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	 ในยคุปัจจบุนั	ไม่เฉพาะแต่วงการธรุกจิทีม่กีารสร้างจดุขายและภาพลกัษณ์เพือ่ให้ธรุกจิของตนอยูร่อดและมกีารพฒันา	แม้กระทัง่	
“เมือง”	ต่างๆ	บนโลกก็ใช้การสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปเพื่อดึงดูดผู้คน	 เม็ดเงิน	การลงทุน	และการพัฒนาใน
ประเทศหรอืเมอืงนัน้ๆ	บางเมอืงมจีดุเด่นในเรือ่งการรกัษาสภาพแวดล้อม	(Green	Environment)	เช่น	เมอืงโคเปนเฮเกน	(Copenhagen)	
สตอคโฮล์ม	(Stockholm)	ออสโล	(Oslo)	บางเมืองก็โดดเด่นทางด้านธุรกิจ	การเงิน	ธนาคารและเป็นแหล่งระดมทุนที่ส�าคัญของโลก	เช่น	
นิวยอร์ก	(New	York)	ฮ่องกง	(Hong	Kong)	สิงคโปร์	(Singapore)	บางเมืองใช้จุดขายในเรื่องของการเป็นธุรกิจบันเทิงครบวงจร	เช่น
ลาสเวกัส	(Las	Vegas)	แต่ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แล้ว	มีหลายเมืองที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนา
เมืองไปให้มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์		เช่น	เมืองโทรอนโต	(Toronto)	ดับบลิน	(Dublin)	บาร์เซโลน่า	(Barcelona)	และ
อัมสเตอร์ดัม	(Amsterdam)	เป็นต้น	
	 บาร์เซโลน่าจัดเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม	 ศิลปวัฒนธรรม	 ที่สร้างสีสันแห่งจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์ให้กับโลก	 และเพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจของเมืองและเสริมสร้างให้ประเทศสเปนแข็งแกร่งขึ้น	 นโยบายของการเป็นเมือง
แห่งความคิดสร้างสรรค์	(Creative	City)	ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นแนวนโยบายปฏิรูปหลักของเมืองอย่างจริงจัง	บาร์เซโลน่าจึงจัดได้ว่า
เป็นอีกเมืองหนึ่งของโลกที่น่าจับตามองในแง่ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (Creative	
Economy)	

ปัจจัยที่ท�ำให้บำร์เซโลน่ำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์

1. กำรสนับสนุนจำกสภำเทศบำลเมืองบำร์เซโลน่ำ

	 สภาเทศบาลของเมืองบาร์เซโลน่า	ภายใต้การน�าของนายกเทศมนตรี	นาย	Jordi	Hereu	วางเป้าหมายให้บาร์เซโลน่าเป็นเมือง
หลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางความคิดสร้างสรรค์ของสเปนและของยุโรปตอนกลางโดยให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ	ดังนี้		

การสนับสนุนทางด้านนโยบายหลักของเมือง (Creative Policies) 
	 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิทีต่กต�า่และถดถอยของโลกตัง้แต่ปี	2008	นายกเทศมนตรขีองเมอืงบาร์เซโลน่า	นาย	Jordi	Hereu	ประกาศ
นโยบายใหม่ของบาร์เซโลน่าในที่ประชุมว่าด้วยเศรษฐกิจใหม่	 ณ	 กรุงมาดริด	 ประเทศสเปน	 ในเดือนมีนาคม	2009	 โดยพัฒนาเมือง					
บาร์เซโลน่าให้เป็นเมืองหลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์และเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจใหม่	(Capital	of	creativity	and	the	new	economy)	
พร้อมทั้งประกาศว่าบาร์เซโลน่าจะพัฒนาตัวเมือง	 พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของชาวเมืองเพื่อที่จะดึงดูดศิลปินที่
มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานทางด้านต่างๆ	ทั่วโลกมาพักอาศัยและสร้างผลงานที่บาร์เซโลน่า	ทั้งนี้เพื่อจะท�าให้เมืองบาร์เซ
โลน่าเป็นหนึ่งในเมืองหลักที่ช่วยผลักดันให้ประเทศสเปนมีความเข้มแข็งและก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้	
	 นอกจากนี้นายกเทศมนตรี	Jordi	Hereu	ยังได้ร่วมมือกับนายกเทศมนตรีเมืองมาดริด	Alberto	Ruiz-Gallardon	จัดการประชุม
วเิคราะห์ถงึนโยบายดงักล่าวซึง่จะมกีารผลกัดนัและร่วมมอืกนัในระดบัทวภิาคขีองทัง้สองเมอืง	เพือ่เพิม่ความเข้มแขง็ให้กบัโครงสร้างทาง
สังคม	โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	เปลี่ยนรูปแบบและเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับความความร่วมมือกันของประชาคมเมือง	รวมถึงการสร้าง
พันธสัญญาที่ให้เมืองมาดริดและบาร์เซโลน่าเป็นจุดเชื่อมโยงของความเป็นประชาคมเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่	
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การสนับสนุนทางด้านการวางกลยุทธ์ (Strategic Policies) 
	 สภาเทศบาลเมอืงบาร์เซโลน่าจดัให้มโีครงการและองค์กร
สนับสนุนที่จะผลักดันให้นโยบายเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์
ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น	ซึ่งโครงการหลักๆ	ได้แก่	
	 1.	Risk	Capital	Funds	for	Cultural	Projects	เป็นองค์กร
ทีจ่ดัตัง้ส�าหรบัวางกลยทุธ์ในระดบัมหภาค	เพือ่พจิารณาว่ามติทิาง
วฒันธรรมด้านใดทีค่วรจะน�ามาเป็นแนวคดิในการสร้างสรรค์หลกั
ประจ�าปี	เช่น	ในปี	2002	ได้ตั้งให้เป็นปีของ	Gaudi	เพื่อที่จะร�าลึก
ถึงผลงานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่	
Gaudi	 ได้บรรจงสร้างไว้ให้กับบาร์เซโลน่า	ปี	2003	 ได้จัดเป็นปี
ของการออกแบบ	เพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการออกแบบซึ่ง
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของบาร์เซโลน่า	 ปี	
2005	เป็นปีของหนงัสอืและการอ่าน	เพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุอตุสาหกรรม
สิ่งพิมพ์และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับชาวเมือง	ปี	2007	เป็นปี
แห่งวิทยาศาสตร์	 เพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์แห่งศิลป์รวมเข้า
กบัวทิยาศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานหรอืนวตักรรมใหม่ในแขนง
ต่างๆ	 ส�าหรับปีถัดไป	 ทางสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่าจะให้
ความสนใจไปยังด้านมัลติมีเดีย	(multimedia)	 ศิลปะการแสดง	
(performing	arts)	และศิลปะพลาสติก	(plastic	arts)
	 2.	The	Fundacio	Barcelona	Cultura	เป็นองค์กรกลาง
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างภาคธุรกิจ	 อุตสาหกรรมและภาคศิลปวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค์	

การสนับสนุนทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure)  
	 สภาเทศบาลเมืองบาร ์เซโลน่าได้ออกนโยบายด้าน
สาธารณูปโภคและปัจจัยพื้นฐานต่างๆ	 เพื่อที่จะสนับสนุนให้การ
ด�าเนินนโยบายหลักของเมืองคือการท�าให้บาร์เซโลน่าเป็นเมือง
หลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้การ
สนับสนุนข้อตกลงเรื่องการอพยพเข้าเมืองเพื่อสร้างสีสันให้เมือง
เตม็ไปด้วยความหลากหลายทางวฒันธรรมและการผสมผสานกนั
ของศิลปะ	 ซึ่งนายกเทศมนตรีก็ได้จัดการลงทุนขั้นพื้นฐานขนาด
ใหญ่และปรับปรุงพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองซึ่งได้แก่ย่าน	Zona	
Franca	ท่าเรือ	ศูนย์ขนส่งสินค้า	รวมถึงพื้นที่สนามฟุตบอลขนาด
เล็กและพื้นที่โดยรอบ	 ซึ่งปัจจุบันถือสิทธิ์ครอบครองโดยสโมสร
ฟุตบอล	F.C.	Barcelona	
	 นอกเหนือจากพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองแล้ว	 สภา
เทศบาลเมืองบาร์เซโลน่ายังจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ทางวฒันธรรมยคุใหม่	เช่น	The	Borne	Cultural	Centre	
ซึ่งมีพื้นที่ถึง	8,000	ตารางเมตร	ครอบคลุมย่านประวัติศาสตร์ของ

เมืองบาร์เซโลน่า	และ	The	Cultural	Centre	for	Design	ซึ่งเป็น
เขตพืน้ทีใ่หม่ของเมอืงจ�านวน	20,000	ตารางเมตร	เพือ่ใช้เป็นพืน้ที่
ส�าหรบัแสดงงานออกแบบในเขตพืน้ทีข่องบาร์เซโลน่าและคาทาโล
เนยี	อกีทัง้ยงัจดัตัง้เขตทีเ่รยีกว่า	22@Barcelona,	The	Innovation	
District	 ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต	Poblenou	 ที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ส�าหรับแสดงนวัตกรรมสินค้าและลาน
กิจกรรมส�าหรับคลื่นลูกใหม่ที่จะมาเป็นพลังขับเคลื่อนความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเมืองบาร์เซโลน่า	 โดยตัวลานกิจกรรมจะ
ครอบคลมุการจดักจิกรรมด้านการศกึษา	ความคดิสร้างสรรค์	และ	
นวัตกรรมใหม่	

2. แรงบนัดำลใจจำกบคุคลต้นแบบทำงด้ำนควำมคดิสร้ำงสรรค์

ในประวัติศำสตร์ 

	 บาร์เซโลน่าเป็นเมอืงทีน่กัสร้างสรรค์มากมายมารวมตวักนั
เพื่อสร ้างผลงานที่ เป ี ่ยมไปด้วยพลังแห่งจินตนาการให้กับ
สถาปัตยกรรมและศิลปะแขนงต่างๆ	 ซึ่งบุคคลส�าคัญสองคนใน
ประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจทีย่ิง่ใหญ่และเป็นพลงัขบัเคลือ่น
ให้บาร์เซโลน่าเป็นเมอืงแห่งความคดิสร้างสรรค์คอืสถาปนกิชือ่ดงั	
Antonio	Gaudi	 และศิลปินผู้สร้างต�านานให้กับวงการศิลปะ	
Picasso	
2.1	Antonio	Gaudi
	 เป็นผู้ที่ปฏิวัติแนวคิดทางสถาปัตยกรรมท�าให้บาร์เซโลน่า
กลายเป็นผลงานทางศิลปะล�า้ค่าอีกชิ้นหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับโลก	
Gaudi	ไม่ได้เป็นเพียงผู้ปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น	เขายังได้ประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ	 ให้กับวงการสถาปัตยกรรมขึ้นหลายอย่างโดยมี
เอกลักษณ์เป็นรูปทรงที่ฉีกออกไปจากกรอบของสถาปัตยกรรม
เดมิๆ	ในทกุชิน้งานของเขา	ผลงานชิน้ส�าคญัๆ	ของ	Gaudi	ได้แก่	
	 2.1.1	La	Sagrada	Familia

ที่มา:	http://artfiles.art.com/images/-/Richard-Nowitz/Night-View-
of-Antoni-Gaudis-La-Sagrada-Familia-Temple-Photographic-
Print-C12676497.jpeg
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เป็นผลงานทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุของ	Gaudi	ซึง่เป็นโบสถ์คาทอลกิ
ตั้งอยู่กลางเมืองบาร์เซโลนา	ที่ออกแบบให้ฉีกไปจากกฎทั่วไปของ
การออกแบบโบสถ์ทั้งหมดและเป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะตัวของ	
Gaudi	เขาได้เปลีย่นแบบโครงสร้างใหม่หมดตามแบบทีเ่ขาคดิขึน้
มาเอง	ปัจจบุนัโบสถ์แห่งนีย้งัสร้างไม่เสรจ็	โดยงานก่อสร้างคบืหน้า
ไปแค่ประมาณร้อยละ	50	 มีก�าหนดก่อสร้างหอคอยทั้งหมด	18	
หอคอย	ปัจจุบันเสร็จไปแล้วเพียง	8	หอคอย	มีการประมาณการ
ว่า	ต้องใช้เวลาอีก	30	ปี	จึงจะสร้างเสร็จทั้งหมด	แม้ว่า	Gaudi	
จะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมกับผลงานนี้เมื่อสร้างเสร็จ	 แต่ผลงานชิ้นนี้
ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลน่าไปแล้ว	
	 2.1.2	Casa	Mila

