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FINDING VIVIAN MAIER

ปี 2007 ชายหนุ่มชื่อ จอห์น มาลูฟ
ประมูลฟิล์มเนกาทีฟมาหนึ่งกล่องในราคา
สามร้อยกว่าเหรียญ หวังจะเจอภาพเก่าๆ
ที่เอามาใช้ประกอบหนังสือประวัติศาสตร์
ชิคาโกที่ก�ำลังเขียนอยู่ได้ มาลูฟไม่เจอภาพ
ที่ต้องการ แต่สิ่งที่เขาเจอคือรูปภาพจ�ำนวน
มหาศาลจากช่วงยุค 50 ที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ถ่ายทิ้งเอาไว้ - - ผู้หญิงที่ทุกวันนี้ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น ‘ช่างภาพสตรีทผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 21”
ขุ ม คลั ง ลี้ ลั บ อั น น่ า ตื่ น ตะลึ ง นั่ น เอง
ที่ท�ำให้มาลูฟอยากรู้เป็นที่สุดว่า อะไรกัน
ท�ำให้ผู้หญิงชื่อ วิเวียน ไมเออร์ คนนี้ถ่ายรูป
ไว้เป็นแสนภาพ ...แล้วเก็บเข้ากล่อง ใส่ล็อค
ปิดห้อง ไม่ยอมให้ใครดู!? และท�ำไมเธอ
ต้องซ่อนตัวตนแท้จริงในฐานะตากล้องฝีมือ

ฉกาจเอาไว้ ภ ายใต้ ค ราบของการท� ำ งาน
ประจ�ำไปวันๆ ...ในฐานะพี่เลี้ยงเด็ก!?
ความสนใจใคร่ รู ้ ท� ำ ให้ ม าลู ฟ อุ ทิ ศ
ชีวิตให้แก่ไมเออร์นับแต่นั้น เขาค้นหาข้อมูล
ทุกวิถีทางเพื่อจะรู้จักเธอ -ผู้มักปรากฏใน
ภาพที่เธอถ่ายตัวเองด้วยชุดเสื้อคลุมยาว
หนาหนักแบบผู้ชาย หมวกขอบกว้าง และ
ห้อยกล้องโรลไลเฟล็กซ์คู่ใจไว้คู่คอ เขาเริ่ม
ลงมือจัดท�ำท�ำเนียบภาพถ่ายของเธอ ล้าง
อัดผลงานของเธอทั้งด้วยมือตัวเองและจ้าง
มืออาชีพด้วยเงินส่วนตัว รวบรวมตีพิมพ์
หนังสือรวมภาพถ่ายของเธอหลายเล่ม ไป
จนถึงการพยายามอย่างหนักหน่วงในอันจะ
ท�ำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักและยอมรับใน
แวดวงสถาบันศิลปะ ซึ่งเขาเชื่ออย่างยิ่งว่า
เธอควรค่า

ท�ำไมเธอต้องซ่อนตัวตนในฐานะตากล้อง
ฝีมือฉกาจไว้ภายใต้คราบของการท�ำงาน
ประจ�ำไปวันๆ...ในฐานะพี่เลี้ยงเด็ก!?
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และก็เรื่องราวของเขาและเธอทั้งหมด
นี้เองที่ถูกบันทึกไว้ใน Finding Vivian
Maier หนังสารคดีที่มาลูฟประเดิมเก้าอี้
ก�ำกับเองเป็นครั้งแรกกับ ชาร์ลี ซิสเกล คน
ท�ำหนังอิสระร่วมเมืองชิคาโก
จอห์น มาลูฟ : “ก่อนมาเจองานของ
วิเวียน ผมไม่เคยสนใจภาพถ่ายเลย ตอน
ประมูลกล่องของวิเวียนมาก็ไม่ได้คิดอะไร
เปิดดูแล้วแค่นึกอยากถ่ายรูปชิคาโกบ้าง แต่
พอเริ่มถ่ายก็เริ่มติดใจ ถึงขั้นไปลงเรียนวิชา

