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เทียบกับงานออกแบบกราฟิกประเภทอืน่ ๆ
กราฟิกเพือ่ สือ่ สารข้อมูลจะค่อนข้างเน้นหนักไปทาง
เทคนิคและประโยชน์ใช้สอยอยูม่ าก ทำให้อาจจะดูไม่
หวือหวาตืน่ ตาเหมือนกับกราฟิกในงานอย่างแบรนด์ดงิ้
หรือโฆษณา ด้วยในการออกแบบกราฟิกข้อมูลนัน้ ไม่
เกีย่ วเนือ่ งกับลวดลายแปลกตาตามสมัยนิยม หรือการ
ปลดเปลือ้ งทางอารมณ์ของผูอ้ อกแบบ แต่เป็นเรือ่ ง
ของความเพียรในกระบวนการแปลความจากข้อมูล
มาสูแ่ ผนภาพ ข้อมูลทีม่ กั จะซับซ้อนหรือบางครัง้ มี
ลักษณะเป็นนามธรรม ในงานทีก่ ระบวนการดังกล่าว
เป็นไปด้วยดี แผนภาพทีไ่ ด้มานอกจากจะเข้าใจง่าย
เป็นประโยชน์แล้ว บ่อยครัง้ ยังเป็นงานกราฟิกทีม่ คี วาม
งามอยูใ่ นตัวเองอีกด้วย ในทางกลับกัน แผนภาพที่
ออกแบบผิดพลาด อาจนำไปสูก่ ารสูญเสียของชีวติ หรือ
ในกรณีของอดีตประธานาธิบดี อัล กอร์ ความผิดพลาด
ของแผนภาพหมายถึงความพ่ายแพ้ในการเลือกตัง้
และการเปลีย่ นชะตาของประวัตศิ าสตร์โลก อาจจะเป็น
ด้วยเหตุทกี่ ล่าวมา นักออกแบบกราฟิกในกระแสหลัก
จึงไม่ใคร่จะไยดีกราฟิกข้อมูล เชือ่ ว่าต้องเป็นพวก
อัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์ คลัง่ ตัวเลขเท่านัน้ จึงเหมาะ
จะทำหน้าทีน่ ี้
หลังจากจบปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัย Political
de Milano ทีเ่ มืองมิลาน Dr. Gaia Scagnetti ย้ายไป
ทำ Post Doctoral Degree ต่อที่ MIT พร้อมๆกับความ
หลงใหลในการออกแบบสือ่ สารข้อมูลซึง่ เธอค้นพบใน
ระหว่างการทำปริญญาเอก แต่เมือ่ เธอไปถึง ผูค้ นที่
MIT กลับบอกให้เธอเลิกล้มความตัง้ ใจทีจ่ ะทำวิจยั
เกีย่ วกับการแปลข้อมูลมาสูแ่ ผนภาพ พวกเขาบอกกับ
ฉันว่า “ในเรือ่ งนีไ้ ม่มอี ะไรเหลือให้ฉนั พูดถึงอีกแล้ว
เพราะถ้ามันจะมี John Maeda และ Edwards D. Tufte
ก็คงจะพูดถึงไปจนหมดสิน้ เสียแล้ว” น่าดีใจที่ Scagnetti
ไม่ได้เชือ่ ตามคำบอกนัน้ ในทางตรงข้าม Scagnetti
กลับมุง่ ทำงานทีส่ ะท้อนถึงความเชือ่ ทีว่ า่ การออกแบบ
เพือ่ สือ่ สารข้อมูลนัน้ ไม่เพียงแต่ทำหน้าทีแ่ ปลความ
หมายของข้อมูลให้มาสูร่ ปู ธรรมทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยขึน้ แต่
กระบวนการออกแบบสามารถทำให้เราค้นพบคำตอบ
บางอย่างในข้อมูลเหล่านัน้ เธอเชือ่ ว่าการออกแบบ
สามารถช่วยให้เราจัดการและตอบรับกับบริบทปัจจุบนั
ทีเ่ ต็มไปด้วยความซับซ้อน ความไม่แน่นอน และ
สถานการณ์ทยี่ ากต่อการคาดเดาได้
ใครจะคาดเดาว่า สิง่ ที่ Scagnetti หลงใหลจน
เจ้าตัวเรียกว่า ‘ติด’ นัน้ บัดนีไ้ ด้แพร่กระจายไปสูผ่ คู้ น
แทบจะทุกสาขาอาชีพ ซึง่ Scagnetti มองว่ามันน่าจะ
เริม่ ขึน้ เมือ่ ห้าปีทแี่ ล้ว “ในตอนทีฉ่ นั เริม่ ต้น twitter กับ
ผูค้ นทีห่ ลงใหลในความซับซ้อนของข้อมูลเหมือนๆกัน
เรามีกนั อยูไ่ ม่กสี่ บิ คน ตอนนีม้ อี ยูก่ ว่าพันคน อย่าลืมนะ
