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art4d: We wanted to talk to you in your role 
as the developer of the Lloyd Hotel and Hotel 
the Exchange both very unique and 
interesting hotels—
Suzanne Oxenaar: And the LLove Hotel. 

art4d: And the LLove Hotel too. Because they 
are so different, I wanted to start by asking 
what is your definition of a hotel?
SO: I never thought about that. I think because our 
background is not hotelier, not for me and not also 
for my business partner [Otto Nan]. My background
is as curator of modern art, specializing in art and 
public space. And my business partner is an art 
historian. So I think when we started thinking about
the Lloyd Hotel in particular, it was about how can 
we make the luggage of our cultural guests visible? 
How can we exchange that? And the hotel seems to
be a perfect place. I grew up in a museum in Holland,
so I’m very used to a public space with a lot of art 
and special architecture, and as I had that kind of 
24 hours around me, I think for us to make a hotel 
was to make a place where you can sleep, where 
you can eat, where you get in contact with the 
cultural situation of where you are at that moment 
and where you can share your cultural luggage. 

art4d: So how did you arrive at the hotel 
instead of a restaurant or maybe a cultural 
space, an art gallery or something?
SO: Well, when I was 18 I had an art gallery for some
years, and later I made a lot of shows everywhere 
but particularly in strange places like hospitals, 
prisons, psychiatric hospitals. I still am the chairman
of the artists in residence [program] at one of the 
largest psychological hospitals in the Netherlands. 
I’m also one of the three founders of the Supperclub,
first lounging restaurant ever, where you lay down 
while you’re eating. For me that restaurant was in a 
way an instrument to host meetings, to host art 
projects, theater projects, film; it’s an instrument in a 
certain way that you can have it working for you in 
many different ways. And for you I do not mean for 
me personally but for art or for culture or in a social
or historical way, for instance, the Lloyd Hotel has 
a very heavy, strong history. That’s a history that’s 
not only about the building, it’s also about the 
Netherlands, it’s about Europe, it’s about what’s 
going on in the world. It has been built as a hotel 
for immigrants, then it became the first asylum 
seeker’s place in the Netherlands, so during the 
beginning of the Second World War, it was made a 
prison by the Germans and it was a prison for Dutch
collaborators, then it was a Jews’ prison, then it 
was a building where artists had their studios and 
finally we turned it into a hotel and a cultural 
embassy but still this whole historical background 
is something that we are confronted with every 
day. Because every day people in whatever way 
have a relation with this history, so in that sense it 
is a hub maybe, maybe we should call it a hub. 
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art4d: So is the hotel like a natural extension 
from the work that you were already doing? 
The Lloyd Hotel, for example, sounds almost 
like it was just another venue in the cultural 
programs that you’re involved in but it’s also 
a functioning, commercial venture in the sense
that it’s a properly functioning hotel. In that 
sense, did you have to think about it differently
from your previous projects when you were 
operating galleries and so on?
SO: Well yes, for me, I think to make a show is always,
let’s say it’s a project. So you have the beginning 
and you have a clear end. You have a work time 
whereas a hotel, what was for me really new is that 
it’s a 24-hour business, we have 80 people working
here and so it’s not only a hotel, it’s also a commu-
nity that you have here and for whom it’s their 
work so it’s a different responsibility. Also it is very 
different in that it’s really our idea that we make a 
hotel for 100 years. It has existed for almost 100 
years and we continue it for 100 years [laughs]. 

art4d: That’s a long time!
SO: Yeah, it’s a long time, and that’s also one of 
the reasons why we had to make some changes 
because we had to turn it into a hotel with about 
117 rooms to make it financially possible, and also, 
it was quite, to say it mildly, very run-down when 
we went there. That’s the reason why I chose 
MVRDV architects with the question: please escape
from the history, but respect the part of the building
that are architecturally or historically strong and 
make me 117 rooms in whatever way, you can use 
existing spaces, so that’s why we have the mixture 
and it was also a perfect answer to our question, 
we wanted a hotel from 1-5 stars, and we want 
from 1-5 stars because basically as I told you I’m 
interested in the cultural backgrounds of my guests.
So of course they have to pay to stay here but I 
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art4d: เราอยากคยุกบัคณุเกีย่วกบับทบาทการเปน็
ดเิวลลอปเปอรใ์หก้บัโรงแรม Lloyd Hotel และ Hotel 
The Exchange ซึง่โรงแรมทัง้ 2 แหง่ตา่งกม็เีอกลกัษณ์
เฉพาะและนา่สนใจมาก 
Suzanne Oxenaar: แลว้กย็งัมโีรงแรม LLove Hotel 
ดว้ยคะ่ 
 
art4d: ใช ่แลว้กโ็รงแรม LLove Hotel ดว้ย ซึง่ทัง้สาม
แหง่กไ็มเ่หมอืนกนัเลย กอ่นอืน่เลย เราอยากจะรูน้ยิาม
ของคำวา่ ‘โรงแรม’ ของคณุเสยีหนอ่ย? 
SO: ฉนัไมเ่คยคดิถงึเรือ่งนัน้เลย ฉนัวา่เปน็เพราะ
แบค็กราวดข์องทัง้ฉนัและพารท์เนอร ์(Otto Nan) ไมใ่ช่
ผูป้ระกอบการดา้นโรงแรม ตวัฉนัเองเปน็ภณัฑารกัษ์
เกีย่วกบัโมเดริน์อารต์ โดยเฉพาะทางดา้นศลิปะและ
พืน้ทีส่าธารณะ สว่นพารท์เนอรข์องฉนัเปน็นกั
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ดงันัน้พอเราเริม่คดิเกีย่วกบัโรงแรม 
Lloyd Hotel อยา่งจรงิๆ จงัๆ กก็ลายเปน็วา่สิง่ทีเ่ราพดู
ถงึกค็อื เราจะทำใหว้ฒันธรรมของแขกทีม่าพกัปรากฏ
เดน่ชดัขึน้มาไดอ้ยา่งไร แลว้เราจะสามารถทำใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นทางวฒันธรรมนัน้ไดไ้หม ซึง่โรงแรมกด็ู
เหมอืนจะตอบโจทยเ์ราทกุประการ ฉนัเตบิโตขึน้มากบั
พพิธิภณัฑใ์นฮอลแลนด ์ฉนักเ็ลยคุน้เคยกบัพืน้ที่
สาธารณะทีเ่ตม็ไปดว้ยงานศลิปะและสถาปตัยกรรม   
ชัน้ยอดเปน็อยา่งด ีแลว้ฉนักค็ลกุคลกีบัมนั 24 ชม.เลย 
ฉนัเลยคดิวา่สำหรบัเราแลว้ การทำโรงแรมคอืการทำให้
สถานทีห่นึง่เปน็ทีท่ีค่ณุสามารถนอนได ้กนิได ้เชือ่มโยง
กบัวฒันธรรมเฉพาะหนา้ของทีท่ีค่ณุอยู ่ณ ขณะนัน้ได ้
รวมถงึสามารถแชรว์ฒันธรรมของตวัคณุเองไดด้ว้ย 
 
