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เมื่อก็อปปคือดีไซน เมื่อวายรายเปนฮีโร
Text : Puttichart Wanichat

ฉายา 'ตัวแสบแหงวงการออกแบบดัตช' (The Bad Boy of Dutch Design) ของ บาส ฟาน
บีค (Bas van Beek) ที่บรรดาสื่อมวลชน ดีไซเนอร นักวิจารณมอบใหนั้น ดูเปนสิ่งที่ไมเกินเลย
เมื่อเทียบกับการเอาคัมภีรไบเบิ้ลทางสถาปตยกรรมชื่อดังสามเลม อันประกอบไปดวย SMLXL ของ
เรม คูลฮาส (Rem Koolhaas), Farmax ของ เอ็มวีอารดีวี (MVRDV) และ MOVE ของ เบน
ฟาน เบเกล (Ben van Berkel) มาเผาในงานนิทรรศการที่ Rotterdam Museum Night
เมื่อป 2003 ยิ่งไปกวานั้น เขายังถือวาการเผาตําราหนาเตอะทั้งสามเลมเปนงานศิลปะในชื่อ
'Bas van Beek bids farewell to Architecture' อีกตางหาก
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บาส ฟาน บีค นัน้ มีสถานะเปนทัง้ ฮีโรและวายราย
สําหรับสื่อมวลชนและดีไซเนอรรุนใหมๆ เขาเปรียบ
เสมือนฮีโรอยาง 'แบทแมน' ที่ไมพูดพลามทําเพลง
มาถึงก็ไลถลมเจาพอและเหลาลูกสมุน ซึง่ ครอบครอง
อํ า นาจมาช า นานโดยวิ ธี เ หี้ ย มโหดดิ บ เถื่ อ น โดย
ปราศจากหมายศาล ในอีกสถานะหนึ่งเขาคือตัวปวน
แถมยังมีพฤติกรรมเกรียนสุดๆ (ตามภาษาวัยรุนยุคนี้)
วิธกี ารทํางานของเขาแหกคอก เลนนอกกฎและมีทา ที
วิพากษอยางเผ็ดรอน ทําใหดไี ซเนอรหลายคนประกาศ
ตัวเปนศัตรูกับเขาอยางโจงแจง สําหรับอุตสาหกรรม
การออกแบบดัตชแลว เขาเปนเสมือนวายรายอยาง
'โจกเกอร' มีอุปนิสัยที่คาดเดาไมถูก ชอบวางระเบิด
ทิง้ ไวตามจุดตางๆ เพือ่ กอกวนระบบ ทาทายความเชือ่
ของสังคม แถมยังนั่งหัวเราะอยางยียวนยามมีคนไป
เหยียบมัน

2
แมวา บาส ฟาน บีคจะเปนตัวแสบที่แทบไมมี
ใครคบ (ยกเวนพรรคพวก แฟนคลับและสานุศษิ ยของ
เขา) มานับสิบป แตคําพังเพยที่วาผลงานพิสูจนมา
กาลเวลาพิสูจนคนยังใชไดเสมอ ในงาน The Copy
Culture Symposium ซึ่งจัดขึ้นโดย DMY ที่เบอรลิน
บาส ฟาน บีค ตองขึ้นเวทีปาฏกถารวมกับหนึ่งใน
ผูทรงอิทธิพลของวงการออกแบบดัตช ลูกัส เฟอรวเอ
(Lucas Verweij) ซึ่ ง ผั น ตั ว เองไปเป น ดี ไ ซเนอร
สถาปนิกและอาจารยแหงสถาบันศิลปะแหงไวเซนซี
(Kunsthochschule Weißensee) ประเทศเยอรมนี
(สาเหตุที่สองคนนี้ขัดแยงกันเพราะบาสไปเอาแจกัน
ที่ออกแบบโดย เฮลลา ยองเกริอุส (Hella Jongerius)
ดีไซเนอรชื่อดังและยังเปนภรรยาของเฟอรวเอ มา
ก็อปปแ ลวหัน่ ออกครึง่ หนึง่ โดยบาสอางวาเพือ่ จะทําให
มันใชงานไดดขี นึ้ ทีแ่ สบสุดก็คอื เขาขายมันในราคาแค
ครึ่งเดียว) จากบุรุษผูเคยประกาศตนเปนฝายตรงขาม
กั บ บาสอย า งชั ด เจนในระดั บ ไม ข อยื น อยู  บ นเวที
เดียวกัน เฟอรวเอไดขึ้นกลาวนําปาฏกถาทามกลาง
ผูฟงจํานวนมากโดยยอมรับถึงความผิดพลาดในอดีต
ลงทายดวยการยกยองและจับมือกับศัตรูคนสําคัญ
สําหรับสื่อมวลชนแลว นี่คือการสงบศึกอันยืดเยื้อของ
สองบิ๊กเนมแหงวงการออกแบบดัตช ในอีกแงหนึ่ง
มันคือการยืนยันความสามารถของบาส และสรางขอ
พิสจู นทวี่ า ถาจะกวนคนอืน่ ตัวเองก็ตอ งเกงจริง ถาจะ
เกรียนทั้งที ก็ตองเกรียนเทพเทานั้น
ในป 1997 บาส ฟาน บีค เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี
ดานสถาปตยกรรมภายใน และแทบจะทันที เขาตัดสินใจ