ล้างอัดรูปเอง จากนั้นก็ท�ำห้องมืดในบ้าน
ตัวเอง ตอนนั้นแหละที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าที่แท้
ผมก�ำลังถ่ายภาพเลียนแบบเธอ และก็เริ่ม
ตระหนักว่าที่ผ่านมาผมมองข้ามผลงานของ
เธอไป ผมเริ่มเข้าใจว่าภาพของเธอดีแค่ไหน
เลยลองโพสต์ออนไลน์โดยนึกไม่ถึงว่ามันจะ
กลายเป็นไวรัลขนาดนี้
“งานของวิเวียนเปลี่ยนชีวิตผม ...ผม
กลายมาเป็นตากล้องก็เพราะเธอ เป็นคน
ท�ำหนังก็เพราะเธอ เธอเป็นแรงบันดาลใจ
ส�ำคัญ วิธีที่ผมคิดต่อการถ่ายภาพและการ

ท�ำหนังได้รับอิทธิพลมาจากเธอทั้งนั้น
“ผมเคยลองเสิร์ชชื่อเธอทางกูเกิลแล้ว
ไม่เจออะไรเลย แต่พอลองอีกหน คราวนี้
เจอข่าวมรณกรรม จากนั้นก็เจอที่อยู่ซึ่งน�ำ
ให้ผมได้ไปพบครอบครัวที่เธอเคยไปเป็นพี่
เลี้ยงเด็ก เธอท�ำงานอยู่ด้วยตั้ง 17 ปี แต่
พวกเขาไม่เคยรู้ประวัติอะไรของเธอเลยซึ่ง
ผมว่าจุดนี้น่าสนใจมาก หลังจากนั้นเรื่อง
ราวของเธอก็เริ่มเป็นข่าว รายการ Chicago Tonight ของ PBS ท�ำสกู๊ป 10 นาที
เกี่ยวกับเธอ ซึ่ง เจฟฟ์ การ์ลิน ดาราซีรี่ส์
Curb Your Enthusiasm ได้ดูก็เลยติดต่อ
มาหาผมและมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ ผมบอก
เขาว่าผมต้องการคนช่วยเพราะไม่เคยท�ำ
หนังสารคดี เขาเลยไปปรึกษาไมเคิล มัวร์
(ผกก. Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11) ซึ่งแนะน�ำ ชาร์ลี ซิสเกล ให้
มาเป็นผู้ก�ำกับร่วม (ซิสเกลเป็นโปรดิวเซอร์
ซีรีส์ทีวีและเคยเป็นผู้ช่วยของมัวร์)
“ทีแรก ผมไม่ได้ถ่ายโดยคิดจะให้เป็น
หนัง ผมแค่ตามหาผู้คนเพื่อจะขอสัมภาษณ์
เฉยๆ บทสัมภาษณ์แรกน่ะผมถ่ายด้วยกล้อง
แบบที่นักข่าวใช้ตั้งแต่ยุค 90 ด้วยซ�้ำ แต่
เมื่อคิดจะท�ำหนัง เราก็ถ่ายกันใหม่ หนัง

จึงใช้เวลาพรีโปรดักชั่นนานมาก เราไปคุย
กับคนร่วม 90 คนได้ แล้วสัมภาษณ์มาครึ่ง
หนึ่ง ก่อนจะเลือกมาใส่ในหนังสิบกว่าคน
ซึ่งแต่ละคนก็เล่าความทรงจ�ำต่อวิเวียนต่าง
กันไป คนนึงบอก ‘เธอชอบบังคับให้คนอื่น
โพสท่าให้ถ่าย’ ส่วนอีกคนบอก ‘เธอไม่เคย
บอกให้ใครโพสท่า’ ซึ่งใครจะไปรู้ว่าอันไหน
ถูก? เราเลยใส่ทั้งสองด้านนั่นไว้ในหนัง
“ในบรรดาคนที่ไปสัมภาษณ์ ผมหวั่น
ที่สุดก็ตอนติดต่อครอบครัวที่เคยจ้างวิเวียน
เป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพราะเข้าใจได้ว่าเขาจะมอง
ผมยังไงหรือสงสัยว่าผมมีเจตนาอะไร แต่
พอผมเริ่มเล่าให้ฟังว่าผมก�ำลังท�ำอะไรอยู่
และบอกให้เขารู้ว่างานภาพของเธอชนะใจ
ผู้คนขนาดไหน พวกเขาก็เปลี่ยนท่าทีและ
เพิ่งนึกได้ว่า ‘ตายแล้ว! มิน่าล่ะเค้าถึงห้อย
กล้องไว้ตลอดเลย!’ แล้วพอผมเอาภาพของ
เธอให้ดู พวกเขาก็แทบสลบ!”
ชาร์ลี ซิสเกล : “สิ่งที่น่าสนใจอย่าง
หนึ่งในหนังก็คือ ความที่เราค้นพบทั้งภาพ
และฟุตเตจของวิเวียนอยู่เรื่อยๆ พอมีใคร
ในหนังพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมา เรา
ก็จะมีฟุตเตจจากกล้องซูเปอร์ 8 ที่ตรงกับ

