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AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  DDAANN  PPAASSCCAA  MMOODDEERREENN  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEDDEELLAAPPAANN  ––  TTAATTAAPP  MMUUKKAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  

SSUUMMBBAANNGGAANN  NNEEGGAARRAA--NNEEGGAARRAA  DDUUNNIIAA  
II NNGGGGRRIISS  RRAAYYAA  ((GGRREEAATT  BBRRII TTAAII NN));;  PPEERRAANNCCIISS;;  BBEELLAANNDDAA;;  JJEERRMMAANN;;  SSWWIITTZZEERRLLAANNDD;;  

SSWWEEDDII AA;;  DDEENNMM AARRKK;;  FFII NNLLAANNDDIIAA;;  II TTAALLII AA;;  BBRRAAZZIILL;;  AAMMEERRIIKKAA  SSEERRII KKAATT  

  IINNGGGGRRIISS  RRAAYYAA  ((GGRREEAATT  BBRRIITTAAIINN))  

II nnggggrr iiss  RRaayyaa  AAbbaadd  2200,,  AArrtt  NNoovveeaauu  ––   PPeerraanncciiss,,  BBeellggiiaa,,   JJuuggeennddssttii ll   ––   JJeerrmmaann,,  

SSeezzeessssiioonn  sseebbaaggaaii  vv aarr iiaann  ––   AAuussttrr iiaa,,  SSttii llee  LLiibbeerrttyy  ––   II ttaalliiaa,,  ddaann  MM ooddeerrnniissmmoo  ––   

SSppaannyyooll     bbuukkttii  bbeerrkkeemmbbaannggnnyyaa  bbiibbiitt--bbiibbiitt  AAMM ..  DDii  II nnggggrr iiss  bbeerrkkeemmbbaanngg  mmeellaalluuii  

ppaarraa  ttookkoohhnnyyaa  WWiill ll iiaamm  MM oorrrr iiss,,  CCFFAA  VVooyysseeyy,,  ddaann  CChhaarr lleess  RReennnniiee  MM aacckkiinnttoosshh..  

AArrtt  NNoovv eeaauu  ––  GGaayyaa  ddeekkoorraassii  ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr   ddaann  sseennii  tteerraappaann..  BBeerrkkeemmbbaanngg  

sseeccaarraa  pprr iinnssiipp  ddii  PPeerraanncciiss  ddaann  BBeellggiiaa  ssaammppaaii  ddeennggaann  aakkhhiirr   aabbaadd  1199..  

KKaarraakktteerr iissttiikk  ::  bbeennttuukk--bbeennttuukk  oorrggaanniikk  ddaann  ddiinnaammiikk,,  ddeessaaiinn  lleennggkkuunngg,,  ddaann  ggaarr iiss--

ggaarr iiss  bbeebbaass  mmeennggaalliirr ..  

MM oorrrr iiss  ++  ppaarraa  ppeennggiikkuuttnnyyaa     RRaannccaannggaann  mmeelluuaass  ::  PPeerruummaahhaann  ––   SSeennii  TTeerraappaann  ++  

DDeekkoorraassii  II nntteerr iioorr   RRuummaahh  TTiinnggggaall  ((KKaallii  ppeerrttaammaa  mmeennggoorrggaanniissaassiikkaann  rruummaahh  

ttiinnggggaall  sseeccaarraa  ffuunnggssiioonnaall..  TTiiddaakk  mmeennssuubboorrddiinnaatt  iinntteerr iioorr   tteerrhhaaddaapp  kkoonnsseeppssii  

bbeennttuukk  ttrraaddiissiioonnaall     mmeemmbbeerr ii  sseettiiaapp  rruuaanngg  ::  ppoossiissii  ++  bbeennttuukk  ++  uukkuurraann  sseessuuaaii  

ddeennggaann  kkeegguunnaaaannnnyyaa..  PPeekkeerr jjaaaann  MM oorrrr iiss  tteerr iinnssppiirraassii  oolleehh  pprrootteess  mmeellaaww aann  

ddaammppaakk  nneeggaattiiff  iinndduussttrr iiaalliissaassii  nnaammuunn  ddaallaamm  mmeerreeaalliissaassiikkaann  iiddee--iiddee  bbaarruu  bbeelluumm  

mmeemmaannffaaaattkkaann  kkeesseemmppaattaann  yyaanngg  ddiittaaww aarrkkaann  oolleehh  iinndduussttrr ii..  

PPeennggaarruuhh  WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss,,  EErr iicchh  MM eennddeellssoohhnn,,  ddaann  MM aarrcceell  BBrreeuueerr   ––   11993311  bbeerrddiirr ii  

kkeelloommppookk  MM AARRSS  ==  aassoossiiaassii  aarrssiitteekk  mmuuddaa  II nnggggrr iiss  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  CCII AAMM ..  