เรียนตอดานสถาปตยกรรมภายใน ที่สถาบันวิเลม
เด คูนนิ่ง (Willem de Kooning Academie) แหง
ร็อตเตอดาม จนจบปริญญาโทในปถดั มา เขาแสดงออก
ถึงทัศนคติของตัวเองอยางตรงไปตรงมาและออกตัว
แรงตั้งแตส มัยเรียน ดวยผลงานวิทยานิพนธจาก
การสแกนสามมิติใบหนาของตนเอง นําเสนอพรอม
บทความซึ่งบรรยายถึงสิ่งที่เขากินมาทั้งหมดในวัน
กอนหนาที่จะไปสแกนสามมิติ และใหคอมพิวเตอร
สรางรูปทรงสถาปตยกรรมออกมา แนนอนทุกคน
สามารถดาวนโหลดไปใชไดอกี ดวย ทัง้ หมดนีแ้ สดงถึง
ทัศนวิพากษกระบวนการใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางสรรครปู ทรงทางสถาปตยกรรม เขากลาววา “สถาปนิก
มักกลาววาพวกเขาใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน
การคนหารูปทรงใหมๆ ทั้งๆ ที่ทุกคนก็รูวาพวกเขา
แอบสรางรูปทรงเอาไวใตโตะอยูแลว” (บาสคิดวา
กระบวนการทางคอมพิวเตอรในการสรางรูปทรงเหลานัน้ ถูกสรางมาเพือ่ บังหนา ทําใหกระบวนการออกแบบ
ดูมีเหตุมีผล แทที่จริงสถาปนิกนั้นรูอยูแลววาอยากได
รูปทรงอยางไร และพวกเขามักจะเลือกเอารูปทรงที่
'โดน' กับสิง่ ทีพ่ วกเขาคิดหรือใกลเคียงกับสิง่ ทีพ่ วกเขา
วาดภาพเอาไวในใจอยูแลว เพราะฉะนั้นวิธีทํางานที่
ดูเปน 'ภววิสัย' อยางกระบวนการสรางฟอรมดวย
คอมพิวเตอร ก็ถกู ใชเพือ่ หลอกคนอืน่ และตัวเอง จริงๆ
แลวมันเปน 'อัตวิสัย' ที่ถูกฉาบทับดวยกระบวนการ
แบบ 'ภววิสัย' เทานั้น)
แนวทางขางตนของบาสมีความชัดเจนและแนวแนไมเปลี่ยนแปลงแมจะเรียนจบออกมาทํางานแลว
ก็ตาม กระทัง่ ในปจจุบนั ซึง่ บาส ฟาน บีคดํารงตําแหนง
เปนอาจารยและหัวหนา DesignLab ของสถาบันรีทเฟล
(The Rietveld Academy) ทีอ่ มั สเตอรดมั เขาก็ยงั สอน
โดยยึดแนวทางการใชงานออกแบบเปนเครื่องมือใน
การวิพากษ หรือในทางกลับกันใชการวิพากษมาสรางสรรคงานดีไซนนั่นเอง