ว่าคนทีท่ ำงานด้านนีแ้ ต่ไม่ใช้ twitter มีอกี เท่าไหร่” 
การเติบโตและแพร่กระจายของอาการ ‘ติด’ นี้
ถูกทำให้เห็นชัดเจนในหนึง่ ในผลงานของ Scagnetti ที่
จัดแสดงในนิทรรศการชือ่ On the Addiction to Diagram ซึง่ เพิง่ จะจบไปเมือ่ เร็วๆนีท้ ี่ WTF Gallery กรุงเทพฯ ผลงาน History of Addiction ซึง่ มองเผินๆอาจ
จะทำให้ผชู้ มนึกถึงกราฟิกร่วมสมัยทีอ่ าจจะพบเห็นได้
ในร้านอาหารเก๋ๆสักแห่งหนึง่ ด้วยรูปแบบและสีสนั ที่
สวยงามของทรงกลมขนาดต่างๆ แต่เมือ่ เริม่ อ่านชิน้ งาน
จึงจะได้เห็นว่า History of Addiction เป็นแผนภาพที่
เล่าถึงจุดเริม่ ต้น พัฒนาการและการคืบคลานไปสูส่ าขา
ต่างๆของการสือ่ สารด้วยภาพ ผ่านชิน้ งานสำคัญๆ   
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั งานทีม่ ผี ลต่อจุดผกผันของ
ศาสตร์แห่งการสือ่ สารนี้ รวมไปถึงสิง่ ที่ Scagnetti
มองว่าน่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตถูกพลอตออกมาบนฝา
ของกล่องทรงกระบอกกลม การเลือกใช้เชฟวงกลมนัน้
นอกจากจะทำให้เห็นถึงการเดินทางจากจุดหนึง่ ไปสู่
อีกปลายหนึง่ แล้ว ยังทำให้เห็นถึงความเคลือ่ นไหว  
ต่อเนือ่ งเชือ่ มโยงของงานแต่ละชิน้ ทัง้ ภายในร่มสาขา

เดียวกัน และสาขาอืน่ Scagnetti กำลังบอกกับผูช้ ม
งานว่านีค่ อื ชัว่ ขณะหนึง่ ของปรากฏการณ์ทจี่ ะยัง
เคลือ่ นทีแ่ ละแปรเปลีย่ นต่อไป งานออกแบบชิน้ นีเ้ ป็น
ตัวอย่างของการใช้เทคนิค macro และ micro ได้เป็น
อย่างดี ในระดับ macro แผนภาพ History of Addiction บอกเล่าถึงพัฒนาการในภาพรวม ความหนาแน่น
ทีค่ อ่ ยๆเพิม่ ขึน้ ตามเวลาในแต่ละร่มสาขา และความ
เวิง้ ว้างว่างเปล่าในบางพืน้ ที่ ในสาขาสังคมศาสตร์ การ
ใช้สถิตเิ พือ่ วิเคราะห์สร้างข้อโต้แย้งทางสังคมอาจจะ
ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ แต่การแสดงสถิตผิ า่ นกลวิธกี ารสือ่ สาร
ด้วยภาพนัน้ ทำหลักฐานเหล่านัน้ มีรปู ธรรมทีช่ ดั เจนขึน้
หรือแม้แต่ในสาขาสือ่ สารมวลชนก็ดี จะเห็นได้วา่ การ
ใช้แผนภาพนัน้ ได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ กว่าทีเ่ ป็น
อยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ความเชือ่ เรือ่ งคนไม่
อ่านหนังสือมีมากขึน้ การใช้แผนภาพหรือแผนภูมิ
อาจเป็นวิธหี นึง่ ทีท่ ำให้คนเสพข่าวสารได้งา่ ยและเร็ว
ขึน้ ฉันไม่มคี ำอธิบายสำหรับพืน้ ทีว่ า่ งภายใต้รม่ ของ
การวิจยั เชิงวิชาการนอกจากคำถามว่าทำไมจึงเป็น
เช่นนัน้ ในระดับ micro ผูช้ มสามารถเข้าถึงชิน้ งาน
แต่ละชิน้ ได้ในเชิงลึก ด้วยการเปิดฝาทรงกระบอกออก
เพือ่ อ่านรายละเอียดของงานนัน้ ๆทีต่ ดิ ไว้ดา้ นในฝา
และถ้าต้องการข้อมูลทีล่ กึ ยิง่ ขึน้ ก็สามารถหาได้ผา่ น
คิวอาร์โคดภายในกล่อง งานออกแบบของ Scagnetti
เตือนเราว่าเลเยอร์นนั้ เป็นเทคนิคทีม่ พี ลังในกำหนดการเข้าถึงของข้อมูล ไม่ใช่เพียง feature หนึง่ ในโปรแกรม Adobe Illustrator เท่านัน้
