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PROGRAM
Sunday 26 March 2017
12:15 - 14:00 The Competition
14:15 - 16:00 How to Make a Book With Steidl
16:15 - 18:00 The Happy Film

Tuesday 28 March 2017
15:00 - 16:30 The Competition
Followed by a Creative Talk “The Competition : How To Win International
Architectural Competitions”
* The talk is free of charge but registration is required.

หลังการฉายภาพยนตร พบกับการบรรยายในหัวขอ “The Competition : How To Win International
Architectural Competitions”
* สามารถเขารวมการบรรยายไดฟร�โดยลงทะเบียนไดที่ www.bangkokdesignfestival.com

The Competition
1 h 39m
Directed by
Dr. Angel Borrego
Cubero

The Competition is the first film documenting the tense developments that characterize architectural
contests. A documentary movie constructed as an almost uncomfortable but intensely fascinating account
of how some of the best architects in the world, design giants like Jean Nouvel or Frank Gehry, toil, struggle and strategize to beat the competition. While nearly as old as the profession itself, architectural
competitions became a social, political and cultural phenomenon of the post-Guggenheim Bilbao museums
and real estate bubbles of the recent past. Taking place at the dramatic moment in which the bubble
became a crisis, this is the first competition to be documented in excruciatingly raw detail.
Jean Nouvel, Frank Gehry, Dominique Perrault, Zaha Hadid and Norman Foster are selected to participate
in the design of the future National Museum of Art of Andorra, a first in the Pyrenees small country.
Norman Foster drops out of the competition after a change in the rules that allow the documentary to
happen. Three months of design work go into the making of the different proposals, while, behind doors, a
power struggle between the different architects and the client has a profound impact on the level of
transparency granted by each office to the resident documentary crew, and which has a definite influence in the material shown in the film.
The presentations to the jury happen in one intense day close to election time in Andorra, becoming a hot
event in the tiny country, with media all around the international stars that may help shape its future. Of
the four remaining architects three show up to make personal presentations, every one of which
becomes a fascinating study in personality, strategy, character, showmanship… and a dramatic moment in
which any detail becomes both important and irrelevant, the line between failure and success perfectly
imperceptible. But does the jury have the last word?
On October 10th 2013, The Competition opened the Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR), with a 500
people audience. The participation at the AFFR was as the same time the World Première of this documentary while the final edit has been released on October 25th 2014 at Cine Doré - Spanish Film Archives,
in Madrid. The film has been successfully shown in cities across Europe, Australia, United States of America, Latin America and Africa.
An Official Selection film for programs such as the Vancouver Intl. Film Festival - VIFF'15, the Intl. Film
Festival of Contemporary Art from Naples - Artecinema'15, Intl. Festival of Film on Art from Montréal FIFA'15, Intl. Documentary Film Festival - DocumentaMadrid'14, Intl. Festival of Film on Art from Florence Lo Schermo dell`Arte'14, The Competition has been also awarded the First Prize COAM'14, an annually
given award by the Architects Association from Madrid to the best achievements of architecture in
Madrid region.

