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 5 September 2022 lalu merupakan hari istimewa buat kami. 
Bertepatan dengan syukuran 24 tahun Selasar Sunaryo Art Space 
(SSAS), kami kembali menggelar Mimbar Selasar, yaitu kegiatan 
pidato kebudayaan yang diinisiasi untuk menjadi forum refleksi 
bersama atas masalah-masalah kebangsaan. Di tengah persiapan 
kegiatan tersebut, kami ditemui oleh teman-teman dari Nenun Ruang. 
Kelompok ini memfokuskan dirinya pada kegiatan edukasi dan kajian 
dalam bidang keilmuan Arsitektur dan Desain. Mereka menemui kami 
membawa ide pameran maket-maket karya arsitektur Le Corbusier.

 



 Rupanya semua bermula dari RT+Q Architects, sebuah biro 
arsitektur di Singapura yang telah bertahun-tahun menerapkan metoda 
pembelajaran unik: para pemagangnya diminta membuat maket-
maket karya Le Corbusier sebagai cara memahami prinsip dan kaidah 
arsitektur. Maket-maket itu telah mendapat lisensi dari Le Corbusier 
Foundation, Prancis dan dipamerkan di Singapura dengan dukungan dari 
Alliance Française Singapore. Pameran berlanjut di Malaysia, dan kini, 
dibawa ke Indonesia. Setelah Indonesia, telah menunggu, Portugal dan 
mungkin juga India. Pameran maket Le Corbusier sepertinya masih akan 
berkeliling di banyak negara. 
 



 Bagi kami, ini kesempatan yang sangat berharga. Saya  
pribadi punya kepenasaranan tentang Le Corbusier. Ia punya rekam 
jejak sebagai arsitek, desainer, pelukis, dan penulis, tapi sosoknya 
belum banyak dikenal di Indonesia. Maka disimpulkan, kegiatan 
memamerkan maket-maket karya Le Corbusier penting dan sejalan 
dengan misi edukasi dari SSAS. Di sisi lain, kami merancang program 
secara tahunan. Program pameran kami sudah penuh hingga akhir 
2022. Di tengah situasi seperti itu, kami menghubungi seorang 
sahabat, Bapak Fenza Sofyan, yang memiliki sebidang tanah tidak jauh 
dari SSAS dan Wot Batu. Pak Fenza mengerti tentang signifikansi 
Le Corbusier bukan hanya dalam hal wacana arsitektur tapi juga 
hubungannya dengan misi edukasi. Pak Fenza Sofyan mengulurkan 



tangannya, bersedia bekerja sama, meminjamkan lahan untuk sebuah 
ruang baru yang dapat menampung pameran maket arsitektur; maka 
dimulailah pembangunan Selasar Pavilion (Selasar Pav). Serba cepat, 
ringkas, dan tangkas. Sekitar sebulan waktu untuk mewujudkannya.

 Saya ucapkan pula terima kasih pada Pak Siswadi Djoko 
Muryono yang sejak semula setia mendampingi saya dalam kerja 
cepat ini. Siswadi Djoko adalah seorang perancang arsitektur-interior. 
Ia yang merancang dan mewujudkan ide Selasar Pav. Siswadi Djoko 
adalah murid dari Prof. Widagdo. Pak Widagdo berjasa besar dalam 
merumuskan orientasi baru dalam pendidikan tinggi Desain Interior 
di Indonesia. Pak Widagdo membuka wawasan baru dalam keilmuan 



perancangan interior. Berdasar pertimbangan ini, maka terpikir untuk 
meminta Pak Widagdo secara khusus, mendaulatkan agar membuka 
pameran maket-maket Le Corbusier, sekaligus meresmikan  
Selasar Pav.

 Selasar Pav adalah ruang temporer yang walaupun belum 
dibuat rencana jangka panjangnya, kami bayangkan ruang ini dapat 
menampung kegiatan-kegiatan dalam lingkup desain, arsitektur, kriya, 
maupun bidang-bidang lain yang dianggap terkait. Pameran maket-
maket Le Corbusier, kemudian diberi judul Pro Forma Le Corbusier, 
adalah program perdana yang kami harapkan dapat memantik kelahiran 
program-program lain.



 Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian terima kasih sudah 
bersedia berbagi kebahagiaan dengan kami. Kami juga meminta maaf 
atas segala kekurangan. Semoga inisiatif ini membawa berkah bagi 
banyak pihak.

Salam.

SUNARYO

DIREKTUR
SELASAR SUNARYO 
ART SPACE





Berhadapan dengan
Le Corbusier

Sebuah Pengantar oleh Nenun Ruang



1.  Le Corbusier sebagai sebuah abstraksi. 

 Le Corbusier atau Charles-Edouard Jeanneret (6 Oktober 
1887 – 27 Agustus 1965) adalah salah satu sosok arsitek yang paling 
banyak dipelajari pemikiran dan karya-karyanya. Lahir di Swiss dan 
menjadi warga negara Prancis di tahun 1930, Le Corbusier adalah 
arsitek yang produktif. Berkarya lebih kurang selama 50 tahun dan 
karya-karyanya bisa ditemui di Eropa, Jepang, India, Amerika Utara dan 
Amerika Selatan. 

 Dalam konteks Indonesia, Le Corbusier adalah tidak lebih dari 
sebuah abstraksi, baik itu sosoknya maupun karyanya. Le Corbusier 



tidak pernah mampir di Indonesia, berkarya di Indonesia ataupun 
membicarakan soal Indonesia. Sosoknya hadir di Indonesia sebagai 
sebuah ide dan salah satu protagonis dalam sejarah arsitektur modern 
lewat dunia akademik dan publikasi. 

 Kehadiran Le Corbusier sebagai abstraksi di pendidikan 
arsitektur di Indonesia jelas tidak lain karena pendidikan arsitektur 
kita yang dibangun dari kurikulum TH Delft. Walau disaat dimulainya 
pendidikan arsitektur tahun 1920 di Bandung, sosok Le Corbusier belum 
sebesar sekarang namun paradigma berarsitektur yang berkembang 
kemudian secara otomatis membiasakan kita untuk memperhatikan apa 
yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. 



 Berjaraknya sosok dan karya Le Corbusier bukan berarti 
karya dan pemikirannya lantas tidak penting dan tidak bernas. 
Rentang spektrum pemikiran dari Le Corbusier ini justru yang menjadi 
titik masuk penting bagi siapa pun yang hendak belajar arsitektur. 
Pemikirannya yang luas memberikan titik masuk untuk mewacanakan 
dan mendalami lebarnya rentang spektrum arsitektur. Terlepas dari 
baik-buruknya, relevan-tidaknya, paradigma arsitektur Le Corbusier 
yang menekankan pada ide-ide abstrak arsitektur menjadinya topik 
bahasan yang lintas batas dan lintas waktu.

 Le Corbusier adalah pemikir yang visioner dan berani.  
Oleh karena itu pula, dia adalah kerap dianggap sebagai sosok yang 



kontroversial. Karya dan pemikiran Le Corbusier tersebar dari karya 
seni, furnitur, perkotaan, dan tentu arsitektur. Tercatat ada 18 buku yang 
ditulisnya dengan ragam topik dari seni rupa, arsitektur, perkotaan,  
dan teknologi. 

 Dari siratan pemikiran yang tertuang dari buku-bukunya, 
Le Corbusier adalah pemikir radikal. Ketertarikannya adalah tentang 
hal-hal mendasar dari suatu proses cipta arsitektur. Sebab itu, dia jarang 
berbicara tentang konteks, tempat, dan kebudayaan. Kalaupun ada 
persinggungan, adalah tentang dialektika antara interaksi sosial dan 
ruang arsitektur. Baginya, arsitektur adalah protagonis dalam konstruksi 
berkegiatan manusia sehari-hari; Manusia adalah objek arsitektur. 



 Siratan pemikiran ini dapat dibaca dari salah satu karya tulis 
terpenting dari Le Corbusier terbit tahun 1923, Vers Une Architecture 
(Towards an Architecture) di mana denah ditempatkan sebagai sebuah 
instrumen arsitektur penting dalam mengatur pergerakan dan interaksi 
sosial dalam rumah. Kupasan Le Corbusier menitikberatkan pada 
proses kreasi komposisi ruang yang berangkat dari konstruksi denah. 

 Pada tahun 1935, terbit bukunya yang berjudul Aircraft. Buku 
yang sama sekali tidak berhubungan (langsung) dengan arsitektur ini, 
menegaskan posisi Le Corbusier dalam berarsitektur. Menurutnya, 
kemajuan teknologi adalah penting bagi perkembangan arsitektur. 
Sebuah paradigma yang diamini oleh salah satu kritikus dan sejarawan 



arsitektur penting di abad ke-20, Sigfried Giedion. Sekitar 10 tahun 
kemudian, Giedion menerbitkan magnum opus-nya Space Time and 
Architecture (1941), sebuah karya tulis tentang sejarah arsitektur di 
mana, seperti Le Corbusier, teknologi diletakkan sebagai faktor-
faktor kuncinya. 

 Bagian pertama Le Modulor yang terbit di tahun 1948 
menggambarkan iterasi berikutnya dari ide tentang bagaimana ruang 
arsitektur melakukan konstruksi sosial. Terinspirasi dari Vitruvius Man 
karya Leonardo Da Vinci, Le Corbusier mencoba mengembangkan 
sebuah sistem proporsi guna menciptakan suatu tatanan volume ruang 
yang baik. Ide di balik Vitruvius Man dan Modulor ini tentunya merupakan 



ide yang berkembang dari masa klasik. Tentang rasio-rasio angka yang 
kosmik dan dianggap sakral di mana ketepatan penggunaan rasio-
rasio angka ini dipercaya mampu menghadirkan energi positif yang 
mengaitkan ruang-ruang manusia dan semesta. 

 Ketiga contoh pemikiran Le Corbusier ini cukup untuk melihat 
radikalitas dari pemikirannya. Pemikiran Le Corbusier selalu berpusat 
pada soal mengubah dan menggubah arsitektur, serta bagaimana 
arsitektur sebagai entitas berdampak sosial dan politis pada manusia. 
Komposisi ruang dan bentuk, denah sebagai diagram ruang, dan 
dampak teknologi dalam berarsitektur (perancangan dan konstruksi) 
adalah topik-topik perhatian dari Le Corbusier.



2.  Maket sebagai Jendela mewacanakan Le Corbusier.

 Rene Tan, seorang arsitek dari biro RT+Q dan pengajar di 
jurusan arsitektur NUS dan SUTD, Singapore, adalah seseorang yang 
sadar atas pentingnya mempelajari dan mendalami arsitektur dalam 
perjalanan seseorang menjadi arsitek. Dalam bironya dan juga di studio-
studio yang diampunya, kunjungan serta pembahasan karya-karya  
Le Corbusier adalah kegiatan yang rutin. Termasuk tradisi membuat 
maket karya-karya Le Corbusier sebagai aktivitas rutin di bironya.



 Maket berasal dari Bahasa Prancis ‘maquette’ yang berarti 
tiruan terukur. Lebih jelas dari apa yang dimaksud dari maket ini 
terbaca dari padanannya dalam bahasa Italia ‘plastico’ atau ‘modello’ 
yang artinya tiruan terukur dari sebuah karya patung yang belum 
selesai. ‘Modello’ setara dengan kata ‘bozzetto’ yang artinya sketsa. 