art4d: แลว้ทำไมคณุถงึเลอืกทีจ่ะทำโรงแรม ทำไม  
ไมเ่ปน็รา้นอาหาร หรอื พืน้ทีท่างวฒันธรรม ไมก่อ็ารต์
แกลเลอรี ่หรอือะไรทำนองนัน้ละ่? 
SO: ตอนทีฉ่นัอาย ุ18 ฉนัไดเ้ปน็เจา้ของและดแูลอารต์
แกลเลอรีแ่หง่หนึง่หลายปอียูเ่หมอืนกนั ซึง่ฉนักไ็ดจ้ดั
โชวต์า่งๆ มากมาย ในทกุๆ ที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานที่
แปลกๆ อยา่ง โรงพยาบาล คกุ โรงพยาบาลจติเวช แลว้
ฉนักเ็ปน็ประธานของโปรแกรม Artists in Residence ที่
โรงพยาบาลจติเวชทีใ่หญท่ีส่ดุในเนเธอรแ์ลนด ์นอกจาก
นัน้ฉนัยงัเปน็ 1 ใน 3 ผูก้อ่ตัง้ Supperclub ซึง่ถอืเปน็ 
lounging restaurant แหง่แรกดว้ย ทีน่ัน่คณุจะสามารถ
นอนเอกเขนกไปกนิไปอยา่งไรกไ็ด ้สำหรบัฉนัแลว้รา้น
อาหารแหง่นีเ้ปน็อกีวธิหีนึง่ของการจดังานพบปะ
สงัสรรค ์โปรเจค็ตง์านศลิปะ ละคร ภาพยนตร ์มนัเปน็
เครือ่งมอืทีค่ณุจะใชท้ำงานอะไรแบบไหนกไ็ด ้และ
สำหรบัพวกคณุดว้ยเชน่กนั ฉนัไมไ่ดห้มายถงึตวัฉนัโดย
เฉพาะนะ แตร่วมถงึทัง้ศลิปวฒันธรรม สงัคม หรอื
ประวตัศิาสตรด์ว้ย อยา่งเชน่ โรงแรม Lloyd Hotel นีม้ี
ประวตัศิาสตรท์ีท่ัง้เคีย่วกรำและแขง็แกรง่มาก ซึง่
ประวตัศิาสตรน์ัน้ไมไ่ดห้มายถงึแคต่วัตกึอยา่งเดยีว แต่
มนับรรจเุรือ่งราวของเนเธอรแ์ลนดห์รอืแมก้ระทัง่ยโุรป
เอาไวด้ว้ย มนับอกเลา่ถงึเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในโลก แรก
เริม่เดมิททีีน่ีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เปน็โรงแรมสำหรบัผูอ้พยพ
เขา้เมอืง จากนัน้ทีน่ีก่เ็ลยกลายเปน็ทีล่ีภ้ยัแหง่แรกของ
เนเธอรแ์ลนด ์พอถงึชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีน่ีก่ถ็กู
เยอรมนัใชเ้ปน็คกุสำหรบัผูส้มรูร้ว่มคดิชาวดตัชแ์ละชาว

ยวิ หลงัจากนัน้มันกก็ลายมาเป็นสตดูโิอของเหลา่ศลิปิน 
และตอนนีเ้รากเ็ปลีย่นมันให้เป็นโรงแรมและเป็น 
cultural embassy ซ่ึงแบ็คกราวดท์างประวัตศิาสตรข์อง
ท่ีนีท้ั่งหมดนัน้กย็งัคงอยูแ่ละเป็นสิง่ท่ีเรายงัคงตอ้งเจอใน
ทุกๆ วัน และเพราะคนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นใครกล็ว้นมี
ความเช่ือมโยงกบัประวัตศิาสตรด์ว้ยกนัท้ังนัน้ ดงันัน้ฉัน
จึงคดิว่าท่ีนีใ่ห้ความรูส้กึของความเป็น hub มากกว่า ใช่
แลว้คะ่ เราควรจะเรยีกว่าเป็น hub จะถกูตอ้งมากกว่า 
 
art4d: ถ้าอย่างนัน้โรงแรมก็เป็นเหมอืนการตอ่ยอดส่ิง  
ทีคุ่ณเคยทำมาตลอด ถูกไหม? อย่างโรงแรม Lloyd 
Hotel นีก็้คล้ายกับเป็นอีกสถานทีห่นึง่ในโปรแกรมเก่ียว
กับวฒันธรรมของคุณทีคุ่ณกระโดดเข้าไปรว่มแจมดว้ย
ซ่ึงมนัก็เป็นการลงทนุทางการค้าทีใ่ชง้านไดจ้รงิๆ หมาย
ถึงวา่ มนัเป็นโรงแรมจรงิๆ เลย ในกรณีนีคุ้ณตอ้งมี
กระบวนการคิดทีต่า่งจากโปรเจค็ตท์ีผ่า่นมาของคุณหรอื
เปล่า อย่างเชน่ตอนทีคุ่ณบรหิารจดัการแกลเลอรีแ่ละ
อ่ืนๆ? 
SO: ใช่แลว้คะ่ สำหรบัฉันแลว้ปกตเิวลาทำโชว์ เรยีกได้
วา่เป็นโปรเจ็คต์ๆ  ไป ดงันัน้คณุจะมีเวลาเริม่ตน้และเวลา
จบอยา่งชัดเจน มีระยะเวลาของงาน ในขณะท่ีโรงแรม 
ซึง่เป็นเรือ่งท่ีใหม่สำหรบัฉันมากๆ เป็นธุรกจิท่ีดำเนนิ
งานแบบ 24 ชม.เลย เรามีพนกังานทำงานกว่า 80 คน 
และท่ีนีไ่ม่ไดเ้ป็นเพียงแคโ่รงแรมเท่านัน้ แตเ่ป็นคอม-  
มวินติีท่ี้คณุจะตอ้งคำนงึถงึท้ังตวัโรงแรมเองและคนท่ี
ทำงานดว้ย ดงันัน้จึงมีความแตกตา่งกนัในเรือ่งของ
ความรบัผดิชอบ จรงิๆ แลว้ มันตา่งตรงไอเดยีของเรา
เองท่ีตัง้ใจจะทำโรงแรมให้มีอายเุป็น 100 ปีเลย หมาย
ถึงตวัมันเองตอนนีมี้อายเุกอืบ 100 ปีแลว้ แตเ่ราจะ
ทำให้มีอายตุอ่ไปอีกรอ้ยปีเลยนะ่คะ่ (หัวเราะ) 
 
art4d: นานไมใ่ชเ่ล่นเลยนะนัน่! 
SO: ใช่คะ่ นานมาก และนัน่กเ็ป็นหนึง่ในเหตผุลท่ีว่า
ทำไมเราตอ้งทำการเปลีย่นแปลง เพราะเราตอ้งการ
ทำให้มันเป็นโรงแรมขนาด 117 ห้อง เพ่ือทำให้มีความ
เป็นไปไดใ้นทางสภาพการเงนิ บอกตามตรง ตอนท่ีเรา
เข้าไปท่ีนัน่คอ่นข้างทรดุโทรมมากถงึมากท่ีสดุ นัน่เป็น
เหตผุลท่ีเราเลอืกสถาปนกิจาก MVRDV มารบัผดิชอบ
งานนี ้พรอ้มกบัตัง้โจทยไ์ว้ว่า ให้ฉีกแนวออกจากความ
เป็นประวัตศิาสตร ์แตต่อ้งเคารพสว่นของตกึท่ีมีความ
แข็งแกรง่ทางสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรด์ว้ย แลว้
กท็ำไงกไ็ดใ้ห้ไดห้้องจำนวน 117 ห้อง จะใช้สเปซสว่นใด
กไ็ด ้เรากเ็ลยไดโ้รงแรมนีม้าซ่ึงกต็อบโจทยข์องเราได้
อยา่งไรท่ี้ต ิเราตอ้งการให้โรงแรมเป็นตัง้แตโ่รงแรมหนึง่
ดาวยนัห้าดาวเลย กอ็ยา่งท่ีฉันเคยบอกนัน่แหละคะ่ ว่า
ฉันให้ความสำคญัในเรือ่งแบ็คกราวดท์างวัฒนธรรมของ
แขกท่ีมาพัก แนน่อนว่าพวกเขาตอ้งจ่ายเงนิเพ่ือเข้าพัก
ท่ีนี ่แตฉั่นกอ็ยากให้มันเป็นไปไดส้ำหรบัทุกคน ไม่ว่า
คณุจะยงัเป็นแคน่กัเรยีนศลิปะอยูห่รอืศลิปินระดบัแถว
หนา้แลว้กต็าม ท้ังหมดสามารถอยูร่วมกนัไดท่ี้โรงแรมนี ้
แตก่อ็าจจะมีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัอยูบ้่าง อยา่งถา้
เป็นระดบัหนึง่ดาว คณุกจ็ะตอ้งใช้ห้องนำ้รวม แตถ่า้เป็น
ระดบัห้าดาวคณุกจ็ะไดอ้ยูใ่นห้องใหญ่ๆ  สกัห้องในตกึนี ้
เรตราคาดงักลา่วยงัใช้ในห้องอาหารของเราดว้ย กค็อื 
คณุสามารถท่ีจะดนิเนอรด์ว้ยอาหารสามคอรส์ตบท้าย
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know this concept, it’s a concept that in Holland, in 
old farmhouses, you would have always one room 
and the room is called ‘the beautiful room’. It’s a 
room that you use when it is Christmas, or some-
body marrying, or somebody dies. It’s the room that 
you keep beautiful. Even when you’re very poor you 
would have a very small beautiful room but you 
would still have it. So I see the whole Lloyd Hotel, 
in a way, as the beautiful room of the Netherlands, 
in the sense that I welcome the guests and I like to 
show the guests the best or the most interesting 
or the most touching of what we have at the 
moment. Right now we are celebrating [Nelson] 
Mandela, and I’m very happy that we have a painting 
by Marlene Dumas, who is a very famous Dutch 
painter and who’s originally from South Africa, and 
she painted this portrait of Mandela, so that’s our 
way to connect with our guests, both to culture, as 
to history, as to what is going on today. 
 
