
BAB III

Shinto dan Harmoni Semesta

A. Arsitektur Ruang Murni

Manusia shinto sangat yakin akan filosophi

tradisi kepercayaannya yang mengajarkan tentang J\ Iff
hubungan antara alam dan manusia sebagai satu m^ ^ *
kesatuan, sekaligus dua hal yang bertentangan antara ,*^J^%.
hal yang nyata dengan hal yang tidak dapat S^IP*':*
dilukiskan dengan kata-kata, sehingga mereka sangat pa*?S5£
menghormati alam dan berusaha untuk melihat serta

merasakan harmoni semesta.

Dalam ajaran Buddha, Sang Buddha

mengajarkan tentang tidak adanya kekekalan dalam

segala hal didunia ini. Manusia, hewan, tumbuh- 5= .;

tumbuhan dan segala yang ada di alam bahkan

Buddha sendiri akan mengalami perubahan. lj£^Z^<-
Semuanya akan berubah didalam satu rantai yang besar yaitu

rantai kehidupan sehingga manusia seharusnya menyadahnya dan

menjadikan alam bagian dari hidup sesuai dengan garis kehidupan

itu sendiri.

Ajaran Buddha tidak berbeda

jauh dengan ajaran Shinto, manusia

Shinto dahulu mencoba untuk

menerjemahkan segala ketidakkekalan

dan hubungan antara manusia dan alam

tersebut dalam segalahal, termasuk

dalam menerjemahkan rumah sebagai

tempat bernaung yang akan terus

berubah.

if.

Gbr.l a.Kuil Shimogama,
Kyoto. Arsitektur yang
dekat dengan alam
(samping kiri)
b.Gambar Kuil Naiku

( kiri bawah )
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Manusia Shinto

menerjemahkannya dengan

menggunakan material yang

dianggap bersahabat dengan

alam; kayu, bambu, kertas,

dan jerami sebagai lantai dan

struktur ,dinding serta atap

rumah, yang diperlakukan sesuai dengan karakternya dan ini

diterjemahkan sebagai bagian yang tidak permanen dari rumah

tersebut serta taman yang alami diterjemahkan sebagai bagian

dari bersandingnya manusia dan alam.

Sehingga arsitektur Jepang ,,,,

merupakan arsitektur ruang

murni •'/jimana arsitektur Jepang

solah - olah rohani

membutuhkan materi.

Hal yang penting juga untuk

diketahui adalah rumah manusia

Shinto sangat terbuka dengan adanya bukaan-bukaan yang lebar,

sehingga penggunaan konstruksi kolom dan balok kayu

dengan dinding geser dari kertas tipis yang dapat dibuka selebar-

lebarnya merupakan wujud dari keinginan untuk menjadikan alam

sebagai bagian dari hidupnya.

Perlakuan manusia Shinto

terhadap alam sangat berbeda

sekali dengan apa yang dilakukan

oleh orang-orang eropa terhadap

alamnya. Arsitektur Eropa

memandang alam sebagai sesuatu yang bertentangan sehingga

harus ditundukan,dipisahkan dan dihindari sehingga di eropa

tanpa m

.^C* •saws**5

1Wastu Citra, Y.B. Mangumvijaya.
Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta ,1995. hal 236

Gbr.2. Konstruksi dengan
material alam,Kuil Ise
Naiku.

Gbr.3. Konstruksi

Kolom dan Balok Kayu,
pd Bait Todaiji, Nara
Tahun 745

Gbr.3. Kunstruksi

Kolom dan balok pada
Ise Naiku
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bermunculah bangunan-bangunan dengan dinding-dinding yang

tinggi menyerupai benteng bermaterialkan batu, terpisah antara

ruang luar dan dalam, dan menjadikan alam sebagai lukisan

melalui jendela dan pintu kecil dari bangunan tersebut serta

membentuk taman dengan bentukan yang geometri sebagai

penaklukan manusia terhadap alam.