1 บาส ฟาน บีค ดัตชดีไซเนอรผูใชการวิพากษเปนเครื่องมือใน
การออกแบบ
2-3 บาสก็อปปงานออกแบบของดีไซเนอรทั้งที่มีชื่อเสียงโดงดัง
และไม ดั ง ทั้ ง หมดเอามาผลิ ต ใหม เ ป น เซรามิ ค ในกรรมวิ ธี แ ละ
ราคาที่ถูกลง วางขายคละกัน ดูแลวไมตางกัน แถมมีใหเลือกตาม
สี CMYK เขาอธิบายวาตองการโจมตีอุตสาหกรรมการออกแบบที่ทํา
แตงานชั้นสูง และอางวาของตองมีราคาแพงดวยความซับซอนใน
การผลิต ซึ่งไมเปนความจริงแตอยางใด ทั้งหมดนี้บาสเรียกวากลยุทธ
แบบประชาธิปไตย
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เรื่องที่นาสนใจก็คือ ทัศนคติเชิงวิพากษอันโดดเดนของเขาไมใชแคเปลือกนอกของที่ทําใหดูเท แต
แทจริงเขมขนในระดับแกนแกน แถมอุดมไปดวย
ส ว นผสมทางป ญ ญาที่ แ ตกต า งกั น ไม ว  า จะเป น
ทาทีลอเลียนเสียดสีแบบดัตชดีไซน แนวคิดของนัก
ปรัชญาชาวฝรั่งเศส ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) ปญหาเชิงภววิสัยและอัตวิสัยของกระบวนการ
ออกแบบในยุคคอมพิวเตอร การตลาดและการสราง
แบรนดในวัฒนธรรมก็อปป ลัทธิบริโภคนิยมกับเทรนด
และอุตสาหกรรมการออกแบบ ประวัติศาสตรศิลปะ
และสถาปตยกรรม ไปจนถึงสารพัดอุปลักษณในโลก
ภาพยนตร
ขอวิจารณที่นารับฟงประเด็นหนึ่งของบาสก็คือ
เมื่อเทียบกับฮอลลีวูดแลว ดัตชดีไซเนอรเอาแตทํา
หนังโรแมนติกคอเมดี้ (การทีบ่ าสเปรียบงานดัตชดไี ซน
เปนแนวโรแมนติกคอเมดี้ เพราะเปนแนวทางทีถ่ กู จริต
กับชนชั้นกลาง ดวยพล็อตเรื่องงายๆ ตอบสนอง
อุดมการณทางชนชั้น ตัวเอกตองตอสูเพื่อเอาชนะ
อุปสรรค ฟนฝาเพื่อรักแท ยกยองการมองโลก
แงบวกอยางมีอารมณขัน สอดคลองกับงาน
ดัตชดีไซนที่มักมีมุมมองเชิงบวกตอปญหา
เชื่อในการแกไขดวยปญญาและอารมณขัน
มีทาทีประนีประนอม ตอบสนองตอความ
ฝนและอุดมการณบริโภคนิยม ที่สําคัญคือ
'เสพ' ไดงาย) ทั้งๆ ที่มีหนังอีกหลายแนว (Genre)
ไมวาจะเปนเขยาขวัญ สารคดี ดรามา ไปจนกระทั่ง
หนังเกรดบี สิง่ ทีเ่ ขาทําก็คอื ลองสรางหนังในแนวอืน่ ๆ
ก็เทานั้น (หากมองในแงนี้งานของบาสก็เหมือนกับ
หนังเรื่อง Kick-Ass ที่ลอเลียนหนังซูเปอรฮีโรอยาง
แบทแมน สไปเดอรแมนดวยทาทีจริงจัง แตแทรก
ดวยอารมณขันแบบเลือดสาด หรือไมก็หนังเด็กแนว
สะใจคอซาดิสมอยาง Kill Bill ขณะที่ดัตชดีไซเนอร
คนอื่นๆ มัวแตทําหนังอยาง Notting Hill ไมก็ Four
Weddings and a Funeral)