 Maket adalah media sekaligus instrumen yang istimewa 
dalam arsitektur. Fungsi dasar arsitektur sebagai sebuah naungan, 
skala sebuah karya arsitektur umumnya melampaui diri manusia. 
Konsekuensinya, arsitek tidak mempunyai kemewahan seperti desainer 
produk misalnya, yang bisa membuat satu prototipe dari karyanya 
terlebih dahulu untuk dipelajari secara utuh (1:1). Besarnya skala 



arsitektur membuat arsitek selalu bermain dengan representasi dan 
miniaturisasi. Ide utuh arsitektur diperkecil dan dibagi-bagi menjadi 
potongan-potongan informasi kecil yang dikaitkan oleh sistem notasi. 
Tantangan terbesar dari metode ini adalah kerap terjadinya hilang 
informasi karena pembacaan yang meleset.

 Menurut Mario Carpo dalam bukunya The Alphabet and 
the Algorithm (2011), kerumitan ini menjadi satu obsesi dari arsitek 
renaissance Leon Battista Alberti (1404–1472) untuk mencari metode 
jitu dalam merepresentasikan ide arsitektur secara utuh. Bagi Alberti, 
skala karya arsitektur yang luas tersebut problematik. Gambar, moda 
perancangan umumnya atau yang lebih awal lagi lewat ekphrasis – 



deskripsi tutur kata dari sebuah karya visual atau bangunan, rentan 
akan kesalahpahaman dan konsekuensinya adalah kemungkinan 
jauhnya bergeser ide arsitektur dari karya terbangunnya. 

 Maket sebagai media studi adalah sebuah terobosan. 
Karakternya yang memang mampu merepresentasikan bentuk dan 
ruang secara kohesif, membuatnya lebih intuitif daripada gambar 
yang walaupun lebih akurat namun tidak lentur. Dalam sebuah maket, 
komposisi ruang dan relasinya terhadap volume ruang dan bentuk 
direpresentasikan dengan baik. Berbeda dari gambar yang memang 
sifatnya lebih parsial. 



 Sebab itu juga, sebaiknya maket-maket Le Corbusier ini 
bukanlah semata objek bentuk (form/sculptural) di mana makna dan 
bahasannya melekat langsung pada objek dan materialnya. Maket 
arsitektur pada dasarnya selalu melampaui objek dan materialnya, serta 
bekerja di ranah abstrak dan diagramatik. 

 Objek akhir dari maket arsitektur adalah abstraksi yang 
merepresentasikannya. Dari maket arsitektur ide sirkulasi terbaca, 
materialitas terasa, dan estetika bentuk pun tampak. Membaca maket 
arsitektur adalah membaca diagram multi-dimensi. Maket tidak hanya 
menyampaikan informasi dari tiga sumbu kartesian, tapi melampaui 
itu. Maket arsitektur mampu merepresentasikan dimensi-dimensi lain 



seperti pergerakan, terang-gelap, dan materialitas. Dalam perspektif 
tanda, maket dipahami sebagai sebuah metonim dan metora daripada 
sebuah mimetik bentuk saja. Oleh karena itu juga, mengapresiasi 
sebuah maket arsitektur hanya sebagai objek bentukan yang 
merepresentasikan bentuknya semata adalah sebuah bentuk reduksi 
atas banyak hal yang direpresentasikannya. 

 Pameran maket-maket karya Le Corbusier di Kopi Manyar, 
Jakarta, dan Selasar Pavilion (Selasar Pav), Bandung, yang diinisiasi 
oleh Nenun Ruang ini bertujuan untuk menjadi satu ajang diskusi 
desain dan arsitektur. Dalam konteks pameran ini, maket-maket  
Le Corbusier ini berfungsi sebagai bidang selam (diving pad) untuk 



menelusuri ide dan pemikiran dari Le Corbusier. Maket-maket ini 
diharapkan mampu membuat provokasi untuk mendiskusikan pemikiran-
pemikiran Le Corbusier lebih jauh dan jernih. 

 Pameran maket-maket karya Le Corbusier ini dikurasi menjadi 
dua narasi. Narasi ‘Karya Tak Terbangun’ (unbuilt works) dipamerkan di 
Kopi Manyar, Jakarta. Sedangkan Narasi ‘Karya Terbangun’ (built works) 
dipamerkan di Selasar Pav, Bandung. Dengan memisahkan lewat dua 
narasi ini, diharapkan dapat terbaca eksperimentasi dan kelenturan 
pemikiran dari Le Corbusier dalam berkarya. 



 Semoga lewat pameran ini semua pemerhati, pengamat, dan 
pelajar arsitektur dihadapkan dengan isu-isu dan ide-ide yang mungkin 
tidak selalu pas, bersahabat ataupun sepaham namun bisa menjadi 
cermin untuk mendiskusikan masalah-masalah arsitektur yang kita 
hadapi di sini dan jendela untuk melihat peluang kemungkinan yang 
lebih baik. 
 

DAVID HUTAMA

NENUN RUANG



PRO FORMA
LE CORBUSIER

Exhibition of 
Le Corbusier’s Maquettes

Pameran Maket-maket
Le Corbusier



 Le Corbusier (6 October 1887 – 27 August 1965) has been 
a dominant figure and force in the twentieth-century architecture. 
Many of the ideas and works he produced have become archetypes 
of modernism and foundation for the advancement of architecture 
from that day forward. Le Corbusier could fluently decode histories 
and the zeitgeist of his era; the readings he later articulated aloud 
into the form of abstractions and new architectural syntheses. 
During more than 60 years of endeavor, his forms were gradually 
contested, dismantled, recollected, and eventually composed 
as Le Corbusier’s design vocabulary known to this day; radical, 
deterministic, and often contradictory.



 In examining his works, Le Corbusier was never utterly 
autonomous from the embodiment of the creation he designed. 
As a figure who was attentive to the pace of civilization, he 
consciously placed himself amid the flaming spirit of the times. 
He supported, resisted, celebrated, or rode on the realities that 
accompanied his design contexts from time to time. Pro Forma 
Le Corbusier exhibition showcases that a design form does not 
exist solely for the sake of the form itself. Even in its reserved and 
unmoving representation, there would always be determination 
of ideas, actors, networks, and other inevitable motives that 
ultimately compose the whole design.



 The initiative to examine Le Corbusier’s work through 
producing his scale models came from Rene Tan, an architect 
from RT+Q and a lecturer in the architecture department of NUS 
and SUTD, Singapore. In his office and studio, the tradition of 
producing and studying Le Corbusier maquettes has become a 
regular activity he does with his staff and students. This collection 
of maquettes is presented at this exhibition as an object of 
representation and a starting point for exploring the ideas and 
forms of Le Corbusier’s oeuvre complète. These maquettes are 
expected to become symbolic emblems or microcosms that 
represent Le Corbusier’s point of view throughout his career, 
from the end of the 19th century to the middle of the 20th century. 



Periodization of the work is included to signify changes in form, 
social conditions, or other things that significantly frame the 
chronology of Le Corbusier’s activities and attitudes towards 
the world around him. Changes in building scale, typology, or 
complexity of building construction will immediately be seen 
between this periodization; in other words, changes in building 
form in Le Corbusier’s designs can also indicate a sign of 
changing times or vice versa.

 These scale models of various sizes are presented as 
the centerpiece of the exhibition. Information about each scale 
model is provided to give a brief overview of the actual context of 



the design so that the presentation does not end up as an object 
of opticality limited to its physical properties. Fundamentally, 
these scale models can always go beyond objects and materials; 
moreover, they work in the abstract and diagrammatic realms. To 
read the form of Le Corbusier’s scale modelsis to read diagrams 
from various dimensions that accompany the range of vision 
and commitment to his thinking. Therefore, to appreciate Le 
Corbusier’s scale models solely as objects representing their form 
would be a reduction in the various aspects they represent.

 The exhibition of Le Corbusier maquettes has developed 
into a traveling exhibition program. After taking place in Singapore 



and Malaysia, Nenun Ruang, an open education platform, took the 
initiative to bring this exhibition to Indonesia. Selasar Sunaryo Art 
Space is one of the hosts in Indonesia. To accommodate the idea 
of   this exhibition, SSAS welcomed it with the initiative to open a 
new space, Selasar Pavilion (Selasar Pav). Pro Forma Le Corbusier 
is the inaugural program at Selasar Pav, and expectantly this 
would trigger a series of other programs in architecture, design, 
craft, and other related fields.

ARTIANDI AKBAR
DAVID HUTAMA
HERU HIKAYAT
SETIADI SOPANDI



 Le Corbusier (6 Oktober 1887 – 27 Agustus 1965) adalah  
sosok dan kekuatan dominan yang lahir dari pergerakan dunia 
arsitektur di abad ke-20. Banyak pemikiran dan karya yang ia hasilkan 
telah menjadi arketipe modernisme dan fondasi bagi perkembangan 
arsitektur setelahnya. Le Corbusier dikenal memiliki kemampuan 
membaca sejarah dan gejala zamannya dengan fasih; pembacaan 
yang lalu ia artikulasikan dengan lantang ke dalam bentuk abstraksi 
dan sintesis arsitektur baru. Selama kurang lebih 60 tahun berkarya, 
bentukan-bentukan tersebut perlahan teruji, terbongkar, terhubung 
ulang dan pada akhirnya tersusun sebagai kosakata perancangan 
khas Le Corbusier yang dikenal hingga hari ini; yang radikal, 
deterministik dan tidak jarang bersifat kontradiktif.  



 Dalam menelaah karya-karyanya, perlu dipahami bahwa  
Le Corbusier tidak pernah seutuhnya otonom terhadap perwujudan 
bentuk yang ia rancang. Sebagai sosok yang mawas terhadap 
laju peradaban, ia secara sadar menempatkan dirinya di tengah 
gejolak semangat zaman. Ia mendukung, melawan, merayakan atau 
sekadar menumpang pada realita yang mengiringi konteks-konteks 
perancangannya dari waktu ke waktu. Pameran Pro Forma Le Corbusier 
hadir untuk menceritakan bahwa kumpulan bentuk rancangan  
Le Corbusier tidak semata muncul demi bentuknya itu sendiri.  
Di dalam representasinya yang bisu dan bergeming sekalipun, terdapat 
determinasi ide, aktor, jejaring, serta alasan-alasan tak terelakkan lainnya 
yang pada akhirnya menyusun keutuhan perancangannya. 



 Inisiatif untuk menelaah bentukan karya Le Corbusier melalui 
rekonstruksi maket lantas datang dari Rene Tan, seorang arsitek 
dari biro RT+Q dan pengajar di jurusan arsitektur NUS dan SUTD, 
Singapura. Dalam bironya dan juga di studio yang diampunya, tradisi 
membuat dan mempelajari maket Le Corbusier telah menjadi aktivitas 
rutin yang ia lakukan bersama staf dan murid-muridnya. Koleksi maket 
tersebut  dihadirkan pada pameran ini sebagai objek representasi 
maupun titik tolak untuk menelusuri ide dan bentukan oeuvre complète 
Le Corbusier. Maket-maket ini diharapkan mampu menjadi emblem 
simbolik atau mikrokosmos yang mewakili cara pandang Le Corbusier 
sepanjang karirnya, sejak dari penghujung abad ke-19 hingga 
paruh abad ke-20. Periodisasi karya disertakan untuk menandakan 



perubahan bentuk, kondisi sosial atau hal-hal lain yang secara signifikan 
membingkai kronologi aktivitas dan sikap Le Corbusier terhadap dunia 
di sekitarnya. Perubahan skala bangunan, tipologi atau kompleksitas 
dari konstruksi bangunan serta merta akan terlihat di antara periodisasi 
ini, dengan kata lain, perubahan bentuk bangunan dalam rentang 
perancangan Le Corbusier dapat menandakan juga sebuah tanda 
perubahan zaman, ataupun sebaliknya. 

