REGISTRATION CLICK HERE

Form, Space
& Materials
1 7 Feb 201 7
Auditorium,
5th Floor,
Bangkok Art
& Culture Centre

Speakers :

MARK RANDEL

Founding Partner,
David Chipperfield
Architects, Shanghai

JAMES GROSE

Chief Executive Officer
BVN, Sydney

w ww.ban g k o k d e si g n fes ti v a l . c o m

Hosted by SCG

Form, Space
& Materials

This Creative Talk shares work experiences across
various projects, ideas, inspirations and material
selections in architectural design by principal
architects from two world famous studios. Mark
Randel, Partner of David Chipperfield Architects,
an architectural studio with representative offices
in London, Berlin, Milan and Shanghai, will talk about
David Chipperfield Architects’ recent projects including
the new flagship store of Valentino in New York and
James Grose, CEO of BVN, a practice with offices in
Sydney, Melbourne, Brisbane, New York, and Hong
Kong, will share new projects by BVN including the
new Australian Embassy in Bangkok.
พบกับการบรรยายถึงประสบการณการทำงานในโปรเจ็คตตางๆ แนวคิด แรงบันดาลใจและการเลือกใช
วัสดุในงานสถาปตยกรรม จาก 2 สำนักงานสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยูทั่วโลก ไดแก Mark
Randel จาก David Chipperfield Architects-Shanghai สตูดิโอระดับโลกที่มีตัวแทนอยู
ทั้งลอนดอน เบอรลิน มิลาน และเซียงไฮ ซึ่งจะมาบรรยายถึงผลงานออกแบบเดนๆ ของ David
Chipperfield Architects รวมทั้ง Flagship Store ใหมลาสุดของ Valentino ในนิวยอรก
ซึ่งมีการใชวัสดุที่โดดเดน และ James Grose สถาปนิกผูบริหารสูงสุดของ BVN จากออสเตรเลีย
ที่มีออฟฟศอยู ในซิดนีย เมลเบิรน บริสเบน นิวยอรก และฮองกง Grose จะพูดถึงโปรเจ็คต ใหมๆ
ของ BVN รวมทั้งสถานทูตออสเตรเลียแหงใหม ในกรุงเทพดวย
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Mark Randel joined David Chipperfield Architects in 1995 following completion of his studies
in architecture at the Hochschule der Künste in Berlin and the Politecnico di Milano. He initially
worked for the London office, where he led the competition for the Neues Museum in Berlin
and in 1998 founded the Berlin office together with Harald Müller and Eva Schad as a managing
director, becoming a partner of the office in 2011.
As a design director, he has been responsible for overseeing numerous projects and
competitions, including the Masterplan for the Museum Island, Parkside Apartments in
Berlin, Liangzhu Museum and Ninetree Village, both in Hangzhou and the Rockbund Project
in Shanghai. From 2005 to 2013, he served as Chief Representative of David Chipperfield
Architects’ representative office in Shanghai and has since remained focused on the
development of the practice’s work in Asia where he, together with David Chipperfield
and Libin Chen, today serves as a founding partner of David Chipperfield Architects
Shanghai Ltd (2014).

Mark Randel จบการศึกษาด า นสถาป ต ยกรรมจาก Hochschule der Künste ในเบอร ล ิ น และ the Politecnico di Milano ในมิ ล าน
จากนั้นไดเขา ทำงานที่ David Chipperfield Architects ในป 1995 โดยเริ ่ ม ต น การทำงานที ่ ส ตู ด ิ โอสาขาลอนดอน ซึ ่ งเขาได ม ี โอกาส
เปนหัวหนาทีมทำแบบประกวดของโปรเจ็ ค ต Neues Museum ที ่ เบอร ล ิ น หลั งจากนั ้ น ในป 1998 เขาได ร  ว มก อ ตั ้ งออฟฟ ศ ของ David
Chipperfield Architects สาขาเบอร ลิ นร วมกั บ Harald Müller และ Eva Schad โดยดำรงตำแหน งกรรมการผู  จั ด การและกลายมาเป น
หุนสวนของออฟฟศในป 2011
ในฐานะผูอำนวยการการออกแบบเขารั บหน า ที ่ ด ู แลโปรเจ็ ค ต ต างๆ และการส ง ผลงานเข าประกวด อาทิ เช น Masterplan ของ the Museum
Island, Parkside Apartments ที่เบอรลิน, Liangzhu Museum และ Ninetree Village ที่หางโจว รวมไปถึง โปรเจ็คต the Rockbund
ที่เซียงไฮ โดยตั้งแตป 2005 ถึ ง 2013 เขาได เ ป นหั วหน า ตั ว แทนของ David Chipperfield Architects’ สาขาเซี ย งไฮ ซึ ่ งหลั ง จากป 2013
เขาไดมุงเนนไปที่การพัฒนาการปฏิ บั ต ิ ง านในเอเซี ย ด วยความร ว มมื อ ของ David Chipperfield และ Libin Chen เขาได ร  ว มก อ ตั ้ ง ออฟฟ ศ
David Chipperfield Architects Shanghai อย า งเป นทางการในป 2014
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Working across a full range of project types and scales, James Grose has consolidated
a position of accomplishment in the architectural profession through design innovation,
built works, awards, professional leadership and publications. Starting at the end of the
1980s with his own practice, Grose Bradley Architecture, before becoming a Principal of BVN
through a merger in 1998, James was appointed National Director in 2006. James has led the
BVN project team in a number of benchmark projects, from the seminal Campus MLC, through
to the award-winning Brain and Mind Research Institute at The University of Sydney, and more
recently, The Kinghorn Cancer Centre and ASB North Wharf.

ดวยประสบการณการทำงาน และโปรเจ็ ค ต ผ า นๆ มาที ่ หลากหลายทั ้ งในด านเนื ้ อ หาและสเกลงาน James Grose ถื อ เป น สถาปนิ ก
ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชี ิ พ สถาปนิ กจากทั ้ ง นวัต กรรมการออกแบบ โปรเจ็ ค ต รางวั ล ที ่ ได ร ั บ การเป น ผู  น ำทางวิ ช าชี พ
และมีผลงงานถูกตีพิมพอย า งต อเนื ่ อง เขาก อตั ้ ง Grose Bradley Architecture ในช ว งปลายทศวรรษที ่ 1980 ก อ นจะรั บ ตำแหน ง
เปนผูอำนวยการที่ BVN จากการรวมตั วในป 1998 การเข า รั บ ตำแหน ง national director ในป 2006 ทำให James ได ท ำโปรเจ็ คต
สำคัญๆ กับทีมของ BVN เป นจำนวนมากตั ้ ง แต Campus MLC ไปจนถึ งผลงานที ่ ได ร างวั ล อย าง Brain and Mind Research
Institute ที่ The University of Sydney รวมถึ ง ผลงานในเร็ ว ๆ นี ้ อ ย าง The Kinghorn Cancer Centre และ ASB North Wharf
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13:30 - 14:00

Registration

14:00 - 14:15

Opening / Welcome Speech
by representative from SCG /
Presenting souvenirs to guest speakers

14:15 - 14:30

Introduction by moderator

14:30 - 15:15

Talk by James Grose Chief Executive
Officer, BVN, Sydney

15:15 - 15:30

Break

15:30 - 16:15

Talk by Mark Randel Founding Partner,
David Chipperfield Architects, Shanghai

16:15 - 16:45

Panel Discussion

16:45 - 17:15

Closing Remarks by moderator