ที่มา:	http://en.wikipedia.org/wiki/Casa_Mil%C3%A0

ก่อสร้างระหว่างปี	1906-1910	มีลักษณะโครงสร้างเป็นทรงโค้งเว้า
ทางด้านหน้า	เป็นที่ดึงดูดความสนใจอย่างมาก	โครงสร้างท�าจาก
หินธรรมชาติที่น�ามาแกะสลักกันที่บริเวณจุดก่อสร้าง	 ท�าให้เกิด
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว	 ปัจจุบันอาคารนี้ได้ถูกจัดเป็นอาคาร
อนุรักษ์ของโครงการ	UNESCO	World	Heritage	Site
	 2.1.3	Park	Guell

ที่มา:	 http://phlogthat.files.wordpress.com/2007/10/park-guell-	
	 house.jpg
	 http://davislove.files.wordpress.com/2009/01/park20guell202.jpg
	 http://phlogthat.files.wordpress.com/2007/07/img_0859-1.jpg
	 http://www.hgvs.org/Barcelona08/images/guell.jpg

มีลักษณะเป็นเมืองในสวน	ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงบริเวณชานเมือง	มี
ลักษณะคล้ายเมืองในเทพนิยาย	มีปราสาท	บันได	น�้าพุ	ลานชม
วิว	ส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยเซรามิกหลากสี	จิตวิญญาณของความ
รกัในงานสถาปัตยกรรมของสถาปนกิผูน้ีถ้กูส่งผ่านทางผลงานของ
เขาที่กระจายอยู่ทั่วเมืองบาร์เซโลน่าซึ่งได้กลายเป็นจุดนัดพบของ
นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนเมืองนี้	 อีกทั้งยังเป็นจุดค้นหาตัวตน	
ความหมาย	และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ให้กับ
วงการสถาปนิก	

2.2	Picasso	
	 ปาโบล	รูอิซ		ปีกัสโซ	(Pablo	Ruiz	Picasso)	จิตรกรเอก
ของโลก	 เป็นบุคคลที่นิตยสาร	TIME	 ยกย่องให้เป็นศิลปินที่มี
พรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่	20	 ภาพ
เขียนของปีกัสโซแบ่งเป็นช่วงต่างๆ	ได้ดังนี้
	 2.2.1	Before	1901	(ยุคก่อนปี	ค.ศ.	1901)	ปิกัสโซฉายแวว
การเป็นศิลปินระดับโลกตั้งแต่เด็ก	 โดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บิดาของ			
ปีกัสโซก�าลังวาดรูปนกพิราบอยู่นั้นก็นึกได้ว่าต้องออกไปท�าธุระ
นอกห้อง	สิง่ทีน่่าทึง่กไ็ด้เกดิขึน้เมือ่ปีกสัโซได้เข้ามาในห้องและวาด
ภาพนกพริาบตวันัน้ด้วยมอืของเขาเองต่อจากบดิาจนเสรจ็	ซึง่ภาพ
นั้นสมบูรณ์และมีพลังมากกว่าที่บิดาวาด	 ต่อมาปิกัสโซมักจะน�า
นกพริาบนัน้เป็นแรงบนัดาลใจในงานศลิปะของเขาในหลายๆภาพ	
และเป็นที่มาของสัญลักษณ์นกพิราบแห่งสันติภาพ	 (Dove	of	
Peace)	อันโด่งดังนั่นเอง

Title:	Blue	Dove
Artist:	Pablo	Picasso			
Year:	1961
ที่มา:	 http://free-spiritblog.com/wordpress/wp-content/	 	
	 uploads/2009/05/Blue-Dove.jpg

 
	 2.2.2	Blue	Period	1901-1904	(ยุคสีน�้าเงิน)	 ในยุคนี้				
ปิกัสโซใช้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน�้าเงินเพื่อแสดงถึงความ
อดอยาก	 แร้นแค้น	 ความเศร้า	 เย็นชา	 ซึ่งสอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงทางด้านสงัคมและวฒันธรรมในเมอืงบาร์เซโลน่าและ
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ยุโรป	โดยมีผลงานที่เด่นๆ	ในช่วงนี้	เช่น	

Title:	Evocation,	the	burial	of	Casagemas
Artist:	Pablo	Picasso
Year:	1901
ที่มา:	http://pablo-picasso.paintings.name/blue-period/

 
	 2.2.3	Rose	Period	1904-1906	(ยุคสีชมพู)	 เป็นยุคที่				
ปิกสัโซเริม่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้สโีทนร้อน	แสดงออกในรปู
ของความร่าเริง	สดใส	อบอุ่น	โดยใช้สีชมพูเป็นพื้นฐาน	

