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STANDARD INCOMPARABLE              รวบรวมโดย Helen Mirra            

สองสามปก อน  ขาพเจ ามีโอกาสไดไปเป นศิลปนในพํานัก  (Artist-in-residence) ที ่  Isabella Stewart Gardner Museum ในเมืองบอสตัน  
รัฐแมซซาชูเสซ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหวางอยู ท ี ่น ั ่น  ขาพเจ ากําล ังมองหาสิ ่งธรรมดาที ่ส ุด  ในคอเล็กชั ่นของสิ ่งท ี ่รวบรวมไว ,  
สิ ่งสามัญในทามกลางสิ ่งพิเศษทั ้งหลาย .   
การไดอย ู ทามกลางงานศิลปะและสิ ่งของที ่รวมกันอยู อย างหนาแนนและสลับซับซอน  ที ่รวบรวมโดยนักทองเที ่ยวนานาชาติผู หนึ ่ง  

ที ่ได ร ับสิทธิพ ิ เศษในการเด ินทางไปยังประเทศตาง  ๆ  ในชวงทายของคริสตศตวรรษที ่  18 ได ช วยใหเก ิดแนวคิดของโครงการนี ้ข ึ ้น  
ซึ ่งในทางหนึ ่ง  เป นไปในแบบที ่ตรงกันขาม .  

ประกาศเปดรับตัวอยางงานทอ รวบรวมจากทุกทวีปทั ่วโลก 
      งานทอแตละชิ้น ถูกสรางข้ึนโดยมีขอกําหนดธรรมดา ๆ แบบเดียวกัน ไดแก  
 ผลงานสําเร็จมีรูปรางใกลเคียงกับส่ีเหลี่ยมจตุรัส – 

 ขนาดโดยประมาณเทากับแขนของผูทอ 

 ดานเสนยืน เปนเสนใยอะไรก็ได ทอแลวปรากฎใหเห็นหรือไมก็ได  
 ดานเสนพุง เปนเสนดายไมยอมสี ทําจากเสนใยพืชหรือสัตว ในภูมิภาคนั้น 

 ทอเปนเจ็ดแถบสลับกัน แตละแถบกวางเทากับมือของผูทอ (รวมนิ้วหัวแมมือดวย) 
 ทอเปนสองเฉดของวัสดุหรือน้ําหนัก (ไมวาจะตางกันที่จํานวนหรือความหนาของชั้นการทอ)  

 ความแตกตางระหวางสองแถบที่สลับกันอาจชัดเจนหรือตางกันเพียงเล็กนอย 

 จบงานแบบงาย: มวนขอบ ซักลาง และเขาบลอค (ถาผูทอไมไดทํามา ผูรวบรวมจะทําใหเม่ือไดรับชิ้นงาน)  
ความประสงคในการรวบรวมคือ  นอกจากตองการรวบรวมงานสิ ่งทอจากหลายแหงในทุกทวีปทั ่วโลกแลว ,  
ยังต องการผลงานที ่ท ําโดยผู ทอทุกว ัย  ไมจ ํากัดระดับประสบการณในการทํางานทอ 

ยินดีต อนรับผู  เข าร วมหลายทานจากครอบครัวเด ียวกัน  โรงเร ียน  หมุ บ าน  หรือ  เม ืองเด ียวกัน  

ผู  เข าร วมแตละทาน  ทําผลงานสองชิ ้นจากวัสดุชนิดเด ียวกัน  

ผลงานชิ ้นหนึ ่งจะถูกสงไปใหผู  เข าร วมคนใดคนหนึ ่งท ี ่อย ู ท ี ่หนึ ่งของโลก  ดังนั ้น  
ทานจะไดร ับผลงานชิ ้นหนึ ่งจากผู  เข าร วมอีกคนที ่อย ู ท ี ่ ใดที ่หนึ ่งบนโลกใบนี ้ 
ผลงานอีกชิ ้นจะเปนสวนหนึ ่งของคอเล็กชั ่น  ที ่ม ีล ักษณะเหมือนกับ  สารานุกรม  (Encyclopedia) ชุดพิเศษ  
ซึ ่งจะไดร ับการจัดแสดงเปนครั ้งแรก  ที ่  Armory Center for the Arts  เม ืองแพซาดีนา รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ในเด ือนมิถ ุนายน  พ .ศ .  2559 