art4d: Which project came after the Lloyd 
hotel? 
SO: So what happened was we wanted to, or we 
were even asked and invited in many countries to 
start a Lloyd Hotel there and we were quite busy 
with that in Berlin and in Madrid. At the time we 
had a group of shareholders, who didn’t want to 
do the adventure so we decided to buy them out 
so that we will have more freedom. That took us 
about a year and by the time we finished that, the 
[economic] crisis started, so we stopped doing 
things in those other countries and we decided to 
do the Llove Hotel in Tokyo for 6 weeks, with 6 
Dutch designers, and 6 Japanese designers and I 
worked together with Japanese architect/designer 
Jo Nagasaka, it was an amazing project with an 
amazing concept. It’s even funny that one of those, 
a whole room is now copied in a museum, I could 
have never expected that. Do you know the concept 
of the Llove Hotel? 
 
art4d: Not in detail. 
SO: When I came for the first time to Tokyo in 1984,  
I had this romantic idea about Zen gardens and I don’t 
know, I had very a romantic image about Japan and 
suddenly I saw all these crazy Walt Disney kind of 
places and they [Japanese love hotels] always stayed 
in my mind. So it’s now 3 years ago and there was an 
exchange then between the Netherlands and Japan, 
because the Dutch were the first ones to trade with 
the Japanese in the 17th century and somehow there 
was this possibility, you know, sometimes you have 
the feeling like now is the time to do this. It’s a long 
story but we met this fantastic architect/designer 
Jo Nagasaka and we asked him to find a location 
for us and we found a wonderful, wonderful location 
in the heart of the hip part of Tokyo, in Daikanyama, 
a building that even had a huge garden. So together 
we made this LLove Hotel and the interesting thing 
is that usually the love hotel is very inside[-orientated], 
it's very secretive, and you don’t see who’s coming 
in. In our love hotel it was totally opposite, you come 
in and everybody can see how you choose your 
room. What was so interesting was that it was 
opened by the Dutch ambassador and the Prefect 

want to make it possible whether you are a begin-
ning art student or a top professional, all can stay 
here in the hotel and it means that for 1 star, you 
have a shared bathroom in the hall and 5 stars you 
can have a huge room somewhere in the building. 
That same mixture in price is also in our restaurant, 
so you can eat a 3-course dinner with a top wine 
and liquor at the end of your [meal], but you can 
also have French fries, drink water, and have an apple. 
 
art4d: How does it bring out the cultural 
backgrounds of those who come to stay? 
SO: So how we do that is that the cultural embassy 
is a non-profit foundation, now a non-profit founda-
tion have members and the members are for instance, 
the museums in the Netherlands, universities, 
theaters. When they have guests, they inform us 
that they have guests and who they are and when 
they send a guest to the Lloyd Hotel they get a 
cultural discount because we like to have these cul-
tural guests. So it means that when, let’s say, an 
important movie director is coming from Thailand 
for the documentary film festival, the film festival 
informs me who it is, so that means that I can anti-
cipate on my guests and I can think, to begin with, 
who are all the guests like that in the hotel or what 
is going on in the level of film or how can I introduce 
those guests or give them the possibility to present 
themselves in the hotel. Because often, like right now, 
I’m just back from Vancouver, I went to Vancouver 
because one of my hotel rooms was in a big show 
called Grand Hotel, one of the Llove hotel rooms. I 
am in Vancouver not as a tourist, I am on a profes-
sional basis, my trip is paid, I’m there to give a 
lecture and to do a workshop. They called me to hold 
a Llove Hotel room, which was designed by Richard 
Hutten, but I am there free and happy to give more 
lectures or to visit artists, you see what I mean? 
Because I’m not there as a tourist, in a way anybody 
can use my cultural luggage while I’m in Vancouver 
and I’m very happy to share that and this is some-
thing I noticed from many cultural people visiting, 
but it was my first time in Vancouver, so how do I 
get in contact with the cultural scene? So I did that 
by in advance asking the art gallery, I said, please 
while I’m there, I’m happy to go to an art school and 
do a lecture or you know whatever. So they organize 
that for me more or less but in a way there was no 
platform for me. While here in the Lloyd Hotel we 
always have a platform for this kind of situations. 
 
art4d: How do you choose which designers to 
work with? 
SO: Well, the choice for MVRDV, that was the 
architects, they are the first generation after Rem 
Koolhaas, who’s a very famous Dutch architect and 
I knew them because I was their advisor with their 
first public building and I found them, as architects, 
very open and thinking about much more than only 
the building. Really trying to interfere with me about 
how to realize something like a cultural embassy, 
how to open up the building, how to play with all 
these concepts, because one of my question to 
them was: escape from the history, respect part of 
the building, give me rooms that are as large as 
possible but also bathrooms that are as large as 
possible, so it's kind of a contradiction. Use all the 
different, in the hotel there’s a lot of different 
sizes, some rooms are very small, some are very 
high. People call the Lloyd Hotel a 'design hotel' but 
for me it’s different, for me it is a hotel with a lot of 
design. It’s a different attitude, for me I am 
interested in how each piece of design is telling a 
story about the history and the future of design, 
it’s telling something of what is going on, that is 
why I have designs from all periods. So you can 
find a Rietveld chair but you can also find a bar 
made by Richard Hutten, or a room designed by 
Joep van Lieshout, because I choose these artists 
and designers so that I can communicate with my 
cultural guests, and the other guests as well, about 
what we are all thinking about. So nowadays of 
course it’s much more fair trade, it’s use of green 
materials, it is reusing old materials. The attitude is 
changing, so I like it to be possible that you can 
also see that in the hotel, because I see the hotel 
also as a beautiful room, and I don’t know if you 

of Nara, which is like, you can hardly imagine anybody 
more conventional, and they liked it, because it was 
open, it was playful, it was really a different vision 
on love, but also a different vision on working 
together: a collection of designers, architects and 
artists who were inspiring each other.  
 
art4d: How did Hotel the Exchange come 
about then? 
SO: So then we have done the LLove Hotel and then 
we thought well, as it is still crisis why don’t we do 
a hotel in Amsterdam. So that’s how Hotel the 
Exchange started. We were looking in Amsterdam 
for a location, and the city government of Amster-
dam gave us locations of possible places and to 
their surprise we chose one at the heart, heart, 
heart of Amsterdam in an old spot, entrance directly 
if you come from the station in the city. It is really 
the oldest street of Amsterdam; also we liked it 
because it’s very alive and is very busy, quite opposite 
to the Lloyd. We were standing there, and the city 
government calls this the red carpet of Amsterdam 
and my business partner Otto Nan and I was standing 
there and Otto said well, to me it looks more like a 
catwalk, because such a diversity of people both in 
the ways they dress as where they come from, 
their nationality, is passing through there, and I’m 
talking about thousands of people.  
 So actually from there we started our concept, 
why don’t we think about a hotel and fashion? 
Fashion because it came from the catwalk and also 
the hotel is quite close to the red light district of 
Amsterdam and in the red light district the city is 
trying to make more a mixture of, sex workers and 
fashion designers and designers to make it a more 
regular neighborhood. So we got the idea why don’t 
we dress the rooms like models, which is a little bit 
strange in a way, because when a person wears 
clothes of course they are hanging down and the 
person is moving. Whereas a room, it is standing 
still, it’s all different kinds of forms but nevertheless 
we found that interesting. We wanted to do it with 
starting professional designers, so we thought of 
working together with the Amsterdam Fashion Insti-
tute, that we know as an institute is working very 
professionally, they are used to working from concept 
to realization. So together with the directors of the 
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07 café ของ LLove Hotel 
โดย Jo Nagasaka  
08 เสน้ดา้นพลาสตกิถกูนำมา
พนัขงึภายในหอ้งของ LLove 
Hotel  เพือ่แบง่สเปซในมติทิี่
แปลกไป 
09 เรือ่ง sex ถกูนำมาใชใ้น
การออกแบบลวดลายกราฟกิ
บนผา้หม่และโคมไฟ  
10 ‘in LLove’ โดย Pieke 
Bergmans นกัออกแบบ
ผลติภณัฑ์ 
11 ‘LLayers’ โดย Richard 
Hutten 