BBeebbeerraappaa  ttaahhuunn  kkeemmuuddiiaann  WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss  ++  EErr iicchh  MM eennddeellssoohhnn  ++  MM aarrcceell  BBrreeuueerr   

mmeerraassaa  ttiiddaakk  ddaappaatt  bbeerrttaahhaann  ddii  JJeerrmmaann  kkaarreennaa  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  SSoossiiaalliissmmee  

NNaassiioonnaall     ppiinnddaahh  kkee  II nnggggrr iiss     ppeennggaarruuhh  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  ppaarraa  aarrssiitteekk  II nnggggrr iiss..  

RReeff rreesshh::  WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss  ––   mmaasstteerr   aarrssiitteekkttuurr   mmooddeerreenn  ppeennddiirr ii  BBaauuhhaauuss;;  EErr iicchh  

MM eennddeehhllssoohhnn  ––   ttookkoohh  aarrssiitteekkttuurr   mmooddeerreenn  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  kkoonnsseepp  

eekksspprrssiioonniissmmeennyyaa..  

MMaaxxwweellll  FFrryy  DDaann  OOwweenn  WWiilllliiaammss  ––  GGeedduunngg  AAMM   ddii  II nnggggrr iiss  ssaannggaatt  ddiippeennggaarruuhhii  

oolleehh  aarrssiitteekkttuurr   kkoonnttiinneennttaall  yyaanngg  kkuuaatt..  AAddaappuunn  ttookkoohh--ttookkoohhnnyyaa  aaddaallaahh  MM aaxxww eellll  

FFrryy  ddaann  SSiirr   OOww eennss  WWiill ll iiaammss  yyaanngg  ddiijjuulluukkii  AAuugguussttee  PPeerrrreett  II nnggggrr iiss  RRaayyaa..    

II ddee  KKoottaa  SSaatteelliitt  ––  AAkkhhiirr   11993300--aann     tteekkaannaann  tteerrhhaaddaapp  aakkttiivv iittaass  ggeedduunngg  aakkiibbaatt  

ppeeppeerraannggaann,,  aakkaann  tteettaappii  jjuussttrruu  ddiimmuullaaiinnyyaa  ssttuuddii  iinntteennssiiff   yyaanngg  ddaappaatt  mmeennjjaaddii  

ssoolluussii  ppaaddaa  ssaaaatt  ppeeppeerraannggaann  bbeerraakkhhiirr   ::  RReekkoonnssttrruukkssii  KKoottaa--kkoottaa  yyaanngg  HHaannccuurr ..  

II nnggggrr iiss  mmuullaaii  mmeemmpprroodduukkssii  ccoonnttoohh--ccoonnttoohh  pprraakkttiiss  ssoolluussii  mmaassaa  ddeeppaann  bbeerruuppaa  

pprr iinnssiipp--pprr iinnssiipp  ppeerreennccaannaaaann  kkoottaa  ddaann  ww iillaayyaahh..  KKoonnsseepp  BBaarruu  KKoottaa  SSaatteelliitt     

II nnggggrr iiss  SSeellaattaann,,  mmeenneerraappkkaann  pprr iinnssiipp--pprr iinnssiipp  ::  AAssrraammaa  ttiiddaakk  ddiicciippttaakkaann  bbaaggii  

mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  bbeekkeerr jjaa  ddii  kkoottaa--kkoottaa  tteerrddeekkaatt  sseeppeerrttii  LLoonnddoonn     sseell ff --

ccoonnttaaiinneedd  oorrggaannii ssmmss  ((tteerrddiirr ii  aattaass  sseeggaallaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiippeerr lluukkaann  oolleehh  

mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  ssuuaattuu  kkeehhiidduuppaann  kkoottaa))  ::  rruummaahh  ++  ssaarraannaa  bbeekkeerr jjaa  ++  rruuaanngg  

hhiiii jjaauu  uunnttuukk  rreekkrreeaassii  ++  sseekkoollaahh  ddaann  ppuussaatt--ppuussaatt  kkeebbuuddaayyaaaann..  PPaaddaa  ssaaaatt  yyaanngg  
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ssaammaa  ssttrruukkttuurr   ssoossiiaall  mmuullaaii  bbeerruubbaahh     mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  ppeekkeerr jjaa  ddii  ppeerruussaahhaaaann  

bbeessaarr   ++  kkeecciill     ppeennggrraajjiinn,,  ppeekkeerr jjaa  kkaannttoorraann,,  gguurruu  ddaann  ppaarraa  pprrooffeessiioonnaall..  

DDeessaaiinn  SSeekkoollaahh  II nnggggrr iiss  ––   GGeedduunngg  sseekkoollaahh  ddii  II nnggggrr iiss     ssaallaahh  ssaattuu  ccoonnttoohh  kkaarryyaa  

AAMM   II nnggggrr iiss  yyaanngg  mmeennccaappaaii  ppoossiissii  ppuunnccaakk..  GGeedduunngg  sseekkoollaahh     mmaassaallaahh  

ppeennddiiddiikkaann  ddaann  ttiiddaakk  tteerr llaalluu  mmeennjjaaddii  mmaassaallaahh  aarrssiitteekkttuurraall..  BBaaggii  II nnggggrr iiss  ggeedduunngg  

sseekkoollaahh  yyaanngg  ddiissuukkaaii     TTiippee  PPaavv iill iioonn  ddaann  bbuukkaann  ggeedduunngg--ggeedduunngg  bbeerr llaannttaaii  

bbaannyyaakk     mmeemmbbeerr ii  kkeesseemmppaattaann  mmeennggkkoommbbiinnaassiikkaann  ppeennggaajjaarraann  aannttaarraa  rruuaanngg  

kkeellaass  ++  rruuaanngg  tteerrbbuukkaa..  