Yoshido Kenko dalam tulisannya Essays in Idleness

( Tsurezuregusa) mengatakan

A house, I Know, is but a temporary abode, but how

delightful it is to find one that has harmonious proportions

and pleasant atmosphere. One feel somehow that even

moonlight, when it shines into the quiet domicile of a

person of taste, is more affecting than elsewhere. A house

thought it may not be in current fashion or elaborately

decorated, will appeal to us by its unassuming beauty - a

grove of trees with indefinably ancient look; a garden

where plants, growing of their own accord, have a special

charm; a verandah and an open-work wooden fence of

interesting construction; and a few personal effect left

carelessly lying about, giving the place an air of having

been lived in. A house which multitudes of workmen have

polished with every care, where strange and rare Chinese

and Japanese furnishings are displayed, and even the

grass and trees of the garden have been trained

unnaturally, is ugly to look at and most depressing. How

could anyone live for long in such a place ?The most

casual glance will suggest how likely such a house is to

turn in a moment to smoke 2.

' Yoshido Kenko. Essays in Idleness.trzns Donald Keene
Columbia University Press.New York. 1967.P. 10
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B. Kualitas Ruang Pada Arsitektur Jepang

Not stillness in stillness, but the stillness in movement is the true

stillness ( Zen )

Dalam tradisi Jepang ukuran pengalaman ruang bukan

ditentukan oleh besarnya ruang secara dimensional akan tetapi

ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pengalaman yang ada

didalamnya, sehingga pergerakan menjadi sangat penting antara

peralihan dari ruang satu terhadap ruang lainnya.

Oleh sebab itu dalam konsep ruang pada tradisi Jepang

pergerakan yang ada merupakan rangkaian pengalaman satu

dengan pengalaman lainnya yang disusun berbeda.

Shisen-do merupakan salah satu contoh yang menarik

tentang konsep pengalaman ruang pada arsitektur tradisi jepang.

Pada bangunan ini mulai dari

pencapaian hingga masuk

kedalam ruangan menghadirkan

pengalaman ruang yang

impresif. Ketika berada didepan

pintu masuk utama yang

pertama-tama dilihat adalah

pintu gerbang beratap dan

dinding dari bambu yang disusun

vertical disertai beberapa anak

tangga yang terbuat dari batu

seolah mengundang pengunjung untuk datang dan masuk

kedalamnya, sederhana sekali.

Setelah melewati pintu gerbang tersebut maka

pengalaman selanjutnya adalah berjalan di sepanjang jalur

menuju ke bangunan dibawah rindangnya pohon dengan taman

yang dihiasi beberapa patung jepang tanpa kita sadar bahwa kita

telah memasuki Shisen-do, dan ini merupakan pengalaman yang

luar biasa.
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Banyak hal yang akan kita temukan dan rasakan selama

perjalanan tersebut , anak tangga yang mengajak pengunjung

naik-turun, pintu-pintu gerbang yang sederhana bermaterialkan

bambu dan jerami, permainan cahaya, ruang-ruang terbuka dan

tempat-tempat berhenti yang membuat pengunjung dapat

merasakan pengalaman ruang yang ada.

Ukuran dan kualitas suatu ruang dalam tradisi Jepang

tidak sebatas visual saja, tetapi lebih dari itu. Suara juga

merupakan salah satu penentu dari kualitas suatu ruang tersebut,

ketika kita mendengar suara maka suara tersebutlah yang akan

datang kepada kita dan mengisi seluruh ruangan sehingga bisa

kita katakan kalau suara merupakan penentu kualiatas ruang yang

selalu bergerak aktif dan yang mendengarkannya pasif. Ini

berbeda dengan penglihatan terhadap suatu ruang dimana kita

yang melihatlah yang aktif dan ruang yang dilihatlah merupakan

hal yang pasif.

Jika berada di Shinsen-do hal ini dapat kita rasakan, dimana alam

menjadi bagian dari pembentuk ruang dan dihadirkan kedalam

penggalan-penggalan pengalaman ruang yang menarik,kita dapat

mendengar suara air terjun,suara daun-daun bambu yang

bergesekan ditiup angin dan suara alam lainnya.
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C. Tadao Ando dan Tradisi Shinto

Lahir di Osaka Jepang pada tahun 1941,Tadao Ando

memulai karirnya sebagai seorang arsitek terkenal pada tahun

1976 setelah rumah yang dirancangnya ( Row House )

mendapatkan penghargaan. Sebelumnya Ando adalah seorang

petinju yang tidak mempunyai latarbelakang pendidikan

arsitektur, kemudian tertarik untuk menjadi seorang arsitek

setelah melakukan perjalanan keliling Eropa.

