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	 เทยีบกบังานออกแบบกราฟกิประเภทอืน่ๆ	
กราฟกิเพือ่สือ่สารขอ้มลูจะคอ่นขา้งเนน้หนกัไปทาง
เทคนคิและประโยชนใ์ชส้อยอยูม่าก	ทำใหอ้าจจะดไูม่
หวอืหวาตืน่ตาเหมอืนกบักราฟกิในงานอยา่งแบรนดด์ิง้ 
หรอืโฆษณา	ดว้ยในการออกแบบกราฟกิขอ้มลูนัน้ไม่
เกีย่วเนือ่งกบัลวดลายแปลกตาตามสมยันยิม	หรอืการ
ปลดเปลือ้งทางอารมณข์องผูอ้อกแบบ	แตเ่ปน็เรือ่ง
ของความเพียรในกระบวนการแปลความจากขอ้มูล	
มาสูแ่ผนภาพ	ขอ้มลูทีม่กัจะซบัซอ้นหรอืบางครัง้มี
ลกัษณะเปน็นามธรรม	ในงานทีก่ระบวนการดงักลา่ว
เปน็ไปดว้ยด	ีแผนภาพทีไ่ดม้านอกจากจะเขา้ใจงา่ย	
เปน็ประโยชนแ์ลว้	บอ่ยครัง้ยงัเปน็งานกราฟกิทีม่คีวาม
งามอยูใ่นตวัเองอกีดว้ย	ในทางกลบักนั	แผนภาพที่
ออกแบบผดิพลาด	อาจนำไปสูก่ารสญูเสยีของชวีติ	หรอื
ในกรณขีองอดตีประธานาธบิด	ีอลั	กอร	์ความผดิพลาด
ของแผนภาพหมายถงึความพา่ยแพใ้นการเลอืกตัง้	
และการเปลีย่นชะตาของประวตัศิาสตรโ์ลก	อาจจะเปน็
ดว้ยเหตทุีก่ลา่วมา	นกัออกแบบกราฟกิในกระแสหลกั
จงึไมใ่ครจ่ะไยดกีราฟกิขอ้มลู	เชือ่วา่ตอ้งเปน็พวก
อจัฉรยิะทางคอมพวิเตอร	์คลัง่ตวัเลขเทา่นัน้	จงึเหมาะ
จะทำหนา้ทีน่ี้	
	 หลงัจากจบปรญิญาเอกทีม่หาวทิยาลยั	Political	
de	Milano	ทีเ่มอืงมลิาน	Dr.	Gaia	Scagnetti	ยา้ยไป
ทำ	Post	Doctoral	Degree	ตอ่ที	่MIT	พรอ้มๆกบัความ
หลงใหลในการออกแบบสือ่สารขอ้มลูซึง่เธอคน้พบใน
ระหวา่งการทำปรญิญาเอก	แตเ่มือ่เธอไปถงึ	ผูค้นที	่
MIT	กลบับอกใหเ้ธอเลกิลม้ความตัง้ใจทีจ่ะทำวจิยั
เกีย่วกบัการแปลขอ้มลูมาสูแ่ผนภาพ	พวกเขาบอกกบั
ฉนัวา่	“ในเรือ่งนีไ้มม่อีะไรเหลอืใหฉ้นัพดูถงึอกีแลว้	
เพราะถา้มนัจะม	ีJohn	Maeda	และ	Edwards	D.	Tufte 
กค็งจะพดูถงึไปจนหมดสิน้เสยีแลว้”	นา่ดใีจที	่Scagnetti 
ไมไ่ดเ้ชือ่ตามคำบอกนัน้	ในทางตรงขา้ม	Scagnetti	
กลบัมุง่ทำงานทีส่ะทอ้นถงึความเชือ่ทีว่า่	การออกแบบ
เพือ่สือ่สารขอ้มลูนัน้ไมเ่พยีงแตท่ำหนา้ทีแ่ปลความ
หมายของขอ้มลูใหม้าสูร่ปูธรรมทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยขึน้	แต่
กระบวนการออกแบบสามารถทำใหเ้ราคน้พบคำตอบ
