูโอล ดูฟี (Raoul Dufy) และป ีพ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) ได้แก่ แม็กซ ์เอิร์น (Max Ernst) 
และ ฮันส์ อาร์พ (Hans Arp) 
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การจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละครั้ง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกหรือเชื้อเชิญให้เข้าร่วมแสดงจะมีทั้ง
ผลงานที่ก าลังอยู่ในกระแสนิยมของวงการศิลปะระดับนานาชาติ  และผลงานที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของ
ศิลปินชื่อดังในอดีต อาทิเช่น ในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ผลงานที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ ผลงานศิลปะ
แบบโฟวิสม์ (Fauves) คิวบิสม์ (Cubism) ฟิวเจอริสม์ (Futurism) และเดอะ บูล ไรเดอร ์(Der Blaue Reiter หรือ 
The Blue Rider) อีกทั้งยังมีผลงานแนวใหม่ของแจ็คสัน พอลล็อก (Jackson Pollock) แอชลี่ กอร์กี้ (Arshile 
Gorky) วิลเลี่ยม เดอ คูนนิ่ง (Willem de Kooning) จัดแสดงในพาวิลเลี่ยนสหรัฐอเมริกา และมีผลงานเกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางสังคมที่สร้างสรรค์โดย โจซี่ คลีเมนเต้ (Jose Clemante) ดิเอโก้ ริเวียร่า (Diego Riviera) รูฟิโน 
ตามาโย (Rufino Tamayo) และเดวิด ซิกเควียรอส (David Alfara Siqueiros) จัดแสดงในพาวิลเลี่ยนเม็กซิโกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) นักศึกษาส่วนหนึ่งในประเทศอิตาลีได้ประท้วงและขัดขวาง
การเปิดงานเวนิส เบียนนาเล่ คัดค้านต่อหลักเกฑณ์และบทบัญญัติในการบริหารจัดการและการแจกรางวัลของ
งานเวนิส เบียนนาเล่  ผลจากการประท้วงในครั้งนี้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานเป็นอย่าง
มาก โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) รัฐสภาเมืองเวนิสได้มีอนุมัติข้อก าหนดใหม่ในองค์กร โดย
การแต่งตั้งกรรมการ 19 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐสภา องค์กรท้องถิ่น สหภาพการค้า และตัวแทนพนักงาน 
คณะกรรมการชุดนี้จะท าหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อผู้อ านวยการของการจัดงานในแต่ละปี ด้วยการออกเสียงอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน และผู้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการจะด าเนินการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพ่ือดูแลการจัดนิทรรศการ 
ทั้งในส่วนของงานศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี และการละคร 

มหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ ในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) มีนิทรรศการพิเศษของศิลปินชื่อดังที่
น่าสนใจหลายคน อาทิ คาซิเมียร์ มัลเลวิช (Kazimir Malevich) มาร์แชล ดูชองป์ (Marcel Duchamp) แมน เรย์ 
(Man Ray) และโจเซฟ อัลเบอร์ส (Josef Albers) และในการจัดงานครั้งถัดมา คือ ในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) 
ก็ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานที่มีการตั้งหัวข้อหลัก (Theme) ซึ่งได้กลายเป็นแนวทางให้กับการจัดงานครั้งต่อๆ 
มาตราบจนปัจจุบัน หัวข้อหลักหัวข้อแรก คือ Opera o comportamento (Work or Behaviors) การตั้งหัวข้อ
หลักของนิทรรศการนี้จะมีบทบาทต่อการคัดเลือกศิลปินจากแต่ละประเทศ เพ่ือให้ภาพรวมของผลงานที่จัดแสดงมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหัวข้อหลักในแต่ละปี 

เมื่อปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) งานเบียนนาเล่ได้ขยายขอบข่ายสาขาออกไปสู่งานสถาปัตยกรรมเป็นครั้ง
แรก อีกทั้งในส่วนของการจัดนิทรรศการศิลปะยังมีศิลปินที่นับได้ว่าเป็น ทรานส์-อาวอง-การ์ด (Trans-Avant-
garde) เข้าร่วมแสดงงานอีกหลายคน อาทิ ซานโดร เคียร์ (Sandro Chia) ฟรานเชสโก้ คลีเมนเต้ (Francesco 
Clemente) นิโคลา เดอ มาเรีย (Nicola De Maria) และมิมโม พาลาดิโน (Mimmo Paladino) นอกจากนั้น เปา
โล ปอร์โตเกตซี (Paolo Portoghesi) ซึ่งท าหน้าที่ผู้อ านวยการการจัดงานนิทรรศการศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีมติให้เปิดอาร์เซนาเล่ (Corderie dell’Arsenale) อาคารเก่าแก่ริมทะเลซึ่งเคยใช้เป็นอู่ต่อ
เรือ ท่าเรือ และโกดังเก็บของทางตะวันตกเฉียงเหนือของสวนเจียร์ดินี่  เพ่ือเป็นพ้ืนที่แสดงนิทรรศการศิลปะของ
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ศิลปินรุ่นใหม่สู่สาธารณะชนเป็นครั้งแรก และในเวลาต่อมา พ้ืนที่ของอาร์เซนาเล่ก็ได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู่ใน
สภาพเดิมเพ่ือใช้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงงานศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ มาอย่างต่อเนื่องด้วย 