 Maket dengan skala beragam ini hadir sebagai sajian utama 
di dalam pameran. Maket-maket ini dilengkapi dengan potongan 
informasi yang dapat memberikan gambaran singkat mengenai 
konteks nyata perancangannya, sehingga sajian tersebut tidak berakhir 



sebagai objek tatapan yang terbatas pada properti fisiknya saja. 
Maket-maket ini pada dasarnya selalu dapat melampaui objek dan 
materialnya dan bekerja di ranah abstrak dan diagramatik. Membaca 
bentuk dari maket-maket Le Corbusier adalah membaca diagram 
dari berbagai dimensi yang mengiringi rentang visi dan komitmen 
akan pemikirannya. Oleh karena itu juga, mengapresiasi maket-
maket Le Corbusier hanya sebagai objek yang merepresentasikan 
bentuknya semata adalah sebuah reduksi atas banyak hal yang 
direpresentasikannya. 

 Pameran maket-maket Le Corbusier telah berkembang 
menjadi program pameran keliling. Setelah berlangsung di Singapura 



dan Malaysia, kelompok Nenun Ruang berinisiatif membawa pameran 
ini ke Indonesia. Selasar Sunaryo Art Space jadi salah satu tuan rumah 
di Indonesia. Demi mewadahi ide pameran ini, SSAS menyambutnya 
dengan inisiatif membuka ruang baru, Selasar Pavilion (Selasar Pav). 
Pro Forma Le Corbusier adalah program perdana di Selasar Pav, 
dan diharapkan dapat memicu serangkaian program lain dalam ranah 
keilmuan arsitektur, desain, kriya, maupun ranah lain yang  
dianggap terkait.

ARTIANDI AKHBAR
DAVID HUTAMA
HERU HIKAYAT
SETIADI SOPANDI



1905 –– 1917 

PERIOD   I



 The early design period of Charles-Edouard Jeanneret 
began at the turn of the XIX to XX centuries. Young Jeanneret lives 
in the middle of the Jura countryside and is involved in several 
design commissions under the guidance of his mentor, Charles 
L’Eplatenier. Jeanneret was trained to emulate landscape elements 
and translate them into building compositions through a strong 
understanding of regionalism. During this period, Jeanneret 
traveled out of the village, which slowly opened his horizons. Apart 
from visiting major European cities to study classical buildings, 
Jeanneret has also completed art courses, compiled travel 
journals and undertook apprenticeships in the cities of Berlin and 
Paris. The seminal work of this period is largely represented by 



large dwellings commissioned by industrial entrepreneurs in the 
La Chaux-de-Fonds area. This formative period also became the 
background for the upheaval of Jeanneret’s thoughts on basic 
education and the hometown that had raised him for 30 years. 
His experience living in big cities not only informed industrial 
progress and rationalist thinking but also sharpened Jeanneret’s 
sensitivity to wider social realities. In 1914, the turmoil of thought 
was manifested in the ‘Maison Dom-Ino’, namely the mass building 
construction module, which became the basic principle of the 
formation of Le Corbusier’s buildings in the following years.



 Periode awal perancangan Charles-Edouard Jeanneret 
dimulai pada pergantian abad XIX ke XX. Jeanneret muda hidup 
di tengah pedesaan Jura dan terlibat dalam beberapa komisi 
perancangan di bawah bimbingan mentornya, Charles L’Eplatenier. 
Melalui paham regionalisme yang kuat Jeanneret dilatih untuk 
mengemulasi elemen-elemen lanskap dan menerjemahkannya 
ke dalam gubahan bangunan. Pada periode ini pula Jeanneret 
melakukan perjalanan ke luar dari desa yang perlahan membuka 
lebar cakrawalanya. Selain berkunjung ke kota-kota besar Eropa 
untuk mempelajari bangunan klasik, Jeanneret juga menyelesaikan 
kursus seni, menyusun jurnal perjalanan serta melakukan 
apprenticeship di kota Berlin dan Paris. Karya seminal pada  



periode ini sebagian besar diwakili oleh hunian besar yang 
ditugaskan oleh pengusaha industri di kawasan La Chaux-de-
Fonds. Periode formatif ini juga menjadi latar belakang terjadinya 
pergolakan pemikiran Jeanneret terhadap pendidikan dasar 
dan kampung halaman yang telah membesarkannya selama 30 
tahun. Pengalamannya hidup di kota-kota besar tidak hanya 
menginformasikan kemajuan industri serta pemikiran rasionalis, 
namun juga mengasah kepekaan Jeanneret terhadap realita sosial 
yang lebih luas. Pada tahun 1914, gejolak pemikiran tersebut 
termanifestasikan pada ‘Maison Dom-Ino’, yaitu modul konstruksi 
bangunan massal yang menjadi prinsip dasar dari bentukan 
bangunan Le Corbusier di tahun-tahun berikutnya.



Villa Fallet

La Chaux-de-Fonds, Switzerland 1:1501905



Villa Fallet terletak di La Chaux-de-Fonds, Swiss dan dirancang oleh Charles-
Edouard Jeanneret  bersama rekan dan mentornya saat ia berusia delapan belas 
tahun. Chalet (vila khas pegunungan Swiss) yang terletak di lereng bukit ini 
merupakan bangunan tradisional berukuran besar dengan fitur atap curam dan 
fasad yang dihiasi langgam lokal Alpen. Fasad utama bangunannya dihias dengan 
pola geometris berwarna yang menggambarkan figur dari elemen pohon pinus. 
Keberhasilan perancangan rumah ini memberikan jalan bagi terbangunnya dua 
rumah serupa, yaitu Villa Jacquemet dan Villa Stotzer. 





Villa Stotzer

La Chaux-de-Fonds, Switzerland 1:1501908



Perancangan rumah besar ini ditugaskan oleh saudara ipar dari Louis Fallet  
(pemilik Villa Fallet) dan dibangun bersebelahan dengan Villa Jacquemet.  
Kedua vila tersebut dirancang oleh Charles-Edouard Jeanneret ketika ia tinggal di 
Wina, Austria. Dibangun pada tahun 1908 dengan paham regionalis yang sama 
dengan Villa Fallet, bangunan ini memiliki pengolahan fasad yang lebih sederhana 
dalam balutan gaya kedaerahan Prancis selatan.





Villa Jacquemet

La Chaux-de-Fonds, Switzerland 1:1001908



Villa Jacquemet terwujud pada akhir periode perancangan Arts & Crafts Charles-
Edouard Jeanneret, tepat sebelum ia mulai mengenal pemikiran modernisme 
yang sangat rasional. Dibangun di La Chaux-de-Fonds Swiss, rumah tersebut 
menggabungkan unsur farmhouse khas pegunungan Jura, bebatuan bangunan 
Gothic, tembok-tembok stucco dan struktur beton bertulang yang mulai marak 
digunakan pada bangunan hunian di era tersebut.





Villa Favre-Jacot

Le Locle, Switzerland 1: 2001912



Rumah mewah bergaya neoklasik ini dirancang oleh Charles-Edouard Jeanneret 
pada tahun 1912 untuk Georges Favre-Jacot, salah satu ‘bapak’ dari manufaktur 
pembuat jam tangan di Swiss dan pendiri Zenith Watches. Karya ini lahir pada 
periode dimana Jeanneret banyak terpengaruh oleh pemikiran neoklasik, terutama 
setelah ia melakukan perjalanan dan studi ke bangunan-bangunan klasik di   
Eropa daratan. 





Villa Jeanneret-
Perret / Maison 
Blanche

La Chaux-de-Fonds, Switzerland 1:1001912



Dibangun untuk orang tuanya, Villa Jeanneret-Perret adalah rancangan  pertama 
Charles-Edouard Jeanneret sebagai arsitek independen. Kecenderungan utamanya 
adalah neoklasik namun terdapat juga pengaruh arsitektur modern Jerman, 
arsitektur populer Balkan dan tradisi Yunani-Romawi. Bangunan ini adalah buah dari 
masa pembelajaran Jenneret selama bekerja di kantor Peter Behren di Berlin dan 
Auguster Perret di Paris, juga dari perjalanan-perjalanan studinya ke selatan Eropa. 
Jeanneret tinggal di vila ini sampai dia pindah ke Paris pada  tahun 1915.





Maison Dom-Ino

Sketch 1: 2001914



Maison Dom-Ino adalah prototipe konstruksi modern yang dirancang Jeanneret 
pada tahun 1914. Jeanneret mengusulkan modul ini sebagai prinsip produksi 
perumahan massal paska perang. Namanya adalah kiasan dari penggabungan 
kata domus (Latin untuk rumah) dan domino, karena operasi unitnya yang dapat 
dirangkai beruntun untuk membuat variasi denah.Modul ini mengusulkan lantai plat 
beton terbuka yang ditopang oleh titik-titik kolom beton bertulang; menghilangkan 
dinding penahan beban dan balok pendukung untuk langit-langit. Modul ini menjadi 
fondasi untuk sebagian besar arsitekturnya selama sepuluh  tahun ke depan. 





Cinema La Scala

La Chaux-de-Fonds, Switzerland 1: 2001916



Dibangun pada tahun 1916 dan hampir seluruhnya runtuh oleh kebakaran pada 
tahun 1971, semua yang tersisa dari bioskop La Scala di La Chaux-de-Fonds, 
Swiss adalah fasad belakangnya. Sebuah peninggalan karya arsitektur publik 
bergaya neoklasik dari Charles-Edouard Jeanneret muda.





Villa Schwob /
Villa Turque

La Chaux-de-Fonds, Switzerland 1: 2501916



Kaya akan simbol dan dilengkapi dengan aspek teknis yang rumit, Villa Schwob/ 
Turque adalah karya Jeanneret yang paling berhasil sebelum ia berangkat ke Paris 
dan menggunakan pseudonym Le Corbusier. Vila Ini ditugaskan pada 1912 oleh 
pembuat jam Anatole Schwob dan dibangun dengan gaya Oriental. Jeanneret 
menggunakan prinsip ketepatan matematis dan objektif purisme pada desain ini 
untuk pertama kalinya. Vila ini secara langsung terinspirasi oleh beberapa desa 
Turki yang Jeanneret kunjungi dan merupakan rumah rancangan pertama di mana 
Jeanneret menggunakan prinsip Dom-Ino-nya. 





1917 –– 1931

PERIOD   II



 The subsequent period marks Jeanneret’s work with the 
use of his pseudonym, Le Corbusier. After World War I subsided, 
Le Corbusier moved to Paris and started his independent office 
with his cousin Pierre Jeanneret. In Paris, Le Corbusier built his 
network with prominent figures such as the engineer Max Dubois, 
the poet Paul Dermée and the painter Amédée Ozenfant. Blending 
in the golden age of Paris, Le Corbusier was also involved in 
rolling out his radical thoughts through the art journal L’Esprit 
Nouveau. With Ozenfant, Le Corbusier responded to the status quo 
of cubism and offered ideas of purism and machine aesthetics 
in residential design. Apart from designing houses, villas and 
artist studios, he also designed housing for the workers of the 



industrialists who were prosperous in this era. The keywords 
of Le Corbusier’s modernist vision are standardization, mass 
production and transformation of the modern city. In this era, he 
also put forward the manifesto “The Five Points of Architecture” 
through written publications and projects he built. The exploration 
of geometric shapes is a consequence of classical morality and 
purism, which is reflected in the plans and compositions of the 
buildings. The white color covers the exterior of the building, while 
the polychromatic fields color the interior spaces. In the latter 
part of this period, the name Le Corbusier became known, and 
his private clients began to change into public and governmental 
institutions.