8

4-7 จุดเริม่ ตนของความขัดแยงอันอือ้ ฉาว บาส ฟาน บีคจัดแสดงงาน
ที่ แ กลเลอรี บิ น เนน (Gallerie Binnen) ในอั ม สเตอร ดั ม
ด ว ยการเอาแจกั น ที่ อ อกแบบโดย เฮลลา ยองเกริ อุ ส
(Hella Jongerius) มาก็อปปแ ลวหัน่ ออกครึง่ หนึง่ ซึง่ เขาบอกวา
มั น จะใช ง านได ดี ขึ้ น ที่ แ สบสุ ด คื อ เขาวางขายมั น ในราคาห า สิ บ
เปอรเซ็นตของราคาจริง ไมใชแคนั้นเขายังทําเชนเดียวกันกับเกาอี้ที่
ออกแบบโดย ริชารด ฮุตเตน (Richard Hutten) และอิเนเก ฮานส
(Ineke Hans) อีกดวย
8 เกาอี้ไรนาม (Untitled Chair) บาสเอาเกาอี้สํานักงานมาแปะติดกับ
ขาเกาอี้อันโดงดังที่ออกแบบโดยชาลสและเรย อีมส (Charles and
Ray Eames) และเรียกมันวาดีไซนแบบอัลเทอเนทีฟ ปจจุบนั วางขาย
ที่พิพิธภัณฑโบเอจมันส ฟาน บิวนิงเกน (Boijmans van Beuningen)
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ที่ไรตนแบบเทานั้น มองในมุมนี้สิ่งที่บาส ฟาน บีค
พยายามทําอยู คือการทําใหการก็อปปกาวไปถึงขั้นที่
สามและที่สี่ของวิวัฒนาการของความจริงเสมือนตาม
นัยของโบดริยารด กลาวคือทําใหก็อปปกลายเปนงาน
ดีไซนตนแบบไปในที่สุด

9
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11

12

กลาวโดยสรุป งานออกแบบของเขาเปนการ
วิพากษหรือลอเลียนผลงานของผูอื่น (ไมเวนแมแต
ตัวเขาเอง) จะดูเปนศิลปะก็ยังได แถมใชงานดีอีก
ตางหาก (บางทีดีกวาตนแบบอีกดวย) งานของเขา
สวนใหญเปนการ 'ก็อปป' งานชาวบานเขามาอีกที
แตเอามาดัดแปลง ผสม ตัดตอพันธุกรรม แลวติด
แบรนดกลายเปนงานของตัวเอง ถึงกระนั้นก็ตามนัก
วิจารณและดีไซเนอรหลายๆ คนกลาววาเขามีสวนใน
การยกระดับงานก็อปปใหเขาขั้นศิลปะ ไมใชงานก็อป
ดาดๆ ไรความคิด เพราะแมกระทั่งเฟอรวเอ (ผูเคย
เปนปฏิปกษ) ก็ยังยกยองเขาในภายหลังวาเปน 'นัก
ก็อปปที่ดีที่สุดในโลก'

โบดริยารดกลาววา 'ของเทียม' หรือ 'ความจริง
เสมือน' (Simulacrum) นัน้ เปน 'ของแท' หรือ 'ความจริง'
ในตัวของมันเอง และทีส่ าํ คัญ 'ของเทียมหรือความจริง
เสมือน' นั้นไมไดทําหนาที่บดบัง 'ความจริงแท' ใดๆ
ในทางตรงกันขามมันเปน 'ความจริงแท' ที่บดบังหรือ
กีดกันสิ่งอื่นๆ ออกไปตางหาก โบดริยารดยกตัวอยาง
สําคัญอันไดแก ดีสนียแ ลนด ซึง่ เปน 'ดินแดนเทียม' ใน
มุมมองจากภายนอก แตเมือ่ มองจากภายในแลวดิสนีย-
แลนดเปน 'ดินแดนจริง' หรือโลกแหงความฝนที่
ดํารงอยูจริง การประสบผลสําเร็จของมันเกิดจากการ
กีดกัน “โลกของผูใหญหรือโลกแหงความจริงอีกใบ”
ออกไปตางหาก

ตองยอมรับวา Simulacra and Simulation ของ
ฌอง โบดริยารด ซึ่งถือเปนคัมภีรของเหลาโพสตโมเดิรนนิสต ในยุคคอมพิวเตอรครองโลกนั้น สามารถ
อางอิงโดยตรงกับแนวคิดของบาส ฟาน บีค ไดอยาง
ไมขดั เขิน (แนนอนวาบาสเองก็อา งถึงโบดริยารดอยาง
เปดเผย) ในโลกที่การก็อปปกลายเปนวัฒนธรรมของ
การบริโภค ของเทียมเปนที่ตองการดุจงานตนแบบ
สัญญะมากอนการใชสอย งานของบาสที่อาศัยการ
'ก็อปป' งานคนอื่นมาดัดแปลงคือ 'ของแท' เชนเดียว
กับ 'หอคอยโตเกียว' ที่ญี่ปุน ก็อปป 'หอคอยไอเฟล'
จากฝรั่งเศส (แตสรางใหสูงกวา) ถนนราชดําเนินที่
กรุงเทพฯ ก็อปป ถนนฌองเซลิเซ จากฝรั่งเศส (ของ
เรารถติดกวา) ไอโฟนจีน ก็อปป ไอโฟนจอบส (พัง
งายกวา)