Banyak hal yang dilihatnya

didaratan eropa, pada perjalannya

yang pertama ke Vienna pada tahun

1965 Ando mendapatkan pelajaran

berharga karena disanalah Ando

melihat bangunan karya Otto Wagner,

berupa kantor pos yang menghadirkan

material - material baru pada masa

itu seperti baja, kaca dan beton

dengan pengerjaan yang sangat detil

dan dipadu dengan teknologi yang menurutnya merupakan

pencerminan abad baru dari arsitektur eropa saat itu. Sehingga

menurut Ando ketiga bahan inilah ( baja,kaca dan beton ) yang

tepat digunakannya dalam merancang untuk mengekspresikan

abad 20 sebagai babak baru arsitektur modern.

Dengan perpaduan antara unsur budaya tradisional Shinto

yang dekat dengan alam dan pengetahuan yang didapatnya

didaratan Eropa, menjadikan Ando salah seorang arsitek master

yang dalam setiap rancangan menghadirkan transformasi tradisi

jepang kedalam citra modern dengan bentukan yang sederhana,

permainan unsur Geometris, unsur cahaya ,material kayu,

baja, beton dan kaca dengan struktur kolom dan balok yang

disatukan melalui grid berukuran 90 x 180 centimeter serta

adanya rancangan pengalaman ruang yang menarik melalui

"j^23S3j3§33
Gbr.4. Penggunaan
Kaca, Baja, dan
beton pada Church
on The Water

38

 



proporsi, skala, dan pemandangan-pemandangan alam yang

indah.

Mengenai alam sebagai bagian dari rancangannya, ando

mengatakan dalam tulisannya yang berjudul " The Wall as

Territorial Delineation " pada tahun 1978 :

The cheap sprawl and crowded conditions of the modern

Japanese city reduce to a mere dream the liberation of

space by modern architectural means and the resulting

close connecting between interior and exterior. Today, the

major task is building walls that cut the interior off entirely

from the exterior. In the process, the ambiguity of the

wall, which is simultaneously interior on the inner side and

exterior on the outer side, is of the greatest significance. I

employ the wall to delineate a space that is physically and

phsychologically isolated from the outside world 3

Khusus untuk struktur kolom

dan balok ando mengadopsinya dari

struktur yang ada pada bangunan

Tradisional kuil Shinto, dimana kolom

dengan istilah jepangnya disebut

daikokubashira merupakan kolom

suci dan pusat dari kuil Shinto yang

ada. Unsur cahaya menjadi sangat penting bagi Ando karena

menurutnya cahaya merupakan mediator antara ruang dan

bentuk, dan cahaya akan berubah sesuai dengan berjalannya

waktu.

Dan cahaya mampu memberikan perasaan berbeda dalam diri

kita, bukan cahaya saja, hujan, salju, angin bahkan kabut

sekalipun akan menimbulkan perasaan yang lain.

<0* -3r -

3 Tadao Ando.rr The Wall as Territorial Delineation."
The Japan Architect. no.254june 1978.pp. 12-13

Gbr.5. Tatami pada
rumah tradisional

Jepang.
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Dengan arsitektur modern sebagai dasar rancangannya

yang dipadukan oleh keadaan budaya, sejarah, iklim, dan faktor

alam setempat , Ando mampu memberikan jiwa pada setiap

rancangannya. Perpaduan ini disebutnya dengan abstraksi dan

representasi. Dimana Abstraksi merupakan keindahan yang

berdasarkan kejelasan logika dan transparansi konsep sementara

representasi berdasarkan atas sejarah, budaya, iklim, dan kondisi

hidup setempat.

" I want to integrate dynamically two opposites,

abstraction and representation. Abstraction is an aesthetic

based on clarity of logic and transparency of concept, and

representation is concerned with all historical, cultural,

climatic, topographical, urban, and living conditions " 4.

Yang perlu diketahui adalah Ando tidak menjadikan

material sebagai tema dalam setiap rancangannya, walaupun

selama bertahun - tahun ando menggunakan beton sebagai

material. Tetapi menurut Ando adalah ia lebih berurusan kepada

ruang yang dibungkus oleh beton.