บางอยา่งในขอ้มลูเหลา่นัน้	เธอเชือ่วา่การออกแบบ
สามารถชว่ยใหเ้ราจัดการและตอบรับกบับริบทปจัจุบนั
ทีเ่ตม็ไปดว้ยความซบัซอ้น	ความไมแ่นน่อน	และ
สถานการณท์ีย่ากตอ่การคาดเดาได้	
	 ใครจะคาดเดาวา่	สิง่ที	่Scagnetti	หลงใหลจน	
เจา้ตวัเรยีกวา่	‘ตดิ’	นัน้	บดันีไ้ดแ้พรก่ระจายไปสูผู่ค้น
แทบจะทกุสาขาอาชพี	ซึง่	Scagnetti	มองวา่มนันา่จะ
เริม่ขึน้เมือ่หา้ปทีีแ่ลว้	“ในตอนทีฉ่นัเริม่ตน้	twitter	กบั
ผูค้นทีห่ลงใหลในความซบัซอ้นของขอ้มลูเหมอืนๆกนั	
เรามกีนัอยูไ่มก่ีส่บิคน	ตอนนีม้อียูก่วา่พนัคน	อยา่ลมืนะ
วา่คนทีท่ำงานดา้นนีแ้ตไ่มใ่ช	้twitter	มอีกีเทา่ไหร”่		
	 การเตบิโตและแพรก่ระจายของอาการ	‘ตดิ’	นี	้
ถกูทำใหเ้หน็ชดัเจนในหนึง่ในผลงานของ	Scagnetti	ที่
จดัแสดงในนทิรรศการชือ่	On	the	Addiction	to	Dia-
gram	ซึง่เพิง่จะจบไปเมือ่เรว็ๆนีท้ี	่WTF	Gallery	กรงุ-
เทพฯ	ผลงาน	History	of	Addiction	ซึง่มองเผนิๆอาจ
จะทำใหผู้ช้มนกึถงึกราฟกิรว่มสมยัทีอ่าจจะพบเหน็ได้
ในรา้นอาหารเก๋ๆ สกัแหง่หนึง่	ดว้ยรปูแบบและสสีนัที่
สวยงามของทรงกลมขนาดตา่งๆ	แตเ่มือ่เริม่อา่นชิน้งาน
จงึจะไดเ้หน็วา่	History	of	Addiction	เปน็แผนภาพที่
เลา่ถงึจดุเริม่ตน้	พฒันาการและการคบืคลานไปสูส่าขา
ตา่งๆของการสือ่สารดว้ยภาพ	ผา่นชิน้งานสำคญัๆ			
ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั	งานทีม่ผีลตอ่จดุผกผนัของ
ศาสตรแ์หง่การสือ่สารนี	้รวมไปถงึสิง่ที	่Scagnetti	
มองวา่นา่จะเกดิขึน้ในอนาคตถกูพลอตออกมาบนฝา
ของกลอ่งทรงกระบอกกลม	การเลอืกใชเ้ชฟวงกลมนัน้
นอกจากจะทำใหเ้หน็ถงึการเดนิทางจากจดุหนึง่ไปสู่
อกีปลายหนึง่แลว้	ยงัทำใหเ้หน็ถงึความเคลือ่นไหว		
ตอ่เนือ่งเชือ่มโยงของงานแตล่ะชิน้ทัง้ภายในรม่สาขา

เดยีวกนั	และสาขาอืน่	Scagnetti	กำลงับอกกบัผูช้ม
งานวา่นีค่อืชัว่ขณะหนึง่ของปรากฏการณท์ีจ่ะยงั
เคลือ่นทีแ่ละแปรเปลีย่นตอ่ไป	งานออกแบบชิน้นีเ้ปน็
ตวัอย่างของการใชเ้ทคนิค	macro	และ	micro	ไดเ้ปน็
อย่างด	ีในระดบั	macro	แผนภาพ	History	of	Addic-
tion	บอกเลา่ถงึพัฒนาการในภาพรวม	ความหนาแน่น
ทีค่อ่ยๆเพิม่ขึน้ตามเวลาในแตล่ะรม่สาขา	และความ