“พอผมบอกให้ รู ้ ว ่ า งานภาพของเธอชนะใจ
ผู้คนขนาดไหน พวกเขาก็เปลี่ยนท่าที แล้วพอ
ผมเอาภาพของเธอให้ดู พวกเขาก็แทบสลบ!”

เหตุการณ์นั้นๆ เป๊ะเลย! เราเลยหวังว่าคนดู
น่าจะตื่นเต้นเมื่อได้ยินคนเล่าอะไรสักอย่าง
ให้ฟัง แล้วภาพก็ตัดไปเป็นฟุตเตจจากเรื่อง
นั้นให้ได้เห็นกันจริงๆ
“มีบางคนที่เราไปสัมภาษณ์ พูดว่า
‘คุณไม่มีวันรู้จักเธอแค่ด้วยการดูภาพที่เธอ
ถ่ายหรอก’ แต่ผมกลับคิดว่าเรารู้ได้ไม่น้อย
นะ ถ้าคุณดู contact sheet (ภาพพรินต์
ของฟิ ล ์ ม ทั้ ง ม้ ว นบนกระดาษแผ่ น เดี ย ว)
ของเธอ ก็จะเห็นได้ว่ามีน้อยรูปที่เธอถ่าย
หลายเทค เหตุผลหลักคือเธอต้องประหยัด
เพราะเธอไม่ค่อยมีเงิน เธอจึงต้องแน่ใจว่า
วางเฟรมวางช็ อ ตและทุ ก อย่ า งใช่ แ ล้ ว ถึ ง
ถ่าย แต่ขณะเดียวกันผมว่าเธอก็ไม่ได้ตั้งใจ
ว่าจะต้องออกไปถ่ายนั่นนี่ให้ได้เป็นพิเศษ
ไม่มีการวางแผนว่า ‘วันนี้จะเดินหาขอทาน
ข้างถนนแล้วถ่ายมาให้ได้เลย’ แต่เธอชอบ
เดินส�ำรวจซอกมุมของเมือง โดยเฉพาะย่าน
ที่ไม่หรูหราซึ่งท�ำให้เธอได้เจอผู้คนที่ชีวิต
ความเป็นอยู่ไม่ดีนักและคงไม่อยากให้ใคร
มาถ่ายรูป แต่เธอก็จะยกกล้องขึ้นถ่ายทันที
ที่เห็นสิ่งน่าสนใจ การที่เธอเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
แล้วพาเด็กๆ ไปตามสถานที่เหล่านี้นี่แหละ
บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเธอได้ไม่น้อย
“ในแง่หนึ่ง ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็น
ความพยายามจะท� ำ ให้ เ ราได้ รู ้ จั ก วิ เ วี ย น
มากขึ้นทั้งในฐานะผู้หญิงลึกลับและตากล้อง
ผู้ยิ่งใหญ่ ส่วนในอีกแง่ มันก็เป็นเรื่องของ
ตัวจอห์นเองกับความพยายามอย่างสาหัสที่