The Competition เปนภาพยนตรเรื่องแรกที่เขาไปถายทำความตึงเครียด และบรรยากาศระหวางการพัฒนาแบบในการประกวดแบบสถาปตยกรรม
เนื้อหาในเรื่องถายทอดถึงความจริงจัง และแสดงใหเห็นถึงความเขมขนในการทำงานของสตูดิโอออกแบบระดับโลกอยาง Jean Nouvel, Frank
Gehry และ Zaha Hadid ที่ทุมเทใหกับการวางกุลยุทธเพื่อเอาชนะสตูดิโอคูแขง ขณะที่การประกวดแบบสถาปตยกรรมเปนสิ่งที่มีมาอยางยาวนาน
ภาพยนตรเรื่องนี้ยังถายทอดปรากฏการณทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมในยุค Post-Guggenheim Bilbao และยุคฟองสบูของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย The Competition เปนสารคดีเรื่องแรกที่เขาไปสำรวจทุกๆ ความเปนไปที่เกิดขึ้นในสตูดิโอออกแบบอยางตรงไปตรงมา
Jean Nouvel, Frank Gehry, Dominique Perrault, Zaha Hadid และ Norman Foster เปนสตูดิโอที่ถูกเลือกใหเขารวมงานประกวด
แบบอาคาร National Museum of Art of Andorra ซึ่งเปนพิพิธภัณฑแหงแรกในประเทศเล็กๆ บริเวณเทือกเขา Pyrenees ซึ่ง Norman
Foster ถอนตัวออกจากรายการทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎที่อนุญาตใหมีการถายทำภาพยนตรสารคดีระหวางกระบวนการออกแบบ สามเดือนของ
การทำงานหมดไปกับการทำขอเสนอออกมาหลายๆ แบบ และเบื้องหลังการทำงานของแตละสตูดิโอก็เต็มไปดวยความเครงเครียดของการทำงาน
ทั้งระหวางตัวสถาปนิกเองและกับผูวาจาง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำใหเราไดเห็นถึงกระบวนการทำงานออกแบบของแตละบริษัทอยางทะลุปรุโปรง และกลายมาเปน
เนื้อหาสำคัญของภาพยนตรเรื่องนี้
การนำเสนอแบบตอคณะกรรมการ ที่จัดขึ้นในชวงใกลการเลือกตั้งใน Andorra กลายมาเปนกิจกรรมที่ ไดรับการจับตามองเปนอยางมากสำหรับ
ประเทศเล็กๆ อยาง Andorra และไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนที่มารวมกันจับตามองบรรดาสถาปนิกระดับโลกที่จะมาชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ทั้งสามในสี่สตูดิโอลุกขึ้นนำเสนอผลงาน และตัวสถาปนิกก็กลายมาเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจทั้งในดานบุคลิกภาพ กลยุทธ บทบาท
และเทคนิคการนำเสนอ ไปจนถึงความดรามาวาใครจะเปนผูชนะในการแขงขัน ซึ่งอาจจะดูเปนเรื่องที่ ไมคอยเกี่ยวของกับแบบ แตก็เปนเรื่องที่สำคัญ
ไมแพกัน รวมไปถึงคำวิจารณจากคณะกรรมการ
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2013 The Competition ไดเปนภาพยนตรฉายเปดงาน Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) ซึ่งเปนการ
เปดตัวครั้งแรกของภาพยนตรเรื่องนี้ ในขณะที่อีกเวอรชั่นที่ถูกตัดตอเพิ่มเติมภายหลังไดถูกนำออกฉายในวันที่ 25 ตุลาคม 2014 ที่ Cine Doré
ในรายการ Spanish Film Archives เมืองมาดริด ภาพยนตรประสบความสำเร็จ และออกฉายทั่วทวีปยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต
รวมไปถึงทวีปแอฟริกา
จากการออกฉายในเทศการภาพยนตรอยาง Vancouver International Film Fesval (VIFF’15), The International Film Festival of
Contemporary Art from Naples (Artecinema’15), International Festival of Film on Art from Montréal (FIFA’15), International Documentary Film Festival (DocumentaMadrid’14) และ Festival of Film on Art from Florence (Lo Schermo
dell`Arte’14) ทำให The Competition ไดรับรางวัล First Prize COAM’14 ที่ Architects Association เมืองมาดริด ที่มอบใหกับ
ความสำเร็จทางสถาปตยกรรมในรอบป

http://www.thecompetitionmovie.com/extra/the-competition-trailer/

The Happy Film
1 h 33m
Directed by
Stefan Sagmeister

Austrian designer Stefan Sagmeister is doing well. He lives in New York, the city of his dreams, and he has
success in his work, designing album covers for the Rolling Stones, Jay-Z and the Talking Heads. But in the
back of his mind he suspects there must be something more. He decides to turn himself into a design
project. Can he redesign his personality to become a better person? Is it possible to train his mind to get
happier? He pursues 3 controlled experiments of meditation, therapy, and drugs, grading himself along the
way. But real life creeps in and confounds the process: art, sex, love, and death prove impossible to
disentangle. His unique designs and painfully personal experiences mark a journey that travels closer to
himself than ever intended.

นักออกแบบชื่อดังชาวออสเตรีย Stefan Sagmeister กำลังอยู ในชวงขาขึ้นของการทำงาน เขาอาศัยในเมืองนิวยอรก เมืองที่เขาชื่นชอบ
และประสบความสำเร็จในการทำงานจากการออกแบบปกอัลบั้มใหกับวง Rolling Stones, Jay-Z และ Talking Heads อยางไรก็ตามลึกๆ
ในใจเขายังหวังอะไรบางอยางที่มากไปกวานี้ เขาตัดสินใจใชรางกายของตัวเองเปนโปรเจ็คตดี ไซนและตั้งคำถามวาเขาจะสามารถออกแบบบุคลิกภาพ
ใหมอีกครั้ง และกลายเปนคนที่ดีขึ้นไดหรือไม มันเปนไปไดหรือไมที่เราจะฝกจิตใจใหมีความสุขมากกวาเดิม จากจุดนี้เอง Sagmeister เขารวม 3
การทดสอบทางการแพทย การบำบัด และพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ ขณะนั้นเองชีวิตจริงก็แทรกตัวเขามา และรบกวนกระบวนการนั้น ทั้งศิลปะ เซ็กส
ความรัก และความตาย เขามายืนยันวามันเปนไปไม ไดที่จะคลี่คลายปญหาเหลานี้ ไดงายๆ ดี ไซนที่เปนเอกลักษณ และประสบการณสวนตัวอันนา
เจ็บปวดของ Stefan Sagmeister จะพาเราเขาไปใกล และรูจักเขามากกวาครั้งไหนๆ