เวิง้วา้งวา่งเปลา่ในบางพืน้ที	่ในสาขาสงัคมศาสตร	์การ
ใชส้ถติเิพือ่วเิคราะหส์รา้งขอ้โตแ้ยง้ทางสงัคมอาจจะ
ไมใ่ชเ่รือ่งใหม	่แตก่ารแสดงสถติผิา่นกลวธิกีารสือ่สาร
ดว้ยภาพนัน้ทำหลกัฐานเหลา่นัน้มรีปูธรรมทีช่ดัเจนขึน้ 
หรอืแมแ้ตใ่นสาขาสือ่สารมวลชนกด็	ีจะเหน็ไดว้า่การ
ใชแ้ผนภาพนัน้ไดเ้ขา้มามบีทบาทมากขึน้กวา่ทีเ่ปน็
อยูแ่ลว้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ความเชือ่เรือ่งคนไม่
อา่นหนงัสอืมมีากขึน้	การใชแ้ผนภาพหรอืแผนภมูิ
อาจเปน็วธิหีนึง่ทีท่ำใหค้นเสพขา่วสารไดง้า่ยและเรว็
ขึน้	ฉนัไมม่คีำอธบิายสำหรบัพืน้ทีว่า่งภายใตร้ม่ของ
การวจัิยเชงิวชิาการนอกจากคำถามวา่ทำไมจึงเปน็
เชน่นัน้	ในระดบั	micro	ผูช้มสามารถเขา้ถงึชิน้งาน
แตล่ะชิน้ไดใ้นเชงิลกึ	ดว้ยการเปดิฝาทรงกระบอกออก
เพือ่อา่นรายละเอยีดของงานนัน้ๆทีต่ดิไวด้า้นในฝา	
และถา้ตอ้งการขอ้มลูทีล่กึยิง่ขึน้กส็ามารถหาไดผ้า่น
ควิอาร์โคดภายในกลอ่ง	งานออกแบบของ	Scagnetti	
เตอืนเราวา่เลเยอรน์ัน้เปน็เทคนคิทีม่พีลงัในกำหนด-
การเขา้ถงึของขอ้มลู	ไมใ่ชเ่พยีง	feature	หนึง่ในโปร-
แกรม	Adobe	Illustrator	เทา่นัน้	
	 นทิรรศการนีจ้ดัขึน้ทีช่ัน้สองและสามของแกล-
เลอรี	่งานทัง้หมดบนชัน้สามเปน็เรือ่งเกีย่วกบัเมอืง	
ทัง้สิน้	ผลงานชือ่	City	Murmur	เปน็งานที	่Scagnetti	
ทำรว่มกบัทมีทีส่เปนและอเมรกิาในป	ี2007	และ	2009 
ตามลำดบั	Web	Application	นีท้ำงานดว้ยการสแกน
แหลง่ขา่วประเภทตา่งๆ	เพือ่รวบรวมทกุสิง่อยา่งทีม่ี
การพดูถงึเกีย่วกบัเมอืง	New	Orleans	บนเวบ็	จากนัน้
มนัจะทำการสรา้งแผนทีเ่มอืงขึน้จากขอ้มลูเหลา่นัน้	
เมอืง	New	Orleans	ทีถ่กู	map	โดย	City	Murmur	จงึ
ไมใ่ชร่ปูแทนของอาคาร	ถนน	หรอืสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ	
แตค่อืการรายงานสิง่ทีก่ำลงัเกดิขึน้กบัชวีติจรงิๆของ
ผูค้นทีม่ตีวัตนๆทีอ่ยูใ่นเมอืงนัน้	ความเชือ่มโยงและ
ความหมายของเมอืงกบัผูค้นถกูนำเสนอผา่นโยงใย
แหง่เรือ่งราว	City	Murmur	เปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ทีีใ่นการ
ทำความเขา้ใจกบัแนวคดิของ	Scagnetti	ในประเดน็
ของความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัเมอืง	ซึง่ปรากฏอยูใ่น
งานทัง้หกชิน้บนชัน้นี	้นอกจาก	City	Murmur	แลว้
งานทีเ่หลอืเปน็งานออกแบบที	่Scagnetti	สรา้งขึน้
เพือ่นทิรรศการนีโ้ดยเฉพาะ	ซึง่กค็งไมน่า่แปลกใจที่
เธอเลอืกกรงุเทพฯ	อนัเปน็บา้นของเธอในวนันีเ้ปน็
สาระ	“ฉนัรกัความเปน็เมอืง	แตท่ีส่ำคญักวา่นัน้	ฉนั
เชือ่วา่เมอืงเกดิจากคน”	
	 เมือ่ผนวกความรกัในเมอืงเขา้กบัความสงสยัใคร่
รูท้ีเ่ธอเชือ่วา่กราฟกิและอะไรบางอยา่งสามารถให	้		
คำตอบได	้Scagnetti	จึงใชง้านออกแบบเปดิประเดน็
คำถามทีเ่ธออยากรูเ้กีย่วกบัผูค้นทีท่ำใหก้รงุเทพฯเปน็	
กรงุเทพฯทีเ่ธอรูจ้กัและใชช้วีติ	งานออกแบบ	Bang-
kok	as	Byzantium	Where	are	you?	และ	How	many 
are	you?	เปน็ตวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็วา่การออกแบบ
ปฏิสมัพนัธไ์มจ่ำเปน็ตอ้งถกูจำกดัอยูก่บัเทคโนโลยดีจิ-ิ
ตอล	นบัจากวนัเปดินทิรรศการจนถงึวนันี	้งานทัง้สาม
ชิน้มหีนา้ตาทีเ่ปลีย่นไป	การเปลีย่นแปลงอนัเปน็ผล
จากการโตต้อบระหวา่งผูช้มกบัชิน้งาน	หรอือาจจะ
เรยีกวา่	การรว่มกนัสรา้งกว็า่ได้	
	 Bangkok	as	Byzantium	เปดิประเดน็ดว้ยแผน-
ภาพโยงใยความสมัพันธข์องคนรอบๆตวัของคาแร็ค-
เตอร	์‘g’	(เพือ่ตามใจเจา้ของงานเราจะสมมตุวิา่เรา
ไมรู่ว้า่	‘g’	หมายถงึใคร)	ผูช้มงานไดร้บัหนา้ทีใ่หห้าชือ่
ของตวัเองใหเ้จอบนแผนภาพที	่Scagnetti	สรา้งไว	้	
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ตอ่ดว้ยการเปดิเผยความสมัพนัธข์องตวัเองกบัคนอืน่ๆ
บนแผนภาพ	ดว้ยการลากเสน้เชือ่มชือ่สองชือ่เขา้ดว้ย
กนั	เสน้สายทีผู่ช้มใชจ้ะบอกวา่ความสมัพนัธน์ัน้เปน็
ไปในลกัษณะใด	แนน่อนวา่	เวลาและการมสีว่นรวมของ
ผูช้มงานทำใหแ้ผนภาพ	Bangkok	as	Byzantium			
ซบัซอ้นขึน้เรือ่ยๆ	บางคนออกแบบเสน้ขึน้มาใหมท่ี่
แทนความสมัพนัธไ์ดด้กีวา่เสน้ทีน่กัออกแบบใหม้า	มี
กระจกุของแผนภาพเลก็ๆของคนทีม่าชมงานทีรู่จ้กั
กนัเองแตไ่มรู่จ้กัเกีย่วเนือ่งกบัใครคนอืน่ถกูสรา้งขึน้
ขา้งๆแผนภาพเดมิ	Scagnetti		เลา่วา่	Bangkok	as	
Byzantium	ทำใหค้วามแตกตา่งระหวา่งกรงุเทพฯกบั
