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เกาะสมุย, 17 เมษายน 2561 – กล่าวกันว่าการบอกเล่าเรื่ องราวเป็ นการสื่อสารรู ปแบบหนึ่งของมนุษย์และอาจกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่ถูกสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่จากความทรงจําที่สวยงามและอาจเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดจินตนาการแล้ วนําไปสู่
ผลงานทางศิลปะ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 โรงแรมเดอะไลบรารี่ เปรี ยบเสมือนพืน้ ที่ว่างสําหรั บแขกผู้มาเยื อนที่ ช่วยก่อเกิดแรง
บันดาลใจในการเขียนเรื่ องราวของตัวเองลงบนหน้ ากระดาษในแต่ละมุมมองจนเกิดเป็ นผลงานศิลปะที่แต่ละชิ ้นงานไม่ซํ ้ากัน
และในปี นี ้เราได้ เชิญศิลปิ น 3 ท่าน ที่ให้ เกียรติมาร่ วมรังสรรค์ผลงานศิลปะในความเป็ นตัวตนของ The Library กับแคมเปญ
‘The Storytellers’ และนําไปสู่นิทรรศการแห่งงานศิลป์ที่จะมีขึ ้นในเดือนธันวาคมโดยรายได้ ส่วนหนึง่ จากการจัดนิทรรศการ
ครัง้ นี ้โรงแรมเดอะไลบรารี่ ร่วมกับศิลปิ นรับเชิญจะนําไปมอบให้ องค์กรการกุศลท้ องถิ่น 2 แห่งคือ มูลนิธิเด็กพิเศษเกาะสมุย
และมูลนิธิช่วยสัตว์เกาะสมุย
สามารถเข้ าชมได้ ท่ เี พจ http://www.thelibrarysamui.com/thestorytellers/
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ศิลปิ นที่ได้ รับเชิญคนแรกที่จะเป็ น‘ผู้เล่าเรื่ อง’คือจิตรกรชาวฝรั่งเศสลูคัสโบฟอร์ ต ผู้เชี่ยวชาญการใช้ สีอะคริ ลิกบนพื ้นผิวต่างๆ
ทั ้งบนผืนผ้ าใบรวมไปถึงพื ้นผิวต้ นไม้ ผนังและร่างกายมนุษย์ ผลงานของเขาส่วนมากล้ วนแล้ วแต่เป็ นตัวละครสมมติที่มีลกั ษณะ
เหมือนสัตว์ประหลาด อีกทั ้งตัวลูคสั เองก็ได้ ก่อตังโครงการ
้
‘LB Project’และได้ ร่วมมือกับเหล่าศิลปิ นเพื่อสนับสนุนองค์กรการ
กุศลต่างๆเช่น Skateistan และ Harold Hunter Foundation นอกจากนี ้เขายังสร้ างผลงาน ‘Re-Covers’ สําหรับนิตยสารสเกต
บอร์ ดอาทิ Hidden Champion (Japan), Playboard (Germany) และ Transfert (Australia) ผลงานของลูคสั ได้ รับการตีพิมพ์
ใน VICE, Transworld และ Modzik รวมถึงภาพวาดของเขาก็ได้ ถกู นําไปจัดแสดงทัว่ โลก ทังในหอศิ
้
ลป์ออสเตรเลีย, แคนาดา,
ฝรั่งเศส, อเมริ กาและอังกฤษ
ในโอกาสนี ้ลูคัส โบฟอร์ ตได้ วาดภาพประกอบ 2 ภาพบนผืนผ้ าใบและวาดลวดลายสีสนั บนโต๊ ะขนาด 3 เมตรซึง่ ผลงานครัง้ นี ้
ของเขาจะนําไปประมูลในนิทรรศการกลุม่ เดือนธันวาคมที่จะถึงนี ้ในแคมเปญ ‘The Storytellers’
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ในฐานะที่มีสายเลือดของคนสมุยโดยกําเนิดและเป็ นนักเดินทางที่เปิ ดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา คุณเกษมธรรม สอนสง เจ้ าของ
และผู้ก่อตั ้งโรงแรมได้ ทํางานร่วมกับนักออกแบบอย่างคุณถิรวรรณ ส่งสวัสดิ์ จนทําให้ เดอะไลบรารี่ กลายเป็ นโรงแรมริ มชายหาด
ที่มีความโดดเด่นและเรี ยบง่ายด้ วยการนําหนังสือมาเป็ นแนวคิดซึ่งแฝงไว้ ด้วยความหมาย วิถีชีวิตและได้ สมั ผัสกับธรรมชาติ
โดยรอบและด้ วยพื ้นที่อนั กว้ างขวางของโรงแรมทําให้ แขกผู้มาพักได้ ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ เปรี ยบเสมือนโรงแรมเป็ นหนังสือเล่ม
หนึง่ ที่รอให้ แขกผู้มาเยือนได้ เข้ าไปเปิ ดอ่านทีละหน้ าซึง่ แต่ละห้ องเปรี ยบเป็ นหน้ ากระดาษเปล่าให้ แขกผู้มาพักได้ ใส่เรื่ องราวของ
ตนเองลงไปเพื่อเป็ นอีกหนึ่งเรื่ องราวของหนังสือเล่มนีท้ ี่เมื่อเขาเหล่านันจากไป
้
ห้ องสมุดของโรงแรมเชื่ อมโยงกับความเป็ น
เดอะไลบรารี่ ด้วยหนังสือประเภทต่างๆ มากกว่า 1,400 เล่ม เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากวิถีชีวิตคนเมือง
ในปั จจุบนั ในส่วนของห้ องพักที่มีทงหมด
ั้
46 ห้ องแบ่งออกเป็ นห้ องสมาร์ ตสตูดิโอ ห้ องเอ็กโซติกสวีต ห้ องบุ๊กมาร์ ก ห้ องสวีต 2
ห้ องนอน และห้ องพูลวิลล่าที่ยงั คงแนวคิดและการออกแบบด้ วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทนั สมัยแต่คํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
คงความเป็ นธรรมชาติของพื ้นที่โดยรอบให้ สมบูรณ์ที่สดุ รวมทังร้้ านอาหารเดอะเพจ (The Page) ที่ตั ้งอยูร่ ิ มชายหาด ร้ านอาหาร
ดริงก์แกลเลอรี่ (Drink Gallery) และทาปั ส บาร์ บนถนนเลียบชายหาดเฉวง โรงแรมเดอะไลบรารี่ แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างที่
ลงตัวระหว่างความเป็ นธรรมชาติกบั ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ สรรค์สร้ างสิ่งที่น่าสนใจภายในโรงแรมที่เปรี ยบเสมือนหนังสือดีๆ
เล่มหนึง่ ที่ได้ มีการแบ่งสัดส่วนพื ้นที่ต่างๆภายในโรงแรมเหมือนกับบทต่างๆในหนังสือ เพื่อเชื ้อเชิญให้ ผ้ คู นได้ เข้ ามาพักผ่อนและ
เรี ยนรู้ ที่จะใช้ ชีวิตอย่างเรี ยบง่ายพร้ อมกับได้ ใกล้ ชิดกับธรรมชาติที่สวยงาม
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