ผู  เข าร วมจะไดร ับการแจงใหทราบหากมีการจัดแสดงในครั ้งต อ  ๆ  ไป  และจะถูกใหเครดิตในทุกการจัดแสดง 

หนังสือเล มหนึ ่งจะไดร ับการจัดทําข ึ ้น โดยนําเสนอภาพรวมของคอเล็กชั ่น  และมีรายชื ่อของผู ท ํางานทอทุกทาน  
หนังสือนี ้จะถูกสงไปใหผ ู  เข าร วมโดยเร ็วหลังจากไดร ับการตีพ ิมพ 
หากเปนไปได  กรุณาติดตอขาพเจ าทางอีเมลหรือ  ขอความทางโทรศัพทเคลื ่อนที ่  โดยแจงความประสงคท ี ่จะเข าร วมโครงการโดยเร ็ว  
กรุณาติดตอกอนวันที ่  1 ธันวาคม  พ .ศ .  2558 หลังจากนั ่นเราจะไดต ิดตอกันโดยตรง  และขาพเจ าสามารถตอบทุกคําถามของทาน  
รวมทั ้งการเต ือนความจําอย างอ อนโยนในเดือนมกราคม  ในกรณีที ่ข าพเจ าย ังไม ได ร ับผลงานการทอของทาน 

กรุณาสงผลงานทอทางไปรษณีย  ไมเก ินว ันที ่  28 กุมภาพันธ  พ .ศ .  2559  

E-mail:         hmirra@gmail.com 

SMS/WhatsApp:        +1 617 308 3609 
ที่อยูไปรษณีย*:  Isabella Stewart Gardner Museum 

attn: Tiffany York 
25 Evans Way 
Boston, MA 02115 USA 

* กรุณาสงโดยไปรษณีย ท ั ่วไป  โดยแจงม ูลคาทางศุลกากร  1 ดอลลารสหรัฐ  ระบุว าเป น  ‘weaving samples’  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

กรุณาพิมพหรือเขียนและกรอกรายละเอียดที ่ระบุในหนานี ้ แลวแนบมาในซองเดียวกับผลงานทอที ่ส งทางไปรษณีย  
 

ชื ่อ  

ปที ่ เก ิด  

ชื ่อทางภูม ิศาสตรของสถานที ่ทำงานทอ  

บันทึกเก ี ่ยวกับเส นใย  (fiber) ที ่ใช   (เช น  ชนิด ,  ที ่มา ,  อื ่น  ๆ)  

 

บันทึกเก ี ่ยวกับเส นดาย  (yarn) ที ่ใช   (เช น  ปนโดยมือหรือโดยเครื ่องจ ักร ,  อื ่น  ๆ)  
 

บันทึกเก ี ่ยวกับกี ่  (loom) ที ่ใช   (เช น  กี ่ เอว  (backstrap), กี ่กระตุก  (floor), กี ่ทอผาขนาดเล ็ก  (tapestry), อื ่น  ๆ)  

 

บันทึกอื ่น  ๆ  

 

 

ที ่อย ู ทางไปรษณีย   (ระบุช ื ่อประเทศ  และรหัสประเทศ) 

 

E-mail address   

 

กรุณาทําเคร ื ่องหมายในชองที ่ เหมาะสม: 

___ ขาพเจ าต องการขอรับหนังสือจำนวนหนึ ่งเล ม  

___ ขาพเจ าต องการขอรับเง ินจ ํานวน  20 ดอลลารสหรัฐ  สนับสนุนคาว ัสดุและคาสง  สําหรับงานทอ   

 ___ โดยโอนเง ินผาน  Western Union  หมายเลขโทรศัพทของขาพเจ าค ือ  ____________________________ 

 หรือ  

 ___ โดยเช ็คธนาคาร  เป นเง ินดอลลารสหรัฐ  สงไปยังที ่อย ู ท ี ่ระบุข างบน  

 