เมอืงอืน่ๆ	อยา่งมลิานทีเ่ธอเตบิโตขึน้มาปรากฏเปน็	
รปูธรรมทีช่ดัเจน	“ทีก่รงุเทพฯทกุคนรูจ้กักนัหมด	บางที
เวลาฉันพบใครใหม่ๆ แลว้ฉนักจ็ะประหลาดใจวา่เขาหรอื
เธอรูจ้กัใครบางคนทีฉ่นัรูจ้กัเสมอๆ	ซึง่มนัไมเ่ปน็อยา่ง
นัน้เลยทีม่ลิาน	ฉนัเคยสรา้งงานคลา้ยๆกนันีท้ีม่ลิาน
และมนัออกมาแตกตา่งๆกบังานทีก่รงุเทพฯนีม้ากๆ”		
	 ในงาน	Bangkok	as	Byzantium	Where	are	
you?	และ	How	many	are	you?	คนกรงุเทพฯ	และ
เมอืงกรงุเทพฯ	ถกูแทนคา่ดว้ยจดุจากหวัเขม็หมดุ		
พืน้ทีส่ตีา่งๆและแบบอกัษร	งาน	900	steps	และ	Pano-
rama	ดงึผูช้มกลบัมาสูค่วามเปน็จรงิมากขึน้	กรงุเทพฯ 
ในงานสองชิน้นีด้คูุน้เคย	สามญั	จนอาจจะเรยีกไดว้า่
จดืชดื	แตฉ่นักลบัมองวา่นัน่คอืความนา่สนใจของมนั	
ในขณะทีภ่าพของกรงุเทพฯบนโปสการดท์อ่งเทีย่วนัน้
เลอืกทีจ่ะเลา่เรือ่งของเมอืงในมมุทีม่รีากเหงา้แหง่อดตี 
ความรุง่เรอืง	สสีนั	ลวดลายประดบัประดา	เสนห่ต์ะวนั-
ออก	ทวา่ในความเปน็จรงิแลว้	ถนนหนทางและยา่น
ตา่งๆในกรงุเทพฯไมไ่ดม้สีภาพตามนัน้ไปเสยีทกุที	่ภาพ	
ถา่ยสองชดุนี	้Scagnetti	ถา่ยทีบ่รเิวณเอกมยั	แตม่นัก็
อาจจะเปน็ทีไ่หนกไ็ดอ้ยา่ง	สะพานควาย	งามวงศว์าน	
หรอืในพืน้ทีอ่ืน่ๆทีเ่รือ่งเลา่บนโปสการด์นัน้ดจูะไม	่
เดน่ชดัเทา่กบัความกระดา้ง	รบีเรง่	และดาษดืน่	
	 เทยีบกบังานชิน้อืน่ๆ	งานสองชิน้นีห้ลงันีอ้าจจะ
มลีกัษณะเปน็เชงิทดลองมากกวา่	แตท่ีไ่มต่า่งไปจาก
งานชิน้อืน่ของ	Scagnetti	กค็อืการทีเ่มือ่ดแูลว้	เราจะ

อดไมไ่ดท้ีจ่ะตัง้คำถามเกีย่วกบัแงม่มุตา่งๆในการสรา้ง
ภาพเพือ่เปน็ตวัแทนอะไรสกัอยา่ง	900	steps	และ	
Panorama	ทำหนา้ทีท่า้ทายมมุมองของพระเจา้	ซึง่
ถกูใชเ้ปน็ตน้แบบในการสรา้งแผนทีท่ัว่ๆไป	เมือ่มอง
จากมมุทีส่งูกวา่	ความยุง่เหยงิและซบัซอ้นของชวีติ
ประจำวนัในเมอืงกรงุ	คอนกรตีทีแ่ตกบิน่	สายตาสงสยั
ใครรู่ท้ีม่องกลบัมาเมือ่ถกูจอ้งมอง	ยอ่มจะถกูคดักรอง
ออกไป	ตามคตแิละวถิปีฏบิตัใินศาสตรแ์หง่การสรา้ง
แผนที	่งานของ	Scagnetti	สองชิน้นีจ้งึกำลงับอกเราวา่ 
“ดนูะ	กราฟกิขอ้มลูอาจะทำใหเ้ชือ่อะไรผดิๆได	้แตม่นั
กอ็าจจะทำใหเ้รารูแ้จง้ไดเ้ชน่กนั”	
	 สองสปัดาหห์ลงัจากงานวนัเปดินทิรรศการ	ฉนั