จะท�ำให้วิเวียนเป็นที่ยอมรับของโลก
“วิเวียนเป็นคนไม่สุงสิงกับใคร ปิดบัง
อดีตและปกป้องงานของตัวเองไม่ให้ใครรู้
แต่ผมว่าที่ส�ำคัญพอกันและเผลอๆ จะน่า
สนใจยิ่งกว่าอีกก็คือ มุมที่ว่าวิเวียนไม่ใช่คน
สันโดษปิดตัว เธอไม่ใช่คนประหลาดหลุด
โลก ไม่ใช่คนขี้อาย แท้จริงแล้วเธอเป็นตลก
มาก เป็นคนฉลาด เป็นคนมีความคิดเห็นน่า
ทึ่ง เป็นคนช่างคุย เธอรักการอ่านและก็อาจ
จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองเพราะเราไม่
เจอหลักฐานว่าเธอเคยเข้าเรียนตามระบบ
ไม่ว่าจะวิชาถ่ายภาพหรือวิชาทั่วไป แต่เธอ
มีหนังสือเป็นตั้ง อ่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค
ไทมส์ทุกวัน อาจจะบ่อยกว่านายจ้างด้วยซ�้ำ
และเธอก็ ช อบแสดงความเห็ น ต่ อ ทุ ก เรื่ อ ง
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เธอเป็นคนที่สนใจไยดี
โลก แถมยังเป็นคอหนังและชอบไปขลุกอยู่
ตามโรงหนังอาร์ตเฮาส์อีกด้วย
“อาจจะมีประเด็นความแตกต่างทาง
ชนชั้นที่ท�ำให้เธอกับนายจ้างห่างเหินกันแม้
จะร่วมงานกันหลายปี แต่ในฐานะมนุษย์
คนหนึ่งแล้ว ผมว่าวิเวียนเป็นคนที่น่าสนใจ
มาก มีบางคนในหนังพูดว่า ‘สงสารวิเวียน
เธอเป็นศิลปินมือทองแต่กลับต้องมาท�ำงาน
เป็นคนใช้ให้เรา’ ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตัววิเวียนจะมองชีวิตเธอเองแบบนั้นมั้ย ...พอ
ผมได้เห็นวิธีมองโลกของเธอต่อเรื่องชนชั้น
เรื่องศักดิ์ศรีของงาน เรื่องความส�ำคัญของ
การประหยัดอดออม และเรื่องที่เธอมักจะ

เห็นใจคนไร้สิทธิเสียงไร้โอกาสแล้ว ผมก็
เชื่อว่าวิเวียนไม่ได้เห็นเป็นเรื่องน่าสมเพช
เวทนาอะไรที่คนเราจะใช้ชีวิตอย่างซื่อตรง
จะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก จะเป็นคนใช้ เป็นอาชีพ
อะไรก็มีเกียรติเสมอกัน นายจ้างอาจมอง
เธอแบบนั้ น ด้ ว ยสายตาของคนที่ อ ยู ่ เ หนื อ
กว่า แต่ผมไม่คิดว่าวิเวียนจะมองตัวเอง
แบบนั้นหรอก
“ในระหว่างท�ำหนัง สิ่งที่เราได้ค้นพบ
และสะดุดใจที่สุดก็คือ จดหมายที่วิเวียน
เขียนถึงร้านอัดรูปในฝรั่งเศส ตอนแรกเรา
ไม่รู้ว่าควรจะตีความมันยังไงดี กระทั่งถึง
ขั้นตัดต่อที่เราถกกันถึงแนวคิดเรื่อง ‘การ
สร้างงานศิลปะเพื่อศิลปะ’ ว่า วิเวียนอาจ

จะตั้ ง ใจสร้ า งผลงานศิ ล ปะส่ ว นตั ว ขึ้ น มา
เพื่อตัวเธอเองคนเดียว ไม่คิดแบ่งปันให้ใคร
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น เธอคงเกลียดที่อยู่ดีๆ เรา
เอางานของเธอมาให้คนอื่นดู สิ่งที่เราท�ำคง
เป็นการรุกล�้ำเธออย่างน่ารังเกียจ ความคิด
นี้แหละท�ำให้เราต้องหยิบจดหมายนั่นขึ้น
มาดูกันใหม่ และลองมองสถานการณ์ไปอีก
ทางว่า ไอเดียการท�ำงานศิลปะเพื่อศิลปะ
นั้นอาจโรแมนติกเกินจริงก็ได้ เป็นไปได้มั้ย
ว่าจริงๆ แล้วเธออาจอยากให้คนอื่นได้เห็น
งานของเธอ? เธออาจพยายามท�ำแบบนั้น
มาชั่วชีวิตแต่ไม่ส�ำเร็จ? เพราะมันแพง ใช้
ทรัพยากรเยอะ แถมยังอาจเสี่ยงกับการไม่
ได้รับการยอมรับ อาจด้วยเหตุผลพวกนี้ก็ได้
Vivian Maier courtesy of the Maloof Collection

“วิเวียนไม่ได้เห็นเป็นเรื่องน่าเวทนาที่คนเรา
จะใช้ชีวิตอย่างซื่อตรง จะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เป็น
คนใช้ เป็นอาชีพอะไรก็มีเกียรติเสมอกัน”

