
OPEN FORUM: “Age of Locations”(In English)  

Keynote Speech by Kuma Kengo, a famous Japanese architect
        The 20th century was the age when architecture turned to gigantic commodities circulating around the globe. In 
the ‘90s, I was thinking hard if an architecture  that transcends economic waves could be possible. Then I concluded it 
should be design approach that puts location first before anything else. You use materials available only from that place, 
work with local specialists who know the site inside out, create a building that harmonizes with the climate and environ-
ment of the place and is truly wanted by the people. Working in this way also reinforces their local economy. Since the 
2009 financial crisis the world is paying more attention to such movement towards “regionalism.”
        The 3.11 earthquake revealed the vulnerability of big cities, which had been developed on the 20th century be-
lief economic growth that ignored and trivialized geographic features and the history of disaster of each region. It was 
also revealed that the energy supply system designed to cater to the industrialized society was fragile and incomplete. 
We learned that “regionalism” must be a movement to aim at true independence of each town, including the solution of 
energy issues. What can architecture and design do to achieve this? That was the message we received from mother 
nature. We now must put your place in the center.

	 ในศตวรรษที่	20สถาปัตยกรรมได้ถูกทำาให้กลายเป็นสินค้าขนาดยักษ์	และกระจายไปทั่วโลก	ในทศวรรษที่	90	ข้าพเจ้าพยายามหาคำาตอบว่า	เป็นไปได้หรือไม่ที่

สถาปัตยกรรมจะอยู่เหนือกระแสเศรษฐกิจ	ซึ่งต่อมา	ได้ข้อสรุปว่า	การจัดการการออกแบบควรจะให้ความสำาคัญกับสถานที่ตั้งและสภาวะแวดล้อมก่อนสิ่งอื่นใด	คุณจะ

ต้องใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเท่านั้น	และทำางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในท้องที่ที่รู้เรื่องของสถานที่ตั้งของอาคารเป็นอย่างดี	เพื่อสร้างสรรอาคารให้กลมกลืนกับ

สภาวะอากาศและสภาวะแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ	และมาจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน	การทำางานในลักษณะนี้จะยังช่วยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความมั่นคง

ยิ่งขึ้น	ตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินปี	2552	โลกได้จับตามองการเคลื่อนไหวของกระแส	“ภูมิภาคนิยม”	(regionalism)

	 เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่	11	มีนาคม	2554	ได้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเมืองใหญ่ต่างๆซึ่งถูกพัฒนาบนพื้นฐานความเชื่อของการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่	20	ที่ได้ละเลยต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไปและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตของแต่ละภูมิภาค	นอกจากนั้นมันยังได้แสดงให้เห็นว่าระบบการก

ระจายพลังงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสังคมอุตสาหกรรมนั้นไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ	เราได้เรียนรู้ว่า	“ภูมิภาคนิยม”	จะเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวที่มุ่งไปสู่ความ

เป็นอิสระทางเศรษฐกิจและพลังงานของแต่ละเมือง	ธรรมชาติได้ทำาให้เราตั้งคำาถามว่าเราจะทำาอย่างไรกับการออกแบบและสถาปัตยกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้	จาก

นี้ไปเราจะใช้สถานที่ของคุณเป็นศูนย์กลางแนวความคิด

When?  
Friday, March 8th, 10:00 to 12:00AM

Where?
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, 
Thailand

Asia Future Conference ครั้งที่ 1 เป็นการจัดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ที่ศึกษาหรือจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น 

รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคเอเชีย

The 1st Asia Future Conference aims to provide a platform for those who have studied in Japan 
and those who are interested in Japan to meet and discuss about the future of Asia.

ASIA FUTURE CONFERENCE

How much? 
No charge

How to participate? 
Please register from the following link:
http://aisf.wufoo.eu/forms/keynote-speech-registration/