ไดม้โีอกาสกลบัไปทีแ่กลเลอรีอ่กีครัง้หนึง่	กบั	Scagnetti	 
ความวา่งเปลา่และสงบเงยีบของแกลเลอรีใ่นชว่งบา่ย
ทำใหฉ้นัไดม้โีอกาสดงูานของ	Scagnetti	ไดอ้ยา่งมี
สมาธขิึน้	เกบ็รายละเอยีดเลก็ๆนอ้ยๆทีพ่ลาดไปใน		

คนืวนังาน	อยา่งเขม็หมดุในงาน	Where	are	you?	และ 
How	many	are	you?	ทีถ่า้ไมส่งัเกตดีๆ อาจจะไมเ่หน็
วา่มนัถกูเรยีงไวต้ามแนวตัง้ทัง้สองขา้งของชิน้งาน	
โดยมตีวัเลขกำกบัอยูข่า้งๆ	ทัง้นีเ้พือ่ให	้Scagnetti	รูว้า่
เขม็ดา้นไหนโดนดงึไปมากกวา่	และโดนดงึไปเทา่ไหร	่
แตอ่าจจะเปน็เพราะวา่มคีนพลาดเหมอืนฉนัอยูห่ลาย
คน	เขม็หมดุจงึโดนดงึไปอยา่งคอ่นขา้งสะเปะสะปะ	
ทำให	้Scagnetti		ตอ้งมาจดัระเบยีบเจา้เขม็ทีเ่หลอื		
อยู	่ในทกุๆบอรด์	จนถงึวนันี	้ฉนัไมอ่าจลมืภาพของ	
Scagnetti	ทีค่อ่ยๆบรรจงเรยีงเขม็ทีเ่หลอืลงไปในทีม่นั
ควรจะอยู	่ซึง่ตา่งไปภาพของเธอ	สหีนา้และนำ้เสยีง
เวลาที	่Scagnetti	เลา่ถงึชิน้งานแตล่ะชิน้	ทวา่ในความ
แตกตา่งนัน้	ภาพทัง้สองภาพกำลงัเลา่เรือ่งเดยีวกนั	
ซึง่สะทอ้นออกมาในชือ่ที	่Scagnetti		ตัง้ใหก้บันทิรรศ-
การของเธอ	คงไมม่อีะไรเหมาะสมไปกวา่	‘On	The	
Addiction	To	Diagrams’	อกีแลว้ 
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 Compared to other genres of graphic commu-
nication 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 unpre-
dictable 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 

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 await-
ing 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 topo-
graphical 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 rela-
tionships 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 rela-
tionships, 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- WTF Café Gallery 

wtfbangkok.com 

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 com-
plexity 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’. 
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