D. Shintai dan Ruang

Shintai menurut Ando adalah penyatuan antara roh dan

materi/tubuh, dimana tubuh merupakan media penghubung

antara yang serba bathin-dalam dengan alam semesta di-luar-diri

kita, khususnya yang berciri materi. Sementara itu roh merupakan

jiwa bagi tubuh yang menuntun,memberi arah sehingga dapat

bergerak menurut asas hukum yang sama.

Phanteon dan gambaran penjara Piranesi merupakan dua

hal yang sangat membekas dalam ingatan Ando tentang konsep

peruangan antara arsitektur jepang dan arsitektur barat.

J Tadao Ando. " From Periphen ofarchitecture", in The Japan Architect. 1. January 1991.
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Pantheon mempunyai peruangan yang sangat nyata dan

terasa sekali, dengan unsur - unsur pembentuk ruang seperti

dinding dan kolom serta kubah

berdiameter sekitar 43.2 meter dan

tinggi hampir 43.2 meter serta

adanya cahaya yang masuk melalui

atas dari kubah tersebut membuat

seolah-olah suasana ruangan itulah

yang membentuk volume dari

phanteon itu sendiri yang kemudian

ando menyimpulkan bahwa suasana ruang tersebut buah karya

manusia dan itu tidak terdapat di alam. Seperti apa yang ditulis

oleh Ando mengenai konsep ruang:

The essence of architecture is the construction of space
and establishment of place, not the simple manipulation of
form and human being have used geometry for that
purpose throughout history. Geometry is a symbol of
reason as opposed to nature. Geometry is the stamp that
show architecture is the expression of human will and not
a product of nature 5

Ando menyebutnya dengan Geometri.

Begitu juga apa yang

dirasakan didalam gambar penjara

Piranesi, dimana ruangan menjadi

sangat nyata dengan sirkulasi

simpang siur dan tangga melingkar

yang merupakan unsur dari

pembentuk ruang seolah-olah

peruangan itulah yang membentuk volume dari bangunan

tersebut.

Dengan kata lain jika ruang telah ditetapkan ,dilingkupi,

dibentuk dan diorganisir oleh unsur - unsur bentuk , arsitektur

akan menjadi nyata.

5GADocument Extra01 , TADAO ANDO ( A.D.A. EDITA Tokyo Co. Ltd, 1995 ).p.9.

Gbr.6 Pantheon

Gbr.7. Gambaran

Penjara Piranesi
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Sementara arsitektur tradisional Jepang sangat kuat dengan garis-

garis harizontal yang jelas dan bukan membentuk massa, masa

yang terbentuk pada ruang jepang merupakan ruang yang

dilukiskan bukan ruang nyata yang ditetapkan, dilingkupi,

dibentuk dan diorganisir oleh unsur - unsur bentuk sehingga

arsitektur tradisional jepang bisa dikatakan

tidak begitu mementingkan bentuk, seolah-

olah arsitektur tradisional jepang merupakan

arsitektur tanpa bentuk.

Hal inilah yang dapat juga kita

rasakan pada Rokko Church . Ando mencoba

mentransformasikan apa yang terjadi pada

Shinsen-do kedalam rancangannya ini,

dengan menghadirkan penggalan-penggalan

pengalaman ruang yang melibatkan unsur _^

penglihatan dan pendengaran tadi. "" """"" ""

Geometri bentuk yang terdapat pada arsitektur tradisional

jepang yang berkaitan dengan ruang dikenal dengan istilah ma.

Ma yang dimaksud disini adalah garis yang melingkupi ruang yang

terukur.

Perbedaan konsep peruangan antara barat dan Jepang

inilah yang kemudian disatukan oleh Ando melalui volume-volume

nyata dengan menonjolkan unsure-unsur pembentuk ruang

seperti yang dilihatnya pada Pantheon dan gambaran penjara

Piranesi sebagai apa yang disebutnya ciri dari arsitektur barat

dan arsitektur jepang yang menjadikan alam unsur dari dirinya

melalui cahaya, awan, dan air sebagai sesuatu yang abstrak

dalam membentuk ruang.