 Periodisasi selanjutnya menandakan kiprah Jeanneret yang 
disertai penggunaan nama samarannya, Le Corbusier. Setelah 
Perang Dunia I mereda, Le Corbusier pindah ke Paris dan merintis 
kantor independennya bersama sang sepupu Pierre Jeanneret. 
Di Paris, Le Corbusier membangun jejaring melalui sosok penting 
seperti insinyur Max Dubois, penyair Paul Dermée dan pelukis 
Amédée Ozenfant. Berbaur di era keemasan Paris, Le Corbusier 
turut terlibat menggulirkan pemikiran radikalnya melalui jurnal seni 
L’Esprit Nouveau. Bersama Ozenfant, Le Corbusier merespons 
status quo kubisme dan menawarkan gagasan purisme serta 
estetika mesin ke dalam perancangan hunian. Selain merancang 
rumah, vila dan studio-studio seniman, ia juga merancang 



perumahan pekerja dari para industrialis yang meraup kesuksesan 
finansial di era ini. Standarisasi, produksi massal dan transformasi 
kota modern menjadi kata kunci dari visi modernis Le Corbusier. 
Pada era ini juga ia mengemukakan manifesto “The Five Points of 
Architecture” melalui publikasi tertulis maupun proyek terbangunnya. 
Eksplorasi bentuk geometris menjadi konsekuensi dari moralitas 
klasik dan purisme yang tercermin pada denah maupun gubahan 
bangunannya. Warna putih menyelimuti eksterior bangunan 
sementara bidang polikromatik mewarnai ruang-ruang dalam. Pada 
bagian akhir dari periode ini nama Le Corbusier kian dikenal dan 
klien-klien privatnya mulai berganti menjadi institusi-institusi publik 
dan pemerintahan.  



Maison Monol

Siteless, unbuilt 1: 501919



Maison Monol merupakan salah satu bagian dari seri prototipe yang dirancang oleh 
Le Corbusier untuk mewujudkan produksi hunian massal. Prototipe ini dirancang 
sebagai modul pedesaan dengan menonjolkan keseragaman elemen konstruksinya. 
Pengulangan bentuk pada satu desa binaan ia prediksi dapat mewujudkan suasana 
yang tenang, bersih dan mempengaruhi ketertiban warga. Le Corbusier mengambil 
inspirasi dari hunian suburban Amerika yang dapat membangun kerukunan warga 
melalui penghapusan batas di antara properti.





Maison Citröhan 
(First Sketch)

Siteless, unbuilt 1: 2001920



Maison Citröhan adalah studi lanjut Le Corbusier dalam menyikapi persoalan 
industrialisasi dan hunian massal. Formulasi prototipe ini terinspirasi dari 
kualitas ruang bar populer dan juga studio pelukis di Paris: dua dinding paralel 
yang membentuk ruang double height beserta mezanin dengan jendela besar 
yang menghadap ke utara. Le Corbusier meminjam nama mobil Citroën untuk 
memperjelas estetika mesin pada proses fabrikasinya serta pendekatan moral 
terhadap perumahan yang direduksi hingga esensinya; “sebuah mesin  untuk dihuni”.





Cité Frugès - 
Free Standing

Pessac, France 1:1001920



Proyek ini disponsori oleh Henri Frugès, seorang pengusaha komoditas kolonial dan 
patron seni yang ingin membangun kota pekerja di komune Pessac, Prancis. Desain 
pada perumahan ini terbagi ke dalam beberapa tipologi dan merupakan usaha 
yang ambisius pada awalnya. Setelah terbangun, harga rumah melonjak dan para 
pekerja menolak untuk pindah, memaksa Frugès untuk menjual properti tersebut. 
Beberapa dekade berikutnya, pemukiman yang dirancang terstandarisasi ini banyak 
dimodifikasi oleh penghuninya seperti penambahan atap dan dekorasi, pengubahan 
ukuran jendela, dan instalasi penutup teras.





Maison Guiette, 
Villa Cook & 
Ozenfant House

Antwerp, Belgium & Paris, France 1:1001922



Meskipun dibangun pada lokasi dan tahun yang berbeda, kumpulan tiga bangunan 
ini memiliki kesamaan khusus. Selain dirancang sebagai rumah pribadi bagi 
tiga temannya yang sama-sama berkecimpung di dunia seni, rumah-rumah ini 
merupakan bagian dari seri rumah Purist di mana Le Corbusier menerapkan lima 
poin arsitektur barunya: konstruksi pilotis, jendela pipih memanjang, denah bebas, 
fasad bebas, dan taman pada lantai atap. 





Villa Besnus

Vaucresson, France 1:1001922



Proyek Villa Besnus berasal dari penugasan George Besnus yang terkesan 
oleh prototipe Maison Citrohän pada pameran Salon d’Automne 1922. Pada 
kesempatan pembangunan di lapangan, Le Corbusier mendefinisikan kembali 
segala kebutuhan arsitektural yang sebelumnya ia telah pikirkan dalam ranah 
purwarupa. Desainnya menggunakan denah terbuka walaupun konstruksi lantai 
dasar tidak diangkat dengan pilotis. Dengan sistem fasad bebas, Le Corbusier 
mendefinisikan bentuk jendela dan proporsi bukaan-bukaan fasadnya yang 
disesuaikan dengan dengan skala manusia.





Lesson of Rome

Sketch1923



Dalam buku “Towards a New Architecture”, Le Corbusier mencatat pengamatannya 
tentang arsitektur Roma dan bagaimana arsitektur tersebut dapat mengungkapkan 
dirinya tanpa kata ataupun suara, melainkan melalui bentuk-bentuk yang berdiri utuh 
dengan hubungan-hubungan tertentu di antara satu sama lainnya. Bentuk-bentuk 
ini, meskipun sederhana, dapat terungkap dengan dengan jelas di bawah terang 
cahaya. Le Corbusier menjelaskan hal tersebut sebagai ‘ciptaan matematis dari 
pikiran’ dan juga sebuah ‘bahasa Arsitektur.’





Villa La Roche

Paris, France 1:1001923



Dirancang sebagai tempat tinggal bagi bankir asal Swiss, Raoul La Roche, Villa 
Roche adalah intisari pendekatan modern Le Corbusier terhadap fungsi hunian. Villa 
Roche juga dirancang sebagai ruang pameran untuk koleksi karya seni avant-garde 
milik Roche yang dilebur dalam program ganda di antara hunian dan galeri. Karakter 
promenade memainkan peran penting dalam menghubungkan kedua program. 
Hal ini dibayangkan sebagai perjalanan dengan jalur-jalur khusus yang memandu 
pengguna menelusuri koleksi seni layaknya perjalanan melalui ruang-ruang sejarah.





Villas Lipchitz-
Miestchaninoff

Boulogne-sur-Seine, France 1:1001924



Villas Lipchitz-Miestchaninoff dirancang untuk pematung Oscar Miestchaninoff 
sementara Villa Lipchitz dirancang untuk pematung Jacques Lipchitz. Kedua vila 
ini menampung ruang bengkel pintu masuk utama, dan garasi pada bagian lantai 
dasarnya, oleh karena itu jendela besar, dan area tempat tinggal diletakkan di 
bagian atasnya.





Villa Le Lac

Corseaux, Switzerland 1:1001924



Villa Le Lac adalah rumah kecil yang dirancang atas rencana Le Corbusier dan 
Pierre Jeanneret untuk orang tua Corbusier. Desain bangunannya telah dirancang 
bahkan sebelum memilih tanah; Le Corbusier diberi tugas untuk mencari beberapa 
kemungkinan tapak dan akhirnya menemukan tempat sempurna di pinggir danau 
Jenewa. Program Villa Le Lac dirancang khusus untuk dua orang tua tanpa pelayan. 
Luasnya 64 meter dengan sisi yang lebih panjang mengikuti garis tepi danau. 
Bangunan ini ditetapkan ke Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2016.





Lotissement de  
Lège – Type A

Lège-cap-Ferret, France 1: 501924



Lottisement de Lège adalah seri bangunan yang dirancang Le Corbusier bagi 
pekerja pabrik kemasan milik industrialis Henry Fruges. Untuk membuat hunian 
terjangkau, elemen prefabrikasi digunakan pada struktur dasar yang dibuat dengan 
bantuan cement gun. Distrik ini dibangun di atas lahan berbentuk segitiga dan 
terdiri dari dua tipe rumah, sebuah bangunan kolektif yang disebut “hotel-kantin”, 
dan lapangan umum yang ditanami barisan pohon-pohon. 





Maison du Tonkin

Bordeaux, France 1: 501924



Dibuat derdasarkan model Maison Ribot [1923] dan dibangun untuk 
industrialis Henry Frugès, Maison Tonkin adalah situs percobaan untuk 
pembangunan Lotissement de Lège.





Pavillon de 
l’Esprit Nouveau

Paris, France 1: 501925



Dirancang dan dipamerkan di Paris Exposition des Arts Décoratifs tahun 1925, 
paviliun ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang berjudul, “Plan for a 
Modern City of 3.000.000 Inhabitants”. Desainnya dibuat untuk mengantisipasi 
tantangan masa depan, seperti overpopulasi, dengan mengoptimalkan ruang 
huni dan memanfaatkan furnitur built-in pada ruang yang padat. Le Corbusier dan 
Pierrre Jeanneret secara estetis dan ideologis menyimpang dari gaya Art Deco 
yang mendominasi pameran. Di dalam paviliun iin juga terdapat beberapa patung 
kubisme karya Jacques Lipchitz.





Villa Stein
de-Monzie

Vaucresson, France 1:1001926



Villa Stein de-Monzie adalah satu dari beberapa rumah besar yang dirancang 
Corbusier di pinggiran kota Paris. Villa Stein, juga dikenal sebagai Les Terrasses, 
bersama dengan Villa Savoye, mewakili karya paling paradigmatik bagi Corbusier. 
Villa Stein dirancang untuk Michael Stein, saudara dari penulis Gertrude Stein, dan 
istrinya Sara. Vila ini diletakkan di tengah taman besar dan disusun oleh berbagai 
teras pada ketinggian berbeda. Gubahan serba kubus vila ini dipatahkan dengan 
keberadaan cerobong oval, sebuah abstraksi yang disadur dari bentukan ocean 
liner transatlantik. 





Villa Ternisien

Boulogne-sur-Seine, France 1:1001926



Villa Ternisen dirancang untuk Paul dan Mme Ternisien, seorang musisi dan 
pelukis asal Prancis. Berangkat dari kebutuhan ruang akan adanya studio musik 
dan lukisan, kedua ruang studio dikumpulkan di tengah dan dirancang dengan 
ruang bersama yang terhubung. Bentuk bangunan secara keseluruhan terdiri dari 
gabungan blok geomteris yang dirancang untuk mengikuti bentuk segitiga tapak. 





Armée du Salut, 
Palais du Peuple

Paris, France 1:1001926



Palais du Peuple dibangun oleh Le Corbusier di Paris, Prancis pada tahun 1926. 
Bangunan ini dirancang untuk menampung tunawisma dan orang-orang dengan 
pendapatan ekonomi yang rendah. Esensi perancangan bangunan ini terletak 
dari pemilihan tapak yang sengaja dipilih pada lahan terbengkalai agar dapat 
mempertahankan bangunan dan taman eksisting yang terbuka luas dan mudah 
disinari matahari. 





Maison Planeix

Paris, France 1:1001927



Maison Planeix adalah rumah teras yang dirancang dengan prinsip “une maison, 
un palais” (sebuah rumah, sebuah istana) yang terwujud melalui muka bangunan 
yang formal, simetris, serta monumental sejak dari sumbu pintu masuk bangunan.  
Maison Planeuix dirancang Le Corbusier dan Pierre Jeanneret untuk pematung 
Antonin Planeix dan kini bangunan tersebut terdaftar sebagai situs Monument 
Historique di Prancis.