http://www.thehappyfilm.org/home/

How to Make a Book
With Steidl
1 h 30m
Directed by
Jörg Adolph &
Gereon Wetzel

For 40 years, Gerhard Steidl has combined the roles of printer and publisher, resolved to personally check
each sheet leaving his printing shop in Göttingen. This perfectionism, combined with an unconditional love for
books, for the traditional printing craft, and a commitment to the quality standards of manufacturing (in the
original sense of the word, made by hand), has gained worldwide attention. The most internationally
renowned photographic artists vie for the opportunity to collaborate with Gerhard Steidl, to conceive and
produce the perfect publication with him.
Filmed in the direct cinema style, HOW TO MAKE A BOOK WITH STEIDL observes the publisher, as he collaborates with the world famous photographers Joel Sternfeld, Robert Frank, Ed Ruscha, Jeff Wall and Robert
Adams, at their studios and other places of work, in New York, London and Paris, in the Katar desert, and,
last but not least, in Göttingen. Here, in “Steidlville”, their works are printed on Steidl‘s own machines, in three
shifts. In goes the idea, out comes the finished book.
Gerhard Steidl’s independent empire is founded on several sources of income – a significant portion of his
publishing efforts being dedicated to Karl Lagerfeld and Chanel (printing everything for the designers, from
admission tickets to catalogues). Other staples are the German metal workers’ collective labor agreement
and, for many years, each new book by Nobel laureate Günter Grass. This is where he earns the money that
he, to use his words, “throws out the window” on ambitious photographic art projects.
HOW TO MAKE A BOOK WITH STEIDL presents a man in constant movement, a German entrepreneur who
has made the whole world his home. His experience and artistic empathy, his untiring dedication and
diligence have made him the most important publisher of photographic books of the last decade.

กวา 40 ป ที่ Gerhard Steidl ไดควบรวมบทบาทตัวเองใหเปนทั้งสำนักพิมพและผูผลิต เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมมาตรฐานการผลิตของ
กระดาษทุกๆ แผนที่จะออกจากรานในเมือง Göttingen ดวยความเปนเพอรเฟคชั่นนิสต ผสมกับความรักในงานหนังสือและกระบวนการพิมพ
แบบประเพณี รวมไปถึงความยึดมั่นในมาตรฐานการผลิตในระดับเดียวกับงานทำมือ ทำใหเขาไดรับความสนใจจากผูคนทั่วโลกโดยเฉพาะชางภาพ
ชื่อดังระดับนานาชาติทั้งหลายที่ตางยื้อแยงโอกาสในการรวมงานกับ Gerhard Steidl เพื่อสรางสรรคผลงานสิ่งพิมพอันไรที่ติ
How to Make a Book With Steidl เฝาสังเกตการณการทำงานของ Steidl และการทำงานรวมกับชางภาพระดับโลกอยาง Joel Sternfeld,
Robert Frank, Ed Ruscha, Jeff Wall และ Robert Adams ภายในสตูดิโอของเขา รวมไปถึงในสถานที่ทำงานจริงอยางนิวยอรก ลอนดอน
ปารีส หรือแมแตทะเลทรายกาตาร และที่ขาดไม ไดก็คือ “Steidlville” ในเมือง Göttingen ที่ซึ่งเครื่องจักรของ Steidl ไมเคยหยุดคั้นความคิด
ใหกลายเปนรูปเลม
อาณาจักรของ Gerhard Steidl ดำเนินกิจการดวยรายไดจากหลายๆ ชองทาง ทั้งการทำงานใหกับแบรนดดังอยาง Karl Lagerfeld และ
Chanel (ที่ยินยอมใหผูกขาดการพิมพทุกอยาง) การเปนผูตีพิมพเอกสารขอตกลงสหพันธแรงงานโลหะแหงเยอรมัน รวมไปถึงงานเขียนใหมๆ
ตลอดหลายปของ Günter Grass เจาของรางวัลโนเบล เหลานี้คือบอเงินบอทองที่ถูกสูบไปละลายกับโปรเจ็คตศิลปะภาพถายสุดทะเยอทะยาน
How to Make a Book With Steidl นำเสนอการเดินทางอันมั่นคงของผูประกอบการชาวเยอรมันคนหนึ่ง ผูเปลี่ยนโลกทั้งใบใหเปนบาน
ทั้งประสบการณ ความเขาใจในศิลปะ การอุทิศตน และความพากเพียรอยางไมยอทอ ลวนนำพาใหชายผูนี้เปนที่สุดของผูจัดพิมพหนังสือ
ภาพถายของทศวรรษที่ผานมา

http://www.howtomakeabookwithsteidl.de/Trailer.html