นิทรรศการนีจ้ ดั ขึน้ ทีช่ นั้ สองและสามของแกลเลอรี่ งานทัง้ หมดบนชัน้ สามเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเมือง
ทัง้ สิน้ ผลงานชือ่ City Murmur เป็นงานที่ Scagnetti
ทำร่วมกับทีมทีส่ เปนและอเมริกาในปี 2007 และ 2009
ตามลำดับ Web Application นีท้ ำงานด้วยการสแกน
แหล่งข่าวประเภทต่างๆ เพือ่ รวบรวมทุกสิง่ อย่างทีม่ ี
การพูดถึงเกีย่ วกับเมือง New Orleans บนเว็บ จากนัน้
มันจะทำการสร้างแผนทีเ่ มืองขึน้ จากข้อมูลเหล่านัน้
เมือง New Orleans ทีถ่ กู map โดย City Murmur จึง
ไม่ใช่รปู แทนของอาคาร ถนน หรือสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ
แต่คอื การรายงานสิง่ ทีก่ ำลังเกิดขึน้ กับชีวติ จริงๆของ
ผูค้ นทีม่ ตี วั ตนๆทีอ่ ยูใ่ นเมืองนัน้ ความเชือ่ มโยงและ
ความหมายของเมืองกับผูค้ นถูกนำเสนอผ่านโยงใย
แห่งเรือ่ งราว City Murmur เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ที ใี่ นการ
ทำความเข้าใจกับแนวคิดของ Scagnetti ในประเด็น
ของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเมือง ซึง่ ปรากฏอยูใ่ น
งานทัง้ หกชิน้ บนชัน้ นี้ นอกจาก City Murmur แล้ว
งานทีเ่ หลือเป็นงานออกแบบที่ Scagnetti สร้างขึน้
เพือ่ นิทรรศการนีโ้ ดยเฉพาะ ซึง่ ก็คงไม่นา่ แปลกใจที่
เธอเลือกกรุงเทพฯ อันเป็นบ้านของเธอในวันนีเ้ ป็น
สาระ “ฉันรักความเป็นเมือง แต่ทสี่ ำคัญกว่านัน้ ฉัน
เชือ่ ว่าเมืองเกิดจากคน”
เมือ่ ผนวกความรักในเมืองเข้ากับความสงสัยใคร่
รูท้ เี่ ธอเชือ่ ว่ากราฟิกและอะไรบางอย่างสามารถให้   
คำตอบได้ Scagnetti จึงใช้งานออกแบบเปิดประเด็น
คำถามทีเ่ ธออยากรูเ้ กีย่ วกับผูค้ นทีท่ ำให้กรุงเทพฯเป็น
กรุงเทพฯทีเ่ ธอรูจ้ กั และใช้ชวี ติ งานออกแบบ Bangkok as Byzantium Where are you? และ How many
are you? เป็นตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่าการออกแบบ
ปฏิสมั พันธ์ไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยูก่ บั เทคโนโลยีดจิ -ิ
ตอล นับจากวันเปิดนิทรรศการจนถึงวันนี้ งานทัง้ สาม
ชิน้ มีหน้าตาทีเ่ ปลีย่ นไป การเปลีย่ นแปลงอันเป็นผล
จากการโต้ตอบระหว่างผูช้ มกับชิน้ งาน หรืออาจจะ
เรียกว่า การร่วมกันสร้างก็วา่ ได้
Bangkok as Byzantium เปิดประเด็นด้วยแผนภาพโยงใยความสัมพันธ์ของคนรอบๆตัวของคาแร็คเตอร์ ‘g’ (เพือ่ ตามใจเจ้าของงานเราจะสมมุตวิ า่ เรา
ไม่รวู้ า่ ‘g’ หมายถึงใคร) ผูช้ มงานได้รบั หน้าทีใ่ ห้หาชือ่
ของตัวเองให้เจอบนแผนภาพที่ Scagnetti สร้างไว้  
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ต่อด้วยการเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนอืน่ ๆ
บนแผนภาพ ด้วยการลากเส้นเชือ่ มชือ่ สองชือ่ เข้าด้วย
กัน เส้นสายทีผ่ ชู้ มใช้จะบอกว่าความสัมพันธ์นนั้ เป็น