ดว้ยไวนห์รอืเหลา้ชัน้ด ีในขณะเดยีวกนัคณุกส็ามารถ
เลอืกทีจ่ะกนิเพยีงแคเ่ฟรนชฟ์ราย นำ้เปลา่ และแอปเปิล
สกัลกูไดด้ว้ยเชน่กนั 
 
art4d: แลว้จะดงึแบค็กราวดท์างวฒันธรรมของแขกทีม่า
พกัออกมาไดอ้ยา่งไร? 
SO: นีเ่ปน็สาเหตทุีเ่ราตัง้ cultural embassy ขึน้มา ซึง่
เปน็มลูนธิทิีไ่มไ่ดห้วงัผลกำไร และขณะนีท้างมลูนธิกิม็ี
สมาชกิเขา้รว่มหลายราย สมาชกิทีว่า่กอ็ยา่งเชน่ พพิธิ-
ภณัฑใ์นเนเธอรแ์ลนด ์มหาวทิยาลยั โรงภาพยนตร ์เมือ่
สมาชกิแตล่ะแหง่มแีขก พวกเขากจ็ะแจง้มายงัเราวา่
แขกเหลา่นัน้เปน็ใครและเมือ่แขกมาเขา้พกัในโรงแรม 
Lloyd Hotel กจ็ะไดร้บัสว่นลดทางวฒันธรรม เพราะ
พวกเราชอบทีจ่ะตอ้นรบัแขกเหลา่นี ้อยา่งเชน่ สมมต ิ  
ผูก้ำกบัหนงัจากประเทศไทยมาทีน่ีเ่พือ่รว่มงาน docu-
mentary film festival ทาง film festival กจ็ะแจง้เราวา่ 
บคุคลผูน้ีเ้ปน็ใคร ซึง่ฉนัจะไดเ้ตรยีมรบัแขก และฉนัยงั
สามารถคดิกจิกรรมอืน่ๆ ไดต้อ่ เริม่ตัง้แตด่วูา่แขกคน
ไหนในโรงแรมทีม่คีวามเชีย่วชาญแบบเดยีวกนั หรอืดวูา่
ตอนนีว้งการหนงัไปถงึไหนแลว้ หรอืเราจะสามารถ
แนะนำแขกใหค้นในโรงแรมรูจ้กัหรอืเปน็ไปไดแ้คไ่หนที่
จะใหแ้ขกนำเสนอตวัเองในโรงแรม อยา่งตวัฉนัเองเมือ่
เรว็ๆ นี ้กเ็พิง่กลบัมาจากแวนคเูวอร ์ฉนัไปทีน่ัน่เพราะ
หนึง่ในหอ้งในโรงแรมของฉนัไดเ้ขา้รว่มในงานแสดงครัง้
ใหญช่ือ่วา่ Grand Hotel  ฉนัไปแวนคเูวอรไ์มใ่ชใ่นฐานะ
ของนกัทอ่งเทีย่ว แตใ่นฐานะมอือาชพี ซึง่คา่ใชจ้า่ย
สำหรบัทรปิครัง้นีม้ผีูจ้ดัการให ้เพือ่ขึน้บรรยายและทำ
เวริก์ชอ็ป พวกเขาขอใหฉ้นัทำหอ้งแบบของโรงแรม 
LLove Hotel ซึง่ออกแบบโดย Richard Hutten ใหห้นอ่ย 
ซึง่ฉนัพรอ้มและยนิดทีีจ่ะทำการบรรยาย มากไปกวา่นัน้
คอืการพบปะเหลา่ศลิปนิทีน่ัน่ นัน่เปน็เพราะฉนัไมไ่ดไ้ป
ทีน่ัน่ในฐานะของนกัทอ่งเทีย่วนะ่ส ิซึง่ใครกส็ามารถเรยีนรู ้
เรือ่งทางวฒันธรรมจากฉนัได ้ในระหวา่งทีฉ่นัอยูท่ี่
แวนคเูวอรน์ัน้ ฉนัยนิดทีีจ่ะแชรเ์รือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบั
วฒันธรรม และฉนักส็งัเกตวา่คนอืน่ๆ ทีต่อ้งเดนิทางไป
ทำงานอยา่งนีก้ร็ูส้กึเชน่เดยีวกนั อยา่งไรกต็ามนัน่กเ็ปน็
ครัง้แรกทีฉ่นัไดไ้ปแวนคเูวอร ์แลว้ฉนัหาทางเชือ่มโยง
กบัวฒันธรรมของทีน่ัน่ไดอ้ยา่งไรละ่? สิง่ทีฉ่นัทำการ
บา้นมาลว่งหนา้กค็อืไปขอรอ้งตามอารต์แกลเลอรีว่า่ 
‘ระหวา่งทีฉ่นัอยูท่ีน่ัน่ ฉนัอยากจะไปตามโรงเรยีนศลิปะ
ตา่งๆ เพือ่ใหเ้ลคเชอรห์รอือะไรทำนองนัน้’ แลว้พวกเขา
กจ็ดัใหฉ้นัไดต้ามคำขอ แตอ่ยา่งไรกต็ามทีน่ัน่ไมม่เีวที
สำหรบัฉนั ในขณะทีท่ีน่ีใ่น Lloyd Hotel เรามเีวทใีหก้บั
เหตกุารณท์ำนองนีอ้ยูเ่สมอ 
 
art4d: คณุตดัสนิใจเลอืกนกัออกแบบทีจ่ะรว่มงานดว้ย
อยา่งไร? 
SO: เหตผุลทีฉ่นัตดัสนิใจเลอืก MVRDV นัน้ เนือ่งจาก
พวกเขาเปน็สถาปนกิรุน่แรกตอ่จาก Rem Koolhaas 
สถาปนกิชาวดตัชผ์ูโ้ดง่ดงั และฉนักร็ูจ้กัพวกเขาเพราะ
เคยเปน็ทีป่รกึษาในงานสรา้งตกึงานแรกของพวกเขา 
และฉนักพ็บวา่พวกเขาเปน็สถาปนกิทีเ่ปดิกวา้งและคดิ
อะไรทีม่ากกวา่แคเ่รือ่งของการสรา้งตกึ พวกเขาพยายาม 
ตอ่ยอดแนวคดิเรือ่ง cultural embassy วา่จะทำอยา่งไร
ใหต้กึมคีวามเปดิสูส่าธารณะ แลว้จะเลน่กบัแนวคดิพวก
นีท้ัง้หมดไดอ้ยา่งไร เนือ่งจากโจทยท์ีฉ่นัใหพ้วกเขากค็อื 
ใหฉ้กีแนวออกจากความเปน็ประวตัศิาสตร ์แตต่อ้ง

เคารพองคป์ระกอบของตกึเดมิ แลว้กท็ำอยา่งไรกไ็ดใ้ห้
ไดห้้องท่ีใหญท่ี่สดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้รวมถงึห้องนำ้ท่ี
ใหญด่ว้ย ซ่ึงมันฟงัดขัูดกนัหนอ่ยๆ ซ่ึงเม่ือผสมผสาน
ความแตกตา่งนีแ้ลว้ ในโรงแรมจึงมีห้องหลากหลาย
ขนาดมาก บางห้องกเ็ลก็สดุๆ บางห้องกส็งูมากๆ คน
ท่ัวไปเรยีก Lloyd Hotel ว่าเป็น ‘ดไีซนโ์ฮเตล็’ แตส่ำหรบั
ฉันแลว้ มันไม่ใช่ซะทีเดยีว แตเ่ป็นโรงแรมท่ีมีหลาก
หลายดไีซนต์า่งหาก ซ่ึงมันเป็นแนวคดิท่ีตา่งกนันะ 
เพราะตวัฉันเองสนใจในเรือ่งการใช้งานดไีซนแ์ตล่ะช้ิน
เป็นตวับอกเลา่เรือ่งราวในอดตีและเรือ่งราวท่ีกำลงัจะ
เกดิข้ึนในอนาคต นัน่เป็นเหตผุลท่ีว่าทำไมฉันถงึมีงาน
ออกแบบในทุกยคุทุกสมัย คณุจะพบท้ังเกา้อ้ีของ 
Rietveld พรอ้มๆ กบับารท่ี์ทำข้ึนโดย Richard Hutten 
หรอืห้องท่ีออกแบบโดย Joep van Lieshout ซ่ึงฉัน
เลอืกศลิปินและนกัออกแบบเหลา่นีเ้พ่ือท่ีจะอธิบายให้
แขกทางวัฒนธรรม รวมถงึแขกคนอ่ืนๆ ฟงัไดว่้าพวก
เรากำลงัคดิเรือ่งอะไรกนัอยู ่ทุกวันนีมั้นเป็นเรือ่งของ 
fair trade ท่ีหันมาใช้วัสดท่ีุเป็นมิตรกบัธรรมชาต ิหรอื
การนำวัสดเุกา่กลบัมาใช้ใหม่ ทัศนคตกิำลงัเปลีย่นไป 
ซ่ึงถา้ทำได ้ฉันกอ็ยากจะเห็นสิง่นัน้ในโรงแรมดว้ย ฉัน
มองว่าโรงแรมกเ็หมือนห้อง ‘beautiful room’ ฉันไม่รูว่้า
คณุรูจั้กแนวความคดินีห้รอืเปลา่ มันเป็นแนวความคดิ
ในฮอลแลนดโ์ดยเฉพาะ ตามบ้านไรเ่กา่ๆ จะมีห้องหนึง่
เรยีกว่า ‘the beautiful room’ จะเป็นห้องท่ีคณุจะใช้ตอน
เทศกาลครสิตม์าส หรอืถา้มใีครแตง่งาน หรอืใครเสยีชวีติ 
มันเป็นห้องท่ีคณุจะรกัษาให้ดดูอียูเ่สมอ ถงึแม้ว่าคณุจะ
จน คณุกส็ามารถมี beautiful room เลก็ๆ ได ้ดงันัน้ฉัน
จึงมองว่า Lloyd Hotel เป็นเหมือนกบั the beautiful 
room ของเนเธอรแ์ลนด ์ซ่ึงฉันจะตอ้นรบัแขกอยา่งด ี
และโชว์อะไรซักอยา่งท่ีดท่ีีสดุ หรอืนา่สนใจท่ีสดุ หรอืนา่
ประทับใจท่ีสดุท่ีเรามีในขณะนัน้ให้แขกไดช้ม อยา่งเช่น
ตอนนี ้เรากำลงัเฉลมิฉลองให้กบั Nelson Mandela และ
ฉนักภ็มูใิจนำเสนอภาพวาดของ Marlene Dumas จติรกร 
ชาวดตัช์ผูโ้ดง่ดงั ซ่ึงเธอมาจากแอฟรกิาใต ้เธอเป็นคน
วาดรปูพอรต์เทรตของ Mandela ให้กบัเรา ซ่ึงนีแ่หละ
คอืวิธีการท่ีเราใช้สือ่สารกบัแขกท้ังท่ีเกีย่วกบัวัฒนธรรม 
ประวัตศิาสตร ์และสิง่ท่ีกำลงัเกดิข้ึนในปัจจุบัน 
 
art4d: คุณทำอะไรตอ่จาก Lloyd Hotel? 
SO: เรารบัการทาบทามและเชิญชวนจากหลายๆ 
ประเทศให้ไปทำโรงแรม Lloyd Hotel ท่ีนัน่ ซ่ึงเราก็
กำลงัยุง่กบัโปรเจ็คตน์ีใ้นเบอรล์นิและมาดรดิ ซ่ึงเราเคย
มกีลุม่ผูถ้อืหุ้นซ่ึงไม่อยากจะเสีย่งมาก เราเลยตดัสนิใจ
ซือ้หุ้นของพวกเขาคนื เพ่ือเราจะไดมี้อิสระมากข้ึน ซ่ึง
น่ันใช้เวลาเป็นปีแนะ่ และกว่าเราจะเคลยีรเ์สรจ็ กเ็กดิ
วกิฤตเศรษฐกจิขึน้พอด ีเราเลยหยดุการลงทนุในประเทศ 
อืน่ๆ และหันมาทำ LLove Hotel ในโตเกยีวเป็นเวลา 6 
สัปดาห์ กบัดไีซเนอรช์าวดตัช์ 6 คน และดไีซเนอรช์าว
ญ่ีปุนอีก 6 คน และฉันกไ็ดท้ำงานรว่มกบัสถาปนกิชาว
ญ่ีปุน Jo Nagasaka ดว้ย มันเป็นโปรเจ็คตท่ี์สดุยอดกบั
คอนเซ็ปตท่ี์ยอดเยีย่ม ท่ีตลกกค็อื หนึง่ในห้องจากโปร-
เจ็คตน์ัน้ถกูกอ็ปปีไปทำในพิพิธภณัฑด์ว้ย เป็นอะไรท่ีฉัน
ไม่คาดคดิมากอ่นเลยนะ คณุรูไ้หมว่าคอนเซ็ปตข์อง
โรงแรม LLove Hotel เป็นแบบไหน 
 
art4d: เราพอรูม้าบ้าง แตไ่มล่ะเอียดนกั 
SO: ครัง้แรกท่ีฉันมาโตเกยีวเม่ือปี 1984 ในหัวฉันเตม็
ไปดว้ยไอเดยีโรแมนตกิเกีย่วกบัสวนแบบเซนและภาพ 
โรแมนตกิตา่งๆ เกีย่วกบัญีปุ่น และทันใดนัน้ ฉันกเ็ห็น
สถานท่ีแบบประมาณว่า Walt Disney และ love hotel 
แบบญีปุ่น ซ่ึงภาพนัน้กต็ดิอยูใ่นใจฉันมาโดยตลอด เม่ือ
สามปีท่ีแลว้มีการแลกเปลีย่นกนัระหว่างเนเธอรแ์ลนด์
และญีปุ่น เนือ่งจากดตัช์คอืประเทศแรกท่ีทำการคา้ 
กบัญีปุ่นเม่ือสมัยศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงทำให้ฉันเห็นความ
เป็นไปได ้เหมือนกบัว่านีแ่หละคอืโอกาสละ่ จรงิๆ แลว้
เรือ่งมันยาวมาก เราพบกบั Jo Nagasaka สถาปนกิและ
ดไีซเนอร ์และเรากถ็ามเขาเกีย่วกบัการหาโลเคช่ัน และ
เรากไ็ดพ้บกบัโลเคช่ันท่ีสดุยอดของสดุยอดในใจกลาง
ยา่นสดุฮิปของโตเกยีว นัน่กค็อืท่ี Daikanyama มันเป็น
ตกึท่ีมีสวนขนาดใหญอ่ยา่งไม่นา่เช่ือ หลงัจากนัน้ เราก็
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school we made a kind of procedure in which we 
finally chose 12 students and two alumni to do the 
project with us. In the atelier, it was a combination 
of the students, fashion designers; we had a group 
of students who wanted to become just the tailors 
who make the clothes and we had the builders of 
the building.  
 This is something I’m really interested in, this 
kind of process, and of course we had to really teach 
these students, like they had to make a sweater as 
big as a whole room so then we decided to work 
together with Ina-Matt, Ina [Meijer] and Matthijs 
[van Cruijsen], is a designer duo who I used to work 
with, both with textile and with design, and to help 
us help the students, so to say. And we worked 
together with the Dutch Textile Museum who are 
used to realizing exceptional new ideas about textile 
because for all the rooms new textiles had to be 
prepared. Finally we made almost 1 kilometer of new 
textile, all different, so that was a fantastic, fantastic 
experience for the students but also for us.  
 It became, it was very very extreme, concep-
tual rooms where you come into the room and you 
don’t see anything because it’s a camera obscura, 
only when you have your windows closed suddenly 
you see the outside upside down projected on your 
walls. There’s also a room where you sleep in the 
pleats of a T-shirt, a white T-shirt that’s so com-
fortable, that room is the pleats. Then we have a cafe, 
Cafe Stock, and in Cafe Stock we have very interes-
ting wall design because the designers Ina-Matt 
asked everybody to draw a bird with a fashion 
accessory and that created a very, very personal 
diversity of crazy birds with special accessories, 
which finally became our logo for the cafe.  
 And then we were standing in front and we 
thought what else do we need here and then we 
thought why don’t we start a shop? So then that’s 
our small shop Options! where we have nice things 
from all over the world but also where we have the 
possibility of producing textiles and all those things 
that were created for the hotel. From the Lloyd Hotel 
we knew that some products made by the designers 
are so interesting that we want to put them in the 
market. Also Options! is made so that we can host, 
let’s say, a fashion show in there if we want and we 
keep the contact with these young fashion designers 
that worked for us to give them a possibility to 
present themselves. 
 
art4d: Then the targeted guests are a little bit 
different to the Lloyd Hotel? 
SO: Yes, it’s different. It’s actually very different in 
the sense that the Lloyd Hotel has an enormous 
public space, which is open day and night with a 
library of 7,000 books with always something going 
on, an exhibition or whatever. Whereas Hotel the 
Exchange is much smaller, 63 rooms but also smaller 
because it’s 3 houses and the middle house is from 
the 17th century and is this kind of really narrow 
houses, very intimate. In The Exchange, the rooms 
are very strong conceptually, each one of them, so 
it’s a whole different experience actually. 
 
art4d: Could you talk about some of your 
upcoming or future projects? 
SO: Yes. Do you know Amsterdam? 
 
art4d: No, not really. 
SO: Well, I can explain to you. In Amsterdam, there 
are a lot of canals like in Venice and there’s an ex-
treme amount of bridges. Now each bridge has quite 
a strong architecture and on the bridges you would 
have a so-called ‘bridge house’. 
 
art4d: What is a bridge house? 
SO: Well, to open the bridge, you need a little house 
so that the men who are opening the bridges are 
not standing in the cold. 
 
art4d: What do you mean by opening the 
bridge? 
SO: When a ship is passing, the bridge has to open 
and there are many systems for it but most systems 
nowadays go electric. But what happens is a ship is 
coming, the bridge watcher sees the ship is coming, 
he stops the normal traffic from going over the 

bridge and he opens the bridge so that the ship 
can go to the next location. 
 
art4d: Ok, I see. 
SO: So if you imagine that each bridge is built by 
an architect, you can imagine that each little house 
for the bridge watcher is like a jewel because the 
architects put a lot of energy into that. Now in Ams-
terdam we have a lot of those bridges and a lot of 
those bridge houses from all centuries and in all 
neighborhoods. Now the bridge opening will be digi-
talized and we made a plan to make a large hotel 
because we would make all these bridge houses into 
hotel rooms. So it means that you would get not 
only hotel rooms from all periods starting from the 
17th century until today but also in all neighborhoods: 
north, south, east, west, always connected to water 
and it will all be kind of stand-alone little hotel rooms. 
 
art4d: Is it still in the conceptual stages or 
how far has it progressed? 
SO: No, if all goes well we have to put seven bridge 
houses/hotel rooms, we call them ‘Sweets’, sweet 
as in something sweet to eat, everywhere in the 
city. And we do this together with an architect 
called Matthijs Bouw. 
 
art4d: When is this? 
SO: Beginning of 2014. 
 
art4d: It sounds very exciting. 
SO: Yes, it’s so pretty because you know you have 
to research the neighborhood, like where do you 
send your guests for breakfast or for dinner or what’s 
specific in that neighborhood. So it gives a very 
different vision of your own city also. 
 
art4d: So literally, it’s just a room and then for 
all the services, the guests are directed into 
the city? 
SO: Yes. 
 
art4d: That’s very interesting. Do you want to 
add anything about this project? 
SO: It’s just exciting and I think from a more socio-
logical point of view, it’s very interesting to do this 
project, to do the research on all the architecture, 
to do the research on the neighborhood, you get 
to know the neighborhood really well and to be able 
to send our future guests everywhere, I think it’s 
good. It will be a crazy project again, very practical, 
easy housekeeping by boat something like that [laughs]. 

12 ‘Crinoline cage’ โดย Sofie 
Sleumer  
13 ‘Eighties room’ โดย Roos 
Soetekouw 
14 ‘Unaware Reality’ โดย Iris 
Kloppenburg  
15 ‘Marie-Antoinette’ โดย 
Roos Soetekouw 
16 ‘Odd Room’ โดย Ina Matt 

ทำ LLove Hotel ดว้ยกนั ทีน่า่สนใจกค็อื ตาม love 
hotel ปกตมิกัจะมคีวามเปน็สว่นตวัมาก คอืจะดลูบัสดุๆ 
คณุจะไมส่ามารถเหน็ไดเ้ลยวา่ใครเข้าไปในนัน้บ้าง แต ่
love hotel ของเรานีต่รงกนัขา้มโดยสิน้เชิงเลย เม่ือคณุ
เดนิเขา้มา ทกุคนจะเหน็หมดวา่คณุเลอืกห้องแบบไหน   
และทีน่า่สนใจสดุๆ คอือะไรรูไ้หม ท่ีนีท่ำการเปิดโดย
เอกอคัรราชทตูของเนเธอรแ์ลนด ์และนายอำเภอประจำ
เมอืงนารา ซึง่คณุนกึไมถ่งึใชไ่หมล่ะว่าคนท่ีดทูางการ
ขนาดนัน้จะชอบทีน่ี ่กเ็พราะมนัเปดิเผยนะ่ส ิแลว้กด็ู
สนกุสนาน เปน็อกีมมุมองหนึง่เกีย่วกบัเรือ่งความรกั 
แลว้กเ็ปน็อกีมมุมองของการทำงานรว่มกนัดว้ย ท้ังกลุม่
ดไีซเนอร ์สถาปนกิและศลิปนิตา่งกเ็ป็นแรงบันดาลใจ 
ซึง่กนัและกนั 
 
art4d: แลว้ไอเดยีเรือ่ง Hotel The Exchange ล่ะ เกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งไร? 
SO: พอเราเสรจ็สิน้กบัโปรเจค็ต ์LLove Hotel แลว้ เราก็
มาคดิวา่ในชว่งทีย่งัเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิอยูเ่ช่นนี ้
ทำไมเราไมล่องทำโรงแรมในอมัสเตอรด์มัดบู้างละ่ ซ่ึง
นัน่เองคอืจดุเริม่ตน้ของโรงแรม Hotel The Exchange 
เราตามหาโลเคชัน่ในอมัสเตอรด์มัอยูซั่กพัก และรฐับาล
สว่นทอ้งถิน่ของกรงุอมัสเตอรด์มักใ็ห้โลเคช่ันมาจำนวน
หนึง่ทีม่คีวามเปน็ไปได ้และพวกเขากป็ระหลาดใจมากท่ี
เราเลอืกใจกลางของกลางของกลางของอัมสเตอรด์มัใน
จดุทีเ่กา่แกจ่ดุหนึง่ ถา้คณุมาจากทางสถานใีนเมืองกต็รง
เขา้มาไดเ้ลย มนัเปน็ถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอัมสเตอรด์มั 
แลว้เรากช็อบมนัมากเพราะมนัดมูชีีวิตชีวาและดจูอแจ
สดุๆ ตรงขา้มกบั Lloyd เลย ตอนทีเ่รายนือยูต่รงนัน้ 
รฐับาลสว่นทอ้งถิน่บอกวา่ทีน่ีค่อื red carpet แห่งอัม-  
สเตอรด์มั แลว้พารท์เนอรข์องฉนั Otto กพู็ดว่า สำหรบั
ผมนีม่องดเูหมอืนแคทวอลก์มากกว่า เพราะผูค้นท่ีเดนิ
สวนสนามกนัทีน่ีด่ตูา่งกนัทัง้การแต่งตวั สถานท่ีท่ีพวก
เขาจากมา และสญัชาต ิและฉนักำลังพูดถงึคนจำนวน
เปน็พนัๆ นะ 
 และนัน่เองเรากไ็ดเ้ริม่คอนเซ็ปตน์ีข้ึ้น ทำไมเรา  
ไมน่ำโรงแรมกบัแฟชัน่มาไวด้ว้ยกนัละ่? แฟช่ันมาจาก
ไอเดยีเรือ่งแคทวอลก์ แลว้โรงแรมกอ็ยูใ่กลก้บัยา่นโคม-
แดง (red light district) ของอมัสเตอรด์มัมากๆ และใน
ยา่นโคมแดงนี ้กท็ำใหท้ัง้ sex worker แฟช่ันดไีซเนอร ์

Suzanne Oxenaar 
s.verwiel@lloydhotel.com 
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และดไีซเนอร ์ตา่งกม็องดเูหมอืนเปน็เพือ่นบา้นกนั
ธรรมดาๆ แลว้เรากไ็ดอ้กีไอเดยีวา่ ทำไมเราไมแ่ตง่หอ้ง
ใหเ้หมอืนเปน็นางแบบละ่ อาจจะดแูปลกๆ อยูส่กัหนอ่ย 
เมือ่คนใสเ่สือ้ผา้ เสือ้ผา้กจ็ะหอ้ยลงมา แลว้คนกเ็คลือ่น-
ไหวไดใ้นเสือ้ผา้นัน้ ในขณะทีห่อ้งจะอยูน่ิง่ๆ มนัเปน็เรือ่ง
ของการใชฟ้อรม์ทีแ่ตกตา่งกนั แตอ่ยา่งไรกต็าม เราวา่
นัน่แหละทีน่า่สนใจ เราอยากจะทำงานนีก้บัดไีซเนอร์
หนา้ใหม ่และเรากน็กึถงึ Amsterdam Fashion Institute 
ขึน้มา ซึง่เรารูว้า่สถาบนัแหง่นีท้ำงานไดอ้ยา่งมอือาชพี
สดุๆ และพวกเขากค็ุน้เคยกบัการทำงานทีเ่ริม่ตัง้แต ่
คอนเซป็ตไ์ปจนถงึการทำใหเ้ปน็รปูเปน็รา่งจรงิๆ ออกมา 
จากนัน้ดว้ยความรว่มมอืจากผูอ้ำนวยการโรงเรยีน เรา
กไ็ดเ้ริม่กระบวนการสรรหาดไีซเนอร ์และในทีส่ดุเรากไ็ด้
นกัศกึษา 12 คน และศษิยเ์กา่อกี 2 คน มาเนรมติโปร
เจค็ตน์ีใ้หก้บัเรา ใน atelier จงึเปน็การผสมผสาน
ระหวา่งนกัศกึษาและแฟชัน่ดไีซเนอร ์ซึง่เรากม็กีลุม่นกั-
ศกึษาผูต้อ้งการเปน็ชา่งเสือ้ตดัเสือ้ผา้โดยเฉพาะและเรา
กม็กีลุม่ชา่งกอ่สรา้งดว้ย 
 ฉนัเปน็คนทีใ่หค้วามสนใจในเรือ่งของกระบวนการ
มาก และแนน่อนวา่เราตอ้งชีแ้นะนกัศกึษาเหลา่นีอ้ยูบ่า้ง 
อยา่งเรือ่งทีพ่วกเขาตอ้งทำสเวตเตอรต์วัใหญท่ีส่ามารถ
คลมุหอ้งไดท้ัง้หอ้ง ดงันัน้ เราเลยตดัสนิใจทีจ่ะทำงาน
รว่มกบัคูห่ดูไีซเนอร ์ Ina-Matt (Ina Meijer และ 
Matthijs van Cruijsen) ทีฉ่นัเคยรว่มงานดว้ย ในเรือ่ง
ของผา้และดไีซน ์และทัง้ 2 กช็ว่ยเราชว่ยกลุม่นกัศกึษา
ดว้ย นอกจากนีเ้รายงัไดร้ว่มกบั Dutch Textile Museum 
ผูคุ้น้เคยดเีกีย่วกบัไอเดยีใหม่ๆ  ในเรือ่งผา้ เนือ่งจากหอ้ง
ทกุหอ้งจะตอ้งเตรยีมผา้ใหมท่ัง้หมด สดุทา้ยแลว้เรา
ออกแบบผา้ขึน้มาใหมย่าวถงึ 1 กโิลเมตร ซึง่มคีวาม
แตกตา่งกนัทัง้หมด นัน่แหละทีว่เิศษ เปน็ประสบการณ์
สดุวเิศษสำหรบัพวกนกัศกึษาและของเราดว้ย 
 ผลทีไ่ดอ้อกมามนัสดุเหวีย่งมาก เปน็หอ้งสไตล์
คอนเซป็ชวลจาๆ ทีเ่มือ่คณุเดนิเขา้ไปในหอ้งแลว้คณุจะ
ไมเ่หน็อะไรอยา่งอืน่เลยนอกจาก camera obscura ซึง่
เปน็เครือ่งมอืชว่ยในการวาดภาพของจติรกรและศลิปนิ
ในศตวรรษที ่17-18 และเพยีงแคค่ณุปดิหนา้ตา่งลง 
ทนัใดนัน้คณุจะเหน็ขา้งนอกเปน็ภาพกลบัหวักลบัหาง
ฉายไปทีก่ำแพงหอ้ง ในขณะทีบ่างหอ้งคณุจะเหมอืน
นอนอยูใ่นเสือ้ยดือดัพลตี หรอืเสือ้ยดืสขีาวทีแ่สนสบาย 
ซึง่ตวัหอ้งเองเปน็สว่นพลตี นอกจากนีเ้รายงัมคีาเฟชือ่ 
Stock และกำแพงของ Café Stock กม็ดีไีซนท์ีไ่มธ่รรมดา 
เพราะดไีซเนอร ์Ina-Matt ไดข้อใหท้กุคนวาดรปูนกใส ่
accessories ตา่งๆ ซึง่ทำใหเ้ราไดเ้หน็พวกนกหลดุโลก
หลากหลายสไตลก์บั accessories สดุสรา้งสรรค ์และ
กลายมาเปน็โลโกข้องคาเฟนีอ้กีดว้ย 
 ทนีีเ้รากม็ายนืคดิกนัอกีวา่ อะไรทีเ่รายงัอยากใหม้ี
อกีทีน่ี ่และเรากป็ิงไอเดยีขึน้มาวา่ ทำไมเราไมท่ำรา้น
ขายของละ่ และชอ็ปเลก็ๆ ชือ่ OPTIONS! กเ็กดิขึน้ ซึง่
เปน็ทีท่ีเ่ราสรรหาของดจีากทัว่โลกมาไว ้และเรากอ็ยาก
จะผลติพวกเทก็ซไ์ทลแ์ละของตา่งๆ ทีม่ใีนโรงแรมมา
วางขายทีน่ีด่ว้ย จากประสบการณท์ี ่Lloyd Hotel ทำให้
เรารูว้า่ผลติภณัฑบ์างอยา่งทีด่ไีซเนอรท์ำขึน้สำหรบัโปร-
เจค็ตม์คีวามนา่สนใจมากๆ ซึง่เรากอ็ยากลองวางขายใน
ตลาดด ูสำหรบัรา้น OPTIONS! นี ้เกดิขึน้เพือ่ทีเ่ราจะ
จดัแฟชัน่โชวใ์นนัน้ไดถ้า้เราตอ้งการ และเรากจ็ะตดิตอ่
กบัดไีซเนอรร์ุน่เยาวเ์หลา่นีเ้รือ่ยๆ ใหท้ำงานกบัเรา ซึง่
เปน็อกีทางหนึง่ในการนำเสนอผลงานพวกเขา 
 
art4d: เชน่นัน้แลว้กลุม่เปาหมายของลกูคา้ทีน่ีจ่งึตา่ง
จากที ่Lloyd Hotel ดว้ยหรอืเปลา่? 
SO: ใชค่ะ่ ตา่งกนั ซึง่จรงิๆ แลว้ตา่งกนัมากๆ เลยใน
สว่นทีว่า่ Lloyd Hotel มพีืน้ทีส่าธารณะขนาดใหญ ่ซึง่
เปดิตลอดทัง้วนัทัง้คนื พรอ้มดว้ยหอ้งสมดุทีม่หีนงัสอื
กวา่ 7,000 เลม่ และมคีวามเคลือ่นไหวตา่งๆ อยูเ่สมอ 
อยา่งเชน่ นทิรรศการ เปน็ตน้ ในขณะที ่Hotel The Ex-
change มขีนาดเลก็กวา่มาก คอืมหีอ้งเพยีงแค ่63 หอ้ง 
ซึง่ทีเ่ลก็กวา่กเ็พราะ ทีน่ีท่ำจากบา้นสามหลงัตดิกนัและ
บา้นหลงัตรงกลางกเ็ปน็บา้นสมยัศตวรรษที ่17 ซึง่มี
ลกัษณะแคบๆ ในโรงแรม The Exchange นี ้แตล่ะหอ้ง
จะมคีวามเปน็คอนเซป็ชวลจดัๆ ซึง่จะไดป้ระสบการณท์ี่

ตา่งไปจากท่ี Lloyd Hotel โดยสิน้เชิง 
 
art4d: คุณชว่ยเล่าเก่ียวกับโปรเจก็ตใ์นอนาคตให้พวก
เราฟงหนอ่ยไดไ้หม? 
SO: ไดเ้ลย คณุรูจั้กอัมสเตอรด์มัหรอืเปลา่ละ่ 
 
art4d: อืม ก็ไมเ่ชงินะ 
SO: ถา้อยา่งนัน้ ฉันจะอธิบายให้คณุฟงักแ็ลว้กนั ใน
อัมสเตอรด์มัจะมีคลองเยอะมาก เหมือนอยา่งในเวนซิ
เลย และกมี็ปรมิาณสะพานเยอะสดุๆ ดว้ย ซ่ึงสะพาน
แตล่ะแห่งจะมีรปูแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นตวัของตวัเอง
ตัง้อยูบ่นสะพานจะมีท่ีเรยีกกนัว่า ‘bridge house’ 
 
art4d: bridge house คืออะไร? 
SO: ในการเปิดสะพาน คณุตอ้งมีบ้านเลก็ๆ สำหรบัคน
เปิดสะพานเพ่ือท่ีว่าพวกเขาจะไดไ้ม่ตอ้งยนืทนความ
หนาวจนเกนิไป 
 
art4d: หมายความวา่อยา่งไร ทำไมตอ้งเปดสะพานดว้ย? 
SO: เม่ือเรอืผา่นมา สะพานจะตอ้งเปิดออกและมีระบบ
ทีซั่บซ้อนมาก ซ่ึงในปัจจุบันสว่นใหญเ่ป็นระบบไฟฟาไป
หมดแลว้นะ พอเรอืผา่นมา ยามสะพานกจ็ะเห็น เขาก็
ต้องหยดุสญัญาณจราจรของรถท่ีตอ้งข้ามสะพาน จาก
น้ันจึงคอ่ยเปิดสะพานเพ่ือให้เรอืผา่นไปได้ 
 ทีนี ้คณุลองคดิดสูว่ิา สะพานแตล่ะสะพานสรา้งข้ึน
โดยสถาปนกิหนึง่คน พอจะจินตนาการออกไหมว่า บ้าน
เลก็ๆ แตล่ะหลงัท่ีสรา้งข้ึนสำหรบัยามสะพานนัน้เป็น
เหมือนอัญมณเีลยนะ เพราะสถาปนกิจะตอ้งลงแรงมาก
ลงไปในนัน้ ตอนนีใ้นอัมสเตอรด์มัมีสะพานและ bridge 
house เยอะมาก ท่ีสะสมมาจากทุกๆ ศตวรรษและยงัมี
ย่านใกลเ้คยีงในละแวกนัน้ดว้ย ถา้หากระบบเปิดสะพาน
เปลีย่นเป็นระบบดจิิตลัแลว้ เรากมี็แผนจะทำโรงแรม
ขนาดใหญเ่ชียวละ่ เพราะเราจะแปลงโฉม bridge house 
เหลา่นีใ้ห้กลายเป็นโรงแรม หมายความว่า คณุจะไม่ได้
เพียงแคห้่องโรงแรมตัง้แตส่มัยเม่ือศตวรรษท่ี 17 จนถงึ
ปจัจุบันนีเ้ท่านัน้ แตย่งัอยูใ่นทุกมุมเมืองดว้ย ท้ังทาง
เหนอื ใต ้ออก ตก ท้ังหมดเช่ือมตอ่กนัดว้ยนำ้ เรยีกไดว่้า
นีจ่ะกลายเปน็หอ้งโรงแรมเลก็ๆ แบบ stand alone นัน่เอง 
 
art4d: โครงการนียั้งอยู่ในข้ันของกระบวนการคิด หรอื
พัฒนาไปไกลถึงข้ันไหนแล้ว? 
SO: ถา้ทุกอยา่งไปไดส้วย เราจะสรา้ง bridge house 7 
แห่งท่ัวเมือง ให้เป็นห้องของโรงแรม ซ่ึงเราจะเรยีกมัน
วา่ ‘Sweets’ sweet ในความหมายเหมือนลกูกวาดท่ีเรา
กนิๆ กนั และเราวางแผนจะทำโปรเจ็คตน์ีก้บัสถาปนกิ 
Matthijs Bouw 
 
art4d: แล้วคุณวางแผนจะทำเสรจ็กันเมือ่ไหร?่ 
SO: ช่วงตน้ปี 2014 นี ้
 
art4d: ฟงดนูา่ตืน่เตน้มากเลยทเีดยีว 
SO: ใช่คะ่ เพราะคณุจะตอ้งทำวิจัยเกีย่วกบับรเิวณนัน้ 
อยา่งเช่นคณุจะสง่แขกไปทานอาหารเช้าหรอืดนิเนอร์
ทีไ่หนด ีหรอืละแวกนัน้มีอะไรนา่สนใจเป็นพิเศษหรอื
เปลา่ ซึง่นีม่นัใหม้มุมองใหม่ๆ  เกีย่วกบัเมอืงนีแ้กฉ่นัดว้ย 
 
art4d: เชน่นัน้จรงิๆ แล้ว นีก็่จะเป็นเพียงแค่ห้องพัก
เทา่นัน้ ส่วนบรกิารอ่ืนๆ แขกทีม่าพักตอ้งเข้าไปในเมอืง 
ถูกไหม? 
SO: ถกูเผงเลย 
 
art4d: เป็นโปรเจค็ตท์ีน่า่สนใจมาก คุณอยากฝากอะไร
เพ่ิมเตมิเก่ียวกับโปรเจค็ตน์ีไ้หม? 
SO: ฉันตืน่เตน้มากท่ีจะทำโปรเจ็คตน์ี ้ซ่ึงฉันคดิว่าในแง่
ของสงัคมวิทยา โปรเจ็คตน์ีน้า่สนใจมากๆ ตรงท่ีตอ้งทำ
วจัิยเกีย่วกบัสถาปัตยกรรมเกีย่วกบับรบิท คณุจำเป็น
ต้องรูจั้กกบันัน้ๆ ให้ดมีากๆ เพ่ือท่ีจะสามารถสง่แขกไป
ตามท่ีตา่งๆ ได ้และนีก่จ็ะเป็นโปรเจ็คตห์ลดุโลกอีกครัง้
หนึง่ ซ่ึงใช้งานไดจ้รงิและทำความสะอาดไดง้า่ยๆ โดย
เรอื อะไรทำนองนัน้ (หัวเราะ)  
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