Vivian Maier courtesy of the Maloof Collection

ที่ท�ำให้เธอไม่ได้เผยแพร่งานของเธอเสียที
“อย่างไรก็ดี ส�ำหรับผมแล้ว ความ
เป็นจริงที่เหลือเชื่อกว่านั้นอีกก็คือ แม้จะ
ต้องเผชิญอุปสรรค แต่วิเวียนก็ไม่เคยละทิ้ง
ความเป็นศิลปิน เธอยังคงจริงใจต่อสิ่งที่รัก
และต่อตัวเองไม่เปลี่ยนแปลง และแม้จะไม่
สามารถเผยแพร่ผลงานได้ เธอก็เก็บรักษา
มันไว้อย่างดีเป็นจ�ำนวนมหาศาล เพราะ
เธอรู้ว่ามันเป็นงานที่ดีและมีค่าควรแก่การ
ได้ปรากฏต่อสายตาโลกในสักวันหนึ่ง
“ผมคิดว่าเรื่องราวของเธอท�ำให้เรา

ได้เรียนรู้และคิดอะไรๆ ต่ออีกมากมาย ซึ่ง
ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องราวและผลงานของเธอ
ยิ่งใหญ่ล่ะก็ มันก็คงไม่มีอิทธิพลต่อทุกคน
ได้ขนาดนี้ นี่คือจุดส�ำคัญที่สุด ...ไม่ว่าคุณ
จะเป็นตากล้องหรือไม่ได้เป็น ไม่ว่าคุณจะ
สนใจการถ่ายภาพหรือไม่ คุณก็สามารถมี
ความรู้สึกต่องานของเธอได้ไม่ต่างกัน”
มาลูฟ : “วิเวียนเป็นเหมือนเรื่องเล่า
ในต�ำนาน ไม่มีใครรู้จักเธอถ่องแท้ เธอเป็น
อิสระ เธอไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเธอ

...เราทุกคนล้วนหวังอยากมีชีวิตอย่างนี้บ้าง
แต่เราก็ไม่เคยท�ำให้มันกลายเป็นจริง ไม่มี
ใครมีแรงผลักดันให้ท�ำอะไรได้ขนาดนั้น แต่
เธอท�ำ”

วิเวียน โดโรธี ไมเออร์

(1 กุมภาพันธ์ 1926 - 21 เมษายน 2009)
มีอะไรในภาพถ่ายของเธอ?
แอลลัน เซคูลา นักวิจารณ์ภาพถ่าย พูด
ถึงไมเออร์ไว้ว่า การที่เธอเติบโตในฝรั่งเศส
นั้นมีผลมากในการขัดเกลามุมมองที่เธอมีต่อ
สังคมอเมริกัน โดยเซคูลาเปรียบเทียบภาพ
ของเธอกับงานของ โรเบิร์ต แฟรงค์ ตากล้อง
ชื่อดังชาวสวิส และกล่าวว่าเธอสามารถถ่าย
ภาพผู้หญิงและเด็กในแบบที่ไม่เคยมีตากล้อง
คนใดถ่ายได้มาก่อน ขณะที่ โจเอล เมเยอโร
วิตซ์ ช่างภาพสตรีท (ที่ปรากฏตัวใน Finding
Vivian Maier ด้วย) บอกว่า งานของไมเออร์
เป็นส่วนผสมของความเข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์ ความอบอุ่น และความขี้เล่น ซึ่งล้วน
เป็นคุณสมบัติส�ำคัญของ ‘ตากล้องตัวจริง’
ภาพถ่ า ยโด่ ง ดั ง ของไมเออร์ คื อ ภาพ
ผู้คนตามท้องถนนในชิคาโกและนิวยอร์คยุค