Title:	Garçon	à	la	pipe
Artist:	Pablo	Picasso
Year:	1905
ทีม่า:	http://en.wikipedia.org/wiki/Gar%C3%A7on_%C3%A0_la_pipe

	 2.2.4	African	-	Influenced	Period	1907-1909	(ยคุแอฟรกินั)	
งานของปิกัสโซในช่วงแอฟริกันนี้	 ได้แรงบันดาลใจมาจากงาน
ประดิษฐ์สไตล์แอฟริกัน	 ซึ่งอิทธิพลของงานในช่วงนี้ได้น�าไปสู่ต้น
ก�าเนิดของผลงานชิ้นเอกในยุคบาศกนิยมต่อไป	

Title:	Les	Demoiselles	d’Avignon
Artist:	Pablo	Picasso
Year:	1907
ที่มา:	http://en.wikipedia.org/wiki/Les_Demoiselles_d%27Avignon

 
	 2.2.5	Cubism	1909-1919	(บาศกนิยม)	ช่วงปลายปี	1906	
ปิกสัโซเริม่แนวคดิการวาดภาพแบบใหม่ด้วยรปูทรงทางเรขาคณติ
โดยช่วงแรกเขาได้ทดลองกบัชิน้งานประตมิากรรมก่อนจะน�ามาใช้
กับงานจิตรกรรม	ผลงานในแบบ	Cubism	ของปิกัสโซ	นับว่าได้
รับการยกย่องและโดดเด่นที่สุดในวงการศิลปะ

Title:	Three	Musicians
Artist:	Pablo	Picasso
Year:	1921
ที่มา:	http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Musicians

      
	 2.2.6	Classicism	and	Surrealism	1920s-1930s	(ยุค
คลาสสิคและเหนือจริง)	ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	1	ปิกัสโซได้เริ่ม
เสนอผลงานในรูปแบบของนีโอคลาสสิคซึ่งมีการสอดแทรก
สญัลกัษณ์ต่างๆ	เพือ่ให้ผูช้มตคีวามถงึความหมายลกึซึง้ในชิน้งาน
ของเขามากขึ้น
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Title:	Guernica
Artist:	Pablo	Picasso
Year:	1937
ที่มา:	http://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(painting)

	 2.2.7	Later	works	1940s-1970s	(ยุคสุดท้าย)	 ในยุคสุด
ท้ายปิกัสโซได้เน้นสร้างผลงานด้านการปั้น	การแกะสลัก	และงาน
พิมพ์	 โดยมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น	 เขาทุ ่มเทพลังและ
จินตนาการลงไปในงานอย่างไม่หยุดยั้งและท�าให้ผลงานเต็มไป
ด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา

Title:	Picasso	sculpture	in	Chicago
Artist:	Pablo	Picasso
Year:	1967
ที่มา:	http://en.wikipedia.org/wiki/File:2004-09-07_1800x2400_
chicago_picasso.jpg

งานสร้างสรรค์ของ	Picasso	และ	Gaudi	แสดงออกถึงพลังแห่ง
จินตนาการอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างสรรค์
แห่งบาร์เซโลน่าและทั่วโลกเป็นอย่างมาก	 และถือเป็นส่วนหนึ่งที่
ท�าให้บาร์เซโลน่าเป่ียมไปด้วยศกัยภาพในการก้าวขึน้เป็นเมอืงแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ชั้นน�าเมืองหนึ่งของโลก

3. พลังของคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเมืองบำร์เซโลนำ 

	 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นข้อได้เปรียบของบาร์เซโลน่า	จาก
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของบาร์เซโลน่า	พบว่าในปี	ค.ศ.	1999	
มชีาวต่างชาตอิาศยัอยูเ่พยีง	ร้อยละ	8	แต่ในปี	2007	ผูเ้ข้ามาอาศยั
ในเมอืงเป็นชาวต่างชาตถิงึร้อยละ	16	จากจ�านวนประชากรทัง้หมด	
1.6	ล้านคนของบาร์เซโลน่า	ซึ่งท�าให้บาร์เซโลน่ากลายเป็นเมืองที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมืองหนึ่งในยุโรป	 กลุ่มคนต่าง
ชาตทิีเ่ลอืกพกัอาศยัและตัง้ถิน่ฐานในบาร์เซโลน่ามคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อขับเคลื่อนคลื่นความ
คดิสร้างสรรค์ของบาร์เซโลน่าต่อสายตาชาวโลก	เช่น	Karl	Unglaub	
สถาปนิกชาวเยอรมันวัย	41	ปีที่สร้างชื่อจากผลงานสถาปัตยกรรม
ล�้ายุคซึ่งย้ายจากเยอรมันมาตั้งรกรากที่บาร์เซโลน่าตั้งแต่ปี	1999	
เขาคิดว่าบาร์เซโลน่าเป็นเมืองที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมและมี
ความเป็นนานาชาติมากกว่าทุกๆ	เมืองในประเทศเยอรมนี	“การ
ผสมผสานทางวฒันธรรมทีห่ลากหลายในบาร์เซโลน่าท�าให้เกดิการ
จุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์	 ศิลปินในเมืองนี้ยังได้รับแรง
บันดาลใจจากสถาปนิกชื่อดัง	Gaudi	รวมถึงผลงาน	La	Sagrada	
Familia	 ชิ้นโด่งดังของเขา	 การอาศัยอยู่ที่บาร์เซโลน่าเป็นเรื่องที่
สนกุส�าหรบัผม	แค่นัง่มองบรรยากาศและความเป็นไปของชวีติอนั
หลากหลายทางเชื้อชาติบนท้องถนนก็เกิดแรงบันดาลใจให้ผมได้
แล้ว”	ดไีซเนอร์ชือ่ดงั	Markus	Lupfer	ชาวเยอรมนักเ็ป็นอกีคนหนึง่
ทีห่ลงใหลในเสน่ห์ของบาร์เซโลน่า	เขาคดิว่าเมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีเ่ตม็
ไปด ้วยพลังแห ่งจินตนาการและจิตวิญญาณของความคิด
สร้างสรรค์	Markus	อาศัยอยู่ในลอนดอนตั้งแต่เด็ก	เขาได้เปิดห้อง
เสื้อที่นั่นและได้รับความสนใจอย่างมากจากศิลปินร็อกและนาง
แบบ	เมือ่ย้ายมาบาร์เซโลน่าผลงานของเขากย็งัเป็นทีย่อมรบัอย่าง
สูงว่าเป็นเทรนด์ล�้าสมัยส�าหรับคนรุ่นใหม่	 	 ซึ่งพลังของแรงขับ
เคลื่อนรุ ่นใหม่นี่เองที่ท�าให้บาร์เซโลน่าก้าวล�้าไปในโลกของ
จินตนาการได้อย่างไม่หยุดยั้ง	

4. บรรยำกำศของควำมเป็นเมืองแห่งควำมคิดสร้ำงสรรค์

	 บาร์เซโลน่าเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยบรรยากาศของความคดิ
สร้างสรรค์	 โดยมีเวทีที่เปิดให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ	
ได้มโีอกาสแสดงความคดิอย่างอสิระ	ซึง่ทางสภาเทศบาลของเมอืง
บาร์เซโลน่าได้ร่วมกบัองค์กรต่างๆ	ในเมอืงจดัโครงการขึน้มาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้คน	 เช่น	 โครงการส�าหรับนักคิดและนักสร้างสรรค์ในวงการ
ภาพยนตร์โดยร่วมกับ	The	Barcelona	Plató	Film	Commission	
เพื่อให้เมืองบาร์เซโลน่าเป็นเมืองของการผลิตและสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ในระดบันานาชาตแิละภมูภิาค	 อกีทัง้มกีารจดัตัง้	The	
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Barcelona-Catalonia	Film	Commission	โดยร่วมมอืกบั	The	Catalan	
Government	เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัวงการภาพยนตร์	
	 ทางด้านแวดวงของศิลปะการเคลื่อนไหว	(Movement	
Arts)	ได้มีการจัดตั้ง	Mercat	de	les	Flors	municipal	theatre	ขึ้น	
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ที่รักศิลปะการเคลื่อนไหวได้แสดงออกถึงความ
งดงามของศลิปะแขนงนีใ้ห้กบัสาธารณชน	ซึง่โรงละครแห่งนีย้งัได้
ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางของการรังสรรค์ท่วงท�านองและท่าเต้นร�า
ในแบบต่างๆ	อีกด้วย	
	 ในแวดวงดนตรีก็มีการสนับสนุนที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	
ได้มีการจัด	The	BAM	Urban	Music	Festival	เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปิน
หน้าใหม่จากแวดวงศิลปะแขนงต่างๆ	 ได้มาแสดงผลงานด้าน
ต่างๆ	ดังนี้คือ	ศิลปะร่วมสมัย	การละคร	การเต้นร�า	การจัดแสดง
เกี่ยวกับเด็ก	 และดนตรี	 โดยงานนี้จะเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ	 ผู้ผลิต	 ผู้จัดจ�าหน่ายและศิลปินอีก
ด้วย	 นอกจากนี้ยังมีการจัด	Sonar	Festival	 ซึ่งเป็นเทศกาลทาง
ดนตรีร่วมสมัยและอิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป	 โดยมี
ศิลปินมาร่วมแสดงนวัตกรรมใหม่ทางดนตรีจ�านวนมากทุกปี	
	 ส�าหรับวงการสถาปัตยกรรม	 ทางเมืองได้มีการจัดให้
สถาปนกิจากทัว่โลกท�างานร่วมกบักลุม่สถาปนกิรุน่ใหม่ชาวบาร์เซ
โลน่าเพือ่สร้างอาคารแบบใหม่ภายใต้แนวคดิของการแสดงออกถงึ
อตัลกัษณ์และเป็นมติรกบัธรรมชาต	ิผลงานทีโ่ดดเด่นของสถาปนกิ
กลุ่มนี้คือ	ตึก	Torre	Agbar	ที่จะเปลี่ยนสีของตึกเป็นสีน�้เงินและ
แดงในตอนกลางคืนซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของ						
บาร์เซโลน่า	(Barcelona	landmark)	ไปแล้ว	