ไปในลักษณะใด แน่นอนว่า เวลาและการมีสว่ นรวมของ
ผูช้ มงานทำให้แผนภาพ Bangkok as Byzantium   
ซับซ้อนขึน้ เรือ่ ยๆ บางคนออกแบบเส้นขึน้ มาใหม่ที่
แทนความสัมพันธ์ได้ดกี ว่าเส้นทีน่ กั ออกแบบให้มา มี
กระจุกของแผนภาพเล็กๆของคนทีม่ าชมงานทีร่ จู้ กั
กันเองแต่ไม่รจู้ กั เกีย่ วเนือ่ งกับใครคนอืน่ ถูกสร้างขึน้
ข้างๆแผนภาพเดิม Scagnetti  เล่าว่า Bangkok as
Byzantium ทำให้ความแตกต่างระหว่างกรุงเทพฯกับ
เมืองอืน่ ๆ อย่างมิลานทีเ่ ธอเติบโตขึน้ มาปรากฏเป็น
รูปธรรมทีช่ ดั เจน “ทีก่ รุงเทพฯทุกคนรูจ้ กั กันหมด บางที
เวลาฉันพบใครใหม่ๆแล้วฉันก็จะประหลาดใจว่าเขาหรือ
เธอรูจ้ กั ใครบางคนทีฉ่ นั รูจ้ กั เสมอๆ ซึง่ มันไม่เป็นอย่าง
นัน้ เลยทีม่ ลิ าน ฉันเคยสร้างงานคล้ายๆกันนีท้ มี่ ลิ าน
และมันออกมาแตกต่างๆกับงานทีก่ รุงเทพฯนีม้ ากๆ” 
ในงาน Bangkok as Byzantium Where are
you? และ How many are you? คนกรุงเทพฯ และ
เมืองกรุงเทพฯ ถูกแทนค่าด้วยจุดจากหัวเข็มหมุด  
พืน้ ทีส่ ตี า่ งๆและแบบอักษร งาน 900 steps และ Panorama ดึงผูช้ มกลับมาสูค่ วามเป็นจริงมากขึน้ กรุงเทพฯ
ในงานสองชิน้ นีด้ คู นุ้ เคย สามัญ จนอาจจะเรียกได้วา่
จืดชืด แต่ฉนั กลับมองว่านัน่ คือความน่าสนใจของมัน
ในขณะทีภ่ าพของกรุงเทพฯบนโปสการด์ทอ่ งเทีย่ วนัน้
เลือกทีจ่ ะเล่าเรือ่ งของเมืองในมุมทีม่ รี ากเหง้าแห่งอดีต
ความรุง่ เรือง สีสนั ลวดลายประดับประดา เสน่หต์ ะวันออก ทว่าในความเป็นจริงแล้ว ถนนหนทางและย่าน
ต่างๆในกรุงเทพฯไม่ได้มสี ภาพตามนัน้ ไปเสียทุกที่ ภาพ
ถ่ายสองชุดนี้ Scagnetti ถ่ายทีบ่ ริเวณเอกมัย แต่มนั ก็
อาจจะเป็นทีไ่ หนก็ได้อย่าง สะพานควาย งามวงศ์วาน
หรือในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆทีเ่ รือ่ งเล่าบนโปสการ์ดนัน้ ดูจะไม่
เด่นชัดเท่ากับความกระด้าง รีบเร่ง และดาษดืน่
เทียบกับงานชิน้ อืน่ ๆ งานสองชิน้ นีห้ ลังนีอ้ าจจะ
มีลกั ษณะเป็นเชิงทดลองมากกว่า แต่ทไี่ ม่ตา่ งไปจาก
งานชิน้ อืน่ ของ Scagnetti ก็คอื การทีเ่ มือ่ ดูแล้ว เราจะ

Compared to other genres of graphic communication design, information visualisation can appear
overly technical and functional, and thus, perhaps,
less sexy than say Branding or Advertising. For
dealing with information design is not about latest
style or self-expression, but about the hard graft of
transforming often complex and abstract data sets
into visual information. Get this right and you will
have before you accessible, usable and sometimes
even beautiful examples of graphic design. Get it
wrong and lives maybe at risk or, as Al Gore found
out, elections can be lost and the course of history
altered. Maybe that is why visualising information
and serious data has escaped the attention of
mainstream design and been seen as the preserve
of the geek, the nerd or the techie.
After finishing her doctoral degree from the
Political de Milano, Dr Gaia Scagnetti moved to MIT
to take up a post-doctoral degree. With that, she
brought along a passion for information design that
she discovered through working on her doctoral
thesis. Yet the MIT community told her to forget
about it. She was told that if there was anything left
to be done, John Maeda and Edwards D. Tufte would
have had covered it already. Luckily, Scagnetti and
some of her colleagues she met at MIT disagreed
and, in the face of some skepticism, she kept on
pursuing her belief that design can help us to deal
with increasingly complex, uncertain and unpredictable issues.
What is more, it seems that Scagnetti's
passionate addiction has caught on. She notes that
it all began around five years ago. When I started
twittering with a group of like-minded people who
were crazy about information visualization, there
were only about sixteen of us, now there are
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05 วัสดุคอนกรีต อิฐ และไม้
ถูกใช้อย่างตรงไปตรงมา เผย
ให้เห็นถึงเนือ้ วัสดุอย่างดิบๆ
06 เคาน์เตอร์ประกอบอาหาร
ของบ้านทัง้ สองหลังถูกออกแบบให้ดตู อ่ เนือ่ งเหมือนเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่ใช้รว่ มกัน 
ส่งเสริมการพบปะกันของ
ผูอ้ าศัยในบ้านทัง้ สองหลัง
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อดไม่ได้ทจี่ ะตัง้ คำถามเกีย่ วกับแง่มมุ ต่างๆในการสร้าง
ภาพเพือ่ เป็นตัวแทนอะไรสักอย่าง 900 steps และ
Panorama ทำหน้าทีท่ า้ ทายมุมมองของพระเจ้า ซึง่
ถูกใช้เป็นต้นแบบในการสร้างแผนทีท่ วั่ ๆไป เมือ่ มอง
จากมุมทีส่ งู กว่า ความยุง่ เหยิงและซับซ้อนของชีวติ
ประจำวันในเมืองกรุง คอนกรีตทีแ่ ตกบิน่ สายตาสงสัย
ใคร่รทู้ มี่ องกลับมาเมือ่ ถูกจ้องมอง ย่อมจะถูกคัดกรอง
ออกไป ตามคติและวิถปี ฏิบตั ใิ นศาสตร์แห่งการสร้าง
แผนที่ งานของ Scagnetti สองชิน้ นีจ้ งึ กำลังบอกเราว่า
“ดูนะ กราฟิกข้อมูลอาจะทำให้เชือ่ อะไรผิดๆได้ แต่มนั
ก็อาจจะทำให้เรารูแ้ จ้งได้เช่นกัน”
สองสัปดาห์หลังจากงานวันเปิดนิทรรศการ ฉัน
ได้มโี อกาสกลับไปทีแ่ กลเลอรีอ่ กี ครัง้ หนึง่ กับ Scagnetti
ความว่างเปล่าและสงบเงียบของแกลเลอรีใ่ นช่วงบ่าย
ทำให้ฉนั ได้มโี อกาสดูงานของ Scagnetti ได้อย่างมี
สมาธิขนึ้ เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทีพ่ ลาดไปใน  

คืนวันงาน อย่างเข็มหมุดในงาน Where are you? และ
How many are you? ทีถ่ า้ ไม่สงั เกตดีๆอาจจะไม่เห็น
ว่ามันถูกเรียงไว้ตามแนวตัง้ ทัง้ สองข้างของชิน้ งาน
โดยมีตวั เลขกำกับอยูข่ า้ งๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ Scagnetti รูว้ า่
เข็มด้านไหนโดนดึงไปมากกว่า และโดนดึงไปเท่าไหร่
แต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนพลาดเหมือนฉันอยูห่ ลาย
คน เข็มหมุดจึงโดนดึงไปอย่างค่อนข้างสะเปะสะปะ
ทำให้ Scagnetti  ต้องมาจัดระเบียบเจ้าเข็มทีเ่ หลือ  
อยู่ ในทุกๆบอร์ด จนถึงวันนี้ ฉันไม่อาจลืมภาพของ
Scagnetti ทีค่ อ่ ยๆบรรจงเรียงเข็มทีเ่ หลือลงไปในทีม่ นั
ควรจะอยู่ ซึง่ ต่างไปภาพของเธอ สีหน้าและน้ำเสียง
เวลาที่ Scagnetti เล่าถึงชิน้ งานแต่ละชิน้ ทว่าในความ
แตกต่างนัน้ ภาพทัง้ สองภาพกำลังเล่าเรือ่ งเดียวกัน
ซึง่ สะท้อนออกมาในชือ่ ที่ Scagnetti  ตัง้ ให้กบั นิทรรศการของเธอ คงไม่มอี ะไรเหมาะสมไปกว่า ‘On The
Addiction To Diagrams’ อีกแล้ว
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thousands. And don't forget that some of the people
who are crazy about information visualization do
not even use twitter!
This growing craze for visualization is depicted
in one of the pieces designed by Scagnetti currently
exhibited at Bangkok WTF gallery. On the first layer
of encounter, History of Addiction may appear like
any contemporary graphic pattern that one may see,
for example, in front of trendy stores, with blobs of
various sizes and beautiful combinations of colour.
On closer inspection, however, History of Addiction
maps out works that have been significant to the
development of the domain from the past to present
and, those that Scagnetti sees, potentially lay awaiting in the future. The round shapes are used to
suggest movement from one end to another. At the
same time, they are telling us that this map is a mere
snapshot of a story that will continue to evolve and
transform. The piece is designed to invite interaction
on both macro and micro levels. On a macro level,
the audience gets a sense of the overall; how the
story begins and how it develops, the cluster of
works under Social Analysis, and the empty space
within a blob of Academic Research, so on and so
forth. On a micro level, each work is presented on
the lid of aluminum tin. Inside the tin, the audience
can learn more about the work through short
description and QR code. The clever use of layer
upon layer of information reminds us that layering is
a powerful tool for shaping access to information
and not just a feature of Adobe Illustrator.
The exhibition continues onto the second floor
where six works are shown. All are to do with the
meaning of the city. One of them is City Murmur
which Scagnetti created with a group of friends and
colleagues in Spain and the US in 2007 and 2009.
This web application works by scanning pool of news
sources, blogs, and online newspapers searching for
references to local streets, points of interest and
areas of the city. The system then creates topographical and semantic maps of the city according
to the topic discussed by these news sources. City
Murmur then does not seek to re-present the city of
New Orleans as a collection of architectural and
environmental forms, but re-presents it as networks
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of urban narratives, stories told by real people living
and talking about their city. The project is a good
introduction to Scagnetti's perspective on the urban
environment which is the theme of most of the works
she designed for this exhibition. Not surprisingly
perhaps, many of the pieces explore her adopted
home city, Bangkok: I love cities. But to me what
make the city is her people.
So, couple the love of the city with curiosity,
which she believes can be answered by design and
something different kicks in. Scagnetti uses design
to open up a discussion. She makes these works to
help reveal to her something about the people who
make the Bangkok she knows and lives. Bangkok as
Byzantium, Where are you? and How many are you?
show us that interactive design does not rely on
digital technologies. From the day of the opening
these works have been transformed, — co-created
even —, by the audience's interaction. Bangkok as
Byzantium opens with a diagram that depicts relationships of people around a character called ‘g’ (let
us pretend that we do not know for whom ‘g’ stands).
The work suggested that these people are Bangkok
for 'g'. The audience then was given the job of finding
themselves in the diagram and revealing their relationships, by simply writing down their names and
drawing lines to connect themselves with others.
As time passes and audience participation
increases, a more and more complex network of
friendships, connections and affinities emerges.
People invent new kinds of lines to better represent
their connections and new clusters appear, floating
free from the original graphic structure. Scagnetti
argues that the process brings to light something
specific about Bangkok and contrasts this with
other cities such as Milan, where she grew up and
lived for ๊ years for example. In Bangkok, it seems
like everyone knows everyone. When I meet new
people, I am always surprise that she or he would
know someone I know. It is not like that in Milan. I
designed this map in Milan before, and it came out
very, very differently.
In Where are you? and How many are you?
Bangkok people are represented as an abstract
language comprising dots, lines, planes and typo-

graphic marks. The other two works, 900 steps, and
Panorama, bring us back to concrete reality. In these
works, Bangkok is more familiar, everyday and even
bland. And this, I suppose, is their fascination. Whilst
tourist postcards portray a historical, colourful,
ornate, exotic and picturesque city, the reality is, of
course, different. Whether in Ekamai (where these
two sets of photographs were taken), Sa Pan Kwai
or Ngam Wong Wan, tourists clichés quickly dissolve
and a gritty, dynamic and homo-genous urban
reality shows its face.
These two pieces may be more experimental
than others but like them, they focus our attention
on fundamental aspects of visual representation.
The god’s eye view of the conventional map is being
challenged. Seen from above, the mess and complexity of everyday urban life broken concrete and
those curious eyes looking back at you is filtered out
by the conventions and abstraction of cartography.
Scagnetti appears to be telling us, “look, information
design can mislead as well as enlighten us.”
A couple of weeks after the opening, I had an
opportunity to go back to the exhibition with
Scagnetti. In the quietness of the late afternoon, I
had a better look at her works, discovering details
that I have missed at the opening. The pins in
“Where are you?” And “How many are you?”, for
example, were arranged in two vertical columns on
both sides of the works. Next to the pins, numbers
were written down. The audience was supposed to
take the pins one by one from the top so others
would know from which side more were taken and
how many were left. However, many visitors must
have missed that myself included so the pins were
taken at random and Scagnetti ended up tidying
them almost every day. Till this day, I cannot get out
of my mind the image of Scagnetti attentively put
the pins back in the right order. It was such contrast
to another image of her talking eagerly about her
works. Yet, despite their differences, the two images
tell the same story, a story which cannot be titled
any better than the one she gave to her exhibition;
‘On The Addiction To Diagrams’.
WTF Café Gallery
wtfbangkok.com