1950-60 โดยเฉพาะเหล่าคนชายขอบ
(ซึ่งเป็นด้านที่ ‘ไม่มีใครสังเกตเห็น’ ของ
สังคมอเมริกันอันร�่ำรวยอู้ฟู่ในช่วงเวลา
นั้น) เช่น เด็กๆ, สาวรับใช้ผิวสี, คน
พเนจรยากไร้ นอกจากนั้น วิลเลียม เม
เยอร์ส ยังเขียนในนสพ. วอลล์สตรีทเจ
อร์นัลว่า ความที่ไมเออร์ใช้กล้องโรล
ไลเฟล็กซ์ ไม่ใช่กล้อง 35 มม. จึงส่ง
ผลให้ภาพของเธอมีรายละเอียดคมชัด
กว่างานของช่างภาพสตรีททั่วไป และ
เธอยังชอบถ่ายภาพตัวเองทั้งที่สะท้อน
ในกระจกเงาและที่เป็นเพียงเงาร่างบน
กระจกใสด้วย “เหมือนเธอตรวจสอบตัว
เองขณะอยู่ในสภาพแวดล้อม ...การที่
เธอชอบถ่ายเงาตัวเองบ่งบอกว่าเธอทั้ง
ด�ำรงอยู่ด้วยในที่นั้นๆ และไม่ได้อยู่ด้วย
พร้อมกัน”
(ไมเออร์เลิกใช้กล้องโรลไลเฟล็กซ์
ในช่วงปลายยุค 1970 และหันมาถ่าย
ภาพสีด้วยฟิล์ม Ektachrome)
ลิขสิทธิ์ฉาว
ปี 2007 หรือสองปีก่อนเสียชีวิต
คาดว่ า ไมเออร์ ป ระสบปั ญ หาด้ า นการ
เงินจนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตู้เก็บของ

งานของไมเออร์เป็นส่วนผสมของความเข้าใจ
ธรรมชาติมนุษย์ ความอบอุ่น และความขี้เล่น

ในชิคาโกได้ไหว ข้าวของของเธอซึ่งรวมทั้ง
เนกาทีฟ, ภาพพรินต์, เทปอัดเสียง และ
ฟิล์มหนัง 8 มม.จึงถูกน�ำออกประมูล โดย
สามบุคคลแรกที่ประมูลได้ไปก็คือ จอห์น
มาลูฟ, รอน สแลตเทอรี, แรนดี้ พราว
และก็เป็นสแลตเทอรีที่เผยแพร่ภาพของเธอ
บนอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2008 แต่ไม่ค่อยมี
ใครตอบรับ กระทั่งปีต่อมาเมื่อมาลูฟปล่อย
เนกาทีฟที่เขาประมูลได้กว่า 30,000 ภาพ
ลง Flickr บ้างนั่นเอง ที่ชื่อ วิเวียน ไมเออร์
กลายมาเป็นที่สนใจของคนนับพัน
(มาลูฟเล่าว่า ช่วงแรกที่ได้เนกาทีฟ
มา เขาพยายามน�ำออกขายทางอีเบย์ แต่
ก็ได้รับการติดต่อจาก แอลลัน เซคูลา นัก
วิจารณ์ภาพ ว่าให้หยุดขาย เพราะมันมี
มูลค่ากว่านั้น มาลูฟจึงเริ่มสังเกตเห็นความ
พิเศษของมันและหยุดขาย)
มาลู ฟ น� ำ ภาพของไมเออร์ ม าจั ด ท� ำ
เป็น ‘Maloof Collection’ โดยมีเนกาทีฟ
100,000-150,000 ภาพ, ภาพพรินต์ 3,000
ภาพ, ฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้าง หนัง และเทปอัด
เสียงอีกหลายร้อยม้วน แถมยังมีกล้องและ
เอกสารมากมายที่เขาอ้างว่าเป็น 90% ของ
ผลงานเธอ โดยส่วนที่เหลืออีกจ�ำนวนหนึ่ง
ตกอยู่กับ เจฟฟรีย์ โกลด์สตีน นักสะสม
ศิลปะชาวชิคาโกซึ่งซื้อภาพของไมเออร์ต่อ
จากแรนดี้ พราวเมื่อปี 2010 และตามหา
มาเพิ่มจนได้ครอบครองเนกาทีฟ 17,500
ภาพ, ภาพที่อัดแล้ว 2,000 ใบ, หนังโฮม