A	new	Barcelona	Landmark:	Torre	Agbar	Tower	
ที่มา:	http://www.eikongraphia.com/?p=294

บทส่งท้ำย 
					เมืองที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจยัทีส่นบัสนนุหลายประการและอาศยัความร่วม
มือร่วมแรงกันจากทุกฝ่ายเพื่อให้ก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว	้ บาร์เซ
โลน่ากเ็ป็นอกีเมอืงหนึง่ของโลกทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นทางจนิตนาการ
ให้กบันกัสร้างฝันและนกัสร้างสรรค์ทีย่ิง่ใหญ่จากทัว่ทกุมมุโลกด้วย
ความพร้อมและการสนับสนุนจากหลายๆ	ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง	โดย
ในอดีตได้มีบุคคลต้นแบบทางด้านความคิดสร้างสรรค์หลายท่าน
สร้างผลงานอันเป็นต�านานให้กับบาร์เซโลน่าและเป็นแรงบันดาล
ใจให้กบันกัถกัทอจนิตนาการรุน่ใหม่	ซึง่เหล่านกัคดิทัง้หลายคงจะ
ก้าวเดนิต่อไปไม่ได้	ถ้าไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากผูน้�าของเมอืง	ซึง่
สภาเทศบาลเมอืงบาร์เซโลน่าได้ก�าหนดนโยบายและวางแผนต่างๆ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและของเมืองได้เป็นอย่างดี	
โดยมีการสนับสนุนจากสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่าทางด้าน
นโยบายหลักของเมือง	(Creative	Policies)	ในการน�าบาร์เซโลน่า
ไปสู่การเป็นเมืองหลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์และเป็นเมืองแห่ง
เศรษฐกิจใหม่	(Capital	of	creativity	and	the	new	economy)	
รวมถงึมกีารวางกลยทุธ์	(Strategic	Policies)	และสนบัสนนุในการ
สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน	(Infrastructure)	 เพื่อเป็นการตั้งเป้า
หมาย	น�าทาง	และปพูืน้ฐานให้การก้าวไปสูก่ารเป็นเมอืงแห่งความ
คิดสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมั่นคง	 เมื่อมีเส้นทางที่มั่นคงและมีเป้า
หมายทีช่ดัเจน	เหล่านกัสร้างสรรค์ทัง้หลายจากทัว่ทกุมมุโลกกต่็าง
พากันมาช่วยเติมพลังแห่งจินตนาการให้กับเมืองโดยสร้าง
บรรยากาศแห่งความกล้าแสดงออกและความคิดใหม่ๆ	 และ
สุดท้ายก็สร้างผลงานที่จะเป็นต�านานให้คนรุ่นหลังต่อไปในเมือง		
บาร์เซโลน่าอันเป็นที่รักของพวกเขาอีกด้วย
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