Maison Citröhan

Stuttgart, Germany 1: 2001927



Maison Citröhan hadir sebagai pre-text dari manifesto “The Five Points of a 
New Architecture” milik Corbusier. Ruang publiknya yang besar dibuat dengan 
menghilangkan partisi lepasan yang hanya digunakan pada malam hari layaknya 
sebuah sleeping couch. Seluruh area servis dipadatkan pada satu sisi bangunan 
sehingga sisi lainnya dapat terbuka dan menjadi solarium. Elemen kunci seperti 
taman atap penghapusan ornamen, jendela panjang serta bangunan yang diangkat 
menciptakan rasa kemurnian dan kebaruan yang menyelimuti rumah.





Weissenhof-
Siedlung Houses 
14 & 15 

Stuttgart, Germany 1:1001927



Dibangun di Stuttgart pada tahun 1927, The Weissenhof Estate terwujud sebagai 
bagian dari pameran Deutscher Werkbund yang berjudul “Die Wohnung” (Tempat 
Tinggal). Di antara bangunan paling dirayakan di Weissenhof Estate adalah rumah 
tunggal dan ganda rancangan Le Corbusier & Pierre Jeanneret. Kedua bangunan 
tersebut dirancang dengan tujuan optimalisasi biaya konstruksi, penyederhanaan 
rumah tangga, dan peningkatan kualitas hidup. Inovasi utama bangunan ini adalah 
ruang tamu terbuka yang dapat diubah dan dibagi menjadi beberapa kompartemen 
tidur dengan bantuan partisi geser dan lemari built-in.





Villa Baizeau

Tunis, Tunisia 1:1001928



Villa Baizeau terletak di pinggiran kota Tunis di Sainte-Monique dan dirancang pada 
tahun 1928. Bangunan ini merupakan satu-satunya karya Corbusier di Tunisia. 
Salah satu tantangan yang harus diatasi pada vila ini adalah menangkal sinar 
matahari sambil memastikan ventilasi udara mengalir dengan baik di dalam rumah. 
Desain potongan bangunan ini memberikan solusi berikut: Rumah membentuk 
‘payung’ yang menaungi ruang interior, sementara dari lantai dasar ke atas udara 
dapat mengalir dengan mudah melalui void-void sehingga membentuk aliran 
udara yang konstan.





Villa de Madame H. 
de Mandrot

Le Pradet, France 1: 2001929



Dibangun di lereng bukit yang menghadap ke laut dekat Toulon, Villa Mandrot 
dibangun dari konstruksi beton bertulang dan didukung oleh dinding ekspos yang 
terbuat dari batuan lokal. Meskipun menggunakan pasangan bata biasa, pemisahan 
antara dinding penahan beban dan dinding kaca diatur dengan jelas. vila dengan 
wujud berbeda dari karya-karya purist Corbusier ini menempati sebuah tanjung 
kecil yang menghadap ke dataran di belakang Toulon, yang dikeliling oleh siluet 
pegunungan yang megah.





Louise-Catherine 
Barge

Seine, France 1: 2001929



Louise-Catherine adalah perahu muatan batubara bekas yang dimodifikasi oleh  
Le Corbusier untuk menjadi tempat penampungan tunawisma terapung di Paris. 
Kapal itu memiliki panjang 70 meter dan lebar 10 meter, dan dapat menampung 
sekitar 160 tempat tidur, ruang makan, kamar mandi dan bahkan taman gantung 
pada area bekas jembatan.





Ville Radieuse

Siteless, unbuilt1930



Ville Radieuse adalah konsep perancangan kota yang dibuat untuk memuat sarana 
transportasi publik yang efektif, serta menyediakan akses pada ruang hijau dan sinar 
matahari yang melimpah. Masterplan ini dibangun dari tabula rasa, atau dibangun 
di atas dasar kota-kota vernakular Eropa yang akan dihancurkan. Kota baru ini akan 
berisi gedung pencakar langit prefabrikasi dan tersusun dalam garis-garis Cartesian 
dengan tata letak geometris yang berulang. Meskipun bersifat radikal, totaliter dan 
kontroversial, prinsip ini memiliki pengaruh pada pengembangan tipologi perumahan 
kepadatan tinggi di masa berikutnya.





Voiture Minimum

Sketch 1:1201930



Pada tahun 1934, Société des Ingénieurs de l’Automobile meluncurkan kompetisi 
dengan objektif: mendesain mobil dengan dua tempat duduk yang dapat melaju 80 
km/jam dan dapat terjual kurang dari 8.000 franc.” (Sebagai perbandingan, sebuah 
Citroën 8 Rosalie dipasarkan 18.750 franc pada tahun 1933). Desain Corbusier 
dan Jeanneret cukup orisinal untuk waktu itu, mobil kecil dengan atap geser dan 
mesin terletak di belakang, mengosongkan bagian depan untuk ruang pengemudi. 
Bumper dan tabung melindungi sekeliling mobil sementara bodywork terbuat dari 
logam. Desain ini tidak memenangkan kompetisi dan tidak pernah terwujud.





Villa Savoye

Paris, France 1: 2001931



Villa Savoye adalah salah satu kontribusi Le Corbusier paling signifikan untuk 
arsitektur modern di abad ke-20. Pada awalnya vila ini dibangun sebagai rumah 
musim panas untuk keluarga Savoye. Kebebasan perancangan yang diberikan 
lantas mendukung perwujudan lima poin arsitektur baru Corbusier yang paling 
ikonik. Namun, ini adalah terakhir kalinya juga prinsip tersebut diekspresikan  
secara penuh. Beberapa kritik pun hadir menemani kiprah bangunan ini. Salah 
satunya adalah konstruksi rooftop yang tidak mumpuni sehingga menyebabkan 
kebocoran. Villa Savoye juga menandai akhir dari satu fase pemikiran dan 
pendekatan desain Corbusier.





1932 –– 1953

PERIOD   III



 The dialectic of Le Corbusier’s form shifted from 
impersonal architectural standardization to the actualization of 
regionalism in this period. Many factors were allegedly demanding 
this change, one of which was the Great Depression of 1929, 
which slowed down the construction industry and commissions 
from the private sector. In this difficult time, Le Corbusier 
turned his attention to the activities of the C.I.A.M. (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne), establishing political 
contacts with the authorities, conducting urban design studies 
and formulating the ‘Modulor’ proportion system. Le Corbusier’s 
fascination with Surrealism’s double entendres and archaic forms 
replaced the saturation of his purist designs. At the same time, 



the honesty of the materials evoked memories of Ruskinian 
Arts & Crafts and his hometown. In addition to the emergence of 
primitive forms and a rough material palette, Le Corbusier also 
found various climatic solutions for his building designs in warm 
areas. In this period, Le Corbusier began to be trusted to design 
buildings with high complexity, such as the ‘Centrosoyuz’ in the 
Soviet Union or the ‘Cité de Refuge’ in Paris. One significant 
construction produced during this period was the ‘Cabanon de 
vacances’ summer hut which was designed with an ascetic and 
vernacular approach. This building can be seen as the antithesis of 
his luxury villas in Paris or as the forerunner of the cell unit of the 
‘Unité d’Habitation’.



 Dialektika bentuk karya Le Corbusier bergeser dari 
standarisasi arsitektur yang impersonal menuju aktualisasi gagasan 
regionalisme pada periode ini. Banyak hal yang disinyalir menuntut 
perubahan ini, satu di antaranya adalah Depresi Besar 1929 yang 
memperlambat industri bangunan dan komisi dari sektor privat. 
Dalam masa sulit ini Le Corbusier mengalihkan perhatiannya untuk 
kegiatan C.I.A.M. (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), 
membangun kontak politik dengan para pemangku kekuasaan, 
melakukan studi-studi perancangan kota serta merumuskan 
sistem proporsi ‘Modulor’. Ketertarikan Le Corbusier pada double 
entendres a la Surealisme dan bentuk-bentuk arkais menggantikan 
kejenuhan perancangan purist-nya, sementara kejujuran material 



membangkitkan ingatannya pada Arts & Crafts Ruskinian dan 
kampung halamannya. Selain bermunculannya bentukan primitif dan 
palet material yang kasar, Le Corbusier juga menemukan berbagai 
solusi klimatik untuk rancangan bangunannya di daerah hangat. 
Pada periode ini Le Corbusier mulai dipercaya untuk merancang 
bangunan dengan kompleksitas tinggi seperti ‘Centrosoyuz’ di Uni 
Soviet atau Cité de Refuge di Paris. Satu bentukan penting yang 
dihasilkan pada periode ini adalah gubuk musim panas ‘Cabanon 
de vacances’ yang dirancang dengan pendekatan asketik dan 
vernakular. Bangunan ini dapat dilihat sebagai antitesis dari vila-vila 
mewahnya di Paris ataupun sebagai cikal bakal cell unit dari  
‘Unitè d’Habitation’.



Immeuble Clarté

Geneva, Switzerland 1: 3001932



Immeuble Clarté adalah sebuah gedung apartemen di Jenewa yang dirancang 
oleh Le Corbusier dan Pierre Jeanneret pada tahun 1928 dan dibangun pada 
tahun 1931–32. Bangunan Ini memiliki delapan lantai yang terdiri dari 45 unit 
denah terbuka dengan berbagai konfigurasi dan ukuran. Bangunan ini adalah salah 
satu proyek awal utama Le Corbusier di mana ia mengeksplorasi prinsip-prinsip 
arsitektur modernis pada gedung apartemen dengan ketinggian menengah, yang 
pada akhirnya mengarah pada penemuan prinsip desain Unité d’Habitation.





Centrosoyuz

Moscow, USSR 1: 5001933



Centrosoyuz adalah bangunan pemerintahan Uni Soviet di Moskow yang dirancang 
oleh Le Corbusier dan Nikolai Kolli. Selain menampung kantor untuk 3.500 personel 
bangunan ini juga menyertakan ruang kuliah, restoran dan fasilitas lainnya. Proyek 
ini berawal dari kompetisi yang dimenangkan Corbusier di mana ia menerapkan 
prinsip perancangannya dalam skala besar. Bangunan ini didominasi oleh beton 
bertulang dan batuan vulkanik Kaukasia setebal enam belas inci yang berfungsi 
sebagai dinding insulasi. The Respiration Exacte (sistem ventilasi mekanis) dan  
The Murs Netralistant (dinding netral) menjadi penemuan yang Le Corbusier 
terapkan pada proyek ini untuk menyikapi konteks iklim. 





Suisse Pavilion

Paris, France 1: 3501933



Pada tahun 1930 Le Corbusier ditugaskan merancang asrama untuk menampung 
mahasiswa Swiss di Cité Internationale Universitaire di Paris. Paviliun ini 
dipercayakan kepada Le Corbusier dan Pierre Jeanneret yang pada awalnya 
menolak. Atas desakan Komite Universitas Swiss, mereka akhirnya terjun dan 
mengerjakan paviliun dengan anggaran yang dianggap hanya setengah dari 
yang direncanakan. Le Corbusier berhasil menyikapi anggaran yang ketat untuk 
mengembangkan prinsip desainnya tanpa mengorbankan keindahan ruang. 
Pavillon Suisse hadir sebagai pengembangan dari Villa Savoye dalam skala yang 
lebih besar, lebih hidup dan lebih terhubung dengan kota dan khalayaknya.





Armée du Salut, 
Cité de Refuge

Paris, France 1: 3501933



Cité de Refuge adalah bangunan ketiga yang dirancang Corbuser untuk The 
Salvation Army. Bangunan ini terdiri dari satu blok panjang yang berisi akomodasi 
seluler untuk menampung 500 pengungsi dan fasilitas umum seperti aula, kantin 
dan kantor. Fasad bangunan sudah bermasalah sejak awal karena dirancang 
sebagai kaca tertutup dengan ventilasi paksa yang sulit dikendalikan. Setelah 
Perang Dunia II, Pierre Jeanneret mengawasi perbaikan fasad, penambahan brise 
soleil dan penggantian jendela paviliun atap. Bangunan tersebut adalah salah satu 
perumahan perkotaan pertama Corbusier.





Maison de 
Week-end

Paris, France 1: 751934



Proyek ini dibuat pada tahun 1935 oleh Le Corbusier untuk M. Felix, seorang 
direktur Bank Societe Helfe. Corbusier diminta untuk membuat sebuah rumah 
akhir pekan yang sebisa mungkin tidak mencolok dari pandangan orang. Itulah 
sebabnya Maison de Week-end diletakkan di sudut tapak, tersembunyi  di antara 
pepohonan, dibuat hanya setinggi 2,5 meter dan juga memiliki atap yang dilapis 
oleh rerumputan. 





Immeuble Molitor

Paris, France 1:1001934



Immeuble Molitor adalah sebuah gedung apartemen yang dirancang oleh Le 
Corbusier dan Pierre Jeanneret yang terletak di perbatasan antara kota Paris dan 
komune Boulogne-Billancourt. Le Corbusier bernegosiasi dengan pengembang 
untuk menempati dua lantai teratas bangunannya yang kemudian ia bangun dengan 
biaya sendiri. Pada bangunan ini Corbusier mempertimbangkan untuk memusatkan 
semua kegiatan servis di lantai dasar sehingga melanggar tradisi arsitektur abad 
ke-19 yang biasa meletakkan area tersebut di loteng. Le Corbusier dan istrinya, 
Yvonne Galis tinggal di apartemen ini sampai akhir hayat dari keduanya.





Le Sextant

Les Mathes,  France 1:1001935



Terletak tidak jauh dari Muara Gironde di kota Mathes, vila ini adalah satu dari 
empat proyek Le Corbusier di Poitou-Charentes. Klien dari vila ini, Albin Peyron, 
adalah klien Corbusier yang baru menyelesaikan gedung Salvation Army di Paris. 
Peyron ingin membangun rumah liburan untuk putrinya namun anggarannya sangat 
ketat sehingga tidak mungkin bagi arsitek untuk mengunjungi lokasi baik sebelum 
maupun selama konstruksi. Dengan demikian rumah ini dibuat tanpa pengawasan 
dan dikerjakan oleh kontraktor desa kecil yang jujur dan teliti, dan dengan anggaran 
yang luar biasa terbatas.





Ministry of National 
Education and 
Public Health

Rio de Janeiro, Brazil 1: 4001936



Pada tahun 1936, Menteri Capanema yang bertindak sebagai komite 
pembangunan kantor Kementerian Pendidikan dan Kesehatan Brasil, mengundang 
Le Corbusier ke Rio de Janiero sebagai konsultan untuk meninjau ulang rencana 
proyek tersebut. Desain awal dari bangunan ini dirancang oleh tim arsitek muda 
dari Brasil yang meliputi nama-nama seperti Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, 
Ernâni Vasconcellos, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, dan Oscar Niemeyer. 
Bangunan ini dikenal karena sirip penangkal mataharinya yang dapat digerakkan 
dan merupakan tonggak sejarah dalam pengenalan arsitektur modern di Brasil.





Modulor Man

Sketch1943



Modulor adalah sebuah skala antropometri harmonik yang mengatur elemen 
arsitektur secara proporsional terhadap proporsi matematis tubuh manusia. Le 
Corbusier mengembangkan Modulor Man melalui kajian klasik Manusia Vitruvian 
Leonardo da Vinci, karya-karya Leon Battista Alberti dan juga didasarkan pada 
bilangan Fibonacci dan Rasio Emas. Le Corbusier menggambarkannya sebagai 
“rentang pengukuran harmonis yang sesuai dengan skala manusia, yang berlaku 
universal untuk arsitektur dan hal-hal mekanis”. Modulor digunakan sebagai sistem 
untuk menetapkan sejumlah desain bangunan Le Corbusier yang kemudian 
dikodifikasi ke dalam dua jilid buku.





Mill Owners’ 
Association Building

Ahmedabad, India 1:1001951



Le Corbusier ditugaskan oleh Mill’s Owner Association untuk merancang kantor 
pusatnya di Ahmedabad, India. Dikelilingi oleh ruang terbuka luas, gedung ini cukup 
terpisah dari urban fabric dan memungkinkan arsitek untuk mengusulkan estetika 
modern yang independen. Ketika Corbusier mengerjakan proyek di lingkungan yang 
hangat ini, ia mengembangkan perangkat arsitektur untuk menanggapi konteks iklim 
yang spesifik. Dia mengambil inspirasi dari arsitektur vernakular, meletakan ruang 
yang lebih menjorok dari muka bangunan, menyediakan sirip penangkal matahari, 
dan juga membentuk void besar untuk mengalirkan udara. 





Cabanon 
de vacances

Roquebrune-Cap-Martin, France 1: 501951



Cabanon de vacences adalah rumah musim panas sederhana yang dirancang 
dan dibangun oleh Corbusier di tepian pantai Roquebrune-Cap-Martin. Bangunan 
ini dirancang sebagai hunian asketik dengan dimensi ruang dan perabotannya 
yang minim, yaitu hanya terdapat tempat tidur, meja, dan beberapa kabinet kecil. 
Cabanon dapat dilihat juga sebagai puncak penelitian konsep sel minimal yang 
juga memiliki hubungan konseptual dengan mitos The Primitive Hut. Le Corbusier 
menghabiskan setiap bulan Agustus di kabin kayu sederhana ini  selama 18  tahun 
hingga hari saat ia ditemukan meninggal di tepian pantai Cap-Martin. 





Palace of Justice

Chandigarh, India 1: 2501952



Palace of Justice dibangun sebagai gedung pengadilan umum di Chandigarh. 
Bangunan ini hadir dengan eksterior yang polikromatik dan sirip-sirip penangkal 
matahari juga kolom-kolom serambinya yang monumental. Bangunan ini dilengkapi 
oleh keberadaan permadani sepanjang 650 meter yang diselesaikan dalam lima 
bulan oleh pengrajin India di Kashmir. Palace of Justice adalah satu dari seri 
bangunan institutional berskala besar yang dirancang Corbusier pada 
medio 1950-an.





United Nations 
Headquarter

Manhattan New York, USA 1: 5001952



PBB menugaskan tim arsitek mancanegara untuk berkolaborasi dalam desain 
ini. Wallace Harrison ditunjuk sebagai Direktur Perencanaan, sementara Dewan 
Desain terdiri dari arsitek dan insinyur yang dinominasikan anggota PBB. Hasilnya, 
perpaduan antara skema Le Corbusier dan Oscar Niemeyer diputuskan untuk 
dibangun. Le Corbusier mengusulkan gedung pertemuan terpusat di tengah, namun 
komite lebih menyukai proposal Niemeyer yang memisahkan gedung pertemuan 
dan kantor sekretariat untuk menyisakan plaza besar di tengah tapak. Melalui 
bujukan dari Corbusier, Niemeyer mengizinkan gedung pertemuan untuk mendekat 
ke tengah tapak sambil mempertahankan keberadaan plaza yang mengecil.





Usine Claude 
de Duval

Saint-Dié-des-Vosges, France 1: 2501952



Usine Claude et Duval adalah pabrik kaus kaki yang berlokasi di Saint-Dié-des-
Vosges, Prancis. Bangunan tersebut merupakan satu-satunya bangunan industri 
karya Le Corbusier dan merupakan bangunan pertama yang dirancang dengan 
proporsi Modulor. Area workshop diletakkan pada lantai utama yang memilki  
double height, sementara lantai mezanin mewadahi kantor dan fungsi lainnya. 
Fasad utama bangunan berupa bidang kaca yang dapat memberi pekerja cahaya 
alami sementara brise-soleil dipasang untuk menangkal terik matahari. Di dalamnya, 
terdapat perabotan dan cat berwarna-warni yang kontras dengan bidang- 
bidang beton.





Unité d’Habitation 
(Marseilles)

Marseilles, France 1: 2501952



Unité d’Habitation de Marseilles adalah kontestasi dari model perumahan baru 
untuk mencari keseimbangan di antara ruang privat dan kolektif. Setelah Perang 
Dunia II, kebutuhan akan perumahan berada pada tingkat yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Gedung ini adalah proyek skala besar pertama bagi Corbusier 
yang perlu menampung sekitar 1600 penghuni untuk tinggal, berbelanja, bermain 
dan berkumpul di kota bertaman yang disusun vertikal. Unité d’Habitation pada 
dasarnya adalah “kota di dalam kota” yang baik secara ruang maupun fungsi 
dioptimalkan untuk kehidupan penghuninya.





Unité d’Habitation 
(Marseilles) 

Marseilles, France 1: 201952

LARGE SECTION MODEL



Unite d’ Habitation dirancang agar setiap penghuni dapat memiliki akses yang 
mudah terhadap matahari, taman bermain dan berbagai wadah kegiatan lainnya 
dalam berumah tangga. Karenanya, modul potongan unit kamar dan koridor di 
dalam apartemen ini disusun dengan skema interlocking agar dapat memberikan 
keleluasaan bagi penghuni untuk bergerak melintang menuju dua muka bangunan. 
Selainnya, bangunan ini memiliki organisasi area publik dan privat yang terintegrasi 
sejak di lantai dasar hingga ke teras rooftop. 





Unité d’Habitation 
(Marseilles) 

Marseilles, France 1: 501952

EXPLODED AXO



Satu aspek yang paling penting dari Unité d’Habitation adalah penataan unit-unit 
huniannya. Tidak seperti kebanyakan perumahan yang memiliki koridor “bertumpuk” 
(lorong tunggal dengan unit kamar di kedua sisi), Corbusier merancang setiap unit 
agar dapat menjangkau dua muka bangunan dan dilengkapi ruang tamu dengan 
ketinggian ganda. Konfigurasi ini dapat mereduksi jumlah koridor yang dibutuhkan 
menjadi satu setiap tiga lantainya. Dengan desain ini Le Corbusier tetap mampu 
menempatkan lebih banyak unit secara efisien dan menciptakan ruang dalam hunian 
yang lebih variatif.





Secretariat Building

Chandigarh, India 1: 2001953



Gedung Sekretariat adalah satu dari empat gedung yang direncanakan  
Le Corbusier untuk gedung pemerintahan di Chandigarh, India (hanya tiga yang 
terrealisasi). Bangunan ini berfungsi sebagai kantor pemerintah Punjab dan Haryana 
dan merupakan bangunan terbesar di kompleks Ibu Kota Chandigarh. Gedung ini 
berbentuk blok persegi yang merentang horizontal sepanjang 254 meter dengan 
tinggi 42 meter. Bangunan ini terdiri dari enam blok struktur yang tersambung 
melalui expansion joint dan diakhiri oleh ramps dan sirkulasi vertikal  
di kedua ujungnya. 