Hal inilah yang dapat juga kita rasakan pada Rokko Church

. Ando mencoba menghadirkan penggalan-penggalan pengalaman

ruang yang menarik kedalam rancangannya ini, dengan

melibatkan alam sebagai unsure pembentuk pengalaman ruang

J^

•?L

Gbr.8. Ruang
yang tidak
mempunyai unsur
pembentuk ruiang

Gbr.9.Ruang
Nyata yang
memiliki Unsur

pembentuk
ruang
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tersebut, hangatnya sinar matahari, indahnya langit, suara air dan

suara angin dapat dirasakan disini.

Sehingga arsitektur itu sendiripun mampu menjadi sesuatu

yang abstrak bagi alam dan arsitektur menjadi kuat serta

terpancar jika ketiga unsur ini, (Bahan dari unsur Pembentuk

ruang, Geometri dan alam ) mampu bersinergi secara bersama-

sama.

Sama halnya dalam kita berasitektur. suatu ruang

bukanlah sesuatu yang bersifat universal sehingga seenaknya

diciptakan asal dapat dipakai dan berdiri. Tetapi ada unsur-unsur

yang lebih dari asal berguna tadi yaitu budaya dan nurani untuk

menunjukan citra melalui perpaduan antara roh dan materi atau

dengan kata lain suatu ruangan hendaknya tahu akan keberadaan

dirinya.

Konsep Ruang

Shinto

Ruang pada tradisi kebudayaan

Jepang merupakan ruang yang dilukiskan

secara imajinasi dan bukan ruang nyata

yang terlingkupi, dibentuk oleh elemen-

elemen ruang seperti dinding yang nyata.

Sehingga bentuk merupakan tuntutan dari

keadaan yang ada dan tampil apa adanya.

Elemen-elemen pembentuk ruang itu

sendiri justru ada pada apa yang dapat

dirasakan dan titangkap oleh panca indra kita

yang berada pada ruangan tersebut,sehingga

yang dominan pada konsep peruangan

tradisional Jepang adalah urutan-urutan

pengalaman ruang yang berbeda dimana alam

merupakan bagian dari pembentuk ruang

tersebut.

Tadao Ando

Ruang merupakan sesuatu yang harus

nyata karena ruang yang nyata itulah

merupakan karya cipta manusia sedangkan

alam merupakan hasil karya cipta Tuhan yang

telah sejak dahulu ada, sehingga antara ruang

yang nyata ( bentuk) dan alam sebaiknya

dapat bersama-sama menjadi kesatuan dalam

setiap rancangan karena itulah inti dari

arsitektur.

Angin,cahaya,suara air,awan,dan apa

yang adapat dirasakan serta dilihat juga

merupakan elemen-elemen pembentuk ruang

dan pandangan Ando tentang ini sama dengan

apa yang terdapat pada tradisi kebudayaan

Shinto.
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E. Analisa

Church on The Water

Tomamu, Hokaido 1985-88
Structure Reinforced concrete
Site Area 6.730 m
Building Area 344.9 m
Total Floor Area 520 m

Pada bangunan ini Tadao Ando mencoba untuk

mehadirkan keindahan alam setempat menjadi bagian dari

penggalan-penggalan scenario rancangannya mulai dari

pencapaian ke bangunan sampai suasana didalam bangunan itu

sendiri dimana pengunjung akan merasakan penggalan -

penggalan itu sebagai sesuatu pengalaman yang indah ketika

akan menghadap tuhannya.

Scenario pertama, .

pengunjung diajak untuk

berjalan disisi dalam dinding

berbentuk Lyang merangkul Mf

bangunan beserta kolam ^=

buatan dan mendengar

suara riak air dari kolam

tersebut sambil menikmati pemandangan yang indah.

Kemudian pengunjung akan berputar 180° menaiki tangga

menuju massa bangunan yang pertama dan ketika berputar

itulah perjumpaan pertama

pengunjung dengan

pemandangan yang indah ke

arah kolam.

Skenario kedua, pengunjung

akan memasuki bangunan

dimana massa bangunan

tersebut bagian atasnya merupakan massa yang dilingkupi

Gbr.ll. Pandangan
dari arah pintu
masuk ke lokasi

Gbr.12.

Masa bangunan
yang terdiri dari
dinding kaca dan
rangka baja
dengan latar
belakang bukit
Yubari.

46

 



dinding kaca dengan empat salib besar yang hampir saling

bersentuhan didalamnya.

Ini dimaksudkan pengunjung yang akan memasuki ruangan

gereja tetap dapat melihat pemandangan kearah bukit dan jika

malam hari maka seolah-olah cahaya yang keluar dari dinding

kaca memberikan bentuk yang indah pada keempat salib yang

ada didalamnya. yM";™"* A,.fe

Cahaya alami yang dimasukan pada siang

hari dari atas bangunan juga memberikan

nuansa peralihan dari luar ke dalam yang

kemudian diteruskan dengan melewati

tangga yang dibuat gelap.

Di ruangan berbentuk lingkaran ini

permainan ruang gelap terang dapat dilihat

melalui penggunaan kaca sebagai bidang

yang dimaksudkan untuk memasukan cahaya. Akhirnya ruang

Gbr.l3Jalur

menuju pintu
masuk dengan
pandangan masa
berdinding kaca
dengan empat
salib besar

didalamnya.

Gbr.14. Chamber
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doa yang bersuasana terang karena salah

satu sisi dindingnya adalah bukaan yang

lebar kearah kolam dengan pemandangan

yang indah merupakan kejutan ketika

keluar dari tangga yang gelap tadi.

Disini dapat penulis katakan kalau

bangunan ini merupakan rancangan Ando

yang memasukan unsur tradisi budaya

setempat (Jepang) yang dekat dengan alam serta perpaduan

arsitektur modern yang diwakili oleh penggunaan material

kaca, baja dan beton yang kesemuanya itu dirangkai dalam

urutan pengalaman yang menarik mulai dari pencapaian sampai

kedalam bangunan.

Seperti pada rancangan Ando sebelumnya, disini juga Ando

tetap konsisten dengan bentuk masa platonic solid dan pola

grid dengan enam titik didalamnya bermaterialkan beton, kaca

dan baja.

raS^ScS.

Gbr.15. Pintu

masuk kebangunan,
disini terlihat

penggunaan bahan
kaca, baja dan beton

Gbr.16. Site

Plan dan

Axonometri dari

bangunan yang
melihatkan alur

gerak dari luar
kedalam

48

 



Gbr.17. Empat salib
besar yang merupakan
fokus pada masa
berdinding kaca.
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Water Temple

Awajishima Island 1990-91
Structure Reinforced conctrete
Site Area. 2.990.8 m

Building Area. 859.5 m
Total Floor Area. 417.2 m

Gbr.l8.Denah dan situasi Water Temple

Kuil Buddha yang dirancang ando ini merupakan suatu

rancangan baru tentang konsep kuil yang ada selama hampir

dua ribu tahun. Jalur perjalanan menuju kuil bukan merupakan

sumbu yang lurus dengan gerbang-gerbang yang ada selama

ini, tetapi Ando

&$$<
Gbr.l9.Sketsa
gambar dinding
dengan hamparan
krikil putih yang
merupakan jalur

merancangnya dengan

melewati dua dinding

beton yang satu

berbentuk lengkung

dan yang satunya lagi

garis lurus serta

ham pa ran batu krikil

putih.

•i-Li. menuju kuil.
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Setelah melewati hamparan batu krikil putih maka pengunjung

akan dihadapkan oada pandangan kearah kolam teratai

berbentuk oval dengan air berwama biru terang yang

merupakan pantulan dari langit.

Hal ini berbeda dengan konsep kuil Buddha dahulu dimana

setelah memasuki gerbang kita dihadapkan pada pemandangan

halaman terbuka yang luas dan bukan kolam teratai dengan

pantulan cahaya biru langit. Ando menjadikan teratai sebagai

symbol karena pada kuil Buddha teratai juga merupakan

symbol yang sudah sejak dahulu digunakan, dimana teratai

disimbolkan sebagai sinar terang atau pencerahan bagi umat

Buddha.

Biasanya pada kuil Buddha tradisional kita melewati kolam

teratai melalui jembatan yang ada diatas kolam tersebut tetapi

Ando melakukan dengan cara berbeda dimana pengunjung

tidak melewati diatas kolam tetapi masuk kedalamnya melalui

jalan yang ada di tengah kolam teratai tersebut.

Kejutan baru akan menyabut pengunjung,dimana suasana

didalam kuil sangat berbeda dengan yang dilihat diluar. Tidak

ada lagi cahaya biru terang pantulan dari langit tetapi yang ada

cahaya remang - remang berwama serba merah yang

dimasukkan dari atas dan ruangan yang disanggah oleh kolom-

kolom kayu yang memberikan suasana khidmat dan merupakan

simbol ketika kita berada didalam rahim.
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Dengan tetap menggunakan bentuk sederhana yang selama ini

ada didalam rancangannya yaitu lingkaran dan segi empat

sebagai bentuk dari denah ruang - ruang yang ada dan beton

serta kaca sebagai materialnya.

Secara jelas dapat penulis simpulkan bahwa pada rancangan

Water Temple ini terlihat Ando mencoba mentransformasikan

sumbu perjalanan ritual yang selama harizontal, lurus dan tegas

menjadi sumbu perjalanan ritual yang vertical dan berkelok-

kelok.Dengan teratai sebagai symbol cahaya terang dan

pencerahan bagi umat Buddha serta ruangan serba merah

sebagai simbol kehidupan didalam rahim.

Gbr.20. Alur gerak
pencapaian
kebangunan, yang
biasanya garis lurus
dirubah menjadi
berkelok.

Gbr.21.

Potongan Water
Temple yang
menunjukan
sumbu
perjalanan
Vertikal dan

ruangan yang

ditopang kolom-
kolom.
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Japanese Pavilion, Expo 92, Seville
Seville, Spain 1990-92
Structure Wood
Site Area. 5,660.3 m
Building Area 2,629.8 m
Total Floor Area 5,660.3 m

Memperkenalkan kebudayaan Jepang melalui penggunaan

material kayu kepada Eropa yang terkenal dengan arsitektur

yang menggunakan

keindahan dinding $u*

dan batu. Itulah

yang dapat dilihat

dari rancangan Ando

bada bangunan ini.

Material pembentuk ==

dari ruangan inilah

yang merupakan penekanan yang diberikannya, dimana kayu
merupakan bahan alami yang telah lama digunakan di Jepang

sebagai bagian dari keindahan budaya jepang itu sendiri.

Gbr.22. Potongan
bangunan Japanese
Pavilion yang
menunjukan
penggunaan konstruksi
dengan material kayu
sebagai keindahan
arsitektur tradisional
Jepang.

Gbr.23.
Penggunaan kayu
sebagai bahan
pembungkus
Japanese Pavilion
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Penggunaan konstruksi kayu yang tampil dengan indah, benar

dan sederhana tanpa cat merupakan hal yang lazim ditemui pada

kuil-kuil

Jepang

seperti Kuil

Shrine, Nikko

Toshogu dan

istana

Katsura. Jadi

wajar kalau

ando mencoba mengenalkan keindahan kayu kepada dunia barat

yang terbiasa dengan keindahan batu dan dinding melalui

Japanese Pavilion, Expo 92, Seville yang serba kayu.

-in:iiii_ —
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Gbr.24. Konstruksi

serba kayu yang
menjadi keindahan
pada bangunan
Japanese Pavilion ini.

Gbr.25.Denah

Japanese
Pavilion,Expo 92,
Seville
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Museum of Literature, Himeiji

Museum ini merupakan bangunan baru yang

memanfaatkan pandangan kearah kastil bersejarah pada masa

kekaisaran Toisho sebagai latarbelakangnya, dan ini dimaksudkan

agar kastil yang telah lama menjadi landmark bagi daerah

setempat tetap dapat dinikmati tidak hilang.

First floor plam

fmmmmtflim

Thirl floor plam

Srctmd floor plam

I fNTRAMCl HAU t FOVfR
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1 UMroujntuMiT |WaMI(a
4 UUNGi , HOKAOI
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Gbr.26.Site plan
dan Denah
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Sama halnya dengan Church on the Water, disini Ando

mencoba untuk menghadirkan penggalan - penggalan

pengalaman yang menarik mulai dari jalan masuk sampai kedalam

bangunan itu sendiri dengan latar belakang bangunan bersejarah

pada masa Taisho.

Bedanya disini Ando bermain dengan dua bentuk masa

yaitu silinder dan persegi empat dengan ramp yang panjang serta

ruang-ruang tanpa dinding yang dibentuk oleh kolom dan balok

agar pandangan kearah kuil menjadi bagian dari bangunan yang

baru ini.

¥ V "i f T

Gbr.27.