เมด 30 เรื่อง และสไลด์อีกมาก
แต่ แ ม้ ม าลู ฟ จะวางตั ว เป็ น เจ้ า ของ
ลิขสิทธิ์ผลงานของวิเวียน ไมเออร์ เรื่องก็ไม่
ง่าย ...เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทนาย
และอดีตช่างภาพชื่อ เดวิด ซี ดีล ยื่นฟ้อง
ว่ามาลูฟไม่มีสิทธินี้ เนื่องจากไมเออร์ยังมี
ผู้รับมรดกอยู่น่ันก็คือลูกพี่ลูกน้องของเธอใน
ฝรั่งเศส และแม้มาลูฟจะบอกว่าเขาจ่ายเงิน
ให้ญาติคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ดีลก็
เชื่อว่า ไมเออร์น่าจะยังมีญาติที่สนิทกว่านี้
อยู่อีกซึ่งจะคือผู้มีสิทธิรับประโยชน์ตัวจริง
อย่างไรก็ดี คดีอาจกินเวลาหลายปีเนื่องจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
มาลูฟเคยตัดพ้อด้วยว่า หลายๆ คน
คิดว่าเขาคงรวยจากการขายรูปของไมเออร์
แต่ในความจริง ค่าใช้จ่ายที่เขาต้องแบกรับ
ในการล้างอัดภาพและหาทางเผยแพร่งาน
ของเธอให้เป็นที่รู้จักนั้นถือว่ามหาศาล และ
วิธีเดียวที่จะช่วยให้เขายังมีเงินมาจัดการ
มั น ได้ ต ่ อ ไปก็ คื อ การต้ อ งขายงานของเธอ
ซึ่งก็มิได้ท�ำก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ ซ�้ำจนถึง
ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม่ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ หญ่ ร ายไหน
เสนอตัวเข้ามาช่วยดูแลจัดการผลงานเหล่า
นี้เลยด้วยเหตุผลว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับ
งานของศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งมาลูฟ
ยื น ยั น ว่ า เป็ น ข้ อ อ้ า งที่ เ ขาไม่ อ าจเข้ า ใจได้
เนื่องจากมีศิลปินอีกหลายคนซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็
พรินต์งานให้แม้เจ้าตัวจะจากไปแล้วก็ตาม

5 เกร็ด วิเวียน ไมเออร์
1. เธอเกิดในนิวยอร์คซิตี้ แม่เป็นชาว
ฝรั่งเศส พ่อเป็นชาวออสเตรีย เธอใช้ชีวิต
วัยเด็กทั้งในฝรั่งเศสและอเมริกา
2. ตอนอายุ 25 เธอย้ายจากฝรั่งเศส
มานิวยอร์คและท�ำงานในร้านขนม ห้าปีต่อ
มาเธอย้ายไปชิคาโกแล้วท�ำงานเป็นพี่เลี้ยง
เด็กอยู่ถึง 40 ปี
3. ช่วงปี 1959-60 ไมเออร์ออกเดิน
ทางทั่วโลกตามล�ำพังเพื่อถ่ายรูป ทั้งลอส
แอนเจลีส, มะนิลา, กรุงเทพฯ, เซี่ยงไฮ้,
ปักกิ่ง, อินเดีย, ซีเรีย, อียิปต์, อิตาลี โดย
คาดว่าเธอคงใช้เงินที่ได้จากการขายที่ดิน
ของครอบครัวในแซงต์ชูเลียง (ฝรั่งเศส)

4. ช่วงบั้นปลาย พี่น้องเกนส์เบิร์กที่
เธอเคยเลี้ยงมาก่อน ช่วยเช่าอพาร์ตเมนต์
ในชิคาโกให้เธออยู่ ปลายปี 2008 เธอลื่น
หกล้มบนพื้นน�้ำแข็ง หัวกระแทกพื้นและถูก
ส่งตัวไปโรงพยาบาล แต่สุขภาพไม่เคยฟื้น
คืนอีกเลย ต้นปีถัดมาเธอถูกส่งตัวไปบ้าน
พักคนชราในไฮแลนด์พาร์ค และเสียชีวิต
ที่นั่นในวันที่ 21 เมษายน 2009 ขณะอายุ
83 ปี
5. นอกจาก Finding Vivian Maier
แล้ว เรื่องของเธอยังปรากฏในสารคดี Vivian Maier: Who Took Nanny’s Pictures
(2013) ของสถานีโทรทัศน์ BBC ซึ่งต่อมา
ถูกตัดต่อใหม่และออกฉายในอเมริกาด้วย
ชื่อ The Vivian Maier Mystery

Vivian Maier courtesy of the Maloof Collection

“เราทุกคนหวังอยากมีชีวิตอย่างนี้บ้าง แต่เรา
ก็ไม่เคยท�ำให้มันกลายเป็นจริง ไม่มีใครมีแรง
ผลักดันให้ท�ำอะไรได้ขนาดนั้น ...แต่เธอท�ำ”