FFeesstt iivvaall  II nnggggrriiss  ––   11995511,,  FFeessttiivv aall  II nnggggrr iiss..  MM eesskkiippuunn  bbuukkaann  eekkssiibbiissii  dduunniiaa  nnaammuunn  

mmeerruuppaakkaann  uuppaayyaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrssaattuukkaann  ssttookk--ssttookk  aarrttiissttiikk     ppeennccaappaaiiaann  

bbaannggssaa..  SSppiirr iitt     EEkkssppeerr iimmeenn  ++  PPeennccaarr iiaann  kkeemmuunnggkkiinnaann  bbaarruu  ==  mmeennggggeesseerr   ssiikkaapp  

kkoonnsseerrvv aattiiff  yyaanngg  kkuuaatt..  AAMM   ddiiaannggggaapp  bbeerrhhaassiill     ddiitteerr iimmaa  sseeccaarraa  uummuumm  ddii  

bbeebbaarraappaa  nneeggaarraa  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  mmeennggaaddooppssii  ssiikkaapp  kkoonnsseerrvv aattiiff  yyaanngg  

cceennddeerruunngg  eekklleekkttiiss..  

  PPEERRAANNCCIISS  ((FFRRAANNCCEE))  

EEnnggiinneeeerr––AArrcchhiitt eecctt ss  AAbbaadd  2200  ––   AAbbaadd  2200  PPeerraanncciiss  ==  II nnggggrr iiss  ddaallaamm  hhaall  

ssuummbbaannggaann  ppeerrttaammaa  ppaarraa  aarrssiitteekk  ddaann  iinnssiinnyyuurr   uunnttuukk  mmeemmaannttaappkkaann  aarrssiitteekkttuurr   

kkoonntteemmppoorreerr   ==  kkiiww aarr ii..  MM eettooddaa  pprroodduukkssii  bbeessii  ++  bbaajjaa     yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  ddii  

II nnggggrr iiss  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  ppaarraa  iinnssiinnyyuurr   PPeerraanncciiss  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkoonnssttrruukkssii  

yyaanngg  kkookkoohh  uunnttuukk  jjeemmbbaattaann  ++  ddeeppaarrttmmeenntt  ssttoorree   ++  tteemmppaatt  ppaammeerraann..  SSaaaatt  iittuu  

aarrssiitteekkttuurr   PPeerraanncciiss  ddiiddoommiinnaassii  oolleehh  eekklleekkttiissiissmmee..  

AAuugguussttee  PPeerrrreett  GGuurruu  AArrssiitteekkttuurr   PPeerraanncciiss  ––   AArrssiitteekkttuurr   ++  MM aatteerr iiaall  BBaarruu     

kkeemmuunnggkkiinnaann  kkrreeaattiiff  ppeerrttaammaa  kkaallii  ddiippeerrkkeennaallkkaann  oolleehh  AAuugguussttee  PPeerrrreett..  CCoonnttoohh  ::  

HHeennrr ii  LLaabbrroouussttee     mmeenngggguunnaakkaann  bbeessii  uunnttuukk  ssaallaahh  ssaattuu  kkaarryyaannyyaa  ::  ppeerrppuussttaakkaann  

SStt..  GGeennvv iieevvee..  MM uurr iiddnnyyaa  AAnnaattoollee  ddee  BBaauuddoott     mmeellaannjjuuttkkaann  ppeekkeerr jjaaaann  gguurruunnyyaa  

++  ssaallaahh  ssaattuu  yyaanngg  ppeerrttaammaa  kkaallii  mmeemmppeerrkkeennaallkkaann  bbeettoonn  bbeerrttuullaanngg  ddaallaamm  

aarrssiitteekkttuurr ..  DDeemmiikkiiaann  ppuullaa  ::  LLaammbboott  ++  CCooiiggnneett  ++  MM oonniieerr   ++  HHeennnneebbiiqquuee  ++  

FFrreeyyssssiinneett     ttookkoohh--ttookkoohh  yyaanngg  mmeemmuullaaii  ppeenngggguunnaaaann  bbeettoonn  bbeerrttuullaanngg  uunnttuukk  

ggeedduunngg  ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii..  BBeebbeerraappaa  ttaahhuunn  kkeemmuuddiiaann  AAuugguussttee  PPeerrrreett  ssaallaahh  ssaattuu  

ppeerr iinnttiiss  AAMM      kkoonnsseepp  aassiitteekkttuurr   yyaanngg  ddiippeennggaarruuhhii  ddeennggaann  ssaannggaatt  kkuuaatt  oolleehh  

pprreesseeddeenn  kkllaassiikk..  KKaarryyaa  tteerