PENDAHULUAN
A.

Tujuan Umum

1. Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini mempelajari sejarah dan perkembangan desain
modern sejak revolusi industri, industri di Inggris dan Amerika,
protomodernisme; Art and Craft Movement, Art Nouveau,
Konstruktivis, Futurisme, Streamlining, De-Stijl sampai Era Bauhaus
beserta konteks yang melingkupinya; Iptek, Politik, Ekonomi, Sosial,
dan Budaya.
2. Kompetensi Mata Kuliah
Setelah mempelajari Mata Kuliah ini, Mahasiswa dapat
memahami dan menganalisa perkembangan desain modern sejak
revolusi industri, industri di Inggris dan Amerika, protomodernisme;
Art and Craft Movement, Art Nouveau, Konstruktivis, Futurisme,
Streamlining, De-Stijl sampai Era Bauhaus beserta konteks yang
melingkupinya; Iptek, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
3. Strategi Perkuliahan
a. Model Pembelajaran
Model pembelajaran berorientasi pada pembelajaran yang
berbasis pada mahasiswa sebagai subyek belajar (Students Centered
Learning). Oleh karena itu dosen sebagai motivator dalam
pembelajaran mengawalai dengan menyampaikan pemahaman tentang
teori tinjauan desain..
Model Generative learning yang berpijak pada pemahaman
mahasiswa bukan sebagai penerima informasi pasif, akan tetapi
mahasiswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan mengkontruksi
berbagai imformasi yang ada di sekitarnya. Berkaitan dengan itu
mahasiswa harus aktif di dalam menanggapi berbagai pemasalahan
yang ada di lingkungannya.
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b. Strategi Pembelajaran
1) Tatap Muka
Ceramah: Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi ajar
tentang pentingnya mengetahui sejarah desain yang meliputi teks
dan konteksnya bagi seorang desainer.
Diskusi: Metode yang digunakan untuk memberi ruang interaksi antara
mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen.
2) Non Tatap Muka
Pemberian tugas: Metode non tatap muka dengan pemberikan tugas
dimaksudkan untuk memberi penguatan terhadap materi ajar yang
telah diperolehnya untuk diperdalam dengan melakukan di luar
kegiatan tatap muka.
B.

Materi Pembahasan

Sejarah Desain yang dipelajari dalam mata kuliah Tinjauan
Desain I ini yaitu;
Tatap
Kompetensi Dasar
Muka
1.
Mahasiswa dapat mengetahui
Rencana KBM yang akan
dilakukan

Materi Produk
Penyampaian
Rencana
Kegiatan
Pembelajaran
Sejarah manusia
dan benda
buatannya
Proses desain
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Mahasiswa dapat mengetahui Sejarah
manusia dan benda buatannya

3

Mahasiswa dapat mengetahui dan
memahami Proses desain secara
umum
Mahasiswa dapat mengetahui Revolusi Revolusi Industri
Industri dan Gerakan Seni
dan Gerakan Seni
Mahasiswa dapat mengetahui Revolusi Revolusi Industri
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Industri dan Mekanisasi
Mahasiswa dapat mengetahui Art and
craft movement di Inggris dan Eropa
Daratan Gerakan revitalisasi melawan
dampak dan kerugian dari Revolusi
Industri berkembang di Inggris pada
pertengahan tahun 1800-an. Gerakan
ini bertujuan melawan dampak dari
kejahatan mesin dan ragam hias yang
tidak jujur secara moral dari produksi
mesin yang meniru kerajinan tangan
(seni Kriya).

dan Mekanisasi
Art and craft
movement di
Inggris dan Eropa
Daratan

Mahasiswa dapat mengetahui Sistem
Amerika
Ujian Mid Semester

Sistem Amerika

Mahasiswa dapat mengetahui
Protomodernisme di Eropa dan
Amerika (Art-nouveau). Gaya
Art Nouveau pertama kali
muncul pada awal tahun 1880
an dan berakhir sekitar tahun
1900-an.
Mahasiswa dapat mengetahui
Futurisme dan Purisme.
Futurisme pertama kali
diproklamasikan oleh Filipo Tommaso
Marinetti pada tahun 1909.sebuah
gerakan seni murni Italia dan sebuah
gerakan budaya pertama dalam abad
ke-20 yang diperkenalkan langsung
kepada masyarakat luas.
Mahasiswa dapat mengetahui ArtDeco. Gaya Art-Deco

Evaluasi tengah
semester
Protomodernisme
di Eropa dan
Amerika (Artnouveau)

Futurisme dan
Purisme

Art-Deco
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diproklamasikan di Paris, Perancis
tahun 1925 pada pameran
internasional seni dekoratif.
Perintisnya adalah Paul Poitret dan
Emile Jacques Ruhlman.Gaya ini
seolah pemunculan kembali gaya ArtNouveau. Gaya ini banyak
dipengaruhi oleh popularitas musik
jazz yang improvisatoris, piramida
Aztec, dan ditemukannya makam raja
Mesir Kuno Tutankhamen pada tahun
1922.
Mahasiswa dapat mengetahui Gaya De De stijl
stijl.
Pada tahun 1917 di Belanda, Theo
Van Doesburg mendirikan De Stijl
dengan pelukis Piet Mondrian dan
arsitek sekaligus desainer Gerrit
Rietveld sebagai salah seorang
anggotanya. De Stijl memperlihatkan
karakter bentuk-bentuk abstraksi,
garis-garis konstruksi yang rasional,
dan merupakan produksi mesin, hal ini
merupakan akar dari pergerakan
Modern selanjutnya
Mahasiswa dapat mengetahui
Konstruktivisme
Konstruktivisme.
Gerakan yang menyangkal sikap dan
cara berpikir rasional dalam seni,
menentang pendapat bahwa seniman
adalah pengrajin yang memikirkan
segi fungsional dari sebuah karya dan
seniman harus dapat menggunakan
alat-alat produksi modern, “Seni
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adalah kerja dan kerja adalah seni”,
Mahasiswa dapat mengetahui Gaya
Streamlining.
Selama tahun 1930-an, trend desain
yang lain muncul di Amerika yang
memadukan elemen-elemen dari Art
Deco, The International Style dan
French Moderne yang dinamakan
sebagai Streamlining atau The
American Moderne.
Mahasiswa dapat mengetahui
Bauhaus.
Pada tahun 1919 berdiri sekolah disain
Bauhaus di Weimar, Jerman atas
inisiatif Walter Gropius yang
berpendapat tujuan akhir dari semua
seni rupa adalah berbentuk suatu
bangunan. Berdirinya sekolah seni
Bauhaus seolah merupakan realisasi
dari penggabungan sasaran gerakan
Art and Craft dan Wiener Werkstaete.
Minggu Tenang
Ujian Akhir Semester

Streamlining

Bauhaus

Evaluasi Akhir
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I.

ZAMAN PRASEJARAH SAMPAI
ZAMAN PERADABAN AWAL

Tinggal di dunia yang maju secara teknologi dan modern, kita
menerima bahwa sebagian besar waktu kita habiskan di dalam, atau “di
dalam ruang”. Kita tinggal di rumah-rumah atau apartemen-apartemen,
kita bekerja di kantor-kantor, toko-toko, atau pabrik-pabrik, kita belajar
di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, kita makan di restoranrestoran, kita tinggal di hotel-hotel, dan kita melakukan perjalanan di
dalam mobil, bus-bus, kereta api, kapal-kapal, dan pesawat-pesawat.
Kita berada di luar yang paling sering hanya pada saat situasi-situasi
sementara pada saat kita bepergian dari satu tempat di dalam ke sebuah
tempat lain. Manusia berbeda dengan makhluk lain dalam penerimaan
ini sebagai lingkungan yang paling biasa untuk tinggal.
A.

Interior Zaman Prasejarah

Manusia telah ada di atas bumi selama kurang lebih 1,7 juta
tahun. Catatan terperinci dari peristiwa-peristiwa dan perkembanganperkembangan yang kita sebut sebagai “sejarah” membentang ke
belakang hanya selama enam atau tujuh ribu tahun. Sebelum awal
sejarah kita hanya memiliki mitos-mitos, legenda-legenda, dan
perkiraan-perkiraan untuk memberitahu kita peristiwa-peristiwa apa
yang terjadi dan apa urutannya. Maka pertanyaan-pertanyaan tentang
kapan dan dimana orang-orang pertama kali belajar menggunakan
tempat-tempat berlindung, dan seperti apa tempat-tempat perlindungan
itu pada awalnya, telah menjadi subyek dari banyak spekulasi.
Perkiraan-perkiraan dibantu dengan beberapa ukuran
berdasarkan informasi yang berasal dari dua hubungan penyelidikan. Di
satu sisi ini berhubungan dengan sisa-sisa dari prasejarah dari berbagai
macam yang diketahui bagi para arkeologis dan, di sisi lain, dengan
praktik-praktik terbaru dari orang-orang “primitif” yang biasanya
dipelajari oleh para pakar antropologi. Materi-materi prasejarah
merupakan obyek-obyek fisik, artefak-artefak, atau bangunan-
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bangunan, yang berasal dari zaman-zaman,” sebelum awal sejarah yang
tercatat tentang wilayah-wilayah dimana mereka ada. Istilah “primitif,”
sebagaimana dipakai disini, tidak menandakan sederhana, kasar, atau
inferior, tetapi mengacu pada orang-orang, budaya-budaya, atau
peradaban-peradaban yang tak tersentuh selama beberapa ribu tahun
yang rincian sejarah kita miliki.
B. Bukti Arkeologis
1. Tempat-Tempat Tinggal Pertama
`
Masuk akal untuk menganggap bahwa tempat-tempat
berlindung/tempat tinggal pertama ditemukan-sebagai contoh gua-gua
atau dibuat dengan bahan-bahan yang mudah dikerjakan dengan tangan
kosong atau dengan alat-alat yang sangat sederhana. Walaupun istilah
„manusia gua‟ sering digunakan untuk menggambarkan manusia zaman
dahulu, dan tentunya ada bukti bahwa orang-orang kuno memanfaatkan
gua-gua, gua-gua tidak mungkin digunakan secara luas di tempattempat hidup manusia dahulu. Gua-gua hanya ada di tempat-tempat
tertentu dan jumlahnya terbatas, tidak pula gua-gua itu khususnya
merupakan tempat yang nyaman atau menarik untuk dijadikan tempat
tinggal. Pada saat lukisan-lukisan gua yang terkenal di Chauvet,
Lascaux, dan Altamira jelas membuktikan bahwa orang-orang pada
zaman dahulu menggunakan gua-gua ini, tidak ada kepastian bahwa
gua-gua tersebut merupakan tempat tinggal. Mungkin gua-gua tersebut
adalah tempat tinggal-tempat tinggal darurat, tempat-tempat untuk
ritual-ritual atau upacara-upacara khusus, atau mungkin digunakan
sebagai karya-karya seni yang kita kagumi karena melindungi mereka
dari cuaca.
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Gambar 1. 1. “Lion Panel” Chauvet Cave, Ardeche, Perancis.
15,000-10,000 B.C.E.
Pembangunan tempat-tempat perlindungan sejak zaman
prasejarah telah bertahan hanya dimana itu dibuat dari bahan-bahan
yang tahan lama. Bahan-bahan yang paling berharga dan mudah
dikerjakan-ranting-ranting dan cabang-cabang, daun-daun, semaksemak dan bahan-bahan tanaman sejenis, dan bahan-bahan dari
binatang seperti kulit atau kulit kasar-tidak bertahan lama, berdasarkan
pembusukan dan hilangnya dalam rentang waktu yang singkat. Bahanbahan nonorganic seperti lumpur atau (dalam iklim-iklim dingin) salju
telah membatasi kualitas-kualitas ketahanan, sedangkan batu, walaupun
sangat tahan lama, juga sulit untuk dikerjakan karena ada
kemungkinan-kemungkinan yang terbatas untuk membangun tempat
perlindungan. Kenyataan-kenyataan ini berarti bahwa bahan-bahan
yang bertahan dari masa prasejarah sebagian besar merupakan bendabenda kecil dari batu seperti mata panah dan ujung-ujung lembing, atau
susunan-susunan besar batu yang diatur dengan pola-pola atau
dirancang menjadi bangunan-bangunan.
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Gambar 1. 2. Lukisan-lukisan di Dinding Anubis
2. Dolmen (Meja Batu) dan Barrow (Gundukan Tanah)
Susunan-susunan batu-batu (yang disebut penjajaran) dan
Dolmen - dolmen (meja batu) dari Inggris dan tempat-tempat Eropa
lainnya dirancang dengan penuh pemikiran bangunan-bangunan sejak
masa-masa prasejarah. Sebagian besar spekulasi beranggapan bahwa
tempat-tempat yang lebih besar, seperti Stonehenge di Dataran
Salisbury di Inggris, digunakan untuk upacara-upacara atau ritual-ritual
yang berhubungan dengan pengamatan gerakan-gerakan astronomis;
dolmen-dolmen seringkali lebih terhubung dengan ritual-ritual
pemakaman. Susunan sebuah batu besar yang ditempatkan di puncak
dari dua atau tiga batu-batu yang tegak lurus yang membuat banyak
dolmen tampak telah menciptakan ruang bagian dalam sebuah kuburan
yang berbentuk sebuah bukit buatan. Dimana bumi telah terkikis,
dolmen batu tetap tersisa. Dimana bumi masih pada tempatnya, ini
membentuk jenis ruang yang disebut sebuah Barrow di Inggris. Ini
memungkinkan pergi ke ruang bagian dalam dari beberapa kuburan-
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kuburan yang bertahan ini. Ruangan-ruangan tersebut gelap, misterius,
dan sering mengesankan, jika hanya untuk pembangkitan mereka dari
asal mula kuno yang tak bisa dibayangkan. Di sebagian bangunan,
terdapat kemungkinan untuk melihat pola-pola yang dipahat atau diukir
memotong batu-batu dengan pola-pola keindahan, walaupun maknamaknanya tidak diketahui.
Dengan memperhitungkan saat-saat tempat-tempat prasejarah
adalah masalah perkiraan hingga perkembangan terbaru secara wajar
dalam teknik penentuan waktu radio-karbon dimana ukuran-ukuran
radioaktivitas materi-materi organik (antara lain tulang-tulang atau kulit
kerang) memberi sebuah ukuran tentang umur mereka. Stonehenge saat
ini diperkirakan dengan beberapa bukti berusia sekitar 2750-1500 SM.
Semua bangunan-bangunan tersebut ada pada masa yang saat ini
ditandai sebagai zaman batu mengacu pada fakta bahwa teknologiteknologi yang paling maju dari zaman-zaman yang melibatkan karya
batu sebagai yang terbaik, yang paling lama, dan yang paling efektif
dalam bahan-bahan yang tersedia. Zaman batu dibagi menjadi periode
paleolitik (“zaman batu tua, yaitu hingga 5000 SM) dan periode
neolitik (“zaman batu baru, hingga tahun 1000 SM). Lukisan-lukisan
gua yang paling terkenal yaitu dari zaman paleolitik, sejak zaman
paleolitik, bangunan-bangunan batu bersejarah yang kita kenal sejak
periode neolitik.

Gambar 1. 3. Stenohenge, Salisbury, Inggris (2750-1500 SM)
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Batu-batu besar ditempatkan secara hati-hati untuk menciptakan
ruang-ruang di dalam dengan dampak estetis yang kuat, apakah itu
aslinya terbuka di bawah langit (seperti sekarang) atau beratap dengan
bahan-bahan yang telah hilang. Tujuannya tampak telah dikaitkan
dengan gerakan-gerakan matahari, bulan dan bintang. Bentuk
melingkar merupakan karakteristik dari banyak bangunan-bangunan
manusia kuno.
Jelas bahwa kekurangan rumah yang bisa bertahan sejak zamanzaman tersebut bisa dijelaskan dengan penggunaan bahan-bahan yang
tidak awet, tetapi sebaliknya dapat dijelaskan sebagian oleh kenyataan
bahwa pola-pola kehidupan manusia zaman dahulu secara umum
berpindah-pindah atau setidaknya tidak menempati tempat-tempat yang
ajeg. Kehidupan manusia awal tergantung pada sumber-sumber mata
air, berburu, dan mengumpulkan makanan untuk makan dan oleh
karena itu penduduk perlu bergerak dalam mencari permainan dan
persediaan makanan lain. Tempat tinggal apa saja yang digunakan
perlu untuk dibawa dengan mudah dan juga dibuat dari bahan-bahan
ringan-batang-batang kayu, daun-daun, dan semak-semak daripada
batu. Mudah mengerjakan dan mobilitasya dikerjakan bersama-sama
untuk memilih tempat berlindung dalam skala yang sederhana, bahanbahan yang ringan, dan mobilitas yang mudah.
3. Bukti dari Budaya-Budaya Kesukuan
Jejak-jejak paling tua yang diketahui dari tempat perlindungan
manusia yang dibangun ditemukan di Terra Amata di Perancis selatan
diyakini berusia 400.000 tahun, tetapi hanya sisa-sisa yang paling
minimal yang menyatakan bentuk dari pondok-pondok ini yang terbuat
dari cabang-cabang pohon. Walaupun ada beberapa peninggalan kuno
untuk mendukung asumsi-asumsi tentang sifat bangunan-bangunan
yang dibangun paling awal, ada bukti yang ditemukan dengan
mengubah sumber tanda-tanda lain tentang tempat tinggal manusia,
praktik-praktik masyarakat-msyarakat “primitive”. Walaupun sekarang
dalam pengunduran sebagai masyarakat-masyarakat modern yang
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menekan mereka, orang-orang “primitive” bertahan hidup di wilayahwilayah geografis yang tak bisa diakses dan banyak lainnya ada seperti
baru-baru ini satu atau dua abad yang lalu. Masyarakat-masyarakat
“primitif” memiliki ciri-ciri antara lain konservatisme yang kuat,
sebuah persembahan karya-karya tradisional (seringkali diperkuat oleh
sebuah sistem tabu yang berusaha menghentikan perubahan), dan
kesalahan dalam mempercayai konsep “kemajuan” yang mendominasi
masyarakat-masyarakat “maju” modern. Akibatnya, cara-cara primitif
bisa dianggap sebagai contoh cara-cara yang lebih kuno-cara-cara yang
bisa dilacak jejaknya kembali ke zaman batu. Masyarakat-masyarakat
yang paling “primitive” bergantung pada berburu, mencari ikan, dan
mengumpulkan makanan. Oleh karena itu mereka secara umum
berpindah-pindah dan harus membangun tempat berlindung yang siap
dibawa.
Orang-orang di suku di benua Afrika, di kepulauan Pasifik,
Arktik, dan Amerika Utara dan Selatan sebelum sampai ke benua Eropa
saat ini atau baru-baru ini yang tinggal dengan cara hidup yang belum
berubah di banyak generasi. Dusun-dusun di Afrika yang tropis,
perkampungan-perkampungan di Gurun Sahara dan komunitaskomunitas Mongolia, Amerika Pribumi (Indian Amerika), Inuit
(Eskimo), dan aborigin Australia semuanya merupakan system
kehidupan “primitif” yang memberi contoh-contoh jenis-jenis tempat
berlindung yang bisa dianggap menjadi bukti bagaimana tempat
perlindungan manusia mungkin dikembangkan.
Dalam bukunya tahun 1876 yang berjudul The Habitations of
Man in All Ages, seorang pakar teori dan sejarawan Perancis EugeneEmmanuel Viollet-le Duc (1814-79) mencoba menunjukkan bagaimana
tempat berlindung dimulai. Dalam sebuah ilustrasi yang berjudul
“Rumah Pertama” (gambar 1.4) dia menunjukkan kepada kita sebuah
bangunan yang terbuat dari tiga cabang pohon yang diikat bersama di
atas, dengan menutup permukaan-permukaan yang sedang dibangun
dengan menjalin ranting-ranting dan cabang-cabang yang lebih
fleksibel yang melalui bangunan utama. Ini jelas merupakan sebuah
bentuk awal dari tempat untuk bernaung dari jenis yang muncul di
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banyak budaya-budaya “primitif”-sebuah Wigwam, atau jika tertutup
kulit disebut sebuah tepee. Bagian luarnya dilapisi dengan lumpur atau,
di benua Arktik, sebuah bangunan yang sama bisa dibangun dari balokbalok yang disusun seperti kubah kita sebut sebuah igloo. Di tempattempat lain dimana pohon-pohon dan cabang-cabang jarang, sebuah
bentuk yang sama bisa dibangun dari bata lumpur dengan atap seperti
sebuah topi jerami atau ilalang.

Gambar 1. 4. Violet de Luc, “Rumah Pertama” dari
The Habitations of Man in All Ages, 1876.
Pengarang telah membayangkan sebuah kelompok orang-orang
kuno yang membangun sebuah tanah berpagar atau pondok dari bahanbahan yang ada di habitat hutan mereka. Bangunan tersebut mungkin
telah ditutupi dengan daun-daun, kulit, atau bahkan sebuah lapisan
lumpur.
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Gambar 1. 5. William Henry Jackson, foto dari sebuah keluarga
Bannock yang berkemah di dekat Medical Lodge Creek, Idaho 1871.
Tepee Amerika pribumi adalah sebuah bentuk bangunan yang
mudah dibawa berbentuk bulat dengan sebuah kerangka dari tiangtiang kayu dan kulit sebagai penutup. Bagian dalamnya hanya
merupakan bagian dalam dari bangunan tanpa tambahan atau perabot.
Banyak tempat-tempat berlindung “primitif” tersebut memiliki
ciri-ciri yang sama. Itu secara umum cukup kecil dan hampir selalu
bulat. Ukuran yang kecil tersebut mencerminkan terbatasnya
ketersediaan bahan-bahan dan kebutuhan untuk mengawetkan,
sedangkan bentuk bulat bisa dijelaskan sebagai sebuah cerminan
beberapa kenyataan yang memperkuat satu sama lain. Bentuk-bentuk
alam jarang yang lurus dan bersudut persegi. Pengamatan tentang
pohon-pohon dan batu-batu, dari tempat tinggal burung dan serangga,
akan menyatakan bentuk-bentuk lingkaran; dalam bahan-bahan yang
tersedia pembuatan sudut-sudut persegi mungkin sulit dan menciptakan
titik-titik lemah di sebuah bangunan yang rentan. Sebuah lingkaran
juga merupakan sebuah bentuk geometris yang akan melingkupi
sebagian besar tempat dengan garis keliling paling sedikit, sebuah
konsep yang mungkin tidak dipahami dalam istilah-istilah teoritis tetapi
masih bisa ditangkap secara tidak sengaja dalam proses pembangunan.
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Gambar 1. 6. Ukiran Sebuah Tenda Mongolia.
Tenda adalah sebuah bangunan yang mudah dibawa dengan
dinding penutup dari potongan-potongan geometris yang menopang
sebuah bangunan atap dari tiang-tiang. Bagian luar ditutupi dengan
kulit atau jerami. Dibagian dalam, balok-balok untuk menahan tikar
dan bangku-bangku yang menciptakan ruang-ruang dengan karakter
estetis yang lumayan.
Tepee di dataran-dataran Amerika memiliki kerangka dari
tiang-tiang panjang yang diikat bersama di atap. Dinding-dinding
bagian luarnya berupa kulit-kulit yang dibentuk yang memungkinkan
adanya daun pintu yang bisa disesuaikan untuk mengendalikan
sirkulasi udara, memungkinkan masuknya sinar matahari, dan berperan
sebagai sebuah cerobong asap. Keseluruhan tepee mudah untuk
dibongkar, dikemas dan diangkut ketika para pemburu berpindah perlu
mengikuti kawanan hewan yang merupakan persediaan makanan
mereka. Tenda atau GER dari orang-orang Buryar di Mongolia
menggunakan sebuah kerangka dinding tegak lurus dari potonganpotongan geometris yang dibongkar untuk diangkut tetapi diperluas
(seperti sebuah pintu elevator modern) dan diikat untuk membentuk
sebuah lingkaran. Potongan-potongan Willow membentuk sebuah
bangunan atap dan lapisan-lapisan bulu kempa yang diaplikasikan
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untuk membentuk dinding dan tutup atap. Tenda yang mudah dibawa,
masih digunakan, merupakan sebuah contoh yang menarik dari sebuah
rancangan yang dikembangkan agar sesuai dengan cara hidup khusus di
sebuah tempat geografis khusus.
Kerangka-kerangka bangunan yang melingkar yang dibangun
oleh manusia yang berpindah-pindah secara umum berdiri sendiri;
masing-masing rumah adalah sebuah unit tunggal, biasanya menutup
sebuah ruang tunggal. Rumah-rumah yang lebih rumit yang terdiri dari
beberapa ruang muncul di desa-desa di tempat-tempat dimana iklim,
sumber-sumber air dan makanan konsisten secara memadai yang
membuat penampungan ajeg menjadi tidak perlu. Di Kamerun di
Afrika ada desa-desa yang disana banyak rumah dengan banyak ruang
dimana masing-masing ruang sebenarnya merupakan sebuah pondok
lingkaran yang terpisah dengan sebuah fungsi khusus (contohnya
tempat tinggal, dapur, ruang penyimpanan, atau kandang), dengan daun
pintu yang tertutup yang terhubung antara ruang-ruang pondok yang
berhubungan. Dinding-dindingnya dibuat dari lumpur, dengan atapatap dari ilalang yang ditempatkan seperti topi di atas dinding.

Gambar 1. 7. Rencana dan pengangkatan dari sebuah rumah Matakam
dari desa suku di Kamerun, Afrika.
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Bentuk melingkar dari pondok lumpur atau batu menciptakan
sebuah ruangan, dan beberapa bangunan-bangunan yang serupa
dikelompokkan bersama untuk membuat sebuah kompleks perumahan
termasuk ruang-ruang kerja (dapur-dapur) dan tempat-tempat gudang
makanan, yang akan ditempati oleh sebuah keluarga yang besar dan
hewan-hewan mereka. Dinding-dindingnya dibangun higga setinggi
kepala sedangkan sebuah atap seperti topi dari jerami atau ilalang
melengkapi sebagai penutup. Bagian dalam yang sederhana dijadikan
tempat penyimpanan wadah-wadah dan alas-alas untuk tidur di lantailantai yang kotor.
Jenis rumah “primitif” lainnya tidak berbentuk bulat. Ini
mungkin penggunaan bahan-bahan potongan-potongan , tiang-tiang
kayu, atau cabang-cabang yang member kesan dinding-dinding bergaris
lurus dan sehingga mengarah pada bentuk-bentuk kotak yang kurang
atau lebih berbentuk persegi panjang. Bentuk kerangka A dari rumah
kepala adat Dawi dan tempat tinggal-tempat tinggal dari orang-orang
di Papua Nugini, membungkus rumah-rumah lumpur di Yaman,
gedung Pueblo di Amerika barat daya, beberapa wigwam (yang kita
ketahui dari gambar-gambar yang dibuat oleh para penghuni Eropa
awal), dan banyak jenis rumah yang dibangun oleh orang-orang
pribumi Amerika Selatan memiliki rancangan-rancangan persegi
panjang. Di Apulia di Italia selatan, sebuah jenis rumah kuno yang
masih rutin digunakan dibangun dari batu-batu ladang untuk
membentuk sebuah ruang persegi secara kasar. Bagian atasnya berupa
sebuah kubah bulat yang dibangun dari batu-batu bulat yang diletakkan
dengan lingkaran-lingkaran yang semakin berkurang secara bertahap
hingga sebuah batu tunggal bisa menutup pembukaan yang paling atas.
Rumah-rumah Trulli telah dibangun selama beribu-ribu tahun di
wilayah tersebut.
Jenis-jenis bentuk-bentuk rumah “primitif” lain ditentukan
sebagian oleh kenyataan-kenyataan lingkungan yang kuat seperti
topografi, cuaca, ketersediaan bahan-bahan, dan khususnya iklim. Igloo
yang dibangun dari es terkenal, tetapi rumah-rumah bawah tanah di
Matmata di Gurun Sahara kurang terkenal. Sebuah rumah Matmata
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dibuat di sebuah halaman tengah, sebuah terowongan yang dalam dan
beratap terbuka yang digali di gurun yang memberi akses ke ruangruang sekitarnya yang sepenuhnya berada di bawah tanah. Sebuah
terowongan masuk yang miring dan panjang member akses ke
lapangan. Skema bawah tanah ini tidak membutuhkan bahan tambahan
dan memberi sekat yang melindungi dari panas gurun di siang hari dan
dingin yang menusuk di malam hari.
Apakah berbentuk bulat atau persegi panjang, di atas
permukaan bumi, dipasang di tonggak-tonggak, atau digali di tanah, ini
merupakan ruang bagian dalam dari rumah-rumah tersebut yang
menjadi alasan mereka membuatnya. Bagian-bagian dalam tersebut
tidak “dirancang” dengan kecanggihan konsep yang kita hubungkan
dengan rancangan interior modern; ruang bagian dalam hanyalah
sebuah ruang cekung yang diciptakan dengan teknik membangun dari
luar. Di dalam ruang dari semua rumah pastilah peralatan yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari-seperti peralatan memasak dan
makan, senjata-senjata, pakaian yang disimpan, selimut-selimut dan
apa saja yang ada disana yang menjadi perabotan. Meja dan kursi
jarang digunakan. Banyak orang-orang “primitif” duduk di tanah dan
menjadikan permukaan bumi sebagai satu-satunya meja. Susunan
tempat tidur menggunakan bahan-bahan yang mudah dibawa yang
diletakkan di atas tanah daripada di atas tempat tidur yang didirikan.
Perabotan yang belum sempurna tampak di beberapa jenis rumah
“primitif”-panggung seperti rak atau bangku-bangku yang disusun
sebagai bagian kerangka pondok-pondok lumpur yang dibangun,
ruang-ruang bawah tanah, dan igloo-igloo yang dibangun dari salju.
Alat-alat penyimpanan, kantong-kantong, keranjang-keranjang, dan
dimana benda-benda itu dikembangkan, mangkok-mangkok gerabah,
pot-pot, dan kendi-kendi adalah artefak-artefak yang paling mudah
ditemukan dimana-mana.
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4. Pola dan Rancangan
Teknik menjalin adalah sebuah penemuan kuno yang telah
muncul di banyak tempat, yang membuat keranjang-keranjang ,
selimut-selimut, dan tikar-tikar (dan, tentu saja, pakaian) dari sebuah
selaput yang dihasilkan sebagai alternatif kulit-kulit hewan. Jalinan
serat-serat yang memiliki banyak warna baik dari sumber-sumber alami
atau melalui pengecatan yang mengarah pada penemuan bahwa polapola juga dapat dijalin. Pola-pola sederhana itu seperti potonganpotongan dan tanda-tanda yang mengarah pada penemuan pola-pola
geometris yang lebih rumit yang tampak pada seni pembuatan
keranjang, gerabah, dan selimut-selimut dan tikar-tikar anyaman.
Manusia menuntut pengenalan pola-pola yang dirancang merupakan
kebalikan yang jelas dari sarang-sarang lebah dan burung yang dibuat
oleh makhluk-makhluk lain dimana satu-satunya pola yang muncul
(seperti pada jarring-jaring laba-laba) dimana ini merupakan sebuah
kebutuhan struktural atau fungsional lain. Unsur-unsur hiasan yang
dilukis tampak seperti gerabah yang dibakar sampai pada
penggunaannya, dengan pola geometris dan kurang lebih pencitraan
yang mewakili.
Pola-pola dan gambar-gambar yang meramaikan pakaian,
selimut, keranjang, pot, dan benda-benda lain di ruang dalam tempattempat tinggal ini memungkinkannya dibandingkan dengan bagian
dalam yang lebih modern dimana tikar-tikar, dinding-dinding,
perabotan, dan benda-benda lain merupakan unsur-unsur yang
membuat sebuah ruang interior menjadi sebuah kesatuan yang
dirancang. Dalam praktik “primitif”, pola dan pencitraan jarang berupa
ornament secara tegas, namun itu bisa muncul dalam praktik modern.
Ada makna-makna dengan maksud-maksud tertentu dalam warna, pola
dan rancangan yang berperan untuk menandakan identitas dalam
sebuah masyarakat, kesetiaan-kesetiaan kesukuan, agama atau patokanpatokan mitos atau gaib. Rancangan-rancangan dari sebuah kain tenun
Afrika atau sebuah selimut Navajo, sebagain contoh, mengikuti adatadat yang membuat rancangan-rancangan nyata yang signifikan dalam
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memperkuat tradisi-tradisi dan tabu-tabu kesukuan. Memasuki sebuah
rumah dimana beberapa benda yang bermanfaat masing-masing
menawarkan beberapa ungkapan yang jelas dari sebuah cara hidup
tertentu bertentangan dengan penghuni dengan penentraman hati yang
memberikan kenyamanan dan sejenis pengalaman estetis. Bagi
peninjau modern, bahkan jika signifikansinya diketahui, nilai estetisnya
bisa tetap kuat.

Gambar 1. 8. John Webber, Pahatan Bagian
Dalam Sebuah Rumah di Nootka Sound.
Kanada, Sebuah bangunan dari batang-batang kayu
menciptakan sebuah batas dimana api menghasilkan panas. Ikan
digantung untuk dikeringkan, pada saat selimut-selimut dan alas-alas
berperan sebagai pakaian maupun perlengkapan-perlengkapan minimal.
Ukiran-ukiran seperti patung memiliki nilai mistis dan estetis.

Gambar 1. 9. Bagian Dalam dari Sebuah Rumah Tradisional di Fiji
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Sebuah ruang berbentuk persegi panjang dibuat dengan sebuah
kerangka kayu, sedangkan bahan-bahan anyaman menutupi lantai dan
permukaan-permukaan dinding. Walaupun tidak ada perabotan, polapola dan warna-warna alas lantai dan gantungan-gantungan dinding
menciptakan sebuah interior dari kompleksitas dan kekayaan yang
lumayan.

Gambar 1. 10. Kain Kente, Afrika Barat, tahun 1975. Tenunan Afrika
menggunakan warna-warna terang dengan ikat yang bertentangan.
Tenunan tersebut dikerjakan dengan potongan-potongan sempit
yang dijahit bersama untuk membuat bidang-bidang yang lebih lebar
untuk digunakan sebagai jubah, selimut, atau gantungan.
5. Perkampungan-Perkampungan Permanen Pertama
Penciptaan - penciptaan atau penemuan-penemuan pokok pada
saat peradaban dikembangkan adalah penggunaan api yang terkontrol,
penciptaan bahasa, dan perkembangan pertanian. Dari ketiganya
pertanianlah - sebagaimana yang sering disebut sebagai pertanian
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dasar-yang secara langsung paling mempengaruhi rancangan tempat
tinggal yang dibangun. Selama persediaan makanan tergantung pada
berburu dan mengumpulkan hasil-hasil tanaman, manusia terpaksa
berpindah-pindah tempat dimana makanan tersedia dan tetap dalam
wilayah-wilayah geografis yang terbatas. Populasi manusia,
sebagaimana populasi spesies binatang lain, dikendalikan dengan
ketersediaan makanan dan sehingga tersisa sangat sedikit, dengan
standar-standar modern. Penemuan bahwa ini memungkinkan
menanam tanaman panenan dan memanen persediaan makanan dengan
jumlah yang lebih banyak dan lebih bagus merupakan basis untuk
sebuah rantai perkembangan-perkembangan. Sekali tanaman ditanam,
ini perlu tetap berjarak dekat dengan pemanenan. Ketika tinggal di satu
tempat, ini tidak perlu lebih lama lagi hanya menggunakan rumah yang
mudah dibawa sehingga jenis-jenis rumah yang awet dapat
dikembangkan. Selanjutnya peningkatan dalam persediaan makanan
juga memungkinkan pertumbuhan populasi.
Dengan lebih banyak orang dan dengan teknik-teknik untuk
membangun bangunan-bangunan yang awet, desa-desa dan kota-kota
menjadi perkampungan-perkampungan yang lebih permanen.
Penciptaan kebutuhan-kebutuhan (pakaian, alat-alat, senjata-senjata)
menjadi lebih dikhususkan dengan sistem-sistem barter dan
perdagangan yang muncul untuk memungkinkan seorang petani,
seorang penggembala, atau seorang nelayan untuk mengadakan
pertukaran-pertukaran dengan sebuah tukang anyam, tukang gerabah,
atau seorang tukang bangunan demi keuntungan kedua belah pihak.
Sekitar tahun 4000 SM, kota-kota yang lebih besar-bahkan kota-kotamulai muncul, dan dengan kompleksitas-kompleksitas yang dihasilkan,
system-sistem untuk mencatat angka dan bahasa diciptakan. Ini adalah
penciptaan tulisan yang mendasari munculnya sejarah, “sejarah yang
dicatat” demikianlah ini dinamai-sekumpulan catatan-catatan peristiwaperistiwa khusus, nama-nama, tanggal-tanggal yang memungkinkannya
untuk mengatakan apa yang terjadi di masa lalu dengan tingkat
kepastian yang baik. Dengan terjaminnya makanan dan tempat tinggal
secara memadai, energi - energi manusia berlebih dan di atas kebutuhan
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- kebutuhan hidup membuat kemungkinan meningkatnya
perkembangan penciptaan-penciptaan dan seni-seni yang semakin
rumit.
Semua perkembangan-perkembangan ini terjadi dengan tingkattingkat yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda dan semuanya
membutuhkan ribuan tahun. Dua tempat dimana peradaban barat awal
pertama kali berkembang ke tingkat-tingkat kompleksitas yang lebih
tinggi adalah lembah Sungai Nil di Mesir dan wilayahn Timur Dekat
antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat yang disebut Mesopotamia.

Gambar 1. 11. Sebuah Lembaran Tanah Liat Dengan Sebuah Peta
Yang Ditulis di Nippur, Sumeria pada tahun 1500 SM.
Peta kota yang diketahui paling tua menunjukkan posisi-posisi
bangunan-bangunan penting antara lain kuil-kuil, sungai-sungai dank
anal-kanal, serta benteng-benteng dan pintu gerbang. Walaupun tidak
ada catatan tentang bagian dalam bangunan yang ada, kecanggihan peta
tersebut menyatakan bahwa ini adalah sebuah peradaban yang sangat
maju dengan suatu tingkat aktivitas rancangan yang sebanding.
a. Mesopotamia : Sumeria
Awal mula peradaban Sumeria yang mapan berdasarkan
pertanian dan memanfaatkan irigasi bisa diperkirakan pada tahun 3500
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SM ketika sebuah sistem tulisan gambar digunakan. Jejak-jejak yang
tertinggal ini dan masyarakat-masyarakat selanjutnya di wilayah
Mesopotamia meliputi gerabah, lembaran-lembaran tanah liat, berbagai
artefak-artefak lain, dan jejak-jejak bangunan-bangunan dan kota-kota.
Sayangnya untuk penelitian tentang rancangan interior, bahan-bahan
bangunan yang ada terbatas, dengan Bata Lumpur yang dijemur sinar
matahari bahan utama pembangunan. Sedangkan kota-kota besar dan
banyak gedung-gedung utama dibangun dengan bata lumpur, kualitas
keawetan bahan ini yang buruk telah menyisakan puing-puing saja.
Penggalian-penggalian oleh para arkeolog di wilayah ini menemukan
lapisan demi lapisan dari sisa-sisa kota-kota yang dibangun berurutan,
seperti kota-kota yang lebih tua yang dihancurkan atau memungkinkan
untuk menghancurkan dengan kota-kota berikutnya yang dibangun di
atas.
Akan tetapi ini mungkin dibangun kembali dengan rencanarencana bagian rumah-rumah, kuil-kuil, dan istana-istana dari
reruntuhan ini. penggalian-penggalian di tempat tersebut dari kota
Sumeria kuno Ur telah menyingkap jejak-jejak rumah-rumah berusia
4000 tahun, masing-masing rumah memiliki ruang-ruang berbentuk
persegi panjang di sekeliling lapangan pusat yang terbuka. Jenis rumah
ini telah terus digunakan di wilayah-wilayah beriklim panas hingga saat
ini. Atap-atap Lengkung atau Dipahat dari lumpur atau bata tanah liat
mungkin telah digunakan. Rumah-rumah bata lumpur dengan atap-atap
kubah (sama dengan atap-atap trulli Italia yang digambarkan di awal)
masih digunakan di wilayah-wilayah Irak dan Siria, memberi kesan
bahwa bentuk rumah ini mungkin dari zaman yang sangat kuno.
Kuil kuno, dilihat dari tukang bangunan-tukang bangunannya
sebagai rumah dewa, cenderung menjadi sebuah versi jenis rumah lokal
yang diperbesar dan diperdalam, Kuil Putih di Uruk, disebut demikian
karena jejak-jejaknya menunjukkan bahwa dinding-dindingnya dicat
putih, dibangun sebelum 3000 SM. Ini adalah blok persegi panjang
dengan banyak ruang-ruang mengelilingi sebuah ruang pusat yang
mungkin telah ditutup atau sebuah lapangan terbuka. Dinding-dinding
dalam telah mempertebal ikatan-ikatan tegak lurus untuk membantu
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memperkuat bata lumpur yang lemah. Bahkan konstruksi-konstruksi
awal di Uruk meliputi bagian-bagian dinding-dinding yang
permukaannya berupa tiang berpola kerucut-kerucut kecil dari tanah
liat secara terperinci yang dicat dengan warna hitam, putih, dan merah;
rancangan-rancangan seperti mosaic memberi kesan zig zag dan
berbentuk permata dari pola-pola tekstil tenun.
Kemudian, kota-kota Assyria meliputi istana-istana yang luas
dan rumit dengan rancangan-rancangan yang bisa diteliti karena istanaistana tersebut bertahan di sisa-sisa yang digali. Ruang-ruang yang
besar di istana Sargon di Khorsabad (700 SM) dianggap telah beratap
kubah dan mungkin memanfaatkan setengah kubah. Ubin yang berlapis
dengan warna-warna yang kaya digunakan sebagai bahan permukaan,
dan contoh-contoh yang memadai dari dekorasi-dekorasi ini yang
bertahan hingga memberi beberapa dasar rekonstruksi-rekonstruksi
yang dibayangkan.
b. Mesir Kuno
Peradaban Mesir kuno telah menyisakan bukti yang jauh lebih
lengkap untuk penelitian sehingga, walaupun bukan interior-interior
yang utuh, terdapat kemungkinan menghasilkan gagasan yang jelas
tentang harus seperti apakah ruang-ruang tersebut. Beberapa situasi
telah bekerja bersama untuk melestarikan rancangan Mesir. Batu
dengan kualitas yang awet ada di Lembah Nil, dan orang-orang Mesir
belajar menggunakannya untuk gedung-gedung penting dan bahkan
istana-istana terus bergantung pada bata lumpur. Banyak bangunanbangunan Mesir dari batu yang bertahan, sebagian menjadi puingpuing, tetapi sebagian, seperti Piramida yang terkenal, masih berada
dalam kondisi baik hingga sekarang. Piramida-piramida dibangun
sebagai makam dan piramida-piramida tersebut menarik perhatian ke
kepercayaan-kepercayaan agama yang merupakan pusat bagi
masyarakat Mesir kuno.
Agama Mesir, seperti halnya agama-agama lain, termasuk
keyakinan dalam sebuah kehidupan setelah kematian, tetapi ini member
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penekanan yang luar biasa pada pelestarian jasad orang yang
meninggal. Kehidupan setelah mati akan berlangsung selama jasad
tersebut masih bagus-oleh karena itu mereka memperhatikan
perkembangan teknik-teknik pembalseman dan memperhatikan
terhadap bangunan-bangunan makam agar bisa bertahan lama. Apalagi,
terdapat keyakinan bahwa benda-benda yang ditempatkan di makam
bersama dengan jasad yang dibuat menjadi mumi yang dilindungi bisa
dibawa pula ke kehidupan setelah mati. Benda-benda yang terlalu besar
untuk ditempatkan dalam sebuah makam-sebagai contoh sebuah rumah
atau sebuah kapal-bisa diwakili dengan sebuah model. Pada dindingdinding makam dan kuil, teks-teks dieja dalam huruf tulisan hieroglif
digabung dengan gambar-gambar visual, yang dipahat dan dilukis di
gips atau secara langsung pada batu. Jika dikumpulkan, bangunanbangunan batu, benda-benda yang ditemukan di makam dan teks-teks
yang
diilustrasikan
memungkinkan
para
arkeolog
untuk
mengembangkan sebuah gambar yang jelas tentang cara-cara orangorang Mesir Kuno dan untuk menempatkan pengetahuan ini dalam
sebuah sejarah kronologis yang akurat.

Gambar 1. 12. Persilangan Piramida Besar di Giza, Mesir
2570-2500 SM .
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Walaupun ruang-ruang bagian dalam kecil sebagai
perbandingan dengan massa yang besar dari piramida, bentuk-bentuk
dan hubungan mereka rumit dan signifikan. Sebuah jalur mengarah
pada sebuah ruang makam palsu, sedangkan pintu masuk-pintu masuk
ke jalur-jalur tersebut mengarah pada makam asli disembunyikan
dengan cermat dengan harapan mengalahkan usaha apa saja untuk
menembus makam asli Khufu (Cheops), yaitu pharaoh yang makamnya
dibangun ini.
c. Geometri dan Proporsi
Bangunan-bangunan Mesir Kuno yang paling besar dan yang
paling terkenal, piramida-piramida adalah karya-karya yang paling tua
yang masih bertahan (dengan tahun 2800 SM) tetapi bagian-bagian
dalamnya dan ruang-ruangnya yang kecil kurang menarik daripada
pemikiran konseptual orang-orang Mesir. Mesir Kuno mengembangkan
pemikiran yang luar biasa dan keahlian dalam perencanaan geometris.
Piramida-piramida di Giza ditempatkan dengan sebuah orientasi poros
utara-selatan dari ketepatan yang luar biasa (khususnya mengesankan
sebagai bentuk bola bumi dengan kutub utara dan kutub selatan tidak
diketahui). Ini mungkin tampak bahwa kemiringan sisi-sisi piramida
(51 derajat 50 menit 35 detik) adalah sebuah pilihan asal hingga ini
dicatat bahwa ini merupakan sudut dasar sebuah segitiga yang memiliki
sebuah alas dan sisi miring yang secara berturut-turut sisi pendek dan
sisi panjang dari sebuah segitiga “emas”, sebuah bentuk dimana rasio
sisi pendek terhadap sisi panjang sama rasionya dengan sisi panjang
dari jumlah keduanya, yaitu, sisi pendek A dan sisi panjang B. A/B =
B/A + B.
Dalam istilah-istilah numerik, nilai-nilai satu-satunya yang
memenuhi hubungan ini adalah rasio 0,6180: 1. Hubungan ini, sering
disebut Rata-rata Emas, telah ditemukan dan ditemukan kembali di
berbagai zaman dalam sejarah sebagai sebuah proporsi unik yang
diyakini memiliki baik estetis maupun signifikansi mistis. Tampak
nyata bahwa orang-orang Mesir mengetahuinya dan menggunakannya.
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Tanpa teknik-teknik matematis sebuah rasio emas bisa dibentuk dengan
sisi-sisi lurus dan sebuah kompas dengan menggambar sebuah segitiga
siku-siku dengan ketinggian yang sama dengan setengah alasnya.

Gambar 1. 13. Konstruksi geometris dari sebuah segitiga emas.
CDE adalah sebuah segitiga siku-siku dengan DE sama dengan
setengah CE dengan D sebagai pusat dan DE sebagai jari-jari, sebuah
busur melengkung ke sisi miring CD menandai titik X. Dengan C
sebagai pusat, sebuah busur dilengkungkan dari titik X ke alas CE. Alas
tersebut dibagi dengan rasio emas, A:B. Dengan B sebagai panjangnya
dan A sebagai lebarnya, sebuah persegi panjang emas bisa ditarik.
Sebuah busur lainnya mengalihkan sisi panjang untuk membuat sisi
miring segitiga menggambarkan setengah pemandangan tinggi
piramida.
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Gambar 1. 14. Turunan Sudut Piramida dari Persegi Panjang Emas.
Menggunakan sebuah persegi panjang emas, sisi panjang A
dilengkungkan
untuk berhubungan dengan sisi panjang yang
berlawanan. Segitiga yang dihasilkan memiliki B sebagai alasnya dan
A sebagai sisi miringnya; ini bisa disebut sebuah segitiga emas.
Seni dan rancangan Mesir menggunakan secara rutin hubungan
yang samar ini dan banyak konsep-konsep geometris yang lebih
sederhana dalam arsitektur, seni, dan rancangan pada benda-benda
sehari-hari. Ini mengarah pada keyakinan bahwa keberhasilan estetis
dari banyak karya orang-orang Mesir yang berasal dari control-kontrol
“harmonis”-yang disebut demikian karena hubungan mereka dengan
dasar-dasar matematis yang paralel dari keharmonisan musik. Paduan
nada yang memberikan suara yang menyenangkan (“harmonis”)
dibentuk dari nada-nada dengan frekuensi-frekuensi getaran dengan
rasio-rasio sederhana antara lain 2:3, 3:4, dan 3:5. Rasio-rasio tak
teratur antara lain 17: 19 menghasilkan bunyi-bunyi yang kasar dan tak
selaras. Proporsi-proporsi yang digunakan dalam rancangan Mesir
bersifat “harmonis” dalam hal yang sama sebagaimana paduan nada
yang harmonis.
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Gambar 1. 15. Kuil Amon, Karnak, Mesir, 1530 SM.
Aula dengan gaya hipo adalah sebuah ruang yang luas yang
hampir diisi dengan tiang-tiang yang menopang sebuah atap batu.
Hieroglif-hieroglif yang dipahat menutupi tiang-tiang. Aslinya,
permukaan-permukaan dicat dengan warna-warna terang (sebagian
masih kelihatan), yang akan telah menyinari dalam cahaya yang redup
yang diterima oleh bagian atas yang terdiri dari beberapa jendela.
d. Kuil-Kuil dan Rumah-Rumah Mesir
Rancangan-rancangan kuil-kuil Mesir merupakan versi-versi
diperluas dan diperdalam dari rancangan-rancangan rumah Mesir,
dengan ruang bagian paling dalam-adalah rumah dewa- yang dikelilingi
dengan lapisan-lapisan ruang-ruang berdinding dan hanya dicapai
melalui sebuah rangkaian dinding-dinding luar, pintu-pintu gerbang,
dan lapangan-lapangan. Bahan bata lumpur dari bangunan rumah
(mungkin bertahan pada awalnya, sekarang kuil-kuil yang menghilang)
diterjemahkan menjadi konstruksi yang menggunakan potongan secara
seksama dan batu yang digosok. Rancangan tiang batu yang sejenis,
dengan pemberian kesan sebuah ikatan tali di alasnya dan di bawah
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Capital, berasal dari tiang-tiang lumpur yang diperkuat dengan alangalang yang diikat pada rumah-rumah dan istana-istana. Kemiringan
bagian dalam (disebut Batter) dinding-dinding yang telah digunakan
untuk meningkatkan stabilitas dalam konstruksi lumpur ditahan pada
batu dan merupakan sebuah ciri-ciri umum dari bangunan Mesir Kuno.
Batu-batu yang datar yang digunakan untuk mengatapi bisa terentang
hanya dengan jarak pendek sehingga mendorong rancangan-rancangan
yang memasuki ke ruang-ruang yang kecil dan jalur-jalur yang sempit,
atau, ketika sebuah ruang yang lebih besar dibutuhkan, mengisi ruang
dengan tiang-tiang yang diberi jarak yang cukup dekat yang
memungkinkan batu-batu berjajar dari satu tiang ke tiang berikutnya.
Batu-batu yang berjajar itu disebut Lintels; bangunan yang berdasarkan
pada tiang-tiang dan lintel-lintel disebut Post dan Lintel atau konstruksi
Trabeated.
Sebuah ruang besar yang didalamnya terdapat banyak tiang
disebut hypostyle Hall. Banyak (170 x 338 kaki) hypostyle hall dari
Kuil Amon di Karnak (dimulai pada tahun 1530 SM) memuat 134 tiang
dengan permukaan-permukaan yang tertutup dengan prasasti-prasasti
yang dipahat dan dilukis dengan hieroglif. Tiang-tiang dibangun dari
batu yang ditutup bagian atasnya dengan huruf-huruf yang dipahat
dengan pucuk papirus atau bentuk-bentuk bunga. Bagian tengah dari
aula lebih tinggi daripada sisi-sisinya sehingga jendela-jendela yang
tinggi tanpa lapisan kaca dapat menerima cahaya. Akses ke aula adalah
melalui dua pintu gerbang yang berada diantara unsur-unsur bangunan
yang besar yang disebut Pylons dengan sebuah halaman gedung
terbuka dan besar yang dikelilingi tembok. Di luar aula hypostyle, lebih
dari tiga pintu gerbang antara pylon-pylon tersebut melindungi
kompleks yang luas dari ruang-ruang yang kecil dan lajur-lajur,
sekarang sebagian telah menjadi puing-puing, yang mengarah ke ruang
dalam yang dikeramatkan, ruang dewa.
Rancangan-rancangan kuil bisa dianalisa untuk menunjukkan
penggunaannya dalam sistem-sistem geometri yang kompleks yang
menetapkan hubungan dan proporsi-proporsi ruang-ruang, dindingdinding, dan tiang-tiang dengan cara harus memiliki signifikansi mistis
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dan simbolis serta dampak estetis. Simetri bilateral yang sederhana
adalah sebuah konsep pengendalian yang hampir tidak berubah-ubah.
Satu-satunya jejak-jejak dari istana-istana yang dibangun dari lumpur
yang tersisa, tetapi perbaikan gambar-gambar memberi beberapa
gagasan tentang seperti apa interiornya. Ada jejak-jejak yang bertahan
dari seluruh kota-kota dari rumah-rumah yang dibangun sebagai
“daerah pinggiran kota” ke para kuli bangunan yang dipekerjakan di
proyek-proyek bangunan kerajaan yang luas. Jejak-jejak yang masih
bertahan telah membentuk sebuah basis untuk rekonstruksirekonstruksi yang disarankan di rumah-rumah yang dibangun di satu
ujung dari sebuah kebun tertutup yang digunakan untuk produksi
makanan serta untuk beramah tamah. Di beberapa makam, modelmodel rumah kayu, toko-toko, dan fasilitas-fasilitas lain dalam
kehidupan sehari-hari masih ada, member informasi tambahan tentang
karakter warna warni dan menyenangkan dari aspek-aspek kehidupan
Mesir kuno ini.
Penggunaan warna orang-orang Mesir kuat dan efektif. Warnawarna utama (merah, kuning, dan biru) serta hijau digunakan, bersama
dengan putih dan hitam, secara umum yang terakhir hanya untuk
bentuk-bentuk linier yang daerah-daerah tepi dan tertentu dari warna
yang kuat. Dalam interior, angin-angin sering dilukis dengan biru tua,
yang menggambarkan langit malam. Lantai-lantai kadang-kadang
berwarna hijau, yang kemungkinan merupakan symbol dari Sungai Nil.
e. Perabotan Mesir dan Perabot Interior Lain
Pengetahuan tentang perabotan Mesir berasal dari dua sumber:
gambar-gambar di lukisan-lukisan dinding yang menunjukkan adeganadegan kehidupan sehari-hari di kerajaan atau rumah-rumah bangsawan
lainnya, dan contoh-contoh aktual yang ditempatkan di makam-makam
dan yang masih bertahan. Yang terakhir disebut meliputi kursi-kursi,
meja-meja, dan almari-almari, banyak diantara mereka dihias secara
mewah untuk digunakan dan dipajang di rumah-rumah dari oran-orang
yang berkuasa dan kaya. Yang khas dari kursi adalah kursi tersebut
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memiliki kerangka kayu sederhana dengan sebuah jarring-jaring tempat
duduk dari ikatan-ikatan semak-semak atau kulit yang rendah. Kakikakinya biasanya ujungnya dialasi dengan bentuk pahatan kaki
binatang yang memiliki cakar. Bangku-bangku yang tak memiliki
sandaran yang melipat sederhana dengan bentuk X dan keeleganan
yang luar biasa juga masih ada. Benda-benda yang rumit dari makam
pharaoh Tutankhamen (1340 SM) dikenal merupakan contoh-contoh
fase-fase penuh hiasan dan penuh warna dari rancangan bangsa Mesir.
Banyak benda-benda kecil, potongan-potongan gerabah, dan barang
pecah belah masih ada juga. Kotak-kotak kayu kecil, kadang-kadang
ditatah dengan gading, dipaskan sebagai wadah kosmetik dan alat-alat
dandan pribadi. Benda-benda tersebut sering dirancang dengan
perhatian pada sistem-sistem proporsi geometris, termasuk bagian
emasnya. Potongan-potongan yang masih tersisa dari tekstil-tekstil
tenun menyatakan bahwa orang-orang Mesir juga merupakan penenun
yang ahli dan mereka pintar mewarnai kain tenun.

Gambar 1. 16. Sebuah singgasana upacara dari makam Tutankhamen
tahun 1340 SM.
Kerangka dasar dari kayu eboni (kayu hitam) hanya dapat
dilihat sekilas dengan kaki-kaki kursi, yang menjadi kerak dengan
pahatan-pahatan emas dan gading dengan panel-panel gambar simbolis
yang dilukis. Fungsi tempat duduk jelas dikalahkan dengan pertunjukan
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kekayaan, kehebatan, dan kekuatan yang disampaikan dengan kekayaan
materi dan dirancang dengan keahlian yang tinggi.
Peradaban Mesir kuno bertahan, dengan secara bertahap
kekuatannya berkurang, hingga zaman Romawi. Pengaruhnya dalam
perkembangan Eropa kemudian masih menjadi perdebatan. Tentu saja,
orang-orang lain di sekitar Mediterania berkunjung ke Mesir, tetapi
dalam hal rancangan Yunani kuno yang mungkin telah dipengaruhi
oleh pengetahuan tentang Mesir hanya dapat ditebak. Apakah ada jalur
perkembangan progresif langsung atau tidak, rancangan Mesir kuno
jelas bersifat memamerkan kekuatan pemikiran konseptual yang kuat
dalam generasi sebuah ekspresi estetis yang kuat.
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II.

PERADABAN KLASIK : YUNANI DAN ROMAWI

Beberapa cluster tempat tinggal dikembangkan di tepi utara
Mediterania, menghasilkan dasar yang kemudian peradaban Eropa
tumbuh. Istilah "prasejarah" diterapkan untuk budaya ini karena mereka
tidak meninggalkan sejarah tertulis rinci. Yang pertama dalam urutan
kronologis tumpang tindih bagian tengah sejarah Mesir kuno.
A. Budaya Minoan dan Mycenaean
Minoan dan masyarakat Mycenaean dikembangkan di pulau-pulau
kecil di Laut Aegea,di pulau yang lebih besar dari Kreta, dan di daratan
awal Yunani sekitar 2200 SM The Minoan panjang,berasal dari nama
raja Minos legendaris, digunakan untuk merujuk kepada masyarakat,
diduga berasal dari Asia Kecil (sekarang Turki), yang membangun
sebuah hamburan permukiman di Kreta-sekitar dua puluh kota atau
kota-kota kecil, masing-masing dengan istana sendiri dan populasi
diperkirakan sekitar 80.000 didukung bv pertanian dan perikanan
'Beberapa kontak dengan masyarakat kontemporer Mesir diasumsikan,
meskipun tidak ada bukti yang jelas pengaruhnya.
1. Knossos
Penggalian telah menemukan lapisan demi lapisan kota Minoan,
masing-masing hancur sebagai tingkat berikutnya dibangun, kaving
jejak hanya lumpur-bata struktur yang lebih luas, tetapi sisa-sisa dari
beberapa paiaces vvhere batu adalah bahan bangunan utama.Yang
paling dikenal dan paling lengkap ini adalah bahwa istana di Knossos,
diduga telah menjadi istana Raja Minos dan para penerusnya di 14501370 sM. Reruntuhannya yang kompleks dan membingungkan sebagai
akibat dari rebuildings banyak. Upaya terbaru di restorasi telah
menciptakan bagian yang memberikan beberapa gagasan tentang apa
bangunan mungkin seperti ketika itu dihuni. Rencananya adalah
aglomerasi longgar di sekitar daerah terbuka besar pusat. Di satu sisi
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ada tingkat yang lebih rendah secara sempit cham-gota-mungkin untuk
la'byrinth iegendary mana Minotaur menakutkan seharusnya telah
disimpan. Tangga mengarah ke tingkat atas ruang yang lebih besar
dianggap ruang upacara istana. Banyak kamar yang sempit atau kecil,
tapi ada kamar yang lebih besar dengan jejak kolom yang berdiri bebas
spasi dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka mendukung balok
kayu dari struktur atap. Di sisi lain dari pengadilan ada kompleks
ruangan kecil, termasuk kelompok tiga-tingkat yang tampaknya telah
menjadi kediaman kerajaan. Ada tangga dan pengadilan cahaya
ditempat yang digunakan untuk pertemuan. Lorong-lorong tangga
dipulihkan dan "ruang takhta" memberikan beberapa gagasan tentang
karakter mengejutkan informal dan berwarna-warni dari ruang ini.

Gambar 2.1. Lorong-lorong tangga dan Pencahayaan di ruang takhta
2. Mycenae dan Tiryns
The Mycenaean Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi
istana hancur di Mycenae dan Tiryns di daratan utama-Yunani yang
tanggal untuk periode Zaman Perunggu Akhir (1400-1250 SM). Ini
ditempatkan di tanah tinggi dan direncanakan dengan dinding benteng
untuk pertahanan. Raksasa kasar-potong batu diletakkan tanpa mortar
untuk membentuk galeri kompleks dan ruang, diatapi di tempat-tempat
dengan batu miring ke dalam yang bertemu untuk membentuk roofmg
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batu. Stonevvork cukup bertahan untuk rencana yang akan
direkonstruksi yang menunjukkan kompleks dan labirin yang sama
perencanaan ditemui di istana Kreta. Pada Tiiyns gateway mengarah ke
sebuah halaman dengan surround berbentuk kolom pada tiga sisi dan,
di sisi keempat, fasad gedung utama istana, sebuah ruangan besar yang
disebut megaron sebuah dengan ruang depan dan serambi luar.
InternaJly, ada perapian pusat putaran, empat kolom mendukung
struktur atap kayu, dan tahta mengangkat ditempatkan di tengah salah
satu sisi dinding. Lantai itu diaspal dengan deco-rated ubin dan jejak
hidup menunjukkan dinding dengan pola colorftil dekoratif dicat.
Rencana simetris dan penempatan megaron dalam kaitannya
dengan halaman depan menunjukkan awal dari pendekatan formal dan
monumental untuk perencanaan. Penggalian situs kota telah
mengungkapkan cluster kompak dari rumah, biasanya dari empat atau
lima kamar, dikelompokkan bersama jalan-jalan sempit atau gang-gang
berliku tentang tanpa rencana formal. Ubin dicat, tembikar, dan lukisan
dinding memberikan beberapa gagasan tentang kosakata desain budaya
Aegean, tetapi tidak ada potongan utuh furnitur sehari-hari atau artefak
lain untuk menunjukkan rasa lebih lengkap dari vernakular interior
rumah. Kota-kota di Kreta semuanya hancur sekitar 1400 SM, mungkin
oleh gempa bumi. Peradaban Mycenaean berlangsung sampai beberapa
waktu antara 1200 dan 1000 SM, ketika terlantar akibat migrasi
penyerbu dari Dorian Yunani utara.

Gambar 2.2. Mycenae: Diagram Megaron
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B. Greece/ Yunani
Para Dorians bermigrasi dan menyerang dan lonians dibawa ke
Yunani sistem mereka sendiri bangunan kayu, tapi juga tampaknya
telah menyerap aspek arsitektur Aegean sebelumnya dan bahkan untuk
menampilkan jejak desain Mesir. Perkembangan dari alfabet Yunani
dan sistem terkait menulis sekitar 900 SM memungkinkan untuk cerita
Homer dan lain-lain harus dipertahankan, bersama dengan catatan
sejarah semakin lengkap.
1. Kuil
Kuil Yunani dikembangkan dari megaron Aegean, ruang utama
istana-itu sehingga istana-rumah dewa, satu-satunya istana ini
masyarakat semakin demokratis diperlukan. Tidak ada kuil kayu telah
selamat, namun sifatnya dapat disimpulkan dari batu candi Iater.
Kolom erat spasi mendukung lintels batu pendek dengan atap runcing
di atas. Band dari ambang membentuk entablature diukir dengan detail
yang menunjukkan ujung kasau kayu dan bahkan termasuk ujung
simulasi pasak dari jenis yang harus telah digunakan di bengkel tukang
kayu dari konstruksi kayu.
Fungsi kuil Yunani yang minim (ketat seremonial atau
simbolik), sederhana konstruksi, dan desain yang terbatas pada kisaran
sempit variasi pada formula. Ruang tertutup candi, cella, adalah
biasanya hanya satu atau dua kamar yang didedikasikan untuk dewa
atau dewi sebagai rumah simbolis. Bentuk yang terlihat mencolok dari
bangunan berasal dari peristyle sekitarnya kolom, biasanya enam atau
delapan di depan runcing dan belakang dengan baris tambahan kolom
di setiap sisinya, membuat sebuah surround total pengulangan
hythmic. Ini rumus sederhana dibuat efektif dengan kombinasi
perangkat, beberapa begitu halus untuk lolos penemuan selama
berabad-abad.
Yang paling terkenal dan paling jelas karakter-istic adalah
penggunaan perintah, sarana sistematis unsur pengorganisasian
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menurut rencana hati-hati inte-parut. Urutan tertua dan paling
dikagumi, disebut Doric, menggunakan kolom tanpa dasar yang naik
dari platform tiga-melangkah (sylobate) untuk modal sederhana yang
terdiri dari Echinus bulat dengan blok persegi atau sempoa di atas.
Kolom sedikit meruncing dari bawah ke atas dengan kelengkungan
yang sangat sedikit atau Entasis. Band entab-lature di atas terdiri dari
tiga bagian: a architrave polos, sebuah dekorasi terdiri dari bolak-panel
yang triglyphs yang mengingat kasau kayu berakhir, dan metopes
kosong atau dipahat antara, dan di atas, cornice memproyeksikan atau
elemen mahkota . Semua bagian ini diberikan dimensi yang
berhubungan melalui modul atau unit didasarkan pada diameter kolom.
Dalam (c. 550 SM) candi awal Doric, seperti di Paestum, sebuah koloni
Yunani di semenanjung Italia, ketinggian kolom hanya sekitar empat
setengah kali yang diam-eter. Proporsi ini cenderung secara bertahap
diubah dalam pekerjaan kemudian di lokasi yang berbeda, dengan
ketinggian kolom Parthenon mencapai delapan kali diameter. Jarak
kolom, band dari entablature, dan bahkan unsur-unsur terkecil yang

Gambar 2.3. Candi Awal Doric, seperti di Paestum (Koloni Yunani
di Semenanjung Italia)
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2. Atena
Kamar tidur dipakai oleh anak-anak dan wanita, rumah yang
besar biasanya punya 2 lantai, dan lantai 2 itu cukuplah luas. Dan
ruangan dengan bathtub terracotta yang tak seperti biasanya. Hanya
beberapa pondasi yang dapat bertahan yang kemudian dapat kami
pelajari bentuk detail interiornya yang sangat terbatas. Ruang-ruang
disini biasanya menggunakan cat putih di dinding dan lantai tanah dan
terkadang juga kramik.
Tidak ada perabotan yang bertahan, tapi gambaran lukisan
yunani masi dapat kita lihat di vase dan beberapa keramik, yang
member kita gambaran disain itudan gambaran-gambaran tersebut
dapat kita lihat bahwa kursi-kursi sangat besar dan elegan yang
biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Biasa dipakai diruangruang pertemuan.
Rumah-rumah yunani pada umumnya bertipe simple, ruangan
berada mengelilingi halaman. Diperkotaan rumah-rumah tertata rapi
dengan pintu kearah jalan. Material dalam menggunakan sun – baket
/puving di zaman 300 B.C. pada zaman Hellenistic, gedung teater, kuil
, dan monument menjadi lebih besar, kaya, dan lebih komplek, dan
dengan detail ornament yang lebih rumit, dan di zaman berikutnya
dengan bebas kota yunani berada di bawah.
C. Romawi
Zaman Romawi Kuno berawal dari yunani yang dapat di ambil
teladanya. Berhubung dengan peradaban E teruscan peninsula Italia
yang tentunya itu terpengaruh dari koloni yunani di italia. Rumah
teruscan dan kuil berawal sebelum 300 B.C. yang hanya dapat kita
tahu dari reruntuhan yang dapat bertahan dan dari komunikasi verbal
deskripsi yang desediakan dari penulis penulis romawi dari Vitruvius.
Rumah rumah mengikuti megaron yunani dengan materi utama kaya ,di
bangunan kuil banyak mengadaptasi dari kuil-kuil Yunani. Peradaban
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dan tradisi dalam budaya Romawi di temukan dalam 300 B.C - 753
B.C.
Romawi mengerahkan kekuatanya untuk menguasai seluruh
Italy, dari sekitar 150 B.C – 400 A.C . kerajaaan ini menguasai
banyak peradaban di dunia barat. Di bidang desain, Romawi
meminjam aestetik Yunani berkembang yang menitikberatkan pada
kualitas. shill bangsa Roma sangat terorganisir mereka mempunyai
mekanik-mekanik yang hebat dan para pencipta arsitetktur dan interior
Lengkungan menimbulkan dua masalah teknis. Yang pertama
melibatkan teknik konstruksi: semua batu dari lengkungan harus berada
di tempat sebelum itu akan berdiri. Ini berarti bahwa struktur perancah
sementara, biasanya dari kayu, yang disebut centering harus dibangun
untuk mendukung batu seperti yang dimasukkan ke dalam tempatnya
sampai lengkungan selesai. Bangsa Romawi mengerti bagaimana
mendukung berpusat dari memproyeksikan batu dekat dasar
lengkungan, yang menghindari kebutuhan untuk membangun struktur
kayu dari bawah ke atas, dan mereka kembali berpusat untuk
lengkungan berturut Arcade, menghapus berpusat dari bawah lengkap
lengkungan sehingga bisa mendukung yang berikutnya dalam
pembangunan.
Masalah kedua hasil konstruksi lengkung dari fakta bahwa
tindakan wedging dari voussoirs mentransmisikan samping tekanan
melalui lengkungan, menghasilkan kekuatan luar atau Thrust yang
harus dilawan dalam beberapa cara. Dalam serangkaian lengkungan
yang membentuk arcade, dorong lengkungan setiap diserap oleh dorong
menyeimbangkan neighbor lengkungan di kedua sisinya. Dalam sebuah
jembatan atau Aqueduct, lengkungan terakhir dari seri melawan pers
bukit atau abutment besar cukup berat untuk menyerap dorong. Dalam
membangun konstruksi, dinding tebal dan berat mengambil alih fungsi
dari bukit atau abutment. Arches dapat span bukaan lebar, tapi batu
atap dari ruang interior membutuhkan perpanjangan lengkungan untuk
membentuk lemari besi. Kubah diperpanjang sederhana dengan
lengkungan, disebut Vault Barrel (atau kadang-kadang sebuah kubah
terowongan) harus beristirahat di dinding masif di kedua sisi untuk
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menyerap dorong nya. Sebuah hasil kubah lebih kompleks dari Gener
bentuk diciptakan oleh persimpangan sudut kanan dari dua kubah barel.
Seperti Groin Vault memerlukan dukungan hanya pada empat sudut
karena diberikannya luar dorongan dalam dua arah di titik-titik.

Gambar 2.4. Sebuah Jembatan A atau Aqueduct
berbentuk lengkungan
Selain eksploitasi terampil mereka teknik-teknik konstruksi,
bangsa Romawi juga menyediakan kubah, semacam kubah bulat yang
memiliki bentuk setengah, atau segmen yang lebih kecil dari bola.
Sebuah kubah hanya dapat mencakup ruang melingkar dan
membutuhkan dukungan sekitar parameter. Selain lengkungan, kubah,
dan bangunan kubah di batu dipotong rapi disebut Ashlar, orang
Romawi menambahkan penggunaan batu bata berbahan bakar yang
kuat dan abadi. Batu bata Romawi, tidak seperti setara modern mereka,
yang tipis, kotak datar. Bangsa Romawi juga mengembangkan beton,
campuran semen atau mortar (orang-orang Romawi menggunakan abu
vulkanik yang disebut pozzolana) dengan batu atau kerikil dan air
untuk membuat zat yang akan (rendah ke tempat yang diinginkan
dalam bentuk apapun dan kemudian mengeras menjadi batu buatan.
batu adalah bahan yang paling sering digunakan untuk eksterior terlihat
dan permukaan interior, tetapi struktur balik permukaan sering
memanfaatkan batu bata (dan murah) mudah ditangani atau beton
dalam apa pun kombinasi yang paling praktis dan efisien.
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1. Amphitheaters and Baths
Rekayasa Romawi dimasukkan untuk digunakan dalam
pembangunan amphitheaters stadion besar seperti Colosseum yang
terkenal di Roma (72-80 M) dan teater dengan tingkatan yang sama
duduk dalam setengah lingkaran menghadap struktur panggung yang
rumit. Karena mereka terbuka ke langit, satu-satunya ruang tertutup
dari teater dan amphitheaters adalah sistem yang kompleks dari bagianbagian dan tangga yang memberikan akses ke tempat duduk.
Lengkungan dan kubah barel adalah perangkat struktural ideal untuk
elemen-elemen. Para amphitheaters besar diberikan dengan atap
sementara melalui tirai atau tenda-seperti meliputi, meskipun tidak
pasti apakah ini diatur melalui cantilevers dari perimeter atau melalui
kabel yang mencakup ruang dengan cara struktur ketegangan modern.
Publik besar mandi-gedung lain jenis layanan publik yang
dikembangkan oleh orang-orang Romawi yang disebut untuk kelompok
besar ruang tertutup dalam ukuran bervariasi dan bentuk, membuat
penuh penggunaan kubah dan konstruksi kubah. Panas tungku itu
melewati bawah lantai ruang (Hypocausts) dan melalui flues di dinding
yang, bersama dengan aliran air yang murah hati, menghasilkan udara
uap dan dipanaskan pada suhu bervariasi bahwa sistem mandi Romawi
diperlukan. Urutan tepidarium (hangat), caldarium (panas), dan
Laconicum (sangat panas) menyebabkan Frigidarium, kolam renang
besar terbuka ke langit. Area yang disediakan untuk exer cises dan
olahraga, untuk relaksasi sosial, dan bahkan untuk perpustakaan.
Bukaan melengkung diizinkan siang hari untuk memasuki loronglorong mandi, sedangkan tepi daria dari pemandian Romawi besar
adalah ruang interior besar pertama yang sepenuhnya diterangi oleh
cahaya matahari. Meskipun struktur atap melampirkan berada di
reruntuhan, bagian hidup dari Baths of Caracalla (211-17 CE,. Ara
2,14) dan Diocletian (298-306 cE) memungkinkan untuk mempelajari
rumit mereka, benar-benar rencana simetris dan telah mendorong upaya
untuk menciptakan ruang interior untuk fungsi modern. Concourse
utama Railroad Station tua New York Pennsylvania (dibongkar 1963),
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misalnya, dirancang untuk menciptakan tepidarium, luas berbentuk
kolom dan kubah Corinthian dari Baths of Caracalla.
2. Candi - Candi
Orang Romawi praktis dan sekuler kurang tertarik pada kuil
daripada di amphitheaters, mandi, dan saluran air, tetapi mereka tidak
membangun kuil untuk dewa-dewa mereka. Candi Romawi
menggunakan konsep Yunani satu kamar (cella) perumahan patung
dewa dengan serambi berbentuk kolom di depan menggunakan versi
Romawi dari salah satu perintah Yunani. Preferensi Romawi adalah
untuk versi mereka sendiri perintah Ionik dan Corinthian lebih rumit
dan Order Komposit hybrid (menggabungkan unsur-unsur ionic dan
Corinthian) daripada Doric lebih keras. Sepanjang sisi dan belakang
kuil, bebas ¬ berdiri kolom yang tidak digunakan-baik dinding polos
atau terpasang ("terlibat") pilaster adalah norma. Beberapa kuil
Romawi yang lebih kecil, seperti yang disebut Maison Carré di Nîmes.
Sekarang di Perancis, namun sebuah koloni Romawi di c 20 SM ketika
candi ini dibangun), telah bertahan dalam kondisi sangat baik berkat
untuk konstruksi kokoh mereka dengan atap berkubah barelmelampirkan cella tersebut. Disain interior seperti kuil Romawi kecil
yang sederhana, halus berdinding kamar dengan kubah coffered atas
dan patung dewa kepada siapa candi ini didedikasikan sebagai isinya
satu-satunya.
Kuil Romawi besar, sekarang di reruntuhan, menunjukkan bukti
interior lebih rumit. Kuil Venus dan Roma di Roma (135 M), misalnya,
memiliki dua kamar interior menghadap ke arah kedua ujung
bangunan, masing-masing dengan dinding sisi ditutupi oleh perintah
berbentuk kolom dengan relung antara kolom dan di back-to-back
ujung kamar, Apses dengan setengah-kubah puncak-jelas lokasi
patung-patung wajib.
Yang paling terkenal dari kuil Romawi, untungnya terawat,
adalah Pantheon besar dan mengesankan di Roma (c. 118-28 Masehi.),
Sebuah kuil untuk semua dewa. Interior adalah ruang bulat tunggal 142
meter dengan diameter atasnya oleh kubah setengah bola. Di alun-alun
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ada serambi pintu masuk dengan delapan kolom Korintus. Di seberang
lebarnya adalah pedimen segitiga. Dua baris tambahan empat kolom
masing-masing membuat serambi ruang yang mendalam yang
mengarah ke pintu masuk perunggu besar (masih di tempat dan bekerja
pada engsel aslinya). Bagian utama dari bangunan memiliki dinding 14
kaki tebal dilubangi dengan ceruk berbentuk kolom spasi masingmasing didedikasikan untuk dewa tertentu. Ketinggian total ruang
sesuai diameternya, membuat bagian bawah silinder cocok dengan
ketinggian kubah di atas.
Dinding bawah kubah berada di urutan Korintus dengan Attic
simulasi, atau cerita atas, di atas. Kubah coffered dengan lima tingkatan
pundi-pundi penurunan ukuran, cincin mulus di bagian atas di bawah
oculus terbuka ("mata") merupakan satu-satunya sumber pencahayaan
internal. Kubah adalah beton, 4 kaki tebal di bagian atas dan menjadi
lebih tebal pada tingkat yang lebih rendah untuk membawa beban
meningkat dan menambah berat badan untuk membantu dalam
melawan dorong keluar. Dinding beton dan batu bata dengan batu
menghadap di dalam dan luar. Ukuran luas dari interior rotunda,
ornamen permukaan yang kaya, efek dramatis dari sinar matahari yang
masuk melalui aliran oculus yang akan tercermin dari lantai marmer
dipoles, dan kualitas akustik khusus yang dihasilkan di ruang bundar
membuat interior Pantheon salah satu ruang yang paling luar biasa
yang masih hidup dari zaman kuno.
Dengan penyebaran kekaisaran Romawi atas bagian utama dari
civi Eropa Timur dan Near world lized, variasi pada tema Romawi
dasar yang dikembangkan dengan kecenderungan ke arah yang lebih
kompleks dan lebih rumit-sering berlebihan-desain yang sangat
rumit.Struktur kuil Romawi seperti yang di Baalbek, Lebanon, dan di
Pergamum, Turki, memiliki interior yang kompleks dan kaya ornamen.
Kuil Venus di Baalbek, misalnya, termasuk semacam kuil kecil dalam
cella candi besar.
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3. Bangunan-Bangunan Sekular
The Basilica Romawi adalah jenis bangunan utama sekuler
yang ditakdirkan untuk memiliki dampak besar pada bangunan
nantinya. Basilika, sebuah aula besar yang dibangun untuk digunakan
sebagai ruang sidang, memiliki ruang pusat (disebut nave melalui
seharusnya larity nya ke lambung kapal terbalik) untuk
mengakomodasi masyarakat yang terlibat dalam litigasi atau
pengadilan, hakim duduk di dibangkitkan tingkat dalam apse pada
ujung bangunan. Di kedua sisi, dipisahkan oleh arcade, gang disediakan
ruang untuk sirkulasi berdekatan dengan tepat nave. Nave dibuat lebih
tinggi dari lorong sehingga jendela bisa diperkenalkan tinggi di dinding
nave, membentuk sebuah clerestory. Dinding pasangan bata didukung
atap kayu. susunan nave dan lorong dengan apse fokus ternyata sangat
cocok untuk konversi menjadi sebuah gereja Kristen aftef-Kristen
menjadi agama Romawi diterima di bawah Constantino kaisar sekitar
(306-37 cE).
Lain sekuler jenis bangunan Romawi termasuk pasar dengan
berkubah ruang tertutup sugestif dari pusat perbelanjaan modern,
gudang untuk layanan perdagangan di kota-kota pelabuhan seperti
Ostia, dan multi-bertingkat theases apartmet atau rumah-rumah petak
mengejutkan mirip dengan modern mereka. Pengetahuan tentang
pengaturan dan karakter dari kehidupan sehari-hari di perumahan
zaman Romawi telah sangat dibantu melalui cara yang luar biasa di
mana seluruh kota yang diawetkan ketika erupsi Gunung Vesuvius
pada th 79 Masehi. Mengubur kota Pompeii dan Herculaneum di lava
dan abu. Ini adalah kota resor di mana sumur-to-do memiliki rumah
mewah yang cukup, tetapi mereka dapat diambil sebagai contoh cukup
khas dari pendekatan Romawi untuk arsitektur domestik.
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Gambar 2. 5. Bangunan Basilica Romawi
Pada Situs-situsbencana, telah ditemukan jalan-jalan, rumahrumah, toko-toko, bahkan orang-orang terjebak dalam letusan.
Berbagai jenis benda kecil yang menakjubkan, lukisan, dan mosaik
memungkinkan untuk memahami desain Romawi kuno dengan sangat
rinci. Walaupun cukup Bervariasi dalam perencanaan,sebagai
tanggapan terhadap ukuran dan bentuk lahan dan untuk kebutuhan dan
sarana pemiliknya, rumah warga Pompei mengikuti pola yang telah
menjadi norma di daerah Mediterania Romawi.
Rumah itu biasanya satu atau dua - gedung bertingkat
menghadap kejalan-jalan dengan dinding kosong atau seringkali,
dengan toko-toko di jalan dan pintu masuk yang mencolokmelalui
jalanyang mengarah ke halaman terbuka. pusat Atrium terbuka ini
akan apool (Impluvium) dengan kolom-kolomdi sekitarnya mendukung
kayu dan atap genteng yang menutupibagian bertiang yang
memberikan akses ke sebagian besar ruangandi rumah. Sejajar dengan
pintu masuk, biasanya terdapat ruang tamu formal atau Tablinum yang
berdekatan dengan Triclinum atau ruang makan dilengkapi dengan tiga
sofa pada ketiga sisi di alun-alun terbuka. Di sinimeja bisa
ditempatkan, keseluruh penataan cocok dengan preferensi Romawi
untuk makan dengan posisisetengah berbaring. Jendelamenjadi jarang
karena cahaya yang diterima oleh bukaan pintu yang menghadap atrium
dianggap cukup. Ruangan yang lebih kecil dan mempunyai tujuan
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khusus seperti dapur, pemanggang roti, dan pemandian dipasang di
tempat yang sesuai untuk memenuhi tujuannya yang paling sesuai.
Rumah-rumah warga Pompeii mempunyai ukuran yang
bervariasi dari beberapa kamar dari atrium,hingga rumah-rumah besar
yang ditempati oleh keluarga kaya.Rumah yang lebih besar sering
memiliki dua halaman, sebuah atrium di depan yang dikelilingi oleh
ruangan yang membentuk zona luar formal yang dihubungkan oleh
ruang tradisional hingga lapangan besar atau peristyle yang dikelilingi
oleh serangkaian ruangan membentuk sebuah wilayah hidup pribadi.
RumahVettii di Pompei memiliki lapangan peristyle sangat besar tetapi
hanya ada sedikit ruangan, meskipun begitu ada dapur dan derah
pelayanan dengan lapangan kecil terbuka milik sendiri.Rumah Pansa
yang sangat besar disusundi sekitar dua halaman dan memiliki taman
yang luas di belakang.Perencanaan rumah Romawi tersebut
dikembangkan dari interior ke luar, sehingga batas terluar sering
dikelilingi oleh rumah-rumah dan toko-toko kecil yang berada dijalan
umum. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa rumah itu tidak
memiliki eksterior yang terlihat kecuali terdapat taman dengan sebuah
Loggia menghadap ke arahnya. Perencanaan cukup beragam sesuai
dengan ukuran dan bentuk dari lahan: sering ada cerita tentangruangan
yang memiliki fungsi sekunder, kemungkinanruangan untuk anak-anak,
pembantu, atau penyimpanan.
4.

Furnitur dan Perabot Interior Lainnya

Lava vulkanik panas dan abu yang mengubur Pompeii dan
Herculaneum menghancurkan bagian struktur kayu dari rumah dan
benda-benda dari kayu, namun unsur-unsur yang bukan dari bahan
mudah terbakar selamat sofa batu dan meja, besi dan artefak perunggu,
lampu minyak dan perapian arang, dan lukisan dekoratif fresco dan
mosaik. Secara bersamaan, reruntuhan, benda-benda bertahan dan
gambar dalam lukisan dan mosaik telah memungkinkan untuk
merekonstruksi Pompeeiian, dan karena itu Romawi kuno, merancang
dengan cukup rinci. Dinding kamar, dirapikan oleh jendela, pada
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umumnya dicat dengan detail arsitekturalyang tersimulasi dari cetakan
dan pilaster membentuk dinding kayu polos di bawah ini, Panel diatas
kemungkinan dicat dengan warna solid atau dengan lukisan naturalistik
pemandanganluar atau citra dari mitologi atau adegan dari kehidupan
sehari-hari.Perspektif yang sebagian dipahami dan digunakan untuk
meningkatkan realistik, efek Trompe L'oeil. Lukisan berbingkai yang
tampaknya tergantung di dinding, rincian dekoratif palsu, dan dalam
mosaik, objek yang tampaknya berbaring di lantai. Warna favorit
adalah warna hitam dan merah terang yang telah datang untuk disebut
“Pompeiian.” Furnitur Romawi dikembangkan dari purwarupa Yunani
dengan kecenderungan elaborasi lebih detail dari ornamen dan
penggunaan kayu halus dan tatahan dari gading atau logam.Kursi lipat
dan jenis kursi tertentu lebih berperan sebagai simbol dari pangkat atau
status bukan sebagai perangkat yang semata-mata untuk kenyamanan
tempat duduk. Sebuah lukisan dinding dari rumah Vetti
menggambarkan adegan aneh dari Cupid di tempat kerja yang
tampaknya merupakan apotek, yang ditunjukkannya lengkapdengan
meja kerja, kursi, dan lemari yang memberikan gambaran tentang
betapa bervariasi dan kaya furnitur Roma itu.
5. Warisan Roma: Teknologi
Keterampilan teknologi orang Romawi dapat ditelusuri dengan
bukti yang bertahan dari sistem pasokan air mereka yang terencana
dengan baik, menggunakan saluran air dan tangki untuk memberi
makan pipa ledeng yang efisien, pengaturan pembuangan limbah
sanitasi milik mereka, dan bahkan sistem pemanas sentral yang cukup
canggih. Sementara itu iklim Mediterania sangat membutuhkan
pemanas apapun lebih dari yang disediakan oleh pembakar arang
portabel, karena orang Romawi didorong ke arah utara mereka
menghadapi cuaca lebih dingin. Sejauh utara tembok besar yang
dibangun oleh Hardin melintasi kepulauan Inggris pada batas
kolonisasi Romawi, rumah (atau Vila) dibangun di tempat reruntuhan
bertahan memungkinkan untuk memeriksa sistem pemanas berseri-seri.
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Hal ini melibatkan lantai batu yangmendukung jarak pendek di
atas tanah pada bata atau tonggak batu. Ruang kosong di bawah lantai
itu terhubung dengan sebuah tungku di satu sisi.Ketika api dibuat
dalam tungku, gas pembakaran ditarik melalui ruang bawah lantai,
teknik yang sama digunakan untuk memanaskan pemandian besar di
Roma. Permukaan lantai yang dihangatkan mencapai suhu yang ringan
tapi nyaman. Pendekatan untuk pemanasan ini tidak ditemukan kembali
sampai zaman modern ketika ia muncul dengan nama “pemanas
berseri-seri.”

Gambar 2. 6. Theater di Epidaurus
Pengetahuan tentang desain Romawi cukup dibantu oleh teks
arsitektur tertua yang masih ada, Ditulis pada sekitar tahun 90 dan 20
SM oleh arsitek dan insinyur Romawi Marcus Vitruvius Pollio,
sekarang umumnya hanya dikenal sebagai Vitrivius. Sepuluh buku
yang berurusan dengan banyak hal teknis tentang memperkuat
bangunan, pembuatan batu bata dan beton, mesin, jam, dan sistem
pasokan air, dan pendidikan untuk arsitek. Termasuk juga bab tentang
desain candi, bangunan umum, dan akun penuh Doric Romawi,
perintah Ionik dan Corinthian hal itu menetapkan analisis tujuan desain
yang terdiri dari tiga fase; Utilitas, Firmitas, dan Venustas.
Diterjemahkan oleh Sir Henry Wotton pada tahun 1624 sebagai ",
komoditas ketegasan, dan menyenangkan,'' dan sering diterjemahkan
saat ini sebagai fungsi, struktur, dan estetika, analisis Vitruvius masih
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dipandang sebagai dasar yang berguna untuk memahami kerumitan
yang melibatkan semua desain. Pada zaman Renaissance, studi tentang
peninggalan Romawi yang bertahan ini didukung oleh studi dari bagian
yang signifikan dari teks Vitruvius itu. Hal ini masih dinilai sebagai
karya tulis tertua untuk menyajikan sebuah studi mendalam tentang
praktik arsitektur.

Gambar 2. 7. Interior Stoa of Attalos
Dari sudut pandang modern, desain Romawi tampak maju
secara teknis, teratur, sistematis, dan mengesankan secara estetika
meskipun Sering mencolok, terlalu dekoratif, dan kurang halus.
Pengaruh dari desain Romawi dapat ditelusuri melalui periode
berikutnya, terpendam di abad pertengahan, namun muncul kembali di
zaman Renaissance sebagai tema dominan arsitektur dan desain
eropa.Penurunan bertahap dan berakhir padakeruntuhan dari peradaban
Romawi membentuk latar belakang perkembangan kompleks yang
diikuti.
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Gambar 2. 8. Interior Pantheon Roma Italy

Gambar 2. 9. Interior Panin Roma Italy
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III . AWAL KRISTEN, BIZANTIUM, DAN ROMAWI
A. Desain Awal Kristen
Ketika Kristen diakui sebagai sebuah agama resmi oleh Kaisar
Romawi Konstantin tahun 313 M, memungkinkan orang Kristen untuk
meninggalkan pertemuan rahasia dan istana pemakaman katakombe
yang mendukung keberadaan umum dan terlihat. Ritual agama Kristen
seperti pembaptisan dan khususnya, perayaan massal yang disebut
untuk jenis bangunan baru.
B. Desain Bizantium
Dengan relokasi ibukota Romawi ke Bizantium (330 M),
penggantian nama Konstantinopel oleh Kaisar Konstantinopel, dan
pada akhirnya kerajaan Romawi terpisah menjadi Timur dan barat, dan
pusat baru pembangunan diciptakan. Pengaruh arsitektur dan desain
Bizantium yang dikembangkan di timur, mengalir kembali ke Italia
untuk berbaur dengan pekerjaan Kristen awal yang berkembang di sana
pada waktu yang sama.
C. Ravenna
Di Ravenna, tipe basilican dan menggunakan seni mosaik yang
luar biasa yang berfungsi baik sebagai dekorasi dan sebagai ilustrasi
didaktik mata pelajaran agama.
D. Hagia Sophia
Sejauh ini yang paling penting dari karya Bizantium adalah
gereja besar Hagia Sophia di Konstantinopel. Ruang luas, interior
mencolok dari bangunan ini tergantung pada rekayasa struktur yang
berani. Masalah penempatan atap kubah pada ruang apapun selain
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berbentuk bulat telah studi oleh orang Romawi, tetapi tidak pernah
sepenuhnya dipecahkan.
E. Bangunan Sekuler
Bangunan sekuler kontemporer gereja-gereja di awal Christian
dan Byzantine bertahan dalam fragmen yang terbatas dan reruntuhan
yang menggunakan interior yang sulit. Kamar mandi mewah dan istana
yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur mengikuti masa
Romawi awal, tapi hampir tidak ada yang tetap utuh.
F. Awal Medieval: "Abad Kegelapan"
Di Eropa, setelah runtuhnya Romawi otoritas - karung roma
oleh Visigoth di 410 adalah masa akhir nya masa kebingungan, sering
disebut sebagai "Abad Kegelapan". Sejarawan tidak menyukai istilah
ini, merasa bahwa itu benar-benar menunjukkan waktu budaya kurang
beradab.
G. Gaya Romanesque
Gaya ini tidak sampai pada masa Charlemagne (771-814)
mendirikan pusat baru otoritas dan kekuasaan bahwa "kegelapan" dari
gelap mulai memberi jalan bagi munculnya strain baru pencerahan
dalam seni untuk perkembangan paralel dalam aspek lain kehidupan.
1. Gereja Jerman
Pada corvey-on-the-Weser di Jerman, gereja biara S. Michael
(873-85) adalah sebuah gereja basilican dengan lorong nave . Untuk
yang ke arah timur-menghadap tubuh utama, unit besar, hampir
bangunan lengkap dalam bagiannya sendiri, ditambahkan di ujung
(depan) barat. Elemen ini, yang disebut "westwork," menjadi bagian
dari Jerman freuent gereja Romawi Carolingian.
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2. Gereja Italia
Gereja S. Miniato di Florence (1018-1062) adalah gereja
beratap kayu dan interior yang dihiasi dengan marmer hitam dan putih
dalam pola geometris. Mimbar dinaikkan untuk membuka pandangan
ke tingkat yang lebih rendah Crypt bawah mimbar tersebut.
3. Gereja Perancis
Gereja S. Foy di Conques di Perancis (1050-1120) adalah
stasiun pada salah satu rute ziarah besar dari Abad Pertengahan.
Peninggalan dari orang suci martir, bertempat di patung berlapis emas
dan permata, menarik gerombolan jamaah pada rute tradisional untuk
Santiago de Compoostela di Spanyol.
4. Gereja Inggris
Gaya bangunan Romawi dibawa ke Inggris oleh penaklukan
Norman pada tahun 1066. Istilah Norman digunakan di Inggris untuk
menyebut pekerja bangsa Romawi.
D. Skandinavia
Di Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia, khususnya,
sejumlah gereja kayu dan bangunan lainnya telah selamat dari tahun
1000-1200. Yang paling mencolok dari ini adalah gereja-gereja kayu
Finlandia, dengan mengacu pada tiang kayu besar hampir seluruhnya
terbuat dari batang pohon yang membentuk utama struktur mereka.
Yang khas adalah bentuk gereja yang kecil, biasanya sekitar 30 x 50
meter dalam rencana tanah, tapi bangunannya tinggi.
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1. Benteng-Benteng Dan Istana
Awalnya istana hanyalah rumah-rumah yang dibangun di atas
sebuah bukit alami, atau di beberapa tempat lain yang mudah untuk
mempertahankan dan dikelilingi dengan dinding-pada awalnya hanya
pagar atau palisade kayu. Sebelumnya, kayu digantikan oleh batu
sebagai bahan yang lebih tahan lama dan lebih kuat.
2. Monasteries dan Abbeys
Sementara benteng memberikan perlindungan untuk hidup
menetap, mungkin bagi ksatria yang hidupnya berorientasi pada
peperangan, abad pertengahan dikembangkan lembaga lain untuk
menyediakan sarana perlindungan kepada mereka yang cenderung ke
arah agama, belajar, dan seni. Ini adalah lembaga monastisisme,
perkembangan komunitas agama yang anggotanya menyerah
kehidupan dunia sekuler dalam pertukaran untuk isolasi dilindungi dari
biara.
3. Rumah
Budak pekerja tinggal secara sederhana, kotak kayu seperti
rumah-rumah dari satu ruangan yang atasnya beratap pelana.
4. Abbey di Cluny
The Abbey di Cluny dimodelkan pada aturan SL Benediktus.
The suci, yang meninggal pada 547, terkenal karena jalannya asketis
dan pertapa-seperti dan penghematan dari kekuasaannya, sebagai
komunitas pertama para bhikkhu di Vicovaro menyaksikan:
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5. Furnitur Dan Perabot Interior Lainnya
Bukti eksistensi interior pada awal abad pertengahan dapat
dilihat pada manuskrip dan buku. Namun sangat terbatas, sehingga
perkembangan furnitur lambat untuk berkembang.
E. Pengaruh Islam
Sedangkan Perang Salib (1095 - 1144) membawa beberapa
suatu kebudayaan timur yang dekat dengan pusat Eropa, koneksi lain
dikembangkan sebagai hasil dari penyebaran awal agama Islam dan
adat terkait di seluruh Afrika utara dan akhirnya, melalui invasi militer,
sepanjang tepi utara dari Mediterania ke Italia, Perancis, dan Spanyol.
1. Masjid
Jenis bangunan khusus yang dikembangkan oleh agama Islam,
tentu saja, masjid. Masjid sangat berbeda dari kuil, gereja, dan sinagog
yang melayani agama-agama lain. Ini adalah tempat untuk doa
bersama, bukan "rumah Allah", bukan sebuah auditorium di mana ritual
diawasi oleh jemaat.
2. Elemen Moorish di Spanyol Romawi
Pekerja Romawi di Spanyol membuat bangunan dengan
bangunan sejenis di Perancis. Biara-biara Santas Creus (1157) dan
Poblet mengikuti Cistercian praktek khas Perancis selatan dalam
perencanaan dan secara rinci.
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IV. AKHIR ABAD PERTENGAHAN
Dari 1250- seterusnya, seperti feodalisme menjadi lebih mapan
dan semua aspek hidup membaik, kerajinan bangunan, kayu, logam,
dan tenun menghasilkan berbagai objects. Pengetahuan desain, secara
khusus pada ruang interior sangat ditingkatkan, ditandai dengan
meningkatnya penggunaan ilustrasi bergambar dalam buku-buku
naskah yang dihasilkan oleh biarawan seniman ataupun buku yang
dihasilkan illustrators itu sendiri.yang menyediakan sumber penting
data visual untuk sejarawan.
A. Elemen Dari Gaya Gothic
Kota bertembok besar, bentuk kerumitan pada sebuah istana
sangat dipertahankan, ksatria baju besi di punggung kuda, cathedlars
besar dengan kaca patri mereka, penopang, dan gargoyle-semua ini
membuat gambaran kita tentang Eropa di abad keempat belas , era yang
ditandai sebagai "gothic" sebagai pengakuan atas pentingnya peranan
jenis arsitektur yang telah diberikan ,gaya "gothic" mulai dipakai pada
abad pertengahan dan karya pada abad pertengahan kedatangan
dianggap sebagai kasar dan barbar seperti itu dari Visigoth yang
seharusnya kurang dalam rasa dan keanggunan dari generasi penerus.
Dalam struktur batu gereja gothic, fitting semakin kompleks,
kisi-kisi logam dan gerbang, ukiran, hias, warung kayu, dan mimbar
dikembangkan di tengah patung hias dan surat representasi. Diukir
diterapkan pada struktur batu yang sejajar oleh ukiran kayu dari kios
paduan suara dan kursi disediakan untuk clergy.candelabra,
perlengkapan liturgi, dan jubah tekstil bordir menggunakan sebuah
podium altarsand adalah unsur moveble yang membuat gereja gothic
kaya rumit dan penuh warna.painting yang metter diilustrasikan subjek
agama sering ditempatkan di bagian belakang Altar-baik altar tinggi di
mimbar dan lainnya dalam lukisan sisi chapels.alter sering disusun
dalam bentuk triptych dengan lukisan panel tengah dan dua menunjuk
hingedwing panel shapedto cocok atas panel pusat ketika tertutup yang
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boutside ini pintu-seperti panel mightalso. akan dicat atau diukir,
terkadang dalam warna tenang sehingga triptych akan dibuka pada saat
layanan, menyajikan tampilan warna cemerlang. warna sering juga
hadir dalam bentuk dilukis pada dinding dan pada permukaan bawah
dari kubah.
Unsur paling penting dari warna berasal dari istilah glass.noda
agak menyesatkan karena kaca tidak dibuat jelas dan kemudian
bernoda, tapi dibuat dengan warna terpisahkan melalui penambahan
berbagai pewarna meleleh ke dalam gelas seperti yang dibuat. Kaca
ditiup atau cor dalam potongan kecil karena tidak ada teknik untuk
membuat lembaran besar belum tersedia. Untuk membuat jendela yang
lebih besar, potongan-potongan kecil kaca yang bergabung dengan
mengepalai strip dari H-shapas penampang ini cara untuk membuat
jendela besar mengundang penggunaan pola dan gambar. kuat, jelas
warna-merah dan biru predomi-nantly, bersama dengan kuning kuning
dan beberapa hijau-berkumpul untuk membuat citra bergambar ilmu
alam dan tokoh-tokoh Alkitab menggambarkan legenda agama dan
stories.menjabat gereja sebagai perangkat pengajaran yang penting,
semacam " bantuan visual "pada saat masyarakat yang membentuk
jemaat gerejawi tidak memiliki kemampuan untuk membaca
Akses ke buku gambar atau material.coming bergambar lainnya
ke dalam interior gereja gelap dengan dinding kaca patri berwarnawarni masih experience.to bergerak abad pertengahan gereja-bioskop
pasti sangat mengesankan dan persuasif.
Era gothic mengembangkan kosakata sendiri detail dekoratif,
menggantikan kosakata abstrak perintah klasik detail hias dari dentils,
kunci Yunani, telur dan panah, dan bentuk-bentuk serupa dengan motif
baru yang sering menarik pada alam sebagai suatu bentuk seperti
basis.leaf sebagai trefoil (cluster tiga berdaun) dan quatrefoil (a
clusterof mirip empat daun) bergabung dengan mabuk
(memproyeksikan daun-bentuk ornamen) untuk membentuk elemen
gaya baru. Sculptural menggambarkan tema agama dengan gambar
sainst dan martir bersama dengan grotesques gargoyle yang mungkin
menghibur dari menakut-nakuti dilayani baik dekoratif dan segelas
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role. Stained didaktik dibagi lagi dengan band mengalir dari batu untuk
membentuk tracery.such elemen diperkenalkan dengan kebebasan yang
makin unreleated untuk setiap aturan yang sistematis seperti yang
melekat pada ornamen klasik.
1. Teknik Konstruksi Baru
Lengkungan dan kubah terkait tetap, di era gothic, perangkat
teknis yang paling canggih untuk membangun pekerjaan berlangsung
Romawi structures. Ancient Romawi dan abad pertengahan,
lengkungan setengah lingkaran itu kadang-kadang dimodifikasi untuk
memiliki bentuk agak meruncing, namun lengkungan menunjuk hanya
datang ke nya pengembangan penuh dan digunakan secara luas setelah
1150.it tahun sering dinyatakan dan luas berpikir bahwa signifacants
dari runcing yang dapat menyebabkan mata dan pikiran sehingga ke
atas untuk kekhawatiran surgawi agama. Namun, menunjuk
lengkungan mulai digunakan dalam banyak yang tidak memiliki
implications.that agama muncul dalam struktur duniawi seperti istana,
gerbang kota, dan benteng, di balai kota dan gedung-gedung sekuler
lainnya, dan dalam rincian obyek furnitur dan dekoratif sort.there setiap
bahkan contoh menakjubkan dari besar gothic "Stainer" lengkungan di
persimpangan dari sumur katedral di Inggris titik bawah menuju floor.
Apapun dampak ekspresif bentuk gothic mungkin untuk pemirsa
modern, perkembangannya tampaknya benar-benar telah menjadi
upaya resultof untuk memecahkan masalah teknis dalam yang
structural design gereja, terutama katedral besar.
Dalam praktek Romawi, penggunaan kubah barrel sederhana
membuatnya sulit atau tidak mungkin untuk memperkenalkan jendela
cukup besar untuk menerangi kubah satisfactorily. interior ruang Groin
dimungkinkan berkubah teluk terbuka pada keempat sisinya sehingga
bagian depan dan belakang bukaan ke teluk yang berdekatan dibuat
memanjang ruang dari batas gereja sementara bukaan ke samping dapat
digunakan untuk jendela-jendela tinggi clerestory. Hal ini adalah suatu
masalah yang kiri: lorong berkubah di kedua sisi below the Leves
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clerestory baik harus atasnya dengan kubah persegi pencocokan orangorang dari nave. pendekatan yang terakhir diambil di sejumlah
bangunan seperti S. Ambrogio di Milan atau katedral mainz dan cacing
dalam masalah Germany, yang lainnya muncul dari kenyataan bahwa
lemari besi persegi selangkangan, jika dibangun dengan lengkungan
setengah lingkaran di depan, belakang, dan samping, baik akan
memiliki diagonal yang naik lebih tinggi maka kasus empat lengkung
pertama sekitarnya. Yang membuat groin tampak rata sedangkan yang
kedua membuat lemari besi setiap jenis kubah-seperti unit yang
melanggar batas gereja ke dalam kompartemen terpisah yang bekerja
melawan nya terpadu spasial akal.
Masalahnya menjadi lebih akut ketika teknik membangun
kubah dengan pengembangan kubah. Sebelumnya rusuk telah dibangun
di atas kayu centering yang memenuhi ruang, kayu adalah untuk
bungkus kubah. tumbuh lebih besar dan dibangun di atas ruang yang
lebih tinggi, menjadi diinginkan untuk meminimalkan kebutuhan
tersebut dengan cara mendukung struktur kayu. Sementara ini
dilakukan oleh lengkungan yang pertama yang dibatasi kubah dan
diagonal di garis pangkal paha dengan pemusatan, dan kemudian
menggunakan "tulang rusuk", lengkung sebagai pendukung dalam
mengisi di antara tulang rusuk diagonal. Menjadi baik sulit untuk layout dan membangun setengah elips, atau mereka naik lebih tinggi maka
jika lengkung mengelilingi kubah yang persegi panjang diinginkan
untuk mencocokkan lorong, masalahnya menjadi lebih buruk, karena
lengkungan depan dan kembali, orang-orang dari sisi, dan orang-orang
dari diagonal teluk semua berada di ketinggian.
Solusi untuk masalah ini adalah untuk membangun lengkungan
diagonal dan menciptakan lengkungan untuk depan, belakang, dan sisi
yang akan dijangkal kurang, tetapi sama solusi ketat geometri untuk
masalah ini akan menggunakan lengkungan elips setengah untuk empat
sekitarnya spans, tapi elips adalah bentuk-bentuk geometris kompleks,
bukan bagian dari lingkaran, sehingga mereka tidak dapat ditarik
dengan arsitek abad pertengahan dan abad pertengahan. Tukang batu
tidak siap untuk lay-out dan memotong bentuk solusi lengkung gothic
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elips. adalah untuk beralih ke sebuah lengkungan yang bisa dari setiap
tinggi dalam kaitannya dengan lebar yang juga dapat diletakkan UOT
dengan kompas.
Lengkungan resulating akan menunjuk-kompromi yang
mendekati elips, tapi yang lebih mudah untuk lay-out dan konstruksi.
Kali ini pendekatan ini diadopsi, lemari besi dapat dapat dirancang
untuk menutupi bentuk yang diinginkan dari teluk, persegi, persegi
panjang, atau bahkan trapesium. Kami memiliki sedikit informasi para
arsitek abad pertengahan karena mereka tinggal dan bekerja di era
ketika peran orang kreatif tidak datang untuk diakui dan dicatat.
Bangunan abad pertengahan utama yang direncanakan dengan hati-hati
dan konstruksi dan dekorasi disutradarai oleh ahli yang sekarang akan
disebut professionals. ini masih teramoil, namun, saat gambar rinci dan
spesifikasi yang tidak digunakan, dan ketika ditulis komunikasi tenang
minim. Tidak ada desain manual atau buku pegangan
mendokumentasikan dan rekayasa teknik architectur. Pada abad
pertengahan bekerja atas dasar percobaan dan kesalahan, dibantu oleh
akumulasi pengalaman, aturan dari praktik, dan intuisi.
Analisis struktur dibangun menunjukkan desain itu bukan
improvisasi santai atau im metter, ini dapat ditunjukkan bahwa pada
bangunan gothic satu demi satu memanfaatkan konsep geometris
teoritical dengan cara yang sejajar dengan praktek Mesir dan Yunani
kuno. Lingkaran tindih, kotak, dan octagons mendasari tata letak denah
lantai banyak.
Contoh 3-4-5 segitiga digunakan untuk mendirikan sebuah
angel yang benar benar dan sebagai dasar untuk perencanaan
geometrik modular rasio emas berasal keluar, persegi menggambar
garis dari pusat dasar ke atas angel, dan mengayunkan sebuah busur
dengan garis sebagai radius
2. Pekerjaan Konstruksi Di Sebuah Bangunan Abad Pertengahan
Gulungan dekat dari 1246 catatan serangkaian instruksi dan
permintaan dari raja harry III dari Inggris ke berbagai pejabat
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pengadilan demandind pekerjaan bangunan di Istana Westminster lama
untuk diselesaikan secara memuaskan, apapun expens. Sejak chmber
jamban di bangsal-jubah [ruang ganti] kami di London yang situasied
di tempat menganugerahi dan tidak layak, whwrefore baunya buruk,
kami perintah Anda pada iman dan cinta Anda dengan yang Anda
dibatasi kepada kami, bahwa Anda tidak bijaksana menghilangkan
menyebabkan lain ruang jamban harus dibuat dalam lemari yang sama
di tempat yang lebih pas dan tepat seperti yang Anda dapat memilih, ini
sama harus dilakukan dengan pengiriman dan perawatan, meskipun
biaya beberapa ratus pound.
Sebuah nada putus asa mengancam dipukul oleh raja akhir
tahun itu, karena ia menuntut penyelesaian pekerjaan terlambat dan
over-budget di clerendon hause. The sheriff Wiltshire diperintahkan
karena ia mengasihi hidupnya dan harta benda untuk mengambil mobil
yang rajin ruang baru ratu di clerendon akan selesai sebelum
Pentakosta ketika cesover uang untuk completion of itu mungkin
procedur.
Pada bagian akhir abad pertengahan, dengan kondisi
increasinglymsettled, kompleksitas pengembangan tha masyarakat
menyebabkan needs for berbagai rumah sakit building. the pupose
khusus yang dikembangkan sebagai bagian lembaga monastik
dikhususkan untuk perawatan beaune sakit dan infirm. Di Perancis
rumah sakit terdiri dari sekelompok bangunan dua lantai pada tiga sisi
dari courtyardtaht bertempat berbagai rumah sakit dan, di sisi keempat,
sebuah aula besar yang gothic adalah bangsal utama lembaga. bangsal
adalah pusat terbuka besar ruang dikelilingi dengan kandang curtained
fo bads individu penderita yang tidak kembali u terhadap dinding,
instied ada pessage untuk penggunaan staf rumah sakit di belakang
kandang para penderita 'pengunjung dan penderita rawat jalan bisa
berjalan-jalan di ruang tengah. (di mana ibadah keagamaan juga
terjadi), sementara dokter dan staf bisa bergerak di belakang layar
dalam pekerjaan mereka sendiri ruang-pengaturan yang lebih baik
dalam banyak daripada campuran sirkulasi sering kacau di atap
hospital. Bangsal Modern adalah dari kayu, Cailing melengkung dalam
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bentuk kubah barel dengan balok dasi wodden dan anggota vertikal
yang merupakan bagian dari rangka atap bangunan structur overhand,
ini terlihat terus digunakan aslinya sampai 1948.
College dan universitas tumbuh selama periode ini, dan
perpustakaan perguruan tinggi menjadi cukup besar untuk
membutuhkan kamar sendiri atau perpustakaan besar buildings. The
Kathedral Durham dan perpustakaan kecil dari perguruan st john di
oxford (1555) adalah contoh dari kayu beratap ruang dilengkapi dengan
rak dan meja untuk melayani fungsi khusus mereka.
Bangunan dengan menggunakan berkaitan dengan kegiatan
perdagangan yang lambat muncul. Toko dari para pengrajin atau dealer
di baik cenderung remine ruang dari lantai bawah sebuah rumah di
mana pemilik dan keluarganya ruang lived.large akhirnya muncul
untuk tujuan khusus ruang beratap kayu, dengan lengkungan terbuka
pada semua sisi menyediakan pasar yang terlindung, bertahan di
banyak kota-kota Eropa dan kota-kota tua. ruang interior tampan aula
pasar di cremeaux di frech adalah contoh yang baik.
B. Kathedral Gothic Dan Gereja
Meskipun mungkin untuk menggambarkan "khas" Katedral
Gothic, sebenarnya ada berbagai variasi. Albi di Perancis (1202-1390),
misalnya, dibangun dari batu bata, tidak memiliki lorong, bagian
tengah yang sangat luas dan terdapat penopang tinggi pada dinding luar
bangunan. Gereja Gothic yang kurang dari skala katedral juga sangat
bervariasi. Gereja kaum Jacobin di Toulouse (1260-1304) memiliki
ruang tunggal sederhana atasnya dengan dua baris kubah didukung oleh
deretan kolom tinggi di pusat garis bangunan, yang menghasilkan
sebuah gereja yang paling mengejutkan dan interior kecil dramatis.
Gereja kecil yang mengesankan,dibangun hanya sebagai sebuah
kerajaan, dari s chapelle (1242). Yang rendah, rendah yang tanah,
dengan gereja tinggi di atas.
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1. Perancis
Istilah yang digunakan menggambarkan perkembangan kerja
Gothic Perancis adalah:
 Gothic dini dan tinggi: Tema ini mengacu pada perkembangan
teknik bangunan menggunakan lengkungan runcing dan kubah yang
berlangsung dari sekitar 1150 ke 1250.cathedral dibangun selama
beberapa abad, seperti chartres, sering mencakup unsur-unsur awal
dan elemen gothic tinggi.
 Rayonnant: istilah ini merujuk pada elaborasi dekorasi dalam
pekerjaan dari sekitar 1230-1325 ketika radiasi baris dekorasinya
menjadi element terpenting , jendela besar pada kebanyakan tipe
katedral prancis merupakan tipikal dari rayonnant, s.chapelle di
paris adalah bangunan rayonnant paling terkenal.
 Flamboyant: secara harfiah berarti "api" istilah ini menggambarkan
detail dekoratif dari tahap akhir desain gothic Perancis, pola rumit
pada dekorasinya, kadang-kadang berlebih dalam decoratif
meupkan karateristiknya, S.ouen dan s. Maclou flamboyan contoh
dari masa itu.
Katedral yang diikuti-sens, leon, notre dame di paris, dengan
lorong ganda untuk seluruh panjang nya -. Adalah variasi pada norma
gothic. chartres, namun berangkat dari rumus, dengan dua menara tiada
tandingan (dibangun pada abad terpisah). pada masa Romawi yang
bagian awal, penyelesaian gothic, dan pintu masuk denagan penuh kaca
yang biasa bernoda, di barat terdiri dari pengelompokan tiga pintu,
masing-masing dalam pembukaan portal yang melengkung dengan
panel kaya pahatan (disebut timpani) susunan tiga membuat referensi
ke trinitas kepercayaan cristen.ketika masuk, interior rompi tampak
menjadi sebuah terowongan atau gua, sebagai mata seseorang
menyesuaikan perlahan dengan cahaya redup. membentang ke depan
dengan gang beratap pada setiap pembukaan samping, dinding naik ke
atas untuk membentuk clerestory, yang diisi dengan kaca patri. masing-
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masing dengan dekorasinya, membagi jendela menjadi dua ketinggian,
panel menunjuk dengan sekitar elemen di atas.
Reims (1211) lebih konsisten dan
lebih formal atau
"sempurna"dan merupakan contoh dari jenis katedral gothic, amiens (
1220) yang lebih dramatis, dengan proporsi yang luar biasa tinggi dari
tinggi beauvais dan waktu itu spektakuler dalam ukuran dan tinggi,
namun mengalami bencana pada tahun 1573 ketika menara pusat
runtuh, memberikan pemberitahuan bahwa batas kemampuan teknologi
abad pertengahan di bangunan tinggi telah mencapai titik yang tidak
pernah selesai
2. Inggris
Katedral abad pertengahan Inggris berhubungan erat dengan
orang-orang dari Perancis, menunjukkan komunikasi yang erat antara
arsitek dan pembangun di kedua sisi, adalah mungkin bahwa arsitek
keliling bekerja pada proyek di suatu channel dan bahwa arsitek
bekerja dalam dua proyek Perancis dan Inggris, Salisbury (1220),
dibangun dalam waktu singkat dengan konsisten desain, dapat dianggap
sebagai katedral Inggris prototipikal dalam kubah Gothic Inggris
terkadang ditampilkan di rusuk, pemisah permukaan dengan berkas
memancar disebut kubah fan, sebagai pengakuan atas saran seharusnya
penampilan penggemar sawit, Pada abad keempat belas. Exeter
Katedral adalah tampilan spektakuler pola mencolok lompat fan
Katedral Kebanyakan awalnya bagian dari biara biara kipas.
Berkubah kaki lima di Gloucester dan rumah bab segi delapan di
Salisbury, Lincoln, York dan sumur adalah bagian dari kelompok asli
bangunan monastik westminstar biara sering dianggap sebagai yang
paling Perancis. English katedral gothic biara dan rumah bab bertahan
hidup bersama dengan bagian dari biara norman awal,. sedangkan
henry VII kapel tanggal dari periode gothic-an ketika gaya kaya
dekorasi disebut tegak perpendicular adalah sebagai puncaknya.
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Karena Katedral banyak dibangun selama periode yang
panjang, berbagai bagian yang berbeda dari satu bangunan sering milik
periode berturut-turut, istilah gaya yang berbeda karena itu sering
berlaku untuk bagian yang berbeda dari struktur tertentu, klasifikasi
biasa adalah:
 Norman: istilah bahasa Inggris untuk romanesque ini adalah karya
abad pertengahan awal dibahas dalam bab sebelumnya. norman
karya jatuh antara 1066 dan sekitar 1200.
 Inggris Awal: istilah ini mengacu pada pekerjaan gothic dari abad
ketiga belas. bagian utama dari Lincoln dan Katedral dinding
bahasa Inggris awal, Salisbury adalah contoh yang jelas dan
lengkap lengkungan menunjuk dan kubah digunakan dengan
relativitas sederhana dekoratif.
 dihiasi: keempat belas - pekerjaan abad biasanya periode ini exeter
katedral dan nave of Lincoln adalah contoh.. dihiasi ukiran
berdasarkan melengkung pada dedaunan merupakan karakteristik
utama.
 Perpendicular: ini adalah istilah yang mengacu pada abad kelima
belas gothic, fase terakhir dari pekerjaan gothic English, pembagian
vertikal paralel jendela dan penggunaan kubah fan adalah aspek
periode ini, kapel perguruan raja di Cambridge dan bagian atas.
menara di Lincoln dan di York adalah contoh.
3. Tempat Lain Di Eropa
Cara Gothic menusuk dari Perancis ke segala arah, sehingga
desain Gothic dapat ditemukan hampir setiap bagian dari Eropa. Di
spanyol, Leon (1252 tepatnya) menyarankan memperhatikan desain
Amines, selain Toledo (dibangun 1227) dan Barcelona dengan cloister
besarnya (dibangun 1298) yang mirip/mendekati Notre Dame di Paris.
Di dalam katedral spanyol, hiasan di belakang altar reredos biasanya di
dominasi dengan elemen elemen besi atau rejas yang memisahkan nave
dengan choir.
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Gaya Gothic di itali belum sepenuhnya terpisahkan dari gaya
interior roma kuno, merujuk dari gaya Romanesque hingga gaya postGothic Renaissance, Gereja katedral Milan (dibangun 1930) adalah
bangunan katedral terbesar dan yang paling kosisten di Itali yang
terkenal dengan gaya ini, dibuktikan dengan detail dan gaya interior
yang disuguhkan.
C. Bangunan Gothic Sekuler
Bangunan di pertengahan pada masa Gothic di pengaruhi
dengan bangunan non katedral. Gereja gereja keceil dibangun dan
beberapa alun alun untuk banyak keperluan, rumah rumah yang dibuat
secara khusus/custom dan beberapa bangunan kepemerintahan lainnya
dibuat dengan gaya Gothic. Di London, tepatnya di Westminster hall,
terdapat peninggalan dari istana Westminster yang beratap kayu dengan
Trusses yang besar bentuknya, dipanggil dengan nama hammer beam.
Di bagian akhir masa tengah, seiring bertambahnya kopleksitas
komunitas penduduk yang berujung dibutuhkannya bangunan
bangunan dengan spesifikasi khusus. Rumah sakit berkembang sebagai
bagian dari intuisi monastic yang diperuntukkan untuk para orang
orang yang sakit. di Beanue, salah satu rumah sakit di Perancis, dibuat
dari dua bangunan yang berbeda kisah/ fungsi, satu bangunan
menyimpan berbagai peralatan kedokteran dan di salah satu sisinya lagi
terdapat hall/ ruang pertemuan bergaya Gothic yang amat luas.
Sekolah dan universitas berkembang pada masa ini, di masa ini
perpustakaan mulai dikembangkan, diperlihatkan dengan bertambahnya
ruangan perpustakaan di dalam sekolah sekolah/universitas,
pekembangan ini disusul oleh salah satu bagian vital dari sebuah
komplek pendidikan, yaitu tempat berdoa/Chapel, chapel biasanya
dibangun denga ukuran yang sama seperti mushalla, namun tidak
berarti selalu chapel dibangun dengan ukuran kecil, cotoh saja king‟s
College Chapel di Cambridge. Selain chapel, ruang makan malam pun
tidak luput dari perhatian, contoh saja ruang makan malam di St. John‟s
College di Oxford (1555) yang memiliki arsitektur Gothic mulai dari
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jendela hingga pintunya yang mengguanakan panel panel dari pohon
oak wainscot dan menggunakan atap berkonstruksi hammer-beam
berkayu.
Bangunan yang diperuntukkan untuk perdagangan perlahan
lahan muncul, menggunakan ruangan yang luas adalah salah satu ciri
cirri yang yang perlahan muncul pula, contoh saja tempat perdagangan
sutra di Lonja de la seda (Valencia, Spanyol) yang memungkinkan
untuk sebuah ruang bergaya gothic yang besar dengan pemanis atap
beranda berpita. Pita pita ini tergambar semakin menurun yang
mengitari sebuah kolom ada sebuah spiral. Atap berkayu dengan panah
terbuka di semua sisi dapat membuat sebuah tempat perdagangan yang
dapat bertahan lama di beberapa kota kota besar di Eropa, sebut saja
tempat perdangangan Ceremaux di Perancis.
1. Kastil Dan Istana
Bangunan Kastil dan Istana terus berkembang pada masa ini.
Kastil pada masa Gothic umumnya lebih nyaman ketimbang kastil
kastil yang pernah dibangun pada masa sebelumnya, pada masa ini pun
mereka sudah mulai menggunakan interior interior yang apik untuk
memanjakan penghuninya. Kastil kastil lebar nan mengagumkan pun
ikut meramaikan perkembangan kastil pada masa ini, sebut saja kastil
Caernarvon dan Conway (keduanya dibangun pada tahun 1283),
beberapa juga menunjukkan dekorasi interior yang menawan dengan
dinding bebatuannya yang dihiasi jendela dengan arsitektur gothic dan
atap berkayu seperti di Aula Besar/ Great Hall Stokestay di Shropshire
(1285-1305) dan kastil Bodiam dengan ruangan kotak nya yang
simetris dengan menara di setiap sisinya.
Di itali, banguna seperti Palazzo Vecchio di Florensia (12981314) memiliki kualifikasi keindahan/ kualitas kastil/ benteng pada
masa awal era pertengahan, walaupun fungsinya terlalu modern untuk
sebuah alun alun. Pada masa ini, istana tempat tinggal (manor) pun juga
berkembang, dimulai dari yang menggunakan pintu dengan jembatan/
drawbridge hingga yang disatukan dengan benteng. Pada masa ini
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balkon dan panel kayu sangatlah populer, untuk balkon biasanya
terdapat tempat khusus untuk para musisi yang disewa menyuguhkan
alunan musiknya untuk dinikmati penghuni. Berkembang pula
pembagian ruangan ruangan dengan fungsi tertentu, seperti ruang tamu,
ruang makan atupun tempat berdoa/Chapel. Beberapa hal di atas dapat
ditemukan di Haddon Hall di Derbyshere di Inggris yang sangat
menunjukkan istana tempat tinggal (manor)yang sangat epik. Disini
pun mulai berkebang perabotan perabotan yang Moveable/dapat
dipindahkan.
Di perancis seperti di Langeais (c. 1490) atau di La Brede (c.
1290) memiliki interior yang sangat bagus, walaupun kemudian mereka
mengubah aspek aspek masa pertengahannya dan kemudian
Pierrefonds (c 1390) yang merupakan salah satu kastil yang sangat
impressif yang telah dikembalikan gayanya oleh viollet-le-duc yang
membuat aksen masa pertengahannya hilang sepenuhnya. Aigle, salah
satu kastil yang ada di Swiss dan Chillon masih memiliki ukuran yang
besar, seperti di masa pertengahannya, walaupun demikian, beberapa
furniture dari masa pertengahannya sudah hilang.
Ruangan yang besar umumnya dihiasi oleh panel panel bebau
kayu, ruangan yang vital biasanya dilengkapi dengan pemanas, mereka
menggunakan jendela dengan pemanis kaca yang berukuran kecil.
Bangku batu dengan pemanis jendela pun banyak dijumpai, hal ini
memungkinkan penghuni untuk menikmati matahari dengan rileks,
beberapa furniture pun sudah moveable/ dapat dipidah pindahkan,
temasuk kasur dan beberapa furniture yang bersifat pribadi/ privacy.
Informasi pada masa ini dapat di abstraksi dari lukisan- lukisan yang
menghiasi ataupun buku buku yang ada, bentuk ruangan, warna textile
dan objek objek kecil pun berperan penting disini.
Seniman pada waktu mereka sendiri-sendiri dan ilustrasiilustrasi (gambar-gambar) dari festival-festival, perjamuan-perjamuan,
pernikahan-pernikahan, peradaban-peradaban dan acara yang serupa
pada jaman itu.Pelukis Loyest Liedet (d. 1478), untuk contoh,
mempertunjukkan kelahiran dari anak laki-laki dari st Mary sebagai
pengambilan tempat pada sebuah pertengahan tempat tidur dimana ada
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sebuah tungku yang sangat besar, sebuah langit-langit kamar biogetik
yang ditempati oleh ibunya, sebuah kursi lengan bergotik sepanjang
sisis, dan sebuah tempat tidur ayunan bayi bergiotik untuk kelahiran
bayi. Sarung bantal-bantalan, seperai, danselimut-selimut semua
berfektri penuh warna yang terlihat dengan luar biasa modern
padakarakternya. Seniman yang sama melukis sebuah perjamuan
pernikahan mengambil sebuah tempat di sebuah lapangan dengan ubin
lantai yang elegan, para musisis pemain trompet disebuah balkon. Pesta
pernikahan terletak pada meja utama sementara itu tamu terletak pada
sepanjang meja, masing-masing ditutup dengan garis-garis yang
baik.Sebuah bupet bergotik rumit berisi piring-piring dan gelas
sebagian dari piring-piring dibawa oleh pelayan-pelayan ke pesta
perjamuan, yang terlihat mengambil makanan ditnagan seperti tamutamu sekarang mengambil makanan pembuka diresepsi.
2. Seniman Robert Campin (1375-144)
Melukis bermacam subyek keagamaan terletak diiakhir
pertengahan ruangan. Ditengah panel dari sebuah papan dari pohon
pada pengumuman, ada sebuah tungku besar dengan layar api di depan
(fig 4.31). didekatnya ada sebuah bangku sempit berkayu dengan
sebuah ruji belakang mengatur untuk mengayun dari depan kebelakang
itu adalah kegunaanya, dudukan pada bantal empuk, memiliki pilihan
menghadap ke api atau menghadap ke arah sebuah meja. Meja itu
sendiri memiliki sebuah tempat lilin seilver dengan sebuah lilin dan
biru dan vas putih berisi bunga-bunga.cahaya turun di sepanjang
jendela dengan daun jendela yang di engsel pada ujung dan mengayuh
terbuka dengan menarik kunci yang melebihi di atas penarik. Pada
sebuah miniatur pada abad ke limabelas, seorang seniman bekerja pada
sebuah lukisan kecil pada semacam bentuk L di tempat kerja dengan
aneh nya seperti kantor modern.
Dia dudukan pada sebuah kursi yang menampilkan tekhnik dari
pembuatan tong. ini memiliki sebuah renetan belakang dibuat pada
kayu papan diikat bersama dengan sampai seperti kursi-kursi
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dikembangkan dari akhir pertengahan tahun, sebuah potongan tong
kemudian menjadi diadopsi untuk mendukung sebuah tempat duduk
dan menyediakan lengan dan punggung. Tempat kerja seniman terbuat
dari papan, dari kayu yang kokoh diletakkan bersama dengan batang
dan lekukan bergabungan, atau dengan panel dimasukkan ke dalam
bingkai yang mengelilingi jadi seperti untuk membuat permukaan yang
lebar dari papan tipis sementara itu membalas melengkung kan dan
menyusutkan karakteristik dari papan kayu. Panel-panel sering diukir
pada motif gotik melengkung atau dengan pita yang membelai kesan
tektil banjir sehingga disebut ukiran Lini Food. Warna adalah umum,
abu-abu alami dari dinding batu, coklat dari kayu alami, dan bersih,
merah bersinar, hijau dan biru dari tekstil celup yang membungkus
bantal-bantal dan tempat tidur-tidur.
3. Rumah-Rumah Medieval
Pemandangan yang terlihat pada lukisan-lukisan seniman lebih
sering berdasar pada lingkungan dari bangsawan dan kuat.Tempat
tinggal dari orang biasa, petani atau pelayan melanjutkan untuk
menggambarkan kesederhanaan, ketegangan, tetap melarat dari awal
pertengahan tahun. Rumah khas hanya memiliki satu atau lebih dua
ruangan, sebuah lantai tanah atau kayu, dinding kosong dari batu atau
kayu, dan perabotan yang minimal.Sebuah beja dan barang kali sebuah
lemari atau lemari mepet ditembok. Tempat tidur hanya kadangkadang, terutama sekali pada daerah(bagran) terdingin, seperti kotak
terbuat dari kayu, sering sangat pendek dimana penghuni harus tidur
sebagian duduk diatas sebuah perapian atau tempat api digunakan
untuk memasak dan memanaskan. Lilin menjadi tempat grasa
dipertengahan abad kemudian, untuk itu sebuah keanekaragaman dari
tipe lilin melingkar dari yang paling sederhana ke yang lebih rumit,
praktis, bisa berdiri dimeja, atau dikembangkan menempel di dinding.
Pertengahan zaman juga memperlihatkan perkembangan dari
sebuah keanekaragaman dari daerah angin pesat dan keahlian untk itu
workshop kedua toko dan eceran toko yang terlihat di kota.Seniman
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sudah menyajikan banyak gambar-gambar dari workshop untuk tukang
kayu, tukang tenun dan bermacam keahlian, sebaik tukang roti, toko
tukang daging, dan toko-toko lainnya.Sebuah toko pada khasnya buka
menghadap ke arah jalan, dengan sebuah meja atau kedai untuk barang
dan bekerja dan tempat penyimpanan ke bagian belakang.Dengan keras
ini bermanfaat, tidak memiliki dekorasi.
Pada akhir pertengahan zaman, sebagian saudagar menjadi
cukup kaya untuk diri nya dan menempati rumah yang luas sewajarnya,
nyaman, dan sekalipun luas.Seperti rumah pada umumnya pada sebuah
kota, hidup di negara terbuka tidak cukup aman tidak juga baik pada
waktu ketika transportasi hampir tidak ada. Hanya bangsawan bisa
berkuda sendiri, dan keadaan yang miskin dari jalanan membuat
berjalan lebih praktis pada setiap keadaan.
Akhir pertengahan rumah-rumah dari penduduk kota yang
makmur hidup lebih lama diberbagai kota eropa. Ukuran sedang
contohnya hampir sama pada rumah-rumah di Cluny. Rumah yang
lebih luas menerima derajat dari sebuah miniatur istana. Abad ke-14
rumah dari direktur bank Jacques Coebir di kota Katierdal dari burjuis
di Prancis, untuk contohnya, ini sebenarnya istana di kota ini adalah
sebuah kelompok dari sebuah bagian bangunan yang dibangun
mengelillingi sebuah dinding lapangan dengan menara tangga, galeri di
atap, langit-langit, dan jendela pada atap yang indah. Bagian dalam
rumah penuh oleh pintu luas berukiran dn papan diatas tungku, dan
langit-langit kayu bercat penuh warna. Permadani hiasan dinding akan
sudah ditambah kan dengan kehangatan, warna, dan kesempurnaan
untuk ruang utama.
4. Inovasi Dalam Comport Domestik
Menjelang akhir Abad Pertengahan, kedua keluarga aristokrat
feodal yang menduduki istana dan rumah-rumah manor dan keluarga
pedagang kaya mencari cara untuk meningkatkan kenyamanan interior.
Lining kamar dengan panel kayu untuk menutupi permukaan dingin
batu atau plester menjadi umum di daerah di mana hutan yang luas
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membuat kayu bahan tersedia. Kayu adalah bahan yang biasa lantai dan
langit-langit hampir di mana-mana karena itu satu-satunya alternatif
untuk kubah batu sebagai sarana mencakup ruang terbuka. Dinding
panel dibuat. Interior yang seluruhnya dilapisi dengan kayu, biasanya
dibiarkan dalam warna natural coklat kecuali untuk detail dekoratif
sesekali (lambang, misalnya) dicat dengan warna cerah. Di Tyrol, di
Jerman selatan, ada kastil kecil, rumah burgher makmur, dan
penginapan dengan kamar kayu kayu, sering dengan dibangun di
bangku-bangku, lemari, dan washstands, sehingga kamar yang hampir
sepenuhnya dilengkapi tanpa perlu untuk perabotan bergerak Selain
tempat tidur, meja, dan mungkin beberapa kursi. Pengembangan
kompor di Jerman sebagai sumber panas menyebabkan pengenalan
kompor ubin rumit ornamen, bangunan hampir kecil dalam diri mereka
sendiri, berdiri di dekat sudut hampir setiap kamar utama.
Karena lebar papan kayu dibatasi oleh ukuran batang pohon,
panel permukaan seluruh dinding pasti harus menggunakan papan yang
diletakkan berdampingan seperti papan dari lantai kayu. Suatu lantai
harus mulus untuk alasan praktis, namun panel dinding dapat
menggunakan strip dari cetakan untuk menutupi sendi papan, atau
dapat terdiri dari banyak potongan-potongan kayu yang terpisah
dilengkapi bersama-sama dengan cetakan yang membentuk frame di
sekitar panel individu.
Elaborasi permukaan panel dan cetakan dengan detail ukiran
'menjadi perangkat favorit untuk memamerkan kekayaan dan rasa
pemilik rumah Gothic. Rinci Hias mungkin sederhana dan geometris,
atau mungkin menarik pada kosakata arsitektur Gothic batu dengan
tema dari bentuk lengkung lancip dan ukiran detail berdasarkan pada
daun dan bunga. Ukiran kayu menjadi kerajinan sangat maju dan seni
di beberapa daerah di Jerman, Swiss, dan di Inggris. Interior dalam
gaya Perpendicular mungkin termasuk permukaan dinding lis atau
seluruh ditutupi dengan panel diukir dalam desain linenfold dengan
paralel, garis vertikal. Lokasi penting mungkin menggunakan BasRelief (relief rendah) ukiran, sering mengambil tema dari hewan,
bunga, dan perisai heraldik.
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Bagian utilitarian bangunan abad pertengahan, seperti gudang,
dapur, pantries, dan kandang, umumnya dirancang dengan cara yang
sangat fungsional tetapi sering kehilangan karakter asli mereka melalui
modernisasi berturut-turut. Kitchen Baru Raja di Hampton Court Palace
dibangun pada masa pemerintahan Henry VIII. Ini adalah ruang besar,
panjang 100 kaki dan 40 kaki tinggi, dengan tiga perapian besar
masing-masing 18 meter dan lebar 7 meter. Ada oven panggang dan
alat kelengkapan berbagai menahan pot untuk memanggang dan
mendidih. Lantai adalah batu dan dinding telanjang, tetapi jendela,
tinggi di dinding, yang atasnya dengan lengkungan runcing. Di rumahrumah yang lebih sederhana, memasak dilakukan dalam kebakaran ¬
tempat yang juga merupakan sumber utama panas untuk rumah,
membuat dapur impor yang paling ¬ tant sering satu-satunya kamar.
Lengkungan, kubah, dan ornamen yang membedakan karya
arsitektur Romawi, Gothic, dan selanjutnya tidak hadir di rumah-rumah
kota sederhana dan cottage pertanian, sehingga ada sedikit perubahan
selama berabad-abad. Bahkan, rumah-rumah seperti yang dari Abad
Pertengahan terus dibangun sampai zaman modern. Sebuah
peningkatan bertahap dalam ukuran dan jumlah jendela dapat dicatat
sebagai kaca menjadi lebih tersedia dan lebih murah, meskipun jendela
tidak selalu disambut di iklim dingin di mana mereka mungkin menjadi
sumber konsep, atau, di selatan, di mana matahari terlalu banyak samasama diinginkan.
Di Inggris, dan sampai batas tertentu di Belanda, tampaknya ada
telah menjadi di bawah ¬ berdiri bahwa, jika menghadap ke selatan,
jendela akan membiarkan sinar matahari dan panas yang akan lebih
dari mengimbangi dingin musim dingin. Jendela kayu yang disajikan
untuk menutuk kotak yang harus diisi dengan beberapa materi bata,
batu, plester, atau puing-puing untuk membentuk dinding yang kokoh.
Windows adalah alternatif yang praktis di mana cahaya diperlukan.
Memimpin itu reqliired untuk membuat jendela dari potonganpotongan kecil kaca, yang terbesar bahwa teknologi abad pertengahan
dapat menghasilkan.
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Rumah bertingkat terus dibangun di kota-kota untuk
menghemat penggunaan lahan dalam dinding-tertutup dan daerah,
ketika kayu adalah bahan struktural, lantai atas sering kantilever di atas
jalan-jalan untuk menambah ruang di dalam bangunan. Kebiasaan
memproyeksikan tingkat atas juga terbawa ke dalam bangunan di desadesa dan di negara terbuka. Para ¬ diag bracing onal dari framing
setengah-kayu membangun ¬ temuan sering terkena dalam beberapa
kamar di mana, bersama dengan anggota lainnya bingkai struktural,
langit-langit balok kayu, dan dipimpin jendela kaca, menjadi elemen
karakteristik interior abad pertengahan.
Meskipun ide-ide desain abad pertengahan dan abad
pertengahan tetap masih ada di Eropa selama beberapa ratus tahun
setelah ide-ide baru dan bentuk-bentuk baru dalam desain telah muncul,
minat Abad Pertengahan terus didasarkan pada realisasi bahwa ini
adalah era terakhir dalam sejarah Barat yang benar-benar berbeda dari
zaman modern secara mendasar. Kata "tengah" dalam penunjukan
periode yang signifikan ¬ bisa dalam menentukan posisinya antara ¬
tions civiliza kuno klasik dan dunia modern. Di Yunani kuno dan
Roma, sastra, filsafat ¬ ophy, dan curiousity menyelidik tentang alam
dan sifat manusia yang saat ini, bahkan jika dalam bentuk yang
sekarang tampaknya benar-benar kuno. Dewa dan dewi memimpin
sebuah lembaga dunia manusia yang sangat terorganisir. Pada Abad
Pertengahan, tradisi-tradisi klasik memberi jalan lain pandangan dunia
di mana iman dan mistisisme berjuang, dengan sukses secara bertahap
meningkat, melawan kekuatan anarki dan kekacauan. Setelah bagian
kedua abad keempat belas, pandangan dunia baru mulai muncul ke
permukaan di mana pemikiran manusia dan usaha manusia datang
untuk dilihat sebagai sarana layak untuk perbaikan kondisi manusia.
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V. RENAISSANCE DI ITALY
Renaissance
di
Italy
menggambarkan
sekelompok
perkembangan yang secara bertahap mendorong cara berpikir abad
pertengahan disamping ke Eropa Modern awal dan membuat jalan bagi
perubahan dalam pengalaman manusia sebagai besar sebagai orangorang yang datang dengan pendirian peradaban bersejarah pertama
sekitar 5000 SM persis mengapa perubahan ini terjadi kapan dan di
mana mereka lakukan tidak jelas. Apa yang sangat yakin adalah bahwa
di Italia, khususnya di florence, sekitar 1400, pemikiran abad
pertengahan mulai memberi jalan kepada ide-ide yang membawa
perubahan dalam seni, architexture, desain interior, dan setiap aspek
lain dari kehidupan manusia.
A. Munculnya Humanisme
Munculnya humanism Pada 1400, kota Florence telah
membentuk bentuk pemerintahan yang stabil, kekayaan besar melalui
keberhasilan dalam perdagangan dan bisnis pengembangan perbankan
(berdasarkan penurunan larangan abad pertengahan terhadap "dosa"
riba), dan jenis rasa komunal optimisme dan kekuasaan. Keinginan
untuk maju dan memperluas menyebabkan rasa ingin tahu tentang
dunia fisik dan tentang peradaban premedieval yang telah
meninggalkan jejak begitu banyak terlihat di Italia. Ini jejak kedua
reruntuhan Romawi kuno dan naskah Yunani dan Romawi diawetkan
di perpustakaan biara-biara. Dari Florence, kepercayaan Renaissance,
optimisme, dan rasa ingin tahu menyebar ke Milan, ke Roma, dan kotakota Italia lainnya, dan kemudian, selama berabad-abad, untuk setiap
bagian dari Eropa.
Humanisme menjelaskan istilah pemikiran Renaissance yang
memberi penting bagi individu. Ini mengembangkan gagasan bahwa
setiap manusia memiliki potensi untuk belajar, menemukan, dan
mencapai Humanisme Renaisans tidak menolak nilai-nilai agama,
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melainkan ditambah mereka dengan keyakinan dalam kemungkinan
upaya manusia dalam hubungan yang seimbang dengan ajaran gereja.
Brunelledschi, michelangelo, menunjukkan Tamatnya leonarsdo
da vinci, seperti Galileo, Copernicus, dan columbus, adalah pria
renaissance yang nama dan prestasi secara luas, hampir secara universal
dikenal.
B. Unsur-Unsur Gaya Renaissance
Tangga sekunder, lurus atau berkelok-kelok, sering ditempatkan
di lokasi jelas. Gaya interior Renaissance sangat dipengaruhi oleh
pengabdian baru untuk preseden klasik. Secara umum, dinding yang
halus dan sederhana, seringkali netral dalam warna atau dicat pola
sugestif wallpaper. Dalam interior rumit dinding sering ditutupi dengan
lukisan mural fresco.
Rumah-rumah warga yang kuat dan makmur tidak lagi
diperlukan untuk menjadi benteng istana. Sebuah kamar pribadi
biasanya disertakan baik ruang tidur dan swasta luar "studio," ruang
untuk digunakan sebagai studi, kantor, ruang kerja, atau untuk
percakapan pribadi.
Unsur-unsur gaya Renaissance
 Lantai dari batu bata, genteng, atau marmer dapat bermotif kotakkotak atau pola dalam geowetric lebih kompleks.
 Gorden dan aksesoris lainnya mungkin kaya warna, seperti dapat
dilihat dalam lukisan conteporary.
 Penggunaan bantal di kursi dan bangku dan menawarkan
kesempatan lain untuk pengenalan warna yang kuat
Interior gereja Renaissance menggunakan batu untuk dinding
dan langit-langit berkubah adalah warna terkendali, dengan detail
arsitektur yang berasal dari model Romawi kuno.
 Lukisan secara luas digunakan dalam altarpieces, tema perjalanan,
 Interior Renaissance, baik perumahan dan agama, cenderung untuk
bergerak dari kesederhanaan relatif terhadap elaborasi yang lebih
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besar dengan meningkatnya kekayaan dan pengetahuan zaman
klasik menjadi lebih luas.
1. Brunelleschi
Tokoh penting pertama yang namanya terkenal adalah Filippo
Brunelleschi (1377-1446), seorang florentine dilatih sebagai tukang
emas yang akhirnya menjadi pematung, ahli ilmu ukur, arsitek, dan apa
yang sekarang akan disebut seorang insinyur, membuatnya contoh dan
prototipe "orang renaisans."
Kubah besar (yang telah memberikan katedral nama informal
dari duomo) adalah karya Brunelleschi yang paling terlihat, proyekproyek lain menunjukkan pendekatan untuk interior lebih lengkap.
Karya Brunelleschi paling awal di S. Lorenzo adalah desain dari
ACRISTY kapel-seperti kecil (dikenal sebagai sakristi lama untuk
membedakannya dari sakristi Baru oleh Michelangelo sekarang
biasanya disebut Kapel Medici). Ini adalah ruang persegi yang atasnya
terdapat kubah pada pendentiyes, dengan luas mimbar kecil yang
menghubungkan (disebut Scarsella), yang di ruang atasnya yang
terdapat kubah.
2. Michelozzo
Florentine Medici - Riccardi Palace oleh Michelozzo di
Bartolommeo (1396-1472) menunjukkan massa abad pertengahan
dengan batu yang sangat Rusticaded dan jendela kecil, tapi rencana
simetris yang membuka ke sebuah halaman tengah berbentuk kolom
dan penggunaannya detail Romawi mengidentifikasinya sebagai
Renaissance awal bangunan.
3. Alberti
Leon Battista Alberti (1404-72) adalah seorang sarjana,
pemusik, artis, teori, dan penulis.bukunya De Re Aedificatoria ('tentang
bangunan') diterbitkan di tahun 1485 adalah tulisan besar pertama sejak
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Vitruvius untuk mencoba pendekatan teoritis desain arsitektur. teksnya
memaparkan sistematis menggunakan perintah klasik dan kemajuan
pemandangan estetika berdasarkan 'harmony' dan sistem proporsi.
4. Michel Angelo
Michelangelo Buonarotti (1475-1564), salah satu yang terbesar
serta paling fleksibel dari seniman Renasissance, dikenakan modifikasi
pribadinya di classcism dengan cara yang berfungsi untuk
mendefinisikan konsep perangai.
5. Romano
Mannerisme dari Michelangalo dapat dikatakan bersandar
terhadap rasa tragis, karya Mannerisme dari Giulio Romano dapat
dilihat sebagai lebih dekat dengan komedi teater. The Palazzo del Te di
Mantua adalah karyanya yang paling penting.
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VI.

GAYA BAROQUE DAN ROCOCO
VII.
A. Gaya Baroque Dan Rococo
Dalam seni, Barok adalah istilah untuk suatu periode seni dan
gaya seni yang mendominasinya. Gaya Barok menggunakan gerak
yang dilebih-lebihkan dan detail yang jelas dan mudah ditafsirkan
untuk menghasilkan drama, ketegangan, semangat yang hidup dan
keagungan dalam seni patung, lukisan, sastra, dan musik. Gayanya
dimulai sekitar 1600 di Roma, Italia dan menyebar ke sebagian besar
wilayah Eropa. Dalam musik, gaya Barok dikenakan pada periode akhir
dari dominasi kontrapung yang imitatif.
Rococo pertama kali muncul di Perancis pada awal abad 18
sebagai lanjutan gaya barok, tetapi berlawanan dengan tema lebih berat
dan warna lebih gelap dari Gaya barok, Rococo ditandai oleh suatu
kekayaan, rahmat, suka melucu, dan keringanan. Rococo. Motifnya
memusat pada gaya hidup yang aristokratis yang tanpa perlawanan dan
roman picisan bukannya pertempuran gagah berani atau figur religius;
mereka juga berputar luar dan alam. Dalam pertengahan akhir abad ke
18, rococo di kalahkan oleh gaya Neoclassic.
B. Bangunan Gaya Baroque Dan Rococo
1. S. Ivo della Sapienza (1642-1662).
S. Ivo della Sapienza adalah kapel yang dibangun oleh
Norromini di halaman bangunan Porta della Universitas Roma. Bentuk
dari ruang kubah bangunan tersebut adalah segi tiga sama sisi, yang
disetiap sudutnya di bentuk melingkar dan bukan berbentuk sudut
seperti segi tiga layaknya
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Gambar 6. 1. Bangunan Gaya Baroque, S. Ivo della Sapienza
(1642-1662)

Gambar 6. 2. Plafond S. Ivo della Sapienza (1642-1662).
2. Gereja S. Maria della Salute
Sebuah kapel yang di bangun oleh Norromini di halaman
bangunan porta della Universitas Roma. Bentuk dasar dari ruang kubah
pada bangunan tersebut adalah segi tiga sama sisi, yang disetiap
sudutnya di bentuk melingkar dan bukan berbentuk sudut seperti segi
tiga layaknya. Oleh Baldassare Longhena (1.598-1.662) ) Ini adalah
sebuah bangunan segi delapan dengan lorong atau atrium yang
mengelilingi ruang tengah kubah yang memiliki 16 jendela yang tinggi.
Tingkat penerangan bangunan tersebut sangat tinggi, sedangkan pada
mimbar penerangannya cenderung rendah (ini menunjukan kekhasan
dari kekayaan spasial Baroque). Memiliki pola lantai geometris dengan
warna kuning dan hitam terang.
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Gambar 6. 3. Gereja S. Maria della Salute

Gambar 6. 4. Gereja S. Maria della Salute adalah Sebuah Bangunan
Berbentuk Segi Delapan
3. Gereja Guarini S. Lorenzo 1666-1680
Marmer Hall merupakan karya dari Prandtauer setelah kematian
Caelone, dengan capital-capital sepuhan emas dan karya ornamen
stucco, dan ini membentuk dasar untuk sebuah atap bergambar yang
terelaborasi dengan seniman italia Martino Altomonte.
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Gambar 6. 5. Kubah yang Terdapat Didalam Gereja Guarini S.
Lorenzo

Gambar 6. 6. Marmer Hall Gereja Guarini S. Lorenzo

Gambar 6. 7. Detail Ornamen Stucco Gereja Guarini S. Lorenzo
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4. Istana Doge

Gambar 6. 8. Istana Doge
5. Sala Del Senato
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Gambar 6. 9. Sala Del Senato
6. Palazzo Carignan

Gambar 6. 10. Palazzo Carignan
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7. Gereja Guarini

Gambar 6. 11. Gereja Guarini
8. Altar Papal Dan Baldacchino

Gambar 6. 12. Altar Papal Dan Baldacchino
9. La Scala

Gambar 6. 13. La Scala
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10. Abbey Dari Einsiedeln

Gambar 6. 14. Abbey Dari Einsiedeln
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VII.

RENAISSANCE, BAROQUE, DAN ROCOCO
DI PRANCIS DAN SPANYOL

Konsep seni dan desain menyebar keluar dari Italia ke Perancis,
central eropa, dan Spanyol. Keterlibatan militer Perancis di Italia 14941525 membawa kesadaran ide Italia untuk ke aristokrasi Perancis. Di
Spanyol, pola serupa dapat ditelusuri, dengan ide-ide mengalir dengan
baik secara langsung dari Italia dan tidak langsung dari Perancis. Di
Perancis pada akhir abad pertengahan muncul ide Renaissance ditemui
resistensi konservatif dan beberapa dorongan. Gereja diperiksa oleh
monarki, bangunan keagamaan cenderung menjadi kurang penting
dibandingkan dengan bangunan sekuler. Raja-raja Perancis terlibat
dalam upaya-upaya militer untuk memperluas kekuasaan mereka.
A. EARLY RENAISSANCE
Francis I memiliki empat hari berkunjung dengan Paus di
Vatikan tahun 1515. Yang paling spektakuler Awal Renaissance
chateau adalah kerajaan besar istana lodge di Chambord. Loire kecil
Lembah chateau dari Azay-le-Rideau 1518-1527 adalah karya desainer
tak dikenal.

Gambar 7. 1. Domenico Da Cortona Dan Jacques Dan Denis
Sourdeau, Chateau de Chambord, Loire Perancis
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Gambar 7. 2. Chateau de Azay-le-Rideau, Loire, Perancis
B. HIGH RENAISSANCE
Pergantian dari percobaan tentatif dari early Renaissance
Prancis. Arsitek Italia Sebastiano Serlio (1475 - 1555) dikenal karena
buku-bukunya yang diterbitkan pada arsitektur sebelum kedatangannya
di Perancis pada tahun 1540. Pierre lescot (1515-1578) mengambil
langkah, gaya Renaissance Perancis dengan karyanya untuk Francis I
dan II Henri di Louvre di Paris.
1. Giovanni Battista Rosso dan Francesco Primaticcio, Place of
Fortainebleau

Gambar 7. 3. Giovanni Battista Rosso dan Francesco Primaticcio,
Place of Fortainebleau
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2. Sebastiano Serlio, Ancy-le-Franc, Burgundy, Perancis

Gambar 7. 4. Sebastiano Serlio, Ancy-le-Franc, Burgundy, Perancis
3. Versailles
Di Versailles, Raja matahari menugaskan menciptakan
pengaturan bahwa dunia membenarkan status dirinya ditahbiskan
sebagai pemimpin tentara, dengan angka paling kuat di dunia.

Gambar 7. 5. Chapelle du château de Versailles
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Gambar 7. 6. Chateau Versailles Galerie des Glaces
4. LOUVRE
Louvre di Paris, dibangun Louis XIV dengan tujuan untuk
mencapai istana kota sebanding dengan Versailles melalui ekstensi dan
renovasi dari konglomerasi yang agak beragam yang ada paviliun.

Gambar 7. 7. Louvre di Paris
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C. GEREJA – GEREJA BAROQUE
Pada masa kekuasaan Louis XIV, diproduksi gereja-gereja
dengan gaya arsitektur Romawi yang diciptakan dalam istilah Perancis.
Diantaranya adalah gereja untuk Sorbonne (1635-1642) di Paris oleh
Jacque Lemercier (1585-1684). Yang paling spektakuler dan paling
dikenal dari gereja-gereja kubah Paris adalah S. Louis des Invalides
(1677 - 1706) gereja, sekarang makam Napoleon, melekat pada rumah
sakit dan rumah bagi para veteran cacat oleh Hardouin - Mansart.
1. Val-de-Grace

Gambar 7. 8. Val-de-Grace
2. Plafond du dôme des Invalides

Gambar 7. 9. Plafond du dôme des Invalides
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3. Furniture Dan Furnishing
Furnitur dibuat sesuai dengan interior istana Louis XIV dan
rumah-rumah dikota dengan skala raksasa, berat struktur, dan ornamen
yang kaya yang menjadi ciri arsitektur dan desain interior periode.
Furnitur yang berat dan rumit, benda-benda yang lebih kecil mengikuti
arah gaya paralel.
a. Jean Demoulin (1715-98) mid 18th century (ebony and lacquer)

Gambar 7. 10. Jean Demoulin (1715-98) mid 18th century
(ebony dan lacquer)
b. Musical Clock, France, 1756

Gambar 7. 11. Musical Clock, France, 1756
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D. REGENCY SAMPAI ROCOCO
Kematian Louis XIV di 1715 dan awal pemerintahan Louis XV
ketika ia datang dari usia tahun 1723, ada campur tangan wilayah yang
memberikan nama Régence dengan gaya dekoratif yang transisi antara
periode lebih jelas dari Louis XIV dan XV.
1. Hotel – Hotel Paris
Gabriel - Geramine Boffrand (1667 - 1754), seorang murid dari
Mansart, merencanakan Hotel d'Amelot di Paris sebagai Forecourt
bentuk oval dengan layanan dipasang di sekitarnya di depan dan
samping dengan fasad melengkung dari rumah tepat pada belakang
2. Petit Trianon
Istana kecil yang disebut Petit Trianon dibangun pada 1762-8
dengan desain Ange - lacques Gabriel (1698-1782).

Gambar 7.12. Petit Trianon
3. Furniture Regency Dan Rococo
Furnitur dari periode Louis XV mengikuti pola yang
dikembangkan selama Regence tersebut.
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Gambar 7. 13. Lit a la turque
E. ROCOCO SAMPAI NEOCLASSICISM
Desain Rococo selamat dalam kombinasi dengan langkah lebih
lanjut terhadap cadangan yang lebih akademis Neoclassicisme. Pasca gaya revolusioner yang disebut Directoire (nama untuk bentuk
pemerintahan pada 1794 mengikuti Mengundurkan diri dari Teror)
dikembangkan di bawah pengaruh Georges Jacob (1730-1814) yang
pernah menjadi pembuat lemari dengan komisi dari pengadilan Louis
XVI .

Gambar 7. 14. Grand Salon, dari Desainer
Francois Joseph Belanger (1744-1818)
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F. GAYA EMPIRE
Gaya Directoire dan Konsulat mendahului gaya Empire. Ada
kesinambungan gaya yang kuat dalam tema neoklasik yang mengalir
melalui kerja Louis XVI. Claude - nicolas Ledoux (1736 - 1806)
bekerja di bawah eksekusi patronase kerajaan Revolusi, dan menjadi
eksponen dari jenis yang sangat pernonal dari Neoclassism yang
selamat. Contoh yang mencolok pasca - Empire arsitektur revolusioner
di gereja dari madeleine di Paris.
G. GAYA PROVINCIAL
Gaya desain interior Renaissance Perancis dikembangkan dalam
pelayanan yang kuat dan kaya. Furnitur bervariasi sedikit dari satu
wilayah Perancis yang lain. Furnitur dibuat dalam gaya Biedermeier
yang populer pada awal abad ke 19.
H. PLATERESCO
Plateresco digunakan untuk mengidentifikasi pekerjaan
Renaissance Spanyol karena diperkirakan dari hubungannya dengan
karya Plateros - perak (atau emas) pandai mengembangkan kosakata
ornamen kemerahan.

Gambar 7. 15. Karya Plateros - Perak (atau Emas)
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I. DESORNAMENTADO
Gaya baru dan lebih pendiam dikenal sebagai Desornamentado
muncul di istana tidak pernah selesai dari Charles V di Alhambra di
Toledo. Eksterior adalah sebuah blok, simetris tegas sederhana granit
abu-abu dengan menara di setiap sudut.
1. Gereja di Escorial

Gambar 7. 16. Gereja di Escorial
2. Vista aerea del Monasterio de El Escorial

Gambar 7. 17. Vista aerea del Monasterio de El Escorial

98

J. CHURRIGUERESCO
Churrigueresco, membentang dari sekitar 1650-1780 dan gaya
Baroque dan Rococo sejajar tempat lain. Istilah ini berasal dari
terbentuk nama Jose Churriguera (1665 - 1725) yang merupakan
eksponen utama dari gaya.

Gambar 7. 18. Cartuja de Granada Cupula del Sagrario
K. FURNITURE DAN FITUR INTERIOR LAINNYA
Furnitur dari Renaissance Spanyol umumnya sederhana, dengan
dasar dalam Renaissance awal Italia. Barang furniturnya seperti: kursi,
meja, dan peti kenari. Dari bahan oak, pinus, dan cedar.

Gambar 7. 19. Spanish vargueno,17th century
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VIII. MASA RENAISSANCE SAMPAI GEORGIAN
DINEGARA KE TIGA DAN INGGRIS
Pergerakan gaya Renaissance ke arah utara berlanjut hingga ke
Holland dan Flanders (sekarang Belanda dan Belgia) dan di kepulauan
– kepulauan kecil Inggris. Ide awal berasal dari Italia. Berpindah
melalui Spanyol, Prancis, dan Jerman.
Faktor pendukung :
 Peningkatan perdagangan (darat dan laut)
 Adanya para pelancong dan barang – barang cetak
 Peningkatan populasi penduduk yang dapat pergi ke luar negeri dan
pulang dengan membawa ide – ide baru.
A. PERKEMBANGAN RENNAISANCE NEGARA KETIGA
Belanda, bagian dari Belgia, yang sebelumnya disebut Flanders
mengembangkan pengertian mengenai desain Renaissance yang
berbeda dari daerah-daerah tetangga. Sejarah politik yang kompleks,
tradisi khas tertentu dan kondisi sosial merupakan faktor yang
menyebabkan munculnya karakter khusus dari desain Belanda dan
Flandria.
1. Bangunan Sipil
Arsitek seperti Cornelius Floris (1514 - 1575) memperkenalkan
penggunaan gaya klasik ke dalam bangunan tetapi bernuansa abad
pertengahan, seperti balai kota Antwerp yang spektakuler (1561) atau
balai kota Leiden (1597) oleh Lieven de Key (1560 - 1627), seorang
penduduk asli Antwerp. Bangunan Leiden mencampur pilaster klasik
dan pediments dengan gaya ornamen lokal, serta memanfaatkan
penggunaan pahatan, strapwork, dan ornamen fantastis dalam suatu
gaya yang digambarkan dalam buku-buku karya Vredeman de Vries,
salah satunya dalam buku berjudul Archiectura tahun 1577-1581
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Strapwork menjadi populer sebagai ornamen interior yang
dikembangkan dalam ukiran kayu dan plaster. Strapwork pada langitlangit plaster masuk ke Inggris melalui karya pengrajin Belanda dan
Flandria dan secara bertahap menjadi contoh desain Renaissance awal
di sana. The Maurithshuis (1633) di Den Haag karya Jacob van
Campen, seorang arsitek yang telah melakukan perjalanan ke Italia dan
mengenal desain-desain karya Palladio dan Scamozzi, merupakan
bangunan berbentuk blok dengan jajaran pilaster-pilaster Ionic yang
sangat tinggi dan sebuah pedimen di pusat. Bangunan tersebut bergaya
Palladian kecuali pada bagian atap yang tinggi. Pilaster bergaya klasik
dan ornamen ukir tampak di ruangan-ruangan besar. Terdapat sebuah
kubah berjendela yang tidak biasa di atas langit-langit ruang perjamuan
yang terletak di lantai atas.


Antwerp Town Hall

Gambar 8. 1. Antwerp Town Hall



Leiden
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Gambar 8. 2. Leiden


Mauritshuis

Gambar 8. 3. Mauritshuis


Tokoh
o Cornelius Floris (1514 - 1575)
o Lieven de Key (1560 - 1627)
o Jacob van Campen

102

2. Hunian Pribadi
Karakter unik dari interior Renaissance Belanda mencerminkan
keadaan sekitar yang khusus pada saat itu. Belanda tidak lagi
mempunyai kelas bangsawan yang kuat dan dominan sebagai akibat
dari masalah-masalah politik yang ada pada saat perang dengan
Spanyol. Pengetahuan akan konsep Renaissance berasal dari artis dan
musisi yang pergi ke Italia untuk belajar dan bekerja, tapi tidak ada niat
untuk meniru atau menyamai bangunan-bangunan besar Italia dan
Perancis, Perdagangan, yang dilakukan oleh armada dagang Belanda,
membawa pengetahuan dan objek-objek aktual dari lokasi-lokasi
terpencil.
Selama abad ketujuhbelas, lemari penyimpanan yang besar dan
kaya akan detail bergaya Baroque mulai digunakan. Furniture tampil
dengan panel, pahatan, kayu langka, dan detail klasik seperti ornamen
ukir dan pilar. Kaki bulat dan kaki meja merupakan salah satu contoh
gaya Baroque yang sering digunakan.
B. RENAISSANCE DI INGGRIS
Pola-pola yang mirip dengan pola yang berkembang di fase
awal, pertengahan, dan akhir era Renaissance masih dapat dilihat di
Inggris, meskipun nantinya fase-fase tersebut terbagi menjadi beberapa
bagian dan dinamai sesuai dengan urutan bangsawan yang memerintah.
Gaya desain di Inggris tidak didominasi oleh patronase kluarga
kerajaan seperti dalam periode paralel di Perancis, dan gaya tumpang
tindih.
1. TUDOR
Istilah Tudor sering dikaitkan dengan penampilan bangunan
setengah kayu yang merupakan gaya Vernacular hingga memasuki
abad ketujuh belas, dan juga menunjukkan periode ketika detil dengan
gaya Italia pertama kali muncul dalam ornamentasi, di pahatan sekitar
pintu dan perapian, panel, dan detail di furnitur.
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Dalam Haddon Hall yang terletak di Derbyshire, sebuah
bangunan tipe abad pertengahan dan dilengkapi galeri panjang bergaya
Tudor yang simetris agar tidak tampak ketinggalan jaman, terdapat
jendela-jendela besar di sepanjang sisi selatan yang terdiri dari panel
kecil dari kaca, memiliki langit-langit plaster yang dihiasi dengan
strapwork (karya para pengrajin dari negara-negara bagian ketiga), dan
panel kayu dengan pilaster dan lengkungan-lengkungan yang disusun
sesuai dengan gaya Palladian.
2. ELIZABETHAN
Era Elizabeth (1558 – 1603) umumnya dikenal sebagai era
kejayaan Inggris. Bersamaan dengan semakin bertambahnya kekuatan
dan kejayaan Inggris, maka ketertarikan akan seni pun turut
berkembang. Bukan hanya puisi dan drama dari Shakespeare serta
musik dari William Byrd, tetapi juga perkembangan seni Italia,
Perancis, dan negara bagian ketiga. Rumah besar pertama (seperti
mansion-mansion yang sebanding dengan puri atau chateaux Perancis)
pada era Elizabeth disebut Longleat. Penekanan terhadap unsur simetri
dan konsep klasik serta pengenalan gaya Italia klasik. Keseimbangan
yang terdapat pada era Elizabeth yaitu gaya modern sederhana,
kemewahan, dan kemegahan.
 Contoh Bangunan
o Globe Theatre
o Sebuah istana yang didesain oleh Robert Smythson (1536 –
1640) dan dibangun oleh Sir John Thynne.
o Hardwick Hall (1591 – 7).
 Furnitur pada Era Elizabeth
o Furnitur pada era Elizabeth menunjukkan adanya
perkembangan dibandingkan furniture pada era Tudor dan
budaya awal abad pertengahan.
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o Perkembangan tersebut dapat dilihat dari ukiran yang lebih
banyak dan ornamen yang detail.
o Pada rumah-rumah besar atau mansion terdapat ranjang
berukuran besar yang dilengkapi atap kayu berbentuk seperti
kanopi lengkap dengan kaki-kaki penyangga, dan papan pada
ujung tempat tidur.
o Kemudahan para tukang atau mesin bubut dalam membuat
bentuk atau pola Spool and Knob (kumparan dan kenop)
mengawali munculnya desain-desin bergaya lilitan yang
kompleks.
o Muncul sebuah karya berupa kursi lipat raksasa yang dikenal
dengan nama kursi Glastonbury.
o Kain pelapis biasanya menggunakan warna-warna alami seperti
warna kayu, batu, dan plaster, sedangkan detail atau hiasan pada
kain pelapis menggunakan warna merah atau hijau tua.
o Contoh Furniture Era Elizabeth

Gambar 8. 4. Almari Pada Era Elizabeth
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Gambar 8. 5. Meja Besar Pada Era Elizabeth

Gambar 8. 6. Tempat tidur Berukuran Besar Pada Era Elizabeth
3. JACOBEAN Dan INIGO JONES
Era Jacobean (1603-49), nama era diambil dari nama Raja
James I, namun berlangsung hingga pemerintahan Charles I. Hatfield
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House (dari tahun 1608) merupakan salah satu contoh arsitektur pada
era Jacobean.
 Jones
Inigo
Jones
(1573–1652)
adalah
seseorang
yang
memperkenalkan gaya klasik yang sangat kental dari masa High
Renaissance di Inggris. Karya pertama Jones adalah sebuah panggung
yang digunakan untuk menampilkan masque, sebuah drama musikal
yang ditampilkan secara pantomime, bagi keluarga kerajaan. Pada
tahun 1615, Jones diangkat menjadi surveyor kerajaan atau seorang
arsitek resmi dari pemerintahan, dan saat itu merupakan titik awal
karya-karya besar Jones tercipta.
Jones adalah desainer Istana Whitehall (c. 1638) yang, jika
dibangun seluruhnya, akan menyamai Louvre atau Istana Versailles
dengan gaya klasik yang lebih kental. The Queen‟s Chapel yang
terdapat di St James‟s Palace atau Istana St. James (1623–1627)
merupakan contoh lain dari karya Jones yang mempunyai dua ruang
kubus dengan sebuah peti penyimpanan, atap dengan desain berbentuk
elips, dan sebuah jendela gaya Palladian di atas altar. Desain tesebut
merupakan contoh pertama desain gereja klasik yang nantinya banyak
digunakan untuk pembangunan gereja-gereja di Inggris (dan nantinya
tersebar hingga ke Amerika). Jones dan John Webb (1611–72) adalah
desainer yang merekonstruksi gedung sayap Wilton House (1648–50)
di Wiltshire.
 Interior Furnishing Jacobean.
Furnitur di era Jacobean yang umumnya berukuran besar dan
kaku menjadi agak ringan dan berukuran lebih kecil jika dibandingkan
dengan furniture pada era Elizabeth. Ukiran ornamental lebih elegan.
Mesin but yang mampu membuat pola kumparan atau spiral sering kali
digunakan untuk membuat kaki-kaki suatu benda atau usungan. Pada
bagian tepi alas duduk, baik yang bisa dilepas dari kursi dan tidak,
seringkali dihias dengan pola ornamen menyerupai kepala paku. Kayu
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oak tetap menjadi bahan yang sering digunakan, terkadang
menggunakan kayu walnut. Peningkatan penggunaan tekstil, kain
sutera, kain beludru, kain kerajinan tangan Turki, dan beberapa
permadani memberi konstribusi besar terhadap gaya yang terkesan
nyaman dan mewah.
4. Carolean hingga William and Mary
Pemberontakan Puritan yang dilakukan oleh Oliver Cromwell
dan diikiuti oleh pemerintah negara bagian dari tahun 1649 hingga
1660 mengganggu kerajaan dalam menyusun gaya terminologi. Masa
Restorasi dimulai dengan kembalinya Raja Charles II pada tahun 1660.
Masa Restorasi terbagi menjadi dua bagian yaitu, era Carolean dari
tahun 1660 hingga 1689, dan era William dan Mary dari tahun 1689
hingga 1702.
5. Sir Christopher Wren
Sir Christopher Wren (1632–1723) adalah seorang arsitek
Inggris ternama sekaligus seorang ahli matematika, ahli fisika,
inventor, dan ahli astronomi, seorang „pria Renaissance‟ yang
multitalenta. Walaupun sering dikategorikan sebagai gaya Barouque,
desain karya Wren selalu dibatasi dengan aturan dan disiplin yang
membuatnya berbeda dari gaya Baroque Katolik di utara Italia, Jerman
bagian selatan, atau pun Austria.
Gereja-gereja kecil di London yang didesain oleh Wren bisa
dilihat dalam sebuah buku yang dipelajari dalam geometri arsitektur.
Salah satu contohnya adalah gereja St. Stephen Walbrook (1672 – 9)
Gereja-gereja lain di London yang didesain Wren seperti St. James‟s
Piccadilly dan St. Bride, Fleet Street, dengan atap pusat gereja yang
terbuat dari kayu dan plaster, menjadi ciri desain gereja pada era
Renaissance Inggris yang nantinya menjadi contoh di Inggris dan
Amerika.
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Katedral St. Paul (1675 – 1710) merupakan karya Wren yang
paling hebat dan terkenal. Katedral tersebut merupakan rival dari
katedral St. Peter (Petrus) di Roma dengan kubah setengah lingkaran
yang dihiasi dengan plaster, paduan suara, dan bagian sudut gereja
yang berbentuk seperti salib dengan sebuah kubah raksasa pada
persimpangannya serta bangunan bagian depan yang seperti menara
kembar mencerminkan gaya Baroque Italia. Tidak ada bukti kalau
Wren mendesain sebuah rumah, walaupun ada kabar bahwa dia adalah
perancang Belton House, sebuah mansion yang indah di dekat Lincoln.
6. Interior Furnishing Carolean serta William dan Mary
Kayu walnut banyak digunakan, dan kadang ditatah dengan
kayu eboni dan kayu lain. Bagian punggung kursi dan kaki-kaki kursi
serta cabinet dihiasi dengan berbagai bentuk ukiran. Bentuk kaki
perabotan dengan bentuk ukiran seperti huruf S atau disebut dengan
kaki cabriole muncul pada era ini, serta penggunaan meja berbentuk
bulat. Ukiran yang rumit tidak biasa diterapkan di era ini, kadang hanya
dipernis atau disepuh. Meningkatnya penekanan terhadap kemewahan
dan kenyamanan dapat terlihat dari banyaknya penggunaan kain pelapis
dan munculnya deain kursi dengan sandaran dan pegangan di kedua
sisinya (Wing-Back Chair), berbagai macam jenis meja, serta
perkembangan bentuk lemari laci.
Selama pemerintahan William dan Mary dari tahun 1689
sampai 1702 , teknik-teknik rumit pada dari era Carolean mengalami
kemunduran. Pada era William dan Mary, kayu walnut digunakan
sebagai panel dan pembuatan furnitur, pelapisan kayu mulai digunakan
sebagai salah satu cara untuk menghias permukaan suatu benda dengan
menggunakan serpihan-serpihan kayu yang disisun hingga membentuk
pola dan pada bagian pinggir dihias dengan kayu berwarna kontras.
Highboy, sebuah rak laci yang ditopang tinggi oleh kaki-kaki
cabinet, menjadi popular bersamaan dengan suatu penemuan seperti
meja Gate-Leg. Teknijk menenun dari Perancis pun mulai
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diperkenalkan, begitu juga dengan penggunaan kain cita pada gorden
jendela dn gorden tempat tidur.


Queen Anne

Pemerintahan Ratu Anne (1702–14) memiliki kesamaan dengan
desain pada fase akhir gaya Baroque dalam arsitektur Inggris. Furnitur
dan desain-desain ruangan menunjukkan suatu gaya yang baru terhadap
kepraktisan atau kemudahan, kesederhanaan, dan kenyamanan. Namun,
dari segi arsitektur tetap menampilkan kemegahan dari gaya Baroque.


Furnitur Queen Anne
Furnitur pada era Ratu Anne lebih kecil, lebih ringan, dan lebih
nyaman bila dibandingkan dengan furniture pada era terdahulu. Bentuk
ukiran, desain kaki cabriole, dudukan berbantal, kursi dengan sandaran
dan pegangan, meja menulis yang praktis dengan rak buku merupakan
hal yang umum dipakai. Penggunaan kursi Windsor yang memiliki
punggung bubutan langsing yang ditopang oleh lingkaran kayu
bengkok, sebuah dudukan kayu yang diukir, dan kaki-kaki kursi yang
biasanya dibuat dengan mesin bubut, semakin meluas. Ukiran yang
rumit dan tatahan, serta dekorasi dengan menggunakan cat masih
dibuat tetapi dengan harga yang lebih mahal untuk rumah-rumah
kalangan orang kaya.
C. GEORGIAN
Dalam desain interior tempat tinggal dan furniture yang terkait,
periode Queen Anne bercampur dengan permulaan dari era Georgian,
gaya dominan dari Inggris pada abad ke 18. Pemerintahan dari George
I (1714-27) dan George II (1727-60) melingkupi periode Georgian awal
biasanya diterjemahkan sebagai akhir sekitar tahun 1750. Contoh
ruangan pada periode ini berasal dari sebuah ruang di bagian rumah
yang lebih rendah di Kirtlington Park (1748), yang berada di dekat
Oxford telah dimuseumkan di Metropolitan Museum di New York.
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1. Era Georgian
a. Robert and James Adam
Menjadi karakter masa era Georgian akhir. Robert Adam adalah
seorang pemimpin proyek desain. James Adam mempunyai keahlian
lebih kepada aspek praktikal. Keduanya merupakan orang skotlandia
yang mengembangkan reputasi di London dengan kemampuan meraka
mengorganisir proyek yang menyangkut arsitektur, pembangunan
gedung, interior design dan detail dekoratif secara efisien tanpa
meninggalkan style personal yang unik.
Karakter karya : setengah Palladian, setengah Rococo, seperti
French Rococo yang menuju ke pembatasan Neoklasik. Karya yang
membuat terkenal adalah; “The Works in architecture of Robert and
James Adam” (1773-1822)
b. Georgian Town House
Rumah–rumah tersusun berbaris. Adanya pengelompokkan
bangunan berdasarkan kelas sosial. Untuk kelas sosial rendah
menggunakan bangunan tua yang lebih mengarah pada era medieval
sementara untuk yang status sosial tinggi menggunakan bangunan
bertingkat. Biasanya 4 sampai 5 lantai. Dan adanya pembagian ruang
yang menambah efisiensi. Seperti adanya tangga belakang untuk para
pelayan.
Pada era ini penerangan masih menggunakan lilin. Lampu
minyak mulai digunakan tetapi sangat jarang sampai akhir abad ke 18.
Pada era Georgian, semua rumah, mulai dari yang terbesar sampai
terkecil secara keseluruhan adalah desain yang sederhana dan
fungsional. Bagian depan menggunakan bahan bata merah . jendela dan
pintu yang dicat. Pintu berpotongan. Detail pada pintu dan potongan
bergantung pada status orang yang menempati rumah tersebut.
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c. Tipe Bangunan Lain
Era Georgian juga menghasilkan beberapa contoh variasi dari
tipe bangunan fungsional lainnya. Diantaranya termasuk klab tempat
para pria dapat bertemu, berbincang atau duduk–duduk dalam ruangan
dengan setting nyaman. Toko–toko eceran di desa dan kota–kota besar
pada umumnya berkembang secara kecil, seringnya merupakan lantai
dasar dari rumah. Tampilan depan toko yang luas banyak menggunakan
jendela bungkuk dengan banyak panel kaca dan petunjuk yang didesain
dengan indah memberikan akses menuju rak–rak dan tempat
penyimpanan untuk mendisplai dan barang untuk dijual.
Teater Georgian berkembang menjadi auditorium tertutup
dengan balkon pada ketiga sisi yang menghadap ke panggung dengan
dekoratif proscenium.

Gambar 8. 7. Contoh Bangunan Era Georgian
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d. Furnitur Georgian dan Interior Furnishing


Awal (1714-50)
Diawali dengan mulai ditinggalkannya praktik Queen Anne.
Penggunaan walnut masih diteruskan, tapi setelah 1735 dimulailah
import kayu mahogany. Awalnya dari Spanyol, kemudian sampai ke
Amerika Tengah. Kaki Cabriole, ball and claw feet, ukiran kepala singa
serta dekorasi menarik lain mulai digunakan secara umum. Pengaruh
French Rococo dapat diacak pada lebih bebasnnya dekorasi dan
penggunaan desain floral. Beberapa jenis furniture baru juga
bermunculan, seperti kursi double, kursi baca lengkap dengan tempat
lilin dan buku.


Pertengahan (1750-70)

Tokohnya adalah Thomas Chippendale (1718-79) yang dikenal
dengan Gaya Chippendale. Dapat disebut juga pembatasan gaya
Rococo yang dikombinasi dengan beberapa pengaruh variasi eksotis.
Simplicity, well made, practical tetapi juga dekoratif dan menggunakan
hiasan floral. Ada sedikit pengaruh gaya baroque dilihat dari adanya
meja berukuran besar. Kaki kursi yang kotak dan simple, bagian
sandaran yang berukir, gaya gotik, sandaran lengan berukir, semuanya
digunakan dalam kursi. Rak buku besar dengan kaca. Terdapat juga
pada draperi jendela, tempat tidur
berkanopi, mirror frame
dan
benda – benda sejenis.


Akhir (1770-1810)

Tokoh dari periode Georgian akhir adalah George Hepplewhite
dan Thomas Sheraton;
o George Hepplewhite
Dia adalah pembuat furniture dan Upholsterer‟s Guide (178894) menggambarkan kursi dengan sandaran berlubang dalam bentuk
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tameng maupun oval bersama dengan rak buku, dan kursi yang sudah
dilapisi dudukannya.
o Thomas Sheraton
Dia adalah pembuat Cabinet dan Upholsterer‟s Drawing Book
(1790-4) mengilustrasikan gaya yang lebih rectilinier dengan skala
kecil dan elemen–elemen yang halus. Kursi memiliki sandaran
persegi dan kaki lurus, kabinet dilapisi dan kadang ada bagian yang
melengkung, warna – warna kontras. Kadang dengan cat dan detail
warna. Thomas Sheraton disebut–sebut merupakan penemu tempat
tidur atau tempat tidur kembar.
e. Furniture Era Georgian

Gambar 8. 8. Furniture Era Georgian
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IX.

KOLONIAL DAN FEDERAL AMERIKA

A. Kolonial
Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara
atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk
mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar
wilayah tersebut.
1. Gaya Kolonial Di Amerika Latin
Awal Abad ke 17, bangsa Amerika ditetapkan menjadi koloni
dari beberapa bangsa di Eropa. Merupakan keinginan untuk kebebasan
baru atau kekayaan baru yang jarang ditemukan ekspresi dalam desain
yang benar-benar baru.
2. Gaya Kolonial di Amerika Utara
Pemukiman Inggris membawa mereka ke gaya yang menjadi
dominan di sepanjang pantai timur di Amerika Utara dan itu adalah
desain dari pemukiman Inggris yang disebut Rumah Kolonial Pertama.
a. Awal Rumah Kolonial
Tipikal rumah Amerika pertama adalah Rumah Inggris
Mediterania dengan kayu dibagian eksterior dengan tangga
menggantung dan jendela kecil. Awalnya tipe rumah kolonial Amerika
hanyalah rumah pada masa pertengahan Inggris dengan eksterior kayu.
Awal Kolonial Furniture dan Perabot Interior. Seiring berjalannya
waktu dan kolonial menjadi lebih mapan dan lebih makmur, berbagai
perbaikan secara bertahap diperkenalkan; ventilasi yang lebih baik,
panel yang lebih besar, dan kaca dengan perbaikan cayaha dan
pemandangan yang lebih baik.
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b. Gereja dan Rumah Pertemuan
Sisi dari rumah, lumbung dan gudang, satu-satunya jenis
bangunan umum di mana gereja dan rumah-rumah pertemuan. beberapa
contoh-contoh awal adalah Rumah pertemuan Old Ship dari 1.681 di
Hingham, Massachusetts.
3. American Georgian
Pada abad ke-18, kesederhanaan rumah kolonial mulai memberi
jalan pada gaya yang elegan dan mewah yang dibawa dari Inggris oleh
pengrajin yang terinspirasi oleh buku-buku mengenai arsitektur dan
perabotan milik Queen Anne pada masa Raja George.
a. Rumah American Georgian
Rumah bergaya American Georgian dibangun dengan batu bata
atau kayu, namun pada umumnya mengikuti basis gaya Reinaissance
European. Dyckman House di New York , dibangun menggunakan
batu, mempunyai atap melengkung yang dibuat untuk membentuk
beranda yang selebar rumahnya dari depan hingga belakang. Sebuah
ide dengan interior rumah kolonial Belanda yang dapat menguntungkan
dari interior Schenck.
Interior dalam rumah-rumah bergaya Georgian menjadi
semakin formal dengan lapisan dinding atau papan kayu, dinding kayu,
dan bentuk-bentuk lain yang klasik
Beberapa contoh bangunan :
 Jauh di selatan, rumah besar ditempatkan di perkebunan. Stratford
Hall (1725-30), Lee mansion di Westmorland, Virginia, didesain
dengan H-plan yang merupakan dua blok persegi
 Di New England, John Vassall House (nantinya akan ditempati oleh
penyair Longfellow) pada tahun 1759 di Cambridge, Massachusetts
merupakan contoh dari gaya Georgian,
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 Mount Vernon, rumah perkebunan milik keluarga Washington
merupakan rumah yang tidak biasa yang memiliki 8 serambi
sepanjang bagian belakang, yang menghadap Sungai Potomac.
 Sebuah ruang dansa ditambahkan oleh George Washington pada
perluasan terakhir di rumah itu. Sebagian besar ruangan di rumah
itu mengikuti gaya Georgian dengan papan kayu di sebagian
tempat, sedangkan lapisan ornamental di sebagian lainnya.
Penerapannya di berbagai daerah:
 Dalam Pennsylvania, pemukim Jerman (konon disebut
Pennsylvania Belanda) membangun rumah-rumah kayu sederhana
dan lumbung besar. Tipe interior hunian Pennsylvania Jerman
adalah dapur dari Millbach th 1752, sekarang diawetkan di
Philadelphia Museum of Art. Perabot kayu sering dicat warnawarna cerah dengan desain burung, bunga, dan gulungan dekoratif.
 Di kota seperti Philadelphia dan Boston, rumah dengan batu bata
dibangun dengan banyak detil Georgian untuk menunjukkan bahwa
rumah tersebut merupakan rumah Inggris. Powel House di
Philadelphia (1765-6)
 Penghuni Belanda di New York membangun rumah dari kayu atau
batu namun lebih menyukai atap Gambrel (dua lengkungan) yang
membuatnya semakin berguna.

Gambar 9. 1. Atap Gambrel (dua lengkungan) Milik Orang Belanda
di New York
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Gambar 9. 2. Rumah Dyckman
b. Amerika Georgia dan Furniture Queen Anne
Desain Queen Anne dan Chippendale keduanya banyak
digunakan, kadang-kadang bahkan dikolaborasikan. The Philadelphia
Istilah Chippendale sering digunakan untuk menggambarkan karya
pembuat lemari kaca di kota itu, seperti John Folwell (aktif di 1770),
yang kadang-kadang disebut "Chippendale Amerika," dan William
Savery (1721-1788), terkenal karena highboys. Di Newport, Rhode
Island, versi unik dari gaya Queen Anne dikembangkan dalam
workshop Goddart dan Townsend, pembuat sangat mengagumi tall
secretary desks dan low desks dari jenis yang disebut Blockfront.
Desain kursi yang diikuti Inggris adalah pola desain Ratu Anne dengan
sandaran sederhana, dan versi Chippendale dan Hepplewhite dengan
detail Rococo dan terinspirasi dari Cina.
4. Akhir Umum Bangunan Kolonial
Gereja-gereja Carolean dan Georgia dari Christopher Wren dan
James Gibbs menjadi model untuk beberapa Gereja Amerika. Gereja
Kristen ( 1727) di Philadelphia, berbagai penghargaan untuk Robert
Smith dan seorang arsitek amatir, John Kearsley, adalah contoh yang
baik dari jenis Wren-Gibbs.
Lain dengan bangunan publik kolonial yang cenderung
mengikuti tradisi Carolean dan Georgia yang sederhana, didirikan oleh
118

Wren pada Rumah Sakit Chelsea di London dengan kayu dicat putih,
simetri, dan detail hias terkonsentrasi di pintu dan di satu sisi, di
puncak terdapat sebuah menara.
B. Gaya Federal
Dengan menandatangani deklarasi kemerdekaan pada 1776,
kolonialisme berhenti seketika. Desain yang dihasilkan dari sekitar
tahun 1780 sampai 1830 digambarkan sebagai milik periode Federal.
Dalam hal gaya, kecenderungan periode Federal bergerak ke arah yang
semakin klasisisme berdasarkan pada kecanggihan dari karya yang
dipublikasikan otoritas Renaissance, seperti Palladio dan Serlio, dan
pengetahuan tentang bangunan klasik yang sebenarnya.
(ashley house, deerfield, massachusetts) Sebuah “highboy”,
dengan laci yg tinggi, dapat dilihat kejauhan. Kursi, dengan gaya ratu
anne, memiliki kaki cabriole dan punggung sederhana. Dinding kayu,
dan karpet oriental yang diimpor. Pegangan lilin dengan reflektor
logam akan menimbulkan pencahayaan malam yang sederhana.

Gambar 9. 3. Rumah Harrison Gray Otis, Boston,
Massachusetts, 1795
Ruang makan menunjukkan pengaruh Gaya Adam dari Inggris,
mungkin berasal dari karya saudara-saudara Adam. Kertas halus dan
cetakan di atas permukaan dinding, tirai jendela, dan desain perapian
yang khas. Perabotan berdasarkan Sheraton/Adam precedents. lantai
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penutup lantai dan dinding-dinding adalah karpet dengan pola berulang
yang kuat.

Gambar 9. 4. Ruang Makan yang Dipengaruhi Gaya Adam
dari Inggris
1. Jefferson
Ketika masih di Perancis, Jefferson mengembangkan desain
Capitol untuk Negara Bagian Virginia yang akan dibangun di
Richmond (1.785-8). Monticello, rumahnya sendiri (1796-1809),
memiliki tiang serambi berbentuk kolom dan kubah segi delapan,
kadang-kadang dikatakan telah didasarkan pada Palladio Villa
Rotonda. Di University of Virginia, sebuah pusat perbelanjaan
dikelilingi oleh bangunan perguruan tinggi kecil (disebut "lodges")
dihubungkan oleh tembok di kedua sisi dan kubah rotunda di salah
satu ujungnya.
2. Bulfinch
Charles Bulfinch (1763-1844) adalah arsitek dari Massachusetts
State House (State Capitol, 1.795-7) di Boston. Bulfinch telah
mengunjungi Inggris dan memperkenalkan karya saudara-saudara
Adam, yang berpengaruh besar dalam desain eksterior Gedung Negara,
serta dalam desain Aula Perwakilan besar galleried dan kubah. Upaya
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yang paling besar pada desain dengan gaya Adam, baik eksternal dan
internal, muncul di Boscobel (1805), Garrison, New York.
3. Thornton dan Latrobe
Sejarah buruk dari Capitol nasional di Washington dimulai
dengan kompetisi tahun 1792 di mana tidak ada satupun dari sepuluh
desain yang memuaskan. Thornton's Capitol dibakar dalam Perang
1812 sehingga diperlukan adanya rekonstruksi, Setelah tahun 1819,
proyek ini diambil alih oleh Charles Bulfinch. Latrobe memiliki
kekuasaan yang luas : Ia menjabat sebagai pelopor dan pemimpin
paduan suara Gereja di St John. Keterlibatannya dalam merekayasa
berbagai bangunan air, struktur yang bermanfaat untuk angkatan laut,
proyek pembangunan kanal, bahkan pengenalan kapal uap di Sungai
Ohio adalah bukti fleksibilitas teknisnya
Meskipun Thornton dan Latrobe dapat dianggap sebagai
pemimpin yang sederajat dalam pengembangan gaya Federal, dan
Capitol AS dihasilkan dari upaya mereka, kedua orang tersebut justru
terlibat dalam sengketa pahit. Sehingga Latrobe melakukan gugatan
pencemaran nama baik terhadap Thornton pada tahun 1808. Thornton
juga merancang sesuatu yang luar biasa yaitu sebuah rumah berbentuk
Octagon (1799 – 1800) di Washington dan rumah besar yang disebut
Tudor Place (1816) di kawasan Georgetown, Washington. Menurut
Adam, kedua Rumah tersebut menunjukkan Klasisisme, Meskipun
Thornton adalah arsitek amatir (self-trained) dan Benjamin Latrobe
dilatih secara profesional diLondon, keduanya terlihat sangat sejajar
dalam mendefinisikan gaya Federal sebagai yang terbaik.
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Gambar 9. 5. William Thornton, Octagon House, Washington, DC,
1799-1800
Proyek Latrobe :
 Kubah pada Katedral Baltimore (1814 - 1800). Penggabungan dari
John Soane, Neoclassicism London dengan sedikit kemegahan
Baroque dari Wren di St Paul.
 Rumah Latrobe untuk Stephen Decatur, di Lafayette Square,
Washington (1817 - 1900) adalah contoh yang terawat baik dari
sebuah rumah pada kota Federal.
 Gereja St John (1815), seperti Lafayette Square dari Gedung
Decatur

Gambar 9. 6. Benjamin Latrobe, Old Senate Chamber, Capitol,
Washington, D.C., 1803-1811
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4. Mebel Periode Federal

a.

b.

c.

d.

e.

Mebel Periode Federal diklasifikasikan sebagai ;
“masa awal“ yang didominasi oleh gaya Georgia akhir dari
Hepplewhite dan Sheraton. Desain pada fase awal cenderung
memperlihatkan kelembutan, berbentuk garis-garis lurus Sheraton.
“masa akhir", menunjukkan pengaruh mode Kekaisaran Perancis.
Periode federal akhir menyukai gaya yang lebih berat, bentuk yang
lebih besar dengan ornamen ukiran, inlays, dan elemen dengan
garis hias kuningan.
Pembuat kabinet yang paling terkenal dari periode ini adalah
Samuel McIntire (1757-1811) dan yang lebih terkenal adalah
Duncan Phyfe (1757-1811),
McIntire : seorang arsitek yang berbasis di Salem, Massachusetts,
yang memulai karirnya dengan mengukir figureheads untuk kapal.
Ukiran keranjang buah atau bunga adalah motif dekoratif favorit
McIntire.
Duncan Phyfe : desainnya menggabungkan pengaruh Hepplewhite
dan Sheraton yang mendominasi gaya furnitur Federal, karyanya
mengambil karakter unik sehingga terkenal sebagai desainerpengrajin di Amerika. Duncan Phyfe beralih meniru Directoire
Perancis dan gaya Kabupaten di Inggris . Kemudian, setelah 1815,
dengan gaya Kekaisaran Perancis, sehingga ia sukses di Amerika.

Gambar 9. 7. Samuel Mc. Intire (1757-1811)
Pembuat Kabinet Terkenal Dari Periode Federal
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Beberapa tokoh di Boston :
John dan Thomas Seymour ahli dalam pembuatan inlay tatahan
John Gogswell dan Stephen Badlam terampil membuat gendang
pintu geser dari potongan-potongan kabinet
Tokoh terkenal di Philadelphia : Thomas Affleck, Benjamin
Randolph, John Aitken, dan Joseph Barry. Barry juga mengelola
sebuah toko di Baltimore di mana John dan Hugh Findlay bekerja
dengan dekorasi marquetry.
Gaya yang sangat individu terlahir pada kursi dengan Desain yang
dikembangkan oleh Lambert Hitchcock (1795-1852) pendiri pabrik
di Barhamstead (Riverton), Connecticut, untuk menghasilkan
furniture yang disebut "kursi mewah" dengan gaya Federal
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X. REVOLUSI KEBANGKITAN KABUPATEN
DAN INDUSTRI
Abad kesembilan belas mencakup beberapa perubahan yang
paling menyapu dalam urusan manusia sejak awal sejarah. pengalaman
hidup seperti yang berkembang pikir renaissance dan abad ke delapan
belas memiliki kontinuitas kualitas dikombinasikan dengan perubahan
bertahap pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
kedatangan
industrialisasi pada abad kesembilan belas, bagaimanapun, telah
membuat kehidupan modern yang sama sekali berbeda dari apa yang
mendahuluinya. pertumbuhan enermous penduduk dunia sepanjang
sifat jauh lebih baik komunikasi transportationand yang menjadi ciri
abad kedua puluh memiliki akar mereka di abad kesembilan belas.
Desain dunia memiliki kesulitan besar dalam menghadapi perubahan
besarnya depthand tersebut pada abad ke 19 ini, oleh karena itu, belajar
di kontradiksi dalam perubahan dan theefforts untuk restain perubahan.
A. Kabupaten
Pada tahun 1881, george III dari Inggris digantikan oleh
putranya yang bertugas di tempat sebagai pangeran regen.in 1820, pada
kematian ayahnya, ia menjadi george IV, memerintah sampai 1830.
Desain periode, transtional antara akhir era Georgia dan perkembangan
abad kesembilan belas yang diikuti, diberi Kabupaten panjang. Gaya
memiliki asal-usul dalam Neoclassicismof akhir abad kedelapan belas
dan menarik dari yang precendents Yunani dan Romawi dengan
campuran unsur-unsur yang diambil dari lebih eksotis sourcees-Mesir,
Cina, dan Moor. Dampak dari penyelenggaraan kolonial Inggris,
Perancis, dan Belgia, dan pengetahuan baru diperpanjang peradaban
terpencil dan bervariasi membuat kesadaran dan daya tarik dengan
tema yang eksotis tersedia.Aspek paling aneh kabupaten desain
kebimbangan yang tampaknya tidak konsisten antara pengekangan
klasisisme dan kegembiraan fantasi.
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1. John Nash (1752-1835)
Gedung paling spektakuler dari periode Kabupaten adalah
paviliun kerajaan di brighton, tempat tinggal dan istana kesenangan
dirancang untuk menyenangkan keinginan dari bupati. Hal ini
dirancang oleh John Nash (1752-1835) dalam gaya oriental mixtureof
dengan kubah bawang besar berbentuk mendominasi eksterior dan
memberikan moorishaspect a. Internal Royal Pavilion adalah urutan
kamar fancifully dihiasi. Fantastis menguraikan chandelier
menggunakan lampu gas baru dikembangkan memperkenalkan tingkat
baru kecemerlangan.
Wallpaper Cina dan mebel bambu, elaboratedrapery dengan
warna merah dan emas, furniture berlapis emas dan diukir dengan
Inlays kuningan dan trim, karpet di pinks eksotis dan hijau, dan warna
dinding yang sangat berwarna membuat perwakilan Brighton Pavilion
aspek, playful fantastis, dan dekoratif kabupaten disain
dari sabit seperti Crescent taman (1812) di pintu masuk Taman bupati
dari lengkungan besar dan kolom lonic dari comberland teras (18.827),
baik di london, dengan bercat putih rinci semen meliputi batu bata
sederhana, khas nash dalam bukunya paling monumental fase. Pagar
besi hias, jendela busur, dan atap tenda kecil atas beranda atau teluk
memproyeksikan set-off dengan dinding semen putih yang khas dari
kelompok gaya Kabupaten dibangun di london dan banyak kota-kota
lainnya engilsh. Pengelompokan ini formal perkembangan real estat
spectulative terdiri dari rumah individu yang dimiliki atau disewa oleh
occupantswho memperlakukan kamar dalam namun mereka memilihpaling sering dalam beberapa versi cara Georgia kaya tapi pendiam
2. Sir John Soane (1753-1837)
Sir John Soane (1753-1837) besarbesaran seorang desainer yang
sangat menarik dari era Kabupaten yang sangat individualistis kerja
adalah di ina sekaligus neoklasik, kadang-kadang keras cara tha
tampaknya mengarah ke medernism, dan kadang-kadang dekoratif dan
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kompleks. Nya interior untuk kantor pusat di London dari Bank of
england (1788-1823), diatur di sekitar couryards berbentuk kolom,
sekarang sebagian besar diubah atau demoshed dan sehingga hanya
dikenal gambar throght dan foto, bentuk lengkung digunakan
windoweding dan photograps, menggunakan bentuk lengkung,
clerestories Drum windowed , dan kubah untuk menciptakan ruang
yang rumit di formbut sederhana di kamar detail.The dalam menelepon
kantor dividen tua di mana caryatids dipasangkan berdiri di tengah
tingginya menghidupkan kolonial lama (orfive persen) kantor, kantor
Consols, dan centralrotunda besar adalah ruang publik yang besar,
bermartabat, luas, dan sangat imajinatif.
Rumah sendiri Soane itu pada 13 bidang inn lincoln di london
(1.812-1.832) menjabat sebagai semacam laboratorium untuk
architecturalexperiments dan sebagai galeri untuk menampung koleksi
yang luas dari karya seni dan fragmen architectureal. Rumah ini
sekarang menjadi museum dengan kubah interiors.A yang luar biasa
datar di atas pusat breakfastroom berbatasan dengan ruang batas yang
lebih tinggi, dengan jendela clerestory yang mengakui daylight dari
sumber tersembunyi agar kubah tampaknya menjadi kanopi floatingg.
Putaran cermin dimasukkan ke dalam rincian hias di sini dan di kamar
lain menghasilkan efek mengejutkan transparansi, ilusi cahaya,. Ruang
galeri adalah tiga cerita tinggi ruang penuh dengan koleksi fantastis
objek. Cara Soane yang sangat pribadi menyusun cocepts diambil dari
Yunani kuno dan Roma, dari interior penjara fantastis ukiran Piranesi,
dan dari Neoclassicism dari Claude-Nicolas Ledoux dan Etienne Lousie boullee di Perancis membuatnya menjadi tokoh kunci dalam
gerakan menuju romantisme abad kesembilan belas kemudian.
3. Furniture Kabupaten
Furniture dari era Kabupaten bahasa Inggris sangat tersebut
dipengaruhi oleh Perancis Directoire dan desain Empire, meminjam
seperti yang terjadi, dari gaya Yunani dan Romawi kuno, bahkan dari
Mesir, India, dan model gothic abad pertengahan. mahoni dan
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rosewood adalah bahan favorit, biasanya dalam bentuk veneer, inlays
dan Seringkali dengan rincian dekoratif dan hias di kuningan. Selesai
hitam dan rincian disepuh juga umum. Meja dan kursi kaki ukiran
Sering Dibawa dalam aneh, ganjil, motif seperti kaki dalam bentuk
singa bersayap atau griffon wih depan dan tubuh meruncing ke kaki
tunggal (disebut monopodia.) Meja makan bulat dan segi delapan
dengan basis alas menjadi tempat umum. Harapan Thomas (17701831), seorang bankir dengan profesi, juga merupakan desainer furnitur
antusias. 1807 bukunya perabot rumah tangga dan interior
decorationillustrated desain untuk apa yang umumnya disebut
"kekaisaran Inggris" furniture
B. Kebangkitan
Keinginan romantis untuk mengalami hidup di masa lalu masa
lalu-yang dipandang sebagai indah, indah, mungkin kadang-kadang
frigtening, tapi emosional selalu kaya konten-dikembangkan dalam
setiap aspek seni akhir abad kedelapan belas i. Itu datang ke puncak
pada waktu yang sangat ketika awal dunia teknologi modern yang
menggantikan begitu banyak dari apa yang telah terjadi sebelumnya.
Sir Walter Scott romantic novel, puisi Wordhsworth, yang ofchubert
musik, Beethoven, Schumann, dan Brahms, seni Gericault, Delacroix,
Constable, dan Turnerall logicand jauh dari kekangan klasisisme ke
arah yang lebih ekspresif secara emosional. Romantisme dalam desain
le untuk meningkatkan minat dalam menciptakan atau menghidupkan
kembali gaya pas ofthe. Dari awal Renainssance awal, telah ada minat
untuk belajar dari unsur masa lalu dan pinjaman tersebut akan
digunakan dalam konteks baru, tetapi gagasan mereproduksi desain
harfiah masa lalu untuk tujuan modern adalah gagasan abad kesembilan
belas.
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1. Kebangkitan Yunani
Desain Yunani kuno adalah bahan untuk pertama dari
serangkaian serangkaian kebangunan rohani. Kunjungan oleh
wisatawan ke reruntuhan Yunani di paestum di Italia, serta kunjungan
ke Semenanjung Yunani, ketersediaan buku gambar indah terukir,
seperti stuart dan Purbakala revett tentang Athena, dan pameran vas
Yunani dan artefak lainnya di museum publik dan swasta koleksi
mendorong antusiasme untuk gagasan bahwa seni Yunani dan desain
mewakili puncak prestasi estetika manusia. Langkah dari
Neoclassicism, dengan berakar pada rasa hormat renaissance forancient
Roma, untuk kebangkitan Yunani dengan kesadaran atas preseden
Yunani anciient dipasang cita-cita romantis perfeksionisme sangat baik
2. Jerman
Kebangkitan Yunani di Jerman biasanya dikaitkan dengan karya
karl friedrich Schinkel (1.781-1.841). Schinkel bekerja dalam berbagai
gaya mulai dari Gothic ke Neoclassicism, desain sering providinf untuk
bangunan tertentu dengan cara tertentu untuk memungkinkan klien
choce a. Nya karya adaptasi yang paling sukses dari klasisisme kuno,
menggunakan perintah, entablature, dan oftena pedimen, tapi dia
menggunakan bahan ini cukup bebas dan imajinatif. Dia tidak pernah
attemped reproduksi literal bangunan Yunani. Pekerjaan Schinkel ini
paling dikenal museum di Berlin no knwon sebagai das Altes Museum
(Museum Old, 1.824-1.830).
Fasad sederhana teras kolom delapan belas tonik mencakup
seluruh lebar bangunan, mendukung band entablature. Sebuah blok
sederhana naik di atas loteng di tengah-tengah bangunan. Dalam
bangunan ini, Schinkel masalah dasar yang dihadapi munculnya
Yunani: Yunani interior kuil, ruang interior hanya dampak dari Yunani
kuno, ruang yang relatif kecil dan gelap tidak cocok untuk penggunaan
modern. Para Revivals Yunani harus membuat pendekatan Yunani
untuk desain interior dan thusdriven untuk orisinalitas.Ini adalah waktu
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yang sering dikritik sebagai tidak autentik, tetapi tampaknya kreatif dan
menrik. Di belakang fasad gedung altes Museum, tangga luar gedung
rotunda loggia memberikan akses ke pusat kubah besar, kubah diinstal
ke dalam cerita loteng sehingga tidak terlihat secara eksternal tangga
mengarah ke tingkat atas dari galeri rotunda galleris inthe pameran
yang ditempatkan dalam sebuah persegi panjang dengan dua
pengadilan cahaya batin. Yang penuh dengan detail yang kaya, lukisan,
patung, dan arsitektur neoklasik set mofits keterampilan interior.
3. Inggris
Di Inggris neoclassicism kabupaten menyelinap dengan mudah
ke Yunani lebih khusus neo dari kebangunan rohani. Museum Inggris
dimulai n 1.823 sr oleh Robert Smirkhe (1.780-1.867) memiliki
serambi, padimented berpilar delapan menggunakan urutan lonic dari
Erechtheum di Athena yang terus sebagai barisan tiang melilit dua
sayap samping yang proyek ke depan untuk membentuk pengadilan ana
masuk ada empat puluh empat kolom dalam semua. Urutan Doric
Yunani juga dimasukkan untuk digunakan di Britania dengan cara yang
sekarang tampak mengejutkan. Terminal london dari london dan
Brimingham kereta api, stasiun Euston sebagai aproached trought
desain Doric paviliun pedimented oleh Philip Hardwick. Stasiun
belakang layar masuk adalah pengaturan gudang luar ditakdirkan untuk
menjadi ganti dengan stasiun yang lebih monumental dalam 1846 1849 juga oleh Hardwick.Ini termasuk "aula besar" yang luas dengan
tangga mengarah ke layar kolom lonic ruang mulia tapi hampir Yunani
dalam roh. Kesulitan merancang interior Yunani yang tepat untuk
Yunani ay arsitektur eksterior telah faktor dalam.
4. Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, kebangkitan Yunani ini didukung oleh
unsur ideologi. yang baru merdeka adalah negara modern pertama yang
mendeklarasikan diri demokrasi (sebenarnya republik) hanya di Athena
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kuno telah. Kota diberi nama Yunani syracuse, Utica, schenectady, dan
Itacha dalam sebuah kebingungan antusiasme seni Yunani, sastra,
arsitektur, dan sistem pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan
kemuliaan usia periclean di benua Amerika. membawa
kebangkitan
Yunani ke awal dan di Inggris
Candi berbentuk Row adalah rumah di kota-kota besar tidak
bisa dibuat menjadi rumah candi, namun mereka sering dilengkapi
dengan serambi bertiang pintu kecil seperti yang hidup pada baris
tampan di sepanjang Washington Square North di New York.Dalam
rumah tersebut, kamar utama yang dibuat Yunani dengan detail kayu
dan plester, telur dan panah atau cetakan kunci Yunani, dan bahkan
pilaster dari coloumns menggunakan ine dari perintah-Ionisc adalah
favorit khusus. Ada render denda sebuah ruangan, diduga dirancang
oleh Town dan Davis untuk New York City town house, menampilkan
dua pasang kolom ionik memisahkan panti depan dan belakang di
sebuah rumah kota. Yunani terinspirasi furniture, kursi klismos, dan
sofa dengan kain pelapis bordir motif Yunani ditetapkan di bawah
molding cornice Yunani dan roset langit-langit plester.Bahkan karpet
dinding ke dinding lantai menggunakan pola samar-samar Yunani.
Baris sederhana Rumah membangun New York untuk Joseph Brewster
pada tahun 1832 (sekarang disebut Mercant ini House Museum), yang
luar biasa untuk bersenang interior cukup baik diawetkan (ara, 10,9).
Pada sekitar 1.820 sampai 1850-an, desain Kebangkitan Yunani
diterapkan pada hampir setiap jenis bangunan.Gereja Yunani dibangun
dalam jumlah besar. Beberapa, seperti, Richmond St Paulus Virginia
(1845), menambahkan menara cukup un-Yunani ke rencana candi
dengan, dalam hal ini, kolom Korintus dalam setengah lingkaran di
belakang altar. Lainnya, seperti Presbyterian Church 13th Street di New
York (1847), rumah-rumah pertemuan sederhana bata yang dibuat
Yunani oleh penambahan serambi Doric, baik dieksekusi di sini di
kayu.Ada bangunan perguruan Yunani (Amherst, Washington, dan
Lee), rumah sakit jiwa Yunani (Raleigh, North Carolina), gedung
pengadilan Yunani, dan hotel Yunani.
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Di selatan, serambi bertiang Yunani ternyata genuirely
fungsional untuk rumah-rumah mewah yang besar dibangun di
perkebunan di mana naungan mereka membantu menjaga interior
nyaman dingin. The Hermitage dekat Nashville (c. 1835), Oak Alley
(juga disebut Bon Sejour, 1839), Madewood, rumah candi yang tahun
1848-baik New Orleans dekat di Lousiana dan D'Evereux (1840) di
dekat Natchez, Mississipi, semua contoh dari rumah selamat
perkebunan banyak sekali rencana simetris sederhana dengan serambi
bertiang kaya akan detail Yunani.
C. Gothic Revival
1. Amerika Serikat
Ketidaksabaran dengan aspek yang kurang praktis Kebangkitan
Yunani, ctirics keberangkatan dari akurasi arkeologi, dan kebosanan
mungkin sederhana dengan monoton penggunaan yang luas seperti
kosa kata desain yang terbatas akhirnya mulai merusak Kebangkitan
Yunani.Juga, rasa untuk Romantisisme berbalik ke arah sumber yang
lebih bervariasi dan lebih fleksibel. Setelah semua, meskipun Yunani
kuno dapat dilihat dalam cahaya Romantic oleh Lord Byron melihat
reruntuhan oleh cahaya bulan, seni Yunani dan arsitektur berada di
dasar klasik dan disclipined. Pembaca novel romantis merindukan
pengaturan menggugah Ivanhoe Sir Walter Scott.Pre-Raphaelite Inggris
pelukis dengan penemuan kembali mereka seni abad pertengahan
sebagai preseden untuk pekerjaan mereka ditawarkan lain koneksi ke
era Gothic.
Desain Gothic abad pertengahan, dikenal di Amerika hanya
melalui deskripsi verbal dan ukiran dalam buku-buku Eropa, adalah
inheren eksotis dan menarik publik kenyang dengan Yunani
kuno.Richard Upjohn (1802-1878) lahir dan terained sebagai pembuat
kabinet di Inggris. Nya Trinity Church pada akhir dinding jalan di New
York adalah versi meyakinkan dari Inggris Gothic gereja paroki, berdiri
tidak jauh dari Candi federal Yunani Hall oleh Kota dan Davis selesai
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hanya empat tahun sebelumnya. Kaca, vaultednave patri, dan detail
Gothic yang kaya memberi Amerika pandangan pertama desain abad
pertengahan dari jenis yang sudah dihidupkan kembali di Inggris.
Hampir segera, yang lain spesialis dalam Gothic dirancang
muncul. James Renwick, Jr (1818-1895), memenangkan kompetisi
dengan desain Gothic untuk Grace Church on Broadway di New York
(1843-6), saingan Trinity Church di dalamnya rekreasi sensitif dan
akurat dari bangunan gereja Inggris Gothic. Pekerjaan yang paling
penting kebangkitan Gothic Renwick adalah Katedral St Patrick di New
York (selesai 1878).Hal ini dimodelkan pada contoh Gothic Perancis,
lengkap dengan rencana salib, gang, rawat jalan, clerestory, dan kaca
patri. Kubah yang tampaknya menjadi batu sebenarnya bubur kertas,
dengan hasil bahwa buttresss terbang eksternal yang akan menahan
tekanan dari kubah batu tidak hadir. Sementara bentuk Gothic mungkin
tampaknya memiliki kesesuaian tertentu dalam desain gereja, gaya
cepat menyebar ke setiap tahap arsitektur dan desain interior, termasuk
banyak jenis bangunan publik dan desain rumah tinggal, desain
Renwick untuk Gedung Utama asli dari Lembaga Smighsonian di
Washington (1.844-6) isalso abad pertengahan dalam gaya, meskipun
dalam hal ini adalah Romawi atau Norman dalam inspirasi, Dengan
detail menara indah eksternal dan internal Gothic.
Kota dan Davis, waspada terhadap pergeseran dalam selera
populer, meninggalkan antusiasme Yunani mereka dan, khususnya
dalam kontribusi AJ Davis, menjadi revivalis Gothic. Mansion atas
tampak Sungai Hudson dekat tarrytown, New York, disebut Lyndhurst
(1838-1865) adalah esai yang luar biasa oleh Davis dalam penerapan
unsur Gothic, termasuk sebuah menara besar, dengan desain rumah
negara. Rencananya rumah sebagai originaly dibangun adalah simetris,
tetapi ketika itu diperbesar pada tahun 1864 oleh Davis) untuk pemilik
baru, perubahan dikonversi rencana ke salah satu puicturesque
Asimetri. Sebagian besar ruangan yang penuh dengan detail-Gothic
langit-langit dengan plester rusuk sugestif dari kubah Gothic, menunjuk
jendela dengan dekorasinya dan sisipan kaca patri, dan banyak diukir
detil hias. Ruang billiard-galeri seni memiliki struktur atap kayu
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menunjukkan ruang baron. Furniture Davis dirancang dalam apa yang
seharusnya menjadi modus Gothic untuk rumah: kursi dengan
punggung diukir (disebut Wheelback), menunjukkan Gothic naik
dekorasinya jendela, meja dinning oktagonal dengan ukiran Gothic, dan
tempat tidur dengan besar Gothic menunjuk-lengkung kepala dan kakiboard detail.
Davis adalah bersahabat dengan tukang kebun lanskap Andrew
Jackson Downing (1815-1852).Buku Residences Cottage Downing
(1842) dan The Arsitektur rumah negara (1850), dengan ukiran mereka
banyak menunjukkan rencana dan perspektif rumah dalam berbagai
ukuran, menjadi popuilar dan berpengaruh. Desain yang ditampilkan
dalam berbagai gaya, termasuk versi sederhana dari Gothic
dimaksudkan untuk konstruksi kayu. Jenis bangunan yang disebut
Carpenter Gothic, diproduksi oleh pembangun lokal memotong
menunjuk-lengkungan bentuk kayu dengan bantuan Saw Scrool banyak
digunakan, menjadi pokok dari bangunan rumah Amerika selama
bertahun-tahun.Dinding eksterior diberi penekanan vertikal dengan
papan dan reng berpihak dan menunjuk-lengkungan jendela, sering
dengan kaca bertimbal, adalah elemen favorit untuk rumah dan gerejagereja desa kecil.
2. Inggris
Gothic Revival di Amerika adalah setidaknya sebagian
didorong oleh kebangkitan sebanding di Inggris. Bahkan pada abad
kedelapan belas akhir ada forays bahasa Inggris ke implikasi romantis
dari medievalsm, dengan bangunan rumah coultry seperti Strawberry
Hill, dekat London, sebuah pondok sederhana direnovasi pada tahun
1750 oleh Horace Walpole (1717-1797) dengan interior yang berenda ,
interpretasi halus, dan lucu dari modus Gothic. Ini adalah kejutan untuk
mengetahui bahwa Robert Adam berada di antara para profesional yang
bekerja Walpole, bekerja di sini dalam pengertian nya dari kosakata
Gothic. Dimulai pada tahun 1796, seorang Inggris kaya eksentrik,
William Beckford, menugaskan pembangunan sebuah rumah besar di
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Salisburi Plain di Wiltshire, dirancang oleh James Wyatt (1.946-1.813)
dan diberi nama Fonthill Abbey. itu adalah aglomerasi mengherankan
benteng, puncak-puncak, dan menara dengan ruang gothic yang luas
dan 276 kaki menara gihg atas sebuah berkubah oktagonal ruang-semua
dipahami sebagai akind set panggung di mana drama kehidupan abad
pertengahan bisa diputar. Fonthill Abbey dikenal onlu dari lukisan dan
ukiran, membangun sebagian besar dalam kayu dan semen, menara
runtuh dalam angin badai, mengubah seluruh struktur menjadi
kehancuran romantis sesuai.
Para kecenderungan emosional dan estetika terhadap Abad
Pertengahan Gothic segera didukung oleh badan kritik dan
filsafat.Sebagai Kabupaten memberi jalan untuk era Victoria, sebuah
gerakan menuju religiusitas tegas moralistik dikembangkan.Ratu
Victoria, dirinya model kesalehan dan ketulusan, menjadi pemimpin
simbolis giliran ini menuju keinginan untuk modus Kristen desain,
kontras dengan klasisisme Yunani dan Roma yang, setelah semua,
peradaban pagan.Era di mana Kristen mendominasi Eropa, tentu saja,
Abad Pertengahan, dan desain Gothic memiliki hubungan yang jelas
dengan gereja. Semangat romantis dan moralistik rheories trhus
bergabung untuk mendesak Gothicsm sebagai gaya satunya berbudi
luhur dan dapat diterima. Beberapa penulis menjadi polemikus untuk
baris filosofis kritik. John Ruskin (1819-1900), di Seven nya Lampu
Arsitektur (1849), seth sebagainya teori yang sangat moralis materi
arsitektur, namun soal kebajikan moral juga. Menurut Ruskin, kembali
ke gaya "Kristen" adalah arah saja yang tepat dan dapat diterima untuk
seni dan desain untuk mengambi
Ruskin bukanlah dirinya seorang desainer, namun tematemannya maju dengan kekuatan paralel oleh seorang arsitek yang
sangat profesional, Augustus Welby Pugin N. (1812-1852), penulis
Kontras (1836), Prinsip Benar Arsitektur Pointed atau Kristen (1841),
dan sejumlah karya lain di mana ilustrasi yang digunakan untuk
membuat perbandingan direch antara pendekatan klasik dan Gothic
dengan desain yang sama masalah-selalu banyak kelemahan dari sisi
klasik yang dibuat di banyak piring tampak bodoh atau tidak masuk
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akal. Intensitas serangan Pugin terhadap klasisisme dan nada moralistik
argumennya berangkat apa yang sering disebut "pertempuran gaya" di
mana Revivalist Yunani dan Gothic ditayangkan pandangan yang
bertentangan dengan panas yang cukup. Banyak arsitek dan desainer
senang untuk bekerja dalam gaya baik sebagai klien mereka mungkin
meminta
Pugin tidak hanya dipropagandakan mendukung modus Gothic,
ia juga mendesak sejati Gothicthat murni akan naik di atas hal-hal
sepele dekoratif dari Revivalsts Gothic pertama. Ketika tiba waktunya
untuk membangun Gedung Parlemen (Istana Baru Westminster) di
London, arsitek yang dipilih adalah Sir Charles Barry (1.795-1.860),
yang sebelumnya bekerja telah dalam gaya neoklasik tenang.
Rencananya logis dan teratur untuk bangunan besar dan kompleks
diterima dengan baik, tetapi tekanan dibawa (mungkin dihasilkan oleh
Victoria sendiri) untuk pengobatan Gothic Inggris, luar dan masuk
Barry berbalik Pugin untuk arah, dan dua laki-laki bersama-sama
menghasilkan terkenal bangunan yang menjadi simbol kekuatan dan
kekuasaan Inggris di puncak Victoria.
Secara eksternal, rumah-rumah Parliement menampilkan simetri
dan organisasi formal dari sebuah bangunan klasik, kecuali kehadiran
Hall Westminster benar-benar abad pertengahan.The detail permukaan,
bagaimanapun, adalah Gothic, mewakili pengetahuan dan keterampilan
Pugin-dirusak hanya oleh repetitiousness mekanik tertentu, lebih
modern daripada abad pertengahan.Besi balok, produk dari Revolusi
Industri, digunakan, tersembunyi di balik detail Gothic tampak.Pugin
adalah desainer terkemuka dari interior, yang meliputi beberapa karya
terbaik dari Gothic Revival. Lobi rekan-rekan ', Lobby Victoria, Balai
St Stephen, Octagon Tengah, dan Serambi St Stephen menambahkan
pada akhir Revivalism Gothic Westminster benar-benar abad
pertengahan Balai semua Pugin menunjukkan itu yang terbaik. Ruang
untuk House of Lords mungkin yang paling spektakuler dari kamarthechamber untuk House of Commons pergi melalui perubahan
beberapa yang meninggalkannya bukan untuk kepuasan baik dari Barry
Pugin (atau, dalam hal ini, dari Anggota yang bertemu di sana).
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Pugin banyak gereja yang dirancang dalam idiom Gothic, tapi
kebenaran yang sangat dalam imitasi James Wyatt, ujung selatan Galeri
St.Michael, Fonthill Abbey, Wiltshire, Inggris, tahun 1795. Rumah
istimawa ini, ditunjukkan dalam ukiran tahun 1823, dibangun untuk
seorang klien aksentrik berkebangsaan Inggris, William Beckford, yang
mengawali permintaan gaya yang mana untuk menguasai kebangkitan
Gothic. Lain dari namanya, ini bukanlah sebuah asrama biarawan,
tetapi kaca bewarna, pola perhiasan dan hibah kpas, disimulasikan
dalam plester, merupakan ciri yang jelas. Karpet merah, tirai dan kursi
yang dilengkapi dengan bantal yang dicat tipis dengan warna merah
muda dan abu-abu yang lembut.Pada tahun 1825, bangunan tersebut
hancur ketika terjadi angina topan setinggi lebih dari 276 kaki.

Gambar 10.1. Charles Barry dan Augustus Welby N, Pugin, New
Palace of Westminster (Dewan Parlemen), Dewan Agung, London,
1836-52.
Urutan rencan Barry untuk pembangunan bangunan dibalut
dalam ornamental Ghotic, yang mana telah didesak oleh Pugin yang
memiliki tanggung jawab utama untuk interior.Ruang hebat ini dengan
peninggalan kaca berwarna, arsitektur Ghotic, dan langit-langit papan,
dapat dengan mudah disalah artikan sebagai interior abad pertengahan,
meskipun ini dibangun dalam awal zaman Victoria.
Ciri khas abad pertengahan membuat mereka terasa semacam
membosankan.Gereja kecil St.Mary‟s di West Tofts, Norfolk (1845-50)
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adalah salah satu yang paling sukses. Meskipun banyak contoh yang
memiliki disain detail peradaban dan ornament yang indah, hal penting
yang muncul dari bangunan dengan pahat dan ornament dari generasi
pengrajin, hilang dalam karya-karya ini yang kita hasilkan dari
menggambar yang dibuat oleh seorang arsitek yang bekerja secara
professional modern.
Plugin mempunyai sedikit kesempatan untuk menerapkan
teorinya pada proyek kedaerahan.Dia aktif dan sukses sebagai disainer
furniture, tekstile, wall-paper, ubin dekoratif, kaca bewarna, dan hasil
karya logam, dan menerbitkan buku-buku disain pada bidang ini yang
menggunakan pengaruh yang kuat pada pembangunan desain pada
zaman Victoria untuk beberapa tahun setelah kematiannya.
Karya William Butterfield (1814-1900) bukan merupakan
arkeologikal Pugin atas Ghotic yang sebenarnya, namun ini mempunyai
kualitas keaslian dan kekuatannya yang membuat menarik bahkan
ketika ini dibatasi dalam kejelekkan. All Saints, Jalan Margoret, di
London (1849-59) adalah sebuah bangunan batu bata yang berdiri
sejajar dengan rumah Vikaris dan sebuah gereja sekolah bersamaan
dengan menara yang besar. Dinding batu bata merah dibuat pola
dipadukan dengan batu bata yang lebih gelap. Didalamnya sebuah
bentuk Ghotic sederhana ditutupi dengan lapisan batu bata, ubin, dan
kelereng, dengan bermacam-macam warna membentuk pola geometris
yang kuat. William Butterfield, All Saints, Margaret Street, London,
1849-59
Tujuan Butterfield dalam penggunaannya atas gaya Ghotic
tidaklah romantis atau bahkan indah, ini tumbuh dari keyakinan bahwa
ini adalah satu-satunya sistem bangunan yang valid secara structural.
Ornamennya adalah pendekatan asli pada detail ekspresif untuk
struktur bunyi-rasa pendahuluan dari penekana pada “kejujuran” dan
ekspresi struktural yang akan terbentuk dalam modernisme pada abad
20an.
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Gambar 10.2. William Butterfield, All Saints, Margaret Street,
London, 1849-59
D. Revolusi Industri
Revolusi
Industri
digunakan
untuk
menggambarkan
pembangunan kompleks yang merubah Britania, kemudian negaranegara Eropa bagian barat lainnya dan Amerika Serikat, menuju negara
industri yang moderen.Hal ini sangat membantu, dalam memahami
perubahan luas pada dua abad terakhir, untuk menentukan teknologi
apakah yang ada diabad ke-18. Seorang ahli ensiklopedia dari Perancis
Denis Diderot (1713-84) menghasilkan dalam karya dokumentasinya
tentang proses industri pada abad ke-18. Artikelnya diilustrasikan
dengan detail pahatan yang luar biasa, menunjukkan teknik “glassblowing”, pembuatan kapal, pembuatan lemari kaca, dan benda-benda
yang dapat dijual lainnya.
Sebenarnya semua karyanya adalah buatan tangan, namun tidak
sepenuhnya. Tentu saja tidak tanpa peralatan sama sekali, tetapi alatalat sederhana dan perlengkapannya adalah bantuan tangan. Tidak ada
kemampuan garis, tidak ada mesin.Mesin yang paling maju
ditunjukkan oleh Dedirot adalah jeruji roda kayu dalam mesin pembuat
bir.Tenaganya diperoleh dari 4 ekor kuda yang berjalan pada lingkaran
dibawah kincir.Sebuah kincir angin ditunjukkan, keseluruhannya
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terbuat dari kayu bahkan roda dan jerujinya.Sumber tenaganya
hanyalah manusia, kuda, aie, dan angin, tiga terakhir hanya digunakan
pada keadaan-keadaan terbatas. Meninjau seluruh sejar manusia dari
zaman batu sampai pada abad ke 18-an, ini telah menjadi satu-satunya
cara tentang bagaimana sebuah benda dibuat.
Sebuah survei cepat mengenai kepemilikannya atas keluarga
moderen apa saja, akan menempatkan sedikitnya beberapa benda
buatan tangan. Perlengkapan mematri, lampu, kompor, dan lemari es,
telepon, radio, tv, dan computer, perabutan, tempat tidur, baju-baju,
pembajak tanah, bahkan mainan anak semuanya adalah buatan pabrik,
dan kebanyakan tidak akan berfungsi tanpa adanya suplai air pompa,
atau arus listrik, bahan bakar, dan suku cadang yang digunakan dalam
proses industri.
1. Industrialisasi dan Ciptaan Baru
Gelombang industrialisasi yang pertama berdasarkan pada
beberapa kunci penemuan.Mesin uap, penggerak utama yang pertama
kembali digunakan sebagai sumber energi untuk memompa air dan
menggerakkan kincir pembuat tekstile, telah dikembangkan oleh
investor didukung dengan James Watt (1736-1819) dari
Glassgow.Mesinnya yang tidak berubah dari 1769-1788 menawarkan
alternative praktis pertama untuk tenaga, kuda, angina, dan air sebagai
sumber energi. Mesin uap dan pendidih yang menghidupi mereka
membutuhkan logan sebagai bahannya. Besi telah dikenal dan baja
dibuat dalam jumlah keciluntuk tujuan khusus (baju baja, senjata, dan
pisau) sejak masa kuno, namun jumlah untuk kebutuhan mesin
memerlukan barang tambang dan tungku api.
Pengangkutan batu bara dari pertambangan, atas besi dari
pengecoran logam dan dari baja yang berasal dari pabrik menuju ke
took dimana mesin bisa dibuat menjadi benda yang lebih baik.
Membuat jaln dari rel logam, sebah “rel” dengan mobil tidak bisa
ditarik dengan kuda atau lembu namun dengan cara pengangkutan yang
istimewa dari mesin uap, lokomitif, membuat lebih mudah untuk
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membuat mesin uap yang lebih banyak, untuk membuat rel yang lebih
banyak, dan untuk membawa bahan mentah kepabrik dan mengantar
produk mereka kepasar. Pembuatan kapal besi di tenagarai oleh mesin
uap dan memperkenalkan peningkatan yang sama pada perjalan laut
dan pengangkutan barang antar benua. Kegunaan peralatan tenun dari
Joseph Cartwright (1785) dan mesin uap bersamaan memungkinkan
pabrik-pabrik tekstile mampu memproduksi pakaian murah dalam
jumlah banyak.Produk-produk dari pabrik dengan tenaga uap
membutuhkan sedikit buruh tenaga dan juga lebih murah.
Keuntungan yang diraih oleh pabrik dan perusahaan dapat
digunakan untuk membangun perusahaan yang baru, membuat
pemiliknya menjadi kaya, bahkan membuat negaranya menjadi industri
yang kaya dan tangguh. Perancis, Jerman, Amerika, dan bahkan
negara-negara lainnya meningkat kemakmuran dan statusnya seiring
dengan kemajuannya menjadi negara industri. Sementara semua
keadaan itu berlangsung, rancangan dunia tidak begitu memperhatikan
kecuali untuk menawarkan sedikit keluhan tentang asosiasi kotor
dengan hasil penemuan baru.Para revivalis, Yunani atau Ghotic,
membuat Pavilion Brighton, Stasiun Euston memiliki gerbang ala
Yunani, Latrobe merancang stasiun pompa air bertenaga uap dengan
rancangan ala Yunani.
Mesin uap sering dimasukkan kebagian struktural dari besi cor
dalam bentuk kolom klasik. Lokomitf terkadang berbentuk dome
seperti pada kuil Romawi atau tiang ala Yunani dalam versi yang lebih
pendek. Klien kaya yang jarang bertitle aristocrat atau sering kali lebih
menjadi pakar industry sendiri atau manager dan professional yang
melayani industri bagian dari populasi orang-orang yang beternak dan
hidup diwilayah pertanian menjadi pabrik tangan siapa yang bekerja
dan tinggal dikota kebanyakan tinggal di perumahan yang kumuh.
2. Industri dan Interior
Akibat dari fase awal revolusi industri pada disain interior lebih
ke teknik dan keindahan.Langkah awal meliputi Seni mematri,
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pencahayaan dan pemanasan muncul, membuat beberapa elemen
penting pada interior pendahulunya menjadi usang.Cetakan besi
menjadi tidak mahal dan merupakan bahan yang praktis untuk
membuat tungku. Tungku dipanaskan dengan kayu yang dibakar, dan
kemudian batu bara, memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan lebih
mudah digunakan untuk perapian terbuka.
Kesiapsediaan batu bara dihasilkan dari meningkatnya
pertambangan dan pengangkutan melalui rel. Untuk memasak, bentuk
khusus dari tungku yang disebut dengan kompor dapur, juga cetakan
besi membuat perapian dapur menjadi ditinggalkan. Kompor dapur
dikembangkan, dengan sejumlah air yang dihangatkan dengan tungku
api untuk menyediakan air panassesuai kebutuhan. Diperkotaan sistem
pipa air mulai muncul, tekanannya disediakan oleh pompa uap yang
dapat mengangkat air pada reservoir tinggi atau menara air supaya gaya
gravitasi dapat menyediakan air untuk kamar mandi dilantai teratas
bangunan. Air mengalir, siraman air dan bendungan yang mengkalangi
keluarnya gas selokan, semuanya diperkenalkan untuk penggunaan
secara umum pada tahun 1800-an. Bathtub dan shower, merupakan
benda mewah pada mulanya, namun pada akhirnya menjadi standar
rumah dikota dan setidaknya terkadang ada juga dirumah pedesaan.
Sistem pemanas pusat secara mendasar menggantikan tungku.
Perapian dengan batu bara ditempatkan dalam gudang bawah tanah
untuk memanaskan udara hangat yang akan diedarkan di ruang yang
ditempati penghuni rumah melalui pipa dan panggangan yang disebut
„lubang pengantar panas‟. Tempat yang lebih besar seperti Gereja,
Bioskop, Sekdah, Rumah Sakit dan bangunan-bangunan umun juga
dapat dipanaskan dengan system hangat udara.Perapian juga mengatur
air panas supaya pipa air panas dapat disediakan dikamar mandi.
Pencahayaan buatan, terbatas hanya lilin sampai pada akhir
abad ke-18, meningkat melewati beberapa penemuan baru.Lampu
minyak yang berbahan bakar minyak col-cola (terbuat dari benih-benih
sayuran) diciptakan dengan penahan sumbu dan mekanisme.Itu bisa
saja perusahaan membuat dengan jumlah banyak dan menghasilkan
cahaya yang lebih terang dibandingkan lilin dengan sedikit
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kesusahan.Minyak paus menggantikan minyak col-cola sebagai bahan
bakar dan pada akhirnya digantikan oleh minyak mineral, yaitu
petrokeum dan derivatifnya, minyak tanah. Bermacam-macam bahan
bakar yang ditingkatkan seperti yang disebutkan tadi menggunakan
mantel, tirai abu yang menghasilkan pancaran cahaya pijar yang terang,
memberikan cahaya yang lebih baik dari pada cahaya api secara
langsung.
Pembuatan lampu minyak dengan keuntungan fungsionalnya
dan variasinya menggantikan lilin batangan dalam bermacam-macam
penggunaannya. Penemuan gas penerang, yang aslinya adalah gas batu
bara, memungkinkan pengenalan sedikit demi sedikit atas pipa gas
untuk penyedia pencahayaan oleh sistem pusat kota. Gas yang sama
juga dapat digunakan untuk kompor dapur dan alat pemanas lainnya
seperti panggangan gas yang mana dapat ditempatkan diperapian untuk
membuat api terbuka menjadi tidak perlu.
Bukti yang dapat dilihat dari teknologi-teknologi ini
menyisakan pelajaran tambahan diawal abad ke-19. Kamar mandi
muncul sebagai jenis ruangan baru, tapi ini biasanya diberikan sebagai
tempat kecil dirumah dan rencana bangunan-bangunan yang lain dan
diperlakukan dengan cara bermanfaat, mungkin dengan beberapa
hiasan marmer atau ubin berwarna dalam contoh yang mewah. Dapur
dilihat sebagai tempat bekerja pelayan, sering dilatih pada disain
fungsionalnya oleh bentuk awal sejak dapur tidak diberikan perhatian
khusus dalam hal keindahannya. Diruang tamu, penggunaan mantel dan
perapian dikurangi, memberikan jalan pada panggangan batu bara
kecil, sebuah „parlor stove‟, dan akhirnya menuju ke lubang pemanas
udara yang disisipkan dimana perapian akan dibuat.
Revolusi Industri membawa pekerja kebagian dari kota – kota
di mana ruang hidup adalah langka dan mahal. Pabrik pekerja dan
keluarga mereka sering ramai menjadi tempat kecil, sepertir uangan ini,
di mana memasak kompor, tempat tidur ceruk, dan pakaian garis
pengeringan berbagi ruang kecil yang sama. Pemulihan mungkin telah
membuat ruang ini kumuh kurang dari itu akan berada dinegara
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asalnya. Jam dinding rapi dan benda - benda kecil memperkenalkan
sentuhan mustahil elegan. Radio tentu saja, modern.

Gambar 10. 3. Restored Datar, bangunan rumah petak,
Glasgow, c. 1892.
3. Besi danKaca
Revolusi Industri membawa cara-cara baru bangunan yang
dihasilkan dari interaksi kebutuhan baru dan teknologi baru.
Ketersediaan besi sebagai bahan kekuatan besar dan biaya rendah,
diproduksi untuk mesin dan rel kereta api, memperkenalkan alternatif
baru untuk kayu dan batu sebagai bahan bangunan. Pada saat yang
sama kebutuhan untuk jembatan besar untuk membawa kereta api dan
gudang kereta yang besar untuk stasiun disajikan masalah rekayasa
baru. Teknik muncul sebagai profesi teknologi yang memiliki sedikit
hubungan dengan masalah estetika sopan yang menjadi dasar dari
praktek arsitektur sebelumnya. Meskipun struktur rekayasa awal pada
awalnya berdampak kecil terhadap para perancang bangunan
kebangkitan Yunani dan gothic, mereka menunjukkan teknik - teknik
baru yang ditakdirkan untuk membawa perubahan mendasar dalam
desain sebanding dengan yang berkembang disetiap aspek kehidupan
lainnya.
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Jembatan besi pertama dibangun di Inggris melintasi Sungai
Severn di Coalbrookdale, Shropshirepada 1779, lengkungan yang
membentang dibagian dalam pengecoran, Abraham Darby III.
ThomasT elford (1757-1834) adalah perancang saluran air utama, Pont
- Cysylltau di Wales, dibangun pada tahun 1805 untuk membawa kanal
melintasi Sungai Dee. Dermaga batu besar mendukung sembilan belas
lengkungan terbuat dari besi cor.

Gambar 10. 4. King‟s cross station di London yang dirancang oleh
Lewis Cubitt (1.799-1.883),

Gambar 10. 5. Sebuah kapal raksasa yang dibangun dari besi, Great
Eastern tahun 1851 dirancang oleh Isambard Kingdom Brunel
(1806-1859)
Segmen berlari bersama-sama. Telford merancang jembatan
gantung yang besar untuk membuat jalan kereta api dari daratan Wales
ke pulau Anglesey di seluruh Menai Starit. Dalam pembuatan pada
tahun 1826 memiliki rentang 597 meter, dan jalan raya diadakan cukup
tinggi di atas permukaan air laut untuk mengizinkan kapal berlayar
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besar untuk lewat di bawahnya.Unsur-unsur suspense tidak terbuat dari
kabel, tetapi rantai yang terbuat dari jeruji besi yang besar sehingga
rantai bisa menggantung di kurva anggun carenary khas dari semua
jembatan tersebut. Jembatan ini masih digunakan secara teratur
membawa lalu lintas modern. Sebuah kapal yang dibangun raksasa dari
besi, Great Eastern tahun 1851 dirancang oleh Isambard Kingdom
Brunel (1806-1859), yang didukung oleh dua set mesin uap,
mengemudi salah satu roda dayung dan yang lainnya memutar sekrup
baling-baling. Akomodasi penumpang yang mewah yang menghias
terasa hiasan yang berlaku.
Sementara pembangunan mesin, kereta api, kapal, dan jembatan
mungkin tampaknya memiliki sedikit hubungan dengan desain
interior,semua itu adalah teknik untuk penggunaan bahan industri yang
dikembangkan dalam proyek yang membuat cara-cara baru untuk
membangun gedung-gedung yang mungkin. Terminal kereta api
membutuhkan gudang untuk perlindungan kereta, penumpang, dan
bagasi skala bagasi yang akan menjangkau seluruh perlintasanperlintasan. Kayu dan batu bukan bahan yang ideal yang bertujuan
untuk merancang kereta api dan para insinyur merasa bahwa besi
adalah unsur yang logis untuk menerapkan pengetahuan mereka. Kini
kaca di buat di pabrik dalam jumlah lembaran yang besar, bahan yang
transparan dan bahan cahaya yang ideal mengisi frame besi untuk
membuat gudang kereta. Kedua belah pihak yang berjudul King‟s cross
station di London yang dirancang oleh Lewis Cubitt (1.799-1.883), ini
adalah pernyataan mansonry yang mengungkapkan bahwa gedung besi
di dalam dua lengkungan besar dipisahkan oleh sebuah menara jam
sederhana. Baik ada maupun tidak ada detil sejarah yang terinspirasi
gothic, Yunani, atau lainnya. London Paddington Station (1.852-4)
memiliki kaca dan gudang kereta besi oleh brunel.
4. Inggris: Paxton
Pada abad ke 19 bangunan kaca dan besi di bangun pada tahun
1851 di London. Ini telah memutuskan untuk mengadakan "Pameran
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Besar," yang sekarang disebut World‟s Fair, di London untuk
merayakan kebesaran Victoria Inggris. Negara-negara di dunia
diundang untuk mengirimkan produk pameran mereka yang terbaik
dalam seni dan industri untuk ditampilkan di Hyde Park di aula
pameran besar.Permaisuri Ratu Victoria, Pangeran Albert, ditugaskan
pengorganisasian proyek, dan mengalihkan perhatiannya untuk mencari
proposal untuk sebuah bangunan yang cocok.Berbagai skema arsitek
disajikan dan diuraikan, terlalu mahal, atau impratical. Dilaporkan
bahwa seorang kepala tukang kebun(benar-benar seorang manajer
estate) untuk estate besar Chatsworth, Joseph
5. Persepsi Umum Crystal Palace
Sifat radikal desain Joseph Paxton untuk crystal Palace di
London menarik kecaman tajam dari banyak pihak, menambah kritik
terhadap bangsa di “Pameran Besar.” Penulis dan kritikus seni john
Ruskin menganggapnya sebagai bingkai “mentimun antara dua
cerobong asap,” menambahkan, Pada tahun 1851, ketika semua atap
yang berkilauan dibangun yang bertujuan untuk memamerkan semua
seni kecil dari segi modis diri sendiri yang penuh pahatan mewah dari
vienna, terpaku mainan dari Swiss dan perhiasan gaya dari Perancis
bertahun-tahun, saya katakan, gambar terbesar master venetian
membusuk di Venesia mereka ingin sebuah atap untuk melindungi dari
hujan.
Mengikuti penampilan politik :
Apakah elm [dari Hyde Park] harus dikorbankan untuk salah satu
penipuan terbesar, humbugs terbesar, absurditas terbesar setiap dikenal.
Mereka akan menghabiskan £ 26.000 pada bangunan ini ketika orangorang miskin Irlandia yang kelaparan.
Namun, ketika desain Paxton itu selesai, dan pameran dibuka, Ratu
Victoria membuat entri berikut dalam jurnalnya:
Sekilas transept yang melalui gerbang besi, pohon palm, bunga,
patung, berjuta orang mengisi galeri dan kursi di sekitar, dengan
perkembangan terumpet setelah kami masuk memberi kami sensasi
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yang tidak pernah bisa saya lupakan, dan saya merasa banyak bergerak.
Suasana itu muncul ketika kami datang ke tengah, dengan air mancur
kristal yang indah yang ada di depan terasa ajaib begitu luas, begitu
mulia, sehingga menyentuh hari untuk hidup selamanya.
Bahkan Waktu, seorang kritikus awal, mengakui:
Kemarin ada yang menyaksikan pemandangan seperti yang
belum pernah dilihat sebelumnya dan alam tidak dapat mengulanginya
yang kedua kali. Mereka yang tidak begitu beruntung untuk melihatnya
hampir tidak tahu apa yang paling mengagumkan memberi sesuatu
pakaian dalam rasa kagum. Bangunan tersebut, koleksi harta seni
dalamnya. mereka naik ke sebuah lengkungan atap serambi yang tinggi
dan berkilauan, jauh lebih tinggi daripada kubah katedral kami yang
mulia.
Paxton (1803-1865), telah membangun sebuah konservatori
tanaman tropis semua rumah hijau terbuat dari besi dan kaca. Sebuah
pertemuan diatur dimana Paxton diusulkan Pangeran Albert untuk
mengkonstruksi rumah kaca besar yang sama untuk sebuah pameran.
Meskipun mengalami ketidakpastian dan protes, Proposal paxton itu
akhirnya diterima dan dibangun dengan bantuan dari perusahaan
rekayasa Fox dan Henderson.
Bangunan, segera dikenal sebagai Crystal Palace, terdiri dari
rangka besi, pilar, dan balok utama diproduksi dalam kuantitas pada
suatu tempat dimana besi dan kaca dicairkan, diolah secara bersama di
tempat, dan kaca-kaca dengan lembar kaca buatan pabrik. Itu tidak
seperti apa yang pernah dibangun sebelumnya ruang internal yang
besar (itu adalah 1.851 kaki panjang dan memiliki luas lebih dari
800,00 meter persegi) dengan elemen struktur begitu ramping, dinding
kaca dan atap. Sebuah pohon elm raksasa di situs itu dibiarkan di dalam
gedung. Interior sederhana dan lapang yang indah sangat dikagumi oleh
orang banyak yang menghadiri pameran, sehingga ketika tiba saatnya
untuk membongkar bangunan, maka diputuskan untuk membongkar
dan berkumpul kembali di Sydenham, kemudian di pinggir London.
Bangunan ini berdiri di sana sampai tahun 1936 ketika dihancurkan
oleh api.
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Kita bisa melihat dari banyak ukiran dan cetakan warna yang
terbuat dari bangunan sebagaimana membutuhkan interior modern yang
luas agar mencolok, Crystal Palace muncul dalam setiap sejarah
arsitektur, sebagai pencapaian sepenuhnya. Pertama menyadari apa
yang banyak kemudian disebut modernisme. Pameran yang memenuhi
Crystal Palace selama Great Exhibition juga secara menyeluruh
didokumentasikan dalam publikasi diilustrasikan dengan baik. Mereka
membentuk sebuah kontras yang aneh dengan bangunan, karena
mereka pada umumnya dari jenis dihiasi atau lebih dari hiasan yang
menjadi norma desain "Victoria tinggi".
Besi dan kaca yang semakin banyak digunakan sebagai bahan
bangunan pada paruh kedua abad kesembilan belas, paling sering untuk
bangunan yang dianggap sebagai gudang kereta ketat utilitarian, ruang
pasar, pabrik, dan bangunan pabrik lainnya, dan ruang pameran semua
struktur di mana ekonomi dan kemudahan konstruksi besi lebih penting
dari pada monumentalitas.
6. Prancis: Labrouste, Baltard, dan Eiffel
Arsitek Prancis Pierre Francois Henri Labrouste (1801-1875)
dilatih di des Beaux-Arts ecole di Paris dan memenangkan Grand Prix
de Rome yang memberinya periode lima tahun studi di Italia. Karya
besarnya yang pertama adalah perpustakaan St.Genevieve di Paris (gbr.
10.18, 1844-1850). Desainnya yang forward looking dengan cara od
cukup mandiri diajaran Ecole des Beaux Arts. Bangunan itu memiliki
eksterior batu sederhana, baris atas bingkai jendela melengkung dengan
detail neoklasik sehingga tertahan menjadi hampir tidak terlihat.Diukir
panel batu di bawah jendela atas adalah nama-nama dari 810 penulis,
diatur dalam urutan abjad.Sebuah pintu masuk utama mengarah ke
sebuah aula besar di mana kolom neoklasik persegi mendukung langitlangit, polos datar.Di kedua sisi serambi ini adalah tumpukan dan ruang
untuk koleksi khusus. Pintu masuk hall melewati bangunan seperti
terowongan untuk
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Mencapai tangga ganda grand di raer, hal ini pada gilirannya
memberikan akses ke ruang baca besar yang menempati seluruh lantai
atas. Dindingnya dilapisi dengan rak buku dengan jendela tinggi di
atas.Sederet kolom besi tipis di garis tengah ruangan mendukung dua
kubah barel sederhana, terdiri dari besi lengkungan, yang mendukung
langit-langit plester melengkung.Besi ini berlubang dalam pola
dekoratif tanpa sejarah preseden.Pemberian cahaya gas memungkinkan
menjadi Perpustakaan Prancis pertama yang tetap terbuka setelah
kegelapan.
Bibliotheque Nasional yang jauh lebih besar di Paris (18591867), juga dirancang oleh Labrouste, merupakan sebuah bangunan
yang lebih kompleks. Di ruang baca utama, enam belas besi kolom tipis
mendukung dan menyatukan besi lengkungan untuk membentuk
sembilan teluk persegi.Setiap diatapi oleh kubah dibuat dari pelat
melengkung dari keramik gerabah. Sebuah oculus jendela di pusatkan
disetiap kubah ruang dengan cahaya. Dinding luar yang dari batu,
independen dari struktur besi, dan dilapisi dengan tiga rak buku dengan
balkon untuk akses. Adjectent ke ruang baca, pusat magasin atau
tumpukan menempati ruang yang sama besar diisi oleh empat tingkatan
tumpukan rak, semua besi dengan tangga grid terbuka dan lantai,
permiting daylight dari skylight atap untuk menyalakan semua
tingkatan. Sebuah dinding kaca memungkinkan pandangan dari ruang
baca ke dalam karung. Tinggi, sebuah ruang tengah berjalan terbuka
pikir ruang tumpukan aspek, sepenuhnya fungsional, dan karena itu
mengejutkan aspek modern .
Besi struktur lain untuk berbagai keperluan secara bertahap
menjadi lebih umum di pasar whoesale century.the ninetheen makanan
besar paris, es halles centraes, dimulai pada tahun 1853 oleh Victor
Baltard (1805-1874), adalah sebuah lingkungan virtual paviliun besi
dengan jalan tertutup sampai mereka pembongkaran pada tahun 1964.
Pameran 1889, digunakan gulungan raksasa dengan pivot point di
pangkalan mereka dan pada titik pusat di mana gulungan bertemu
untuk membentuk "tiga berengsel arch" dengan rentang lebih dari 480
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kaki. Tujuan dari pivots adalah untuk memungkinkan gerakan sebagai
ekspansi termal dan kontraksi terjadi pada logam dari Russes.
Keinginan Perancis untuk kesetaraan setan strategi atau
keunggulan di bidang teknik dibandingkan dengan prestasi bahasa
Inggris ditunjukkan oleh struktur ini dan, dekat, untuk wxxhibition
yang sama, dengan menara yang terkenal oleh Gustave Eiffel (1.8321.923). Itu selama bertahun-tahun struktur tertinggi yang pernah
dibangun. Lift yang melayani menara adalah bukti bahwa gedunggedung tinggi coud dibuat berguna untuk masyarakat umum. Para
restourants pada platform menara dikombinasikan kosakata rekayasa
besi dengan rasa modis untuk kekacauan dekoratif. Karya sebelumnya
Eiffel telah meliputi beberapa jembatan kereta api besi yang besar dan
interior besi-terstruktur departemen store besar di Paris, Bon Marche,
dimana struktur besi dan atap kaca di atas pengadilan terbuka
memungkinkan daylight membanjiri interior.

Gambar 10. 6. John Ruskin,The Opening of the Crystal Palace,
1854, London.
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Sepanjang sejarah, manusia telah di kelilingi oleh benda-benda indah
yang menunjukan kekayaan mereka dari yang lainnya. Hal ini
menyebabkan penyempurnaan dari seni dekoratif dari generasi masingmasaing yang berusaha untuk hidup lebih baik dari sebelumnya.
Buku “SEJARAH DESAIN INTERIOR 1. Dari Prasejarah Sampai
Revolusi Industri” berisi desainer interior mulai dari periode prasejarah
yang diakhiri sampai periode Revolusi Industri. Ada 10 Bab yang
dibahas dalam buku ini yaitu; (1) Zaman Prasejarah Sampai Zaman
Peradaban Awal, (2) Peradaban Klasik : Yunani Dan Romawi, (3) Awal
Kristen, Bizantium, Dan Romawi, (4) Akhir Abad Pertengahan, (5)
Renaissance Di Italy, (6) Gaya Baroque Dan Rococo, (7) Renaissance,
Baroque, Dan Rococo Di Perancis Dan Spanyol, (8) Masa Renaissance
Sampai Georgian Di Negara Ketiga Dan Inggris, (9) Kolonial Dan
Federal Amerika, (10) Revolusi Kebangkitan Kabupaten Dan Industri.
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