1954 –– 2006

PERIOD   IV



 The later period of Le Corbusier’s collection includes 
the magnum opus and works that were only completed after his 
death. The significance of Le Corbusier’s work in this period was 
marked by the construction of ‘Notre-Dame du Haut’, a chapel 
with primitive (and ethical) construction designed using modern 
materials, technology and modern ratio of his findings. In addition 
to the limitations of building technology and the emergency of 
post-World War II reconstruction, he also participated in rolling the 
aesthetics of “le beton brut” along with the ideas of Le Corbusier’s 
Brutalism to England, India or South America. Furthermore, in 
this late period, the city’s design and monumental buildings 
in Chandigarh, India, gradually developed. On the contrary, at 



the beginning of the economic revival and consumerism of the 
western world that had emerged since the 1960s, Le Corbusier 
focused his thoughts on moral and spiritual questions, which 
he answered through various poetic formations and social 
ameliorations of the environment he fostered. Le Corbusier 
remained productive until the end of his life through a series 
of publications, exhibitions, works of art and his built or unbuilt 
architectural works.



 Periode akhir dari kumpulan karya Le corbusier meliputi 
magnum opus dan karya-karya yang baru selesai terbangun setelah 
kematiannya. Signifikansi karya Le Corbusier pada periode ini 
ditandai oleh terbangunnya ‘Notre-Dame du Haut’, sebuah kapel 
dengan bentukan (dan etika) primitif yang dirancang menggunakan 
material, teknologi dan rasio modern temuannya. Selain perihal 
keterbatasan teknologi membangun dan darurat rekonstruksi paska 
Perang Dunia II turut serta menggulirkan estetika “le beton brut’ 
beserta gagasan Brutalisme Le Corbusier sampai ke Inggris, India 
atau Amerika Selatan. Pada periode akhir ini juga rancangan kota 
dan bangunan-bangunan monumental di Chandigarh, India perlahan 
terbangun. Di awal kebangkitan ekonomi dan konsumerisme 



dunia barat yang mencuat sejak dekade 1960 an, Le Corbusier 
justru menitikberatkan pemikirannya pada pertanyaan-pertanyaan 
moral dan spiritual yang ia jawab melalui berbagai bentukan puitis 
dan ameliorasi sosial dari lingkungan yang ia bina. Le Corbusier 
tetap produktif hingga akhir hayatnya melalui rangkaian publikasi, 
pameran, karya seni dan karya arsitekturnya yang terbangun  
maupun yang tidak. 



Notre-Dame 
du Haut

Ronchamp, France 1: 2501955



Notre-Dame du Haut (Bahasa Inggris: Our Lady of the Heights) adalah kapel Katolik 
Roma di Ronchamp, Prancis. Meskipun Notre-Dame du Haut dianggap sebagai 
loncatan radikal dari karya Le Corbusier sebelumnya, ia masih mempertahankan 
prinsip kemurnian, keterbukaan dan nilai-nilai lainnya yang masih relevan. Wujud 
akhirnya menjauh dari estetika mekanistik dan gaya Internasional yang ia nilai sulit 
untuk direalisasikan pada tapak tersebut, sementara pendekatannya desainnya lahir 
dari ketertarikan Le Corbusier terhadap bentuk primitif yang skluptural dan konteks 
bangungan sebagai situs keagamaan yang sakral.





Villa Sarabhai

Ahmedabad, India 1: 2001955



Le Corbusier menciptakan ruang hunian ini dengan menyikapi kondisi aliran angin 
dan ikilim di sekitar tapak – matahari yang terik, temperatur yang lembap serta 
musim hujan yang berganti-ganti. Semua ruangan dirancang untuk membiarkan 
angin mengalir melintasi gedung melalui void. Kolam ditempatkan di depan ruang 
tamu dan searah dengan arah angin, dengan demikian udara panas yang datang 
dari barat daya akan mendingin di atas kolam dan udara yang lebih dingin kemudian 
bergerak masuk melintasi gedung.





Curutchet House

La Plata, Argentina 1:1001955



The Curutchet House adalah sebuah hunian yang ditugaskan oleh Dr. Pedro 
Domingo Curutchet, seorang ahli bedah dari La Plata, Argentina. Desain hunian ini 
meliputi bangunan empat lantai dan memiliki halaman yang memisahkan program 
ruang rumah dan sebuah klinik kecil milik klien. Bangunan ini juga merupakan 
satu dari sedikit bangunan Corbusier yang dibangun menempel pada bangunan 
eksisting sebagai respons harmonis terhadap konteks sejarah. Di bagian tengah 
rumah, terdapat pohon eksisting besar yang dipertahankan dan menjadi bagian 
integral dengan konstruksi rumah yang baru.





Sanskar Kendra

La Plata, Argentina 1: 2001956



Sanskar Kendra adalah museum pendidikan dan kebudayaan yang dibangun di 
Ahmedabad, India.  Bangunan ini dirancang dengan konstruksi pilotis dan diangkat 
sekitar 3,4 meter dari lantai dasarnya. Eksterior bangunan terbuat dari kombinasi 
batu bata ekspos dan beton cetak yang kasar. Skema ruang dan sirkulasi museum 
ini secara garis besar serupa dengan museum rancangan Le Corbusier lainnya, 
yaitu seperti Museum of Unlimited Expansion, National Museum of Western Art 
Tokyo dan juga Government Museum and Art Gallery di Chandigarh.





Villa Shodhan

Ahmedabad, India 1:1001956



Villa Shodhan awalnya dirancang untuk hunian bagi sekretaris Mill Owner’s, 
Surottam Hutheesing. Namun, hasil perancangan tersebut akhirnya dijual kepada 
sesama pemilik pabrik, Shyamubhai Shodhan. Terlepas dari kebutuhan gaya hidup 
dan lokasi bangun yang berbeda, Shodhan memilih untuk mempertahankan desain 
yang lama. Kunci perancangan villa ini terletak pada integrasi elemen alam ke ruang 
dalam dan pengaruh De Stijl yang tercermin dari atap parasol dan denah ruang 
yang plastis. Hal ini juga dapat dilihat melalui bentuk brise-soleil-nya, di mana 
asimetri, fleksibilitas, dan plastisitas terwujud dengan kentara.  





Maison Jaoul

Paris, France 1:1001956



Maison Jaoul adalah sepasang rumah di Neuilly-sur-Seine, sebuah daerah hunian 
kelas atas di pinggiran kota Paris. Bangunan ini dirancang untuk Andre Jaoul 
dan putranya pada tahun 1937, tetapi baru direalisasikan setelah masa perang. 
Programnya rumit dan anggarannya sangat ketat sehingga Corbusier menggunakan 
bahan yang paling umum dan kasar, yaitu batu bata, beton, dan ubin. Modulor 
digunakan untuk menentukan dimensi utama ruang, sementara lantai dan kubah 
diberi lapisan ubin tipis (Catalan Vault) dan dinding disusun dari batu bata yang 
tidak diplester.





Tower of Shadows

Chandigarh, India 1: 2001957



Tower of Shadows adalah satu dari tiga monumen yang dirancang di kota 
Chandigargh. Bangunan ini dirancang untuk mempelajari dan mendemonstrasikan 
pergerakan matahari terhadap desain sebuah bangunan. Monumen ini mendukung 
tesis Le Corbusier dalam mengendalikan masuknya sinar matahari pada empat 
sudut bangunan atau ‘bermain’ dengannya bahkan di negara panas sekalipun untuk 
mendapatkan suhu rendah di dalam ruang. Tower of Shadows dibangun di antara 
Parliament Building dan Palace of Justice dan diletakkan mengikuti sumbu utara-
selatan untuk menginterupsi simetri alun-alun Ibu Kota Chandigarh.





Maison du Brésil

Paris, France 1: 2001958



Maison du Brésil adalah asrama mahasiswa yang terletak di Cité Universite di 
Paris. Bangunan ini dirancang oleh Le Corbusier dan Lúcio Costa untuk siswa dan 
ilmuwan Brasil. Sementara desain awal dan sketsa pertama bangunan digambar 
oleh Lúcio Costa, Le Corbusier kemudian berkolaborasi dengan mengerjakan detail 
penyelesaiannya. Bangunan ini menampilkan tekstur beton kasar dan motif De Stijl 
yang juga diaplikasikan pada seri bangunan Unite d’Habitations. 





National Museum of 
Western Art Tokyo

Tokyo, Japan 1: 2501959



Museum ini dibangun untuk mewadahi koleksi seni dari industrialis Jepang, 
Kojiro Matsukata. Masterplan dan gedung utama museum ini dirancang oleh 
Corbusier dan merupakan satu-satunya bangunannya yagn terbangun di Asia 
Timur. Bangunan ini selesai pada Maret 1959 sebagai simbol dimulainya kembali 
hubungan diplomatik antara Jepang dan Prancis paska Perang Dunia II.  
Le Corbusier meminta tiga murid Jepangnya: Kunio Maekawa, Junzo Sakakura dan 
Takamasa Yoshizaka untuk mengembangkan gambar detil dan 
mengawasi konstruksinya. 





Saint Marie 
de La Tourette

Lyon, France 1:1001960



La Tourette adalah biara Ordo Dominika dan merupakan bangunan terakhir Le 
Corbusier yang diselesaikan di Eropa sebelum ia wafat. Biara ini dirancang untuk 
menampung seratus sel biarawan, ruang-ruang belajar dan fungsi pendukung 
lainnya. Biara ini dibangun untuk menjadi lingkungan hidup swadaya yang dapat 
mengakomodasi gaya hidup spiritual dan asketik. Bentuk struktural bangunan 
didominasi oleh material beton bertulang dengan permukaan kaca bergelombang 
yang dirancang khusus oleh komposer Iannis Xenakis.





Palace of Assembly

Chandigarh, India 1: 2501962



Palace of Assembly adalah gedung legislatif yang merupakan bagian dari kompleks 
Ibu Kota Chandigarh. Bangunan ini memliki ruang pertemuan melingkar, forum, 
serta rangkaian sirkulasi bebas tangga. Le Corbusier percaya bahwa “arsitektur 
adalah sirkulasi”, dan istana ini dirancang untuk mendorong pergerakan orang 
dan gagasan. Langit-langit yang tinggi membuat ruangan terasa luas, sementara 
keberadaan ramps membuat transisi antar lantai jadi lebih mudah. Le Corbusier 
juga merancang pintu masuk artistik yang dilapis bidang-bidang enamel dan 
diterbangkan langsung dari Paris.





Carpenter Center 
for Visual Arts

Cambridge, Massachusetts 1: 2001963



Carpenter Center adalah satu-satunya bangunan yang dirancang utuh oleh Le 
Corbusier di Amerika Serikat. Le Corbusier mendesainnya dengan bantuan 
Guillermo de la Fuente dan Josep Lluís Sert, yang saat itu menjabat sebagai dekan 
Harvard GSD. Le Corbusier ingin menggiring masuk pejalan kaki di lingkungan 
Harvard melalui ramps-nya yang landai yang perlahan akan mengarah menuju 
bagian tengah bangunan di mana kegiatan artistik terkonsentrasi. Carpenter 
Center menaungi berbagai ruang studio dan galeri bagi siswa untuk bekerja dan 
memamerkan karya seni mereka.





Open Hand 
Monument

Chandigarh, India 1:1001964



The Open Hand adalah monumen yang mewakili simbol pemerintah Chandigarh 
dan melambangkan pesan “tangan untuk memberi dan tangan untuk menerima; 
perdamaian dan kemakmuran dan persatuan umat manusia”. Ukurannya mencapai 
26 meter dan memiliki struktur logam dengan baling-baling berbobot 50 ton yang 
dirancang untuk dapat berputar dengan bantuan angin. Dalam suratnya kepada 
Nehru, Le Corbusier mengungkapkan bahwa bentuk emblematik monumen ini juga 
dapat menjadi simbol bagi Gerakan Non Blok yang tengah diperjuangkan oleh 
Nehru dan pemimpin negara terkait lainnya.