Pandangan dari
arah pintu masuk

Gbr.28.

Ruang terbuka
dibentuk oleh

kolom dan balok

tanpa dinding
yang

memberikan

pandangan luas
keluar.
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Ruang luar menjadi sangat dominan dengan pengolahan

ketinggian lantai yang dihubungkan dengan tangga dan ramp

yang disisinya terdapat kolam serta pemandangan yang indah

kearah bukit dimana terlihat kastil bersejarah.

Gbr.29.

Perspektif

Gbr.30.

Pemanfaatan

ruang luar dengan
cara memasukan

nya kedalam
bangunan melalui
bukaan lebar pada
bangunan
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Analisa

Bentuk

Fungsional

Elemen Ruang

Visual

Skala

Simbol

Church on The Water

Terdapat dua massa

berbentuk persegi

empat dg ukuran

berbeda yang di

overlapping

Sebagai tempat

peribadatan yang

memasukan alam

menjadi bagian dari

rancangan bentuk itu

sendiri melalui suguhan

panorama alam

setempat yang indah.

Elemen yang digunakan

merupakan gambaran

dari arsitektur modern

dengan dinding kaca

dan beton serta kolom

baja dan beton dan

kolam buatan sebagai

elemen pembentuk

ruang luar yang indah.

Pemandangan kearah

kolam dan bukit lebih

diutamakan, hal ini

terlihat melalui adanya

dinding berbentuk L

yang menjadi pengarah

pandangan tersebut

Water Temple

Kolam berbentuk oval

berada pd bagian atas dan

denah berbentuk persegi

empat pada bagian bawah

Kuil dengan rancangan yang

sama sekali berbeda secara

fisik dari yang dahulu tapi

tetap mempunyai

pengalaman ruang yang

sama. Dengan kolam teratai

besar sebagai symbol

pencerahan umat Buddha

Kojom-kolom kayu tetap

menjadi elemen ruang kuil

dengan hamparan krikil

putih pada jalur menuju

kuil dan dinding beton

serta glass block untuk

memasukan cahaya dari

luar kedalam.

Hamparan krikil

putih,kolam teratai yang

memantulkan cahaya biru

dari langit dan ruang

dalam kuil yang serba

merah merupakan

pandangan yang dapat

dilihat pada bangunan ini.

Tidak ada skala yang

ditekankan khusus disini,

Cuma kolam teratai besar

mampu memberikan

suasana hening dan

khidmat.

Simbol teratai sebagai

pencerahan bagi umat

Buddha dan ruangan serba

merah sebagai symbol

kehidupan didalam rahim.

Japanese Pavilion,

Expo92,Seville

Masa bangunan dengan

denah berbentuk persegi

panjang dan di overlapping

dg bentuk lingkaran

Sebagai ruang pameran

yang dibangun dengan

menggunakan kecanggihan

teknologi dari beberapa

negara, seperti

Amerika,Eropa dan Afrika

untuk mengenalkan

keindahan kebudayaan

Jepang..

Penggunaan material serba

kayu sebagai elemen

pembentuk ruang untuk

menunjukan keindahan

tradisi kebudayaan Jepang,

K/nari melalui struktur

kayu dengan pemamfaatan

teknologi modern

Bangunan dengan bahan

material pembungkus

serba kayu dan konstruksi

yang unik memberikan

keindahan arsitektur

tradisional Jepang.

Dengan skala masa yang

besar dan bentuk

sederhana menjadikan

bangunan ini monumental.

Keindahan tradisi dan

budaya Jepang yang kaya

akan unsure alam.

Museum of

Literature, Himeiji

Bentuk lingkaran yang di

overlapping oleh dua

masa yang berbentuk

persegi empat

Museum yang

memanfaatkan

bangunan sejarah Era

Taisho sebagai latar

belakang dari

pemandangannya yang

merupakan dialog antara

yang baru dg yang

lama.

Pemamfaatan ruang luar

sebagai kekuatan

rancangan dengan

adanya suguhan

pemandangan yang

menarik melalui kolam-

kolam buatan, ramp dan

bangunan Sejarah Era

Taisho.

Sirkulasi memutar untuk

memberikan pandangan

kearah bangunan kastil

bersejarah dan ruang

dengan bukaan lebar

untuk memasukan ruang

luar ke dalam bangunan.
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