The 46th Esposizione Internazionale d’Arte ในปี พ .ศ . 2538 (ค .ศ . 1995) คือ วาระเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปี ของการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ  เวนิส เบียนนาเล่ ภายใต้หัวข้อ Identità e alterità 
(Identity and Alterity) แนวคิดในผลงานที่เข้าร่วมแสดงส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องราวเนื้อหาของใบหน้า
และเรือนร่างมนุษย์ โดยมีผลงานจากศิลปินชั้นน าของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 และผลงานชิ้นเอกจากพิพิธภัณฑ์
ที่ส าคัญหลายแห่งในโลก การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผู้อ านวยการและภัณฑารักษ์หลักของนิทรรศการ
มิใช่ชาวอิตาเลียน หากแต่เป็นชาวฝรั่งเศส ชื่อ จีน แคล์ (Jean Clair) จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) 
มหกรรมศิลปะครั้งที่ 47 ก็ใช้หัวข้อหลักว่า Futuro, Presente, Passato (Future, Present, Past) โดยน าเสนอ
ผลงานของศิลปินสามยุคสมัย ระหว่างปี ค.ศ. 1967-1997 การจัดงานในครั้งนี้มี 58 ประเทศเข้าร่วมแสดงผลงาน 
รางวัล Golden Lions มอบให้มารีน่า อับราโมวิค (Marina Abramovic) และเกอร์ฮาร์ต ริชเทอร์ (Gerhard 
Richter) 

23 มกราคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) รัฐสภาได้ออกกฎใหม่ส าหรับองค์กรบริหารงานในสถาบันมหกรรม
ศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น Società di Cultura La Biennale di Vanezia โครงสร้าง
ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบบัญชี และผู้สนับสนุนจากองค์กรเอกชน คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีอายุการท างาน 4 ปี เพ่ือท าหน้าที่
ดูแลการจัดงานเบียนนาเล่ทั้ง 6 สาขา คือ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี การละคร และนาฏศิลป์ โดย
ท างานร่วมกับ ASAC (Historical Archives of Contemporary) และมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้เสนอ
ชื่อประธานคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกภัณฑารักษ์ของแต่ละสาขาร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองเวนิส และ
ตัวแทนจาก 3 องค์การสมาชิก  คือ The Regione Veneto, The Consiglio Provinciale di Venezia และ
ผู้สนับสนุนจากองค์กรเอกชน 

52nd International Art Exhibition ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ใช้หัวข้อหลักของงาน คือ Think with 
the Senses – Feel with the mind, Art in the Present Tense นิทรรศการในครั้งนี้ มี 76 ประเทศเข้าร่วม
แสดงผลงาน พร้อมนิทรรศการเสริมอีก 34 นิทรรศการ จัดแสดงเป็นระยะเวลา 165 วัน บนพ้ืนที่กว่า 25,000 
ตารางเมตรของส่วนเจียร์ดินี่และอาร์เซนาเล่ ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.labiennale.org ระบุจ านวนผู้เข้าชมงานว่า
สูงถึง 319,332 คน ซึ่งนับว่ามากที่สุดในรอบ 25 ปี ของการจัดแสงดงาน อีกทั้งยังถือเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่มีผู้
เข้าชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดแสดงนิทรรศการด้วย ขณะที่การจัดงานครั้งต่อมาใช้หัวข้อหลักว่า Making 
World มีศิลปินจาก 77 ประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 
2009) และในการจัดงานครั้งล่าสุด 54th International Art Exhibition La Biennale di Venizia ภายใต้หัวข้อ

http://www.labiennale.org/
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หลัก คือ ILLUMInazioni – ILLUMInations ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่  4 มิถุนายน – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
(ค.ศ. 2011) ที่ผ่านมา 

นับจากจุดเริ่มการก่อตั้ง International Art Exhibition La Biennale di Venezia เมื่อร้อยกว่าปีก่อน 
ได้เกิดความเคลื่อนไหวทางศิลปะ และเปิดพ้ืนที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงศิลปินคนส าคัญระดับโลกหลายคนเข้าร่วม
แสดงงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระแสความนิยมของมหกรรมศิลปะนานาชาติแห่งนี้ก็สร้างความตื่นตัวให้กับวงการ
ศิลปะระดับสากลอย่างมาก  

 

 

 

 

ภาพที ่65  บรรยายกาศของงานมหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ 
ภาพจาก : www.lifo.gr/now/culture/144629 