นอกจากนี้เขายังแบงวิวัฒนาการของ 'ความจริง
เสมือน' เอาไวเปนลําดับ โดยขั้นที่หนึ่งนั้น รูปจําลอง
หรือของเทียมยังเปนภาพสะทอนของความจริง ใน
ขั้นนี้ยังมีการปรากฏตัวของความจริงหรือตนแบบยัง
ดํารงอยูอยางชัดเจน ผูคนยังแยกแยะและเขาใจได
และใหความสําคัญตอของแทมากกวาสิ่งจําลอง ขั้น
ที่สอง 'ความจริงเสมือน' ปดบังและเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของความจริง ในขั้นนี้ความจริงยังปรากฏตัว
อยูอยางเลือนราง แตลดบทบาทลงไปมาก ขั้นที่สาม
ของเทียมปดบังของแท หรือทําประหนึง่ วาของแทนั้น
ไมมอี ยู ในขัน้ นีร้ ปู จําลองทําเสมือนตัวมันเองคือความ
จริง ขั้นสุดทายรูปจําลองหรือของเทียมกลายเปน
ของแทโดยสิ้นเชิง ไมมีความเกี่ยวของกับความจริง
ไมมีการปรากฏตัวใดๆ ของตนแบบ มีเพียงรูปจําลอง

เรือ่ งเหลานี้ไมใชสงิ่ ไกลตัว พวกเราเปนโฮโมซาเป ย นซึ่ ง ตื่ น นอนขึ้ น มาในรุ  ง อรุ ณ ของเศรษฐกิ จ
ยุคใหม ผูคนรอบๆ ตัวบริโภคสัญญะแทนของจริง ทุก
วันนีอ้ วตารในเฟซบคุ ทําหนาทีแ่ ทนตัวตนทางกายภาพ
เคลื่อนตัวไปในไซเบอรสเปซ ขณะที่ปลอยใหสังขาร
ขันธหาเนาเปอยคาเกาอี้ เราอาศัยอยูในโลกที่ของ
สมมติเหลานี้เปนสิ่งสําคัญ และควรยึดถือเสียยิ่งกวา
ความจริง (ใครๆ ก็บูชาเงินตรา ทั้งๆ ที่ทุกคนก็รูกันวา
มันเปนของสมมติ) สําหรับบาสแลวในเมือ่ ก็อปปก ลาย
เปนของจริง งานของเขา (ซึง่ ถูกกวาหาสิบเปอรเซ็นต)
คือการประชดประชันและบอนทําลายทุนนิยมในวงการ
ออกแบบ ซึ่งมุงผลิตงานดีไซนที่เสพไดเฉพาะชนชั้น
สูงหรือกระฎมพี คําถามที่ตามมาก็คือวา เขาคือ
ฮีโร ในภารกิจปลดปลอยดีไซนจากการผูกขาดทาง
อุตสาหกรรมการออกแบบ หรือเปนวายรายซอนรูปที่
กําลังสถาปนาโครงสรางอํานาจใหมกันแน
All images courtesy of Bas van Beek

9-12 บาสซือ้ โตะมาจากรานขายของการกุศล จากนัน้ ก็ทาํ การเลือ่ ยหัน่
และประกอบขึ้นใหม ทั้งหมดนี้ทําโดยปราศจากกรรมวิธีออกแบบโดย
ทั่วไป ไมวาจะเปนการเขียนแบบ แบบจําลองหรืออื่นๆ
13-17 แนวคิดไฮบริดหรือการผสมขามสายพันธุ ถูกนํามาทําใหเปนจริง
ในงานเซรามิคของบาส เขาสรางงานโดยก็อปปชิ้นงานอื่นหลายๆ ชิ้น
โดยมีทมี่ าจากหลายๆ แหงแตกตางกันไป มาผสมพันธุ ตัดตอ ออกมา
เปนงานใหม เรียกวาอลหมาน สนุกสนานดีแท
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