Maison de la Culture 
de Firminy-Vert

Firminy, France 1: 2001965



Maison de la Culture dibangun di bekas tambang batu bara di daerah Firminy-
Vert, Prancis. Atapnya diikat ke tengah bangunan dengan sistem kabel sehingga 
memberikan kesan kubah yang terbalik. Bangunan ini membentang  sepanjang 
110 meter dengan lebar 14 meter dan diatur dalam tiga tingkat terpisah. Komposer 
Iannis Xenakis turut merancang bukaan jendela dengan ukuran dan warna bervariasi 
yang memberikan nuansa musikal pada fasad. Di dalam, perabotan yang dibuat 
Pierre Guariche seperti kursi lipat dan kabinet kantor hingga kini masih berfungsi.





Chandigarh 
Masterplan

Chandigarh, India 1: 30001965



Pemerintah India menugaskan pembangunan ibukota Punjab yang disebut 
Chandigarh untuk memproyeksikan kemajuan India baru. Masterplan yang 
dikembangkan Le Corbusier dari rancangan awal Albert Mayer ini akhirnya selesai 
pada tahun 1965. Modifikasi masterplan baru ini menekan 6.908 hektar rancangan 
Mayer menjadi 5.380 hektar, meningkatkan kepadatan kota sebesar 20% 
sementara pada dasarnya tetap menggunakan prinsip Garden City Movement. 
Penekanannya pada ruang hijau yang luas antara jalan dan bangunan mengingatkan 
konsep Ville Radieuse dengan pencakar langit yang digantikan oleh monumen, 
infrastruktur publik dan bangunan pemerintahan. 





Chandigarh College 
of Architecture

Chandigarh, India 1: 2501965



Dalam penataan bangunan perguruan tinggi ini, studio dan ruang-ruang kelas 
dikumpulkan di sekitar taman tengah yang lantas menjadi plaza bersama. Desain 
atap kubah yang sering muncul pada bangunan Le Corbusier dibuat terbalik pada 
rancangan ini untuk membuka sisi-sisi bangunan terhadap akses cahaya dan udara. 
Material batu bata ekspos yang banyak ditemukan di bangunan umum di India 
mendominasi permukaan dinding agar bangunan ini lebih terlihat membaur dan tidak 
mencuri perhatian dari bangunan-bangunan pemerintahan di  kompleks ibu kota.





Bâtiments de 
l’écluse - Tower

Niffer, France 1:1501965



Menara pintu air ini terletak di persimpangan antara sungai Rhône dan terusan 
sungai Rhine. Le Corbusier sendiri tidak terlibat dalam pekerjaan infrastruktural 
pintu air namun merancang dua bangunan pendukung yang berada di sekitarnya; 
yang pertama struktur menara yang menaungi stasiun penjaga kunci dan ruangan 
instalasi mekanis, sementara yang kedua adalah bangunan untuk kantor bea cukai, 
pusat navigasi, ruang personel dan ruang-ruang teknis lainnya. 





Le Corbusier’s 
Grave

France 1:151965



Pada tahun 1957, istri Le Corbusier, Yvonne Gallis meninggal dunia. Untuk 
menghormatinya, Le Corbusier membangun sebuah makam di Roquebrune-Cap-
Martin, sebuah tempat istimewa yang sangat dihargai oleh pasangan itu. Di bagian 
kanan makam, Le Corbusier menaruh batu silinder putih yang murni, cangkang-
cangkang kerang dan salib istrinya sebagai makam untuknya. Di sebelah kiri makam 
Yvonne, Le Corbusier menyiapkan tempat khusus untuk makamnya sendiri dengan 
bentuk batu nisan berenamel warna-warna cerah yang dihiasi oleh batuan dan 
tanaman hijau Mediterania.





Chandigarh 
Museum

Chandigarh, India 1: 2001967



Chandigargh Government Museum & Art Gallery di India telah dirancang sejak 
tahun 1952 dan akhirnya selesai pada tahun 1968, tiga tahun setelah Le Corbusier 
wafat. Bangunan ini adalah salah satu dari tiga museum yang dirancang oleh  
Le Corbusier dengan skema yang serupa, di mana dua yang lainnya adalah Sanskar 
Kendra di Ahmedabad dan National Museum of Western Art di Tokyo.





Pavillion 
Le Corbusier

Zurich, Switzerland 1:1001967



Heidi Weber, seorang desainer interior yang sukses, menugaskan bangunan 
museum ini untuk menampung beragam karya-karya Le Corbusier. Museum ini 
adalah salah satu bangunan terakhir yang sempat dirancang oleh Le Corbusier 
sebelum kematiannya pada tahun 1965. Dikenal melalui atap parasol besar yang 
menggantung dan motif De Stijl di sepanjang fasadnya, bangunan ini sedikit 
berbeda karena penggunaan konstruksi baja, bidang kaca dan plat enamel 
berwarna yang dominan. Pada tahun 2016 kota Zurich mengubah nama Heidi 
Weber Museum ini menjadi Pavillon Le Corbusier. 





Firminy-Vert 
Stadium

Firminy, France 1: 4001968



Pekerjaan Stadion yang telah dirancang sejak tahun 1954 ini tidak dimulai sampai 
tahun 1966, dan berakhir pada tahun 1968. Setelah kematian Le Corbusier pada 
tahun 1965, Fernand Gardien dan André Wogenscky bertanggung jawab untuk 
mengelola proyek berdasarkan rancangan awal Le Corbusier. Awalnya bangunan ini 
dirancang dengan kapasitas 5000 orang di mana 1000 kursi di antaranya tertutup 
atap, namun, pada praktiknya stadion ini hanya dapat menampung 3,800 orang 
dengan 500 kursi yang terlindung atap. 





Saddam Hussein 
Gymnasium /
Bagdhad Gymnasium

Baghdad, Iraq 1: 2501980



Baghdad Gymnasium (sebelumnya disebut Gymnasium Saddam Hussein) 
ditugaskan oleh Raja Faisal II kepada Le Corbusier untuk digunakan pada 
Olimpiade 1960. Banyak ide yang dieksplorasi untuk perancangan gymnasium ini 
termasuk mengenai kegunaan alternatifnya sebagai gedung konser. Bangunan post-
mortem ini disisihkan untuk waktu yang lama dari pembahasan karya Le Corbusier 
karena banyak yang mengira bangunan ini telah diubah sedemikian rupa hingga 
akhirnya sejumlah besar gambar ditemukan kembali dan membuktikan bahwa 
gymnasium ini seutuhnya buah perancangan Le Corbusier.





Church at Firminy

Firminy, France 1: 2002006



Saint-Pierre adalah karya besar terakhir Le Corbusier yang mulai dibangun pada 
tahun 1973 dan selesai pada tahun 2006, empat puluh satu tahun setelah 
kematiannya. Bangunan ini diselesaikan oleh arsitek Prancis José Oubrerie, 
yang merupakan murid dari Le Corbusier selama bertahun-tahun. Bangunan 
ini merupakan bangunan setelah Notre-Dame du haut yang dibangun dengan 
bentuk atap hiperbolik-paraboloid. Gereja ini memiliki pengalaman interior yang 
istimiewa dengan keberadaan cahaya alami yang masuk melalui skylight dan melalui 
serangkaian bukaan yang merupakan referensi langsung konstelasi bintang Orion. 







LE CORBUSIER
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 Le Corbusier, or Charles-Édouard Jeanneret (6 October 
1887 – 27 August 1965), was an architect, painter, urban planner, 
writer, and one of the pioneers of the modern architectural 
movement. Le Corbusier was born in La Chaux-de-Fonds, 
Switzerland and became a French citizen in 1930. Over the 
approximately six decades of his career, he has built his design 
works in Europe, Japan, India, Africa, and North and  
South America.

 Le Corbusier’s main works include designing private villas, 
and government buildings, to mass social housing projects. His 
radical ideas, designs and writings not only dwell in the realm of 



architecture but also question the concept of modern life, which 
was equipped with systems, modules and formulations of his 
findings.

 More than fifty years after his death, Le Corbusier still 
exerts influence and builds discourse on his ideas and building. 
Moreover, his engagement with the industrial, artistic, political 
and sociological dimensions of the architectural and urban realms 
– along with his well-documented records and archives – have 
placed him significantly as a subject of interdisciplinary debate 
that remains relevant for many generations to come.



 Le Corbusier atau Charles-Édouard Jeanneret (6 Oktober 
1887 – 27 Agustus 1965), adalah seorang arsitek, pelukis, 
perencana kota, penulis, dan salah satu pelopor pergerakan 
arsitektur modern. Le Corbusier lahir di La Chaux-de-Fonds, Swiss 
dan menjadi warga negara Prancis pada tahun 1930. Selama 
kurang lebih enam dekade perjalanan karirnya, ia telah membangun 
karya perancangannya di Eropa, Jepang, India, Afrika, serta Amerika 
Utara dan Selatan.

Karya-karya utama Le Corbusier meliputi perancangan vila pribadi, 
bangunan pemerintahan hingga proyek perumahan sosial massal. 
Gagasan, desain dan tulisannya yang radikal tidak hanya berkutat 



dalam ranah arsitektur, namun juga menyoal konsep kehidupan 
modern yang dilengkapi dengan sistem, modul dan formulasi 
temuannya.

 Lebih dari lima puluh tahun setelah kematiannya,  
Le Corbusier masih menerapkan pengaruh dan membangun 
diskursus dari ide-ide dan bangunannya. Keterlibatannya dengan 
dunia industri, seni, politik dan dimensi sosiologis di ranah arsitektur 
dan perkotaan–bersamaan dengan catatan dan arsipnya yang 
terdokumentasi dengan baik–menempatkannya secara signifikan 
sebagai subyek perdebatan lintas disiplin yang tetap relevan bagi 
banyak generasi setelahnya. 



Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) began as  

Selasar Seni Sunaryo, the realization of Sunaryo’s 

long standing dream to contribute to, and support, the 

development of Fine Arts in Indonesia. Selasar Sunaryo 

Art Space (SSAS) aims to support the development of arts and culture, as well as 

contribute to sustainable cultural infrastructures in Indonesia. It arranges programs 

with a focus on the visual arts, cultural activities, and educational arts programs for 

the public. SSAS initiates opportunities for both local and international cooperation 

and network with artists, curators, critics, researchers, conservators, art foundations, 

museums, galleries, artist initiatives, etc. who have concerns toward developing public 

education through art and cultural activities in Indonesia. 



In the second half of 2022, Selasar Sunaryo Art Space 

opens a temporary space called Selasar Pavilion (Selasar 

Pav). The construction of this new space was sparked by 

the idea of   creating an exhibition of Le Corbusier’s Maquettes by Nenun Ruang, and 

the support of Selasar’s family and friends working together for a mission in public 

education. Expectantly this exhibition will fulfill our dream of making Selasar Pav a 

shared learning space in design, architecture, and crafts.



Nenun Ruang is an educational platform 

about architecture and design based on 

the diversity and richness of culture and 

context in Indonesia. Nenun Ruang aims 

to invite, collaborate, discuss and disseminate knowledge, skills, and 

critical discourses about architecture in Indonesia. With one great hope 

that through Nenun Ruang, progressive, creative, and open architectural 

education will spread wider and livelier in Indonesia.
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Trim & Fold is a design and printmaking studio based in Bandung, Indonesia. Started to  
sail the ship and anchored in craftmanship. Focus on unique, hi-quality of tangible materials 
such as paper, acrylic, leather and looking for any other materials. #materialmatter

I   @trimandfold
E  trimandfold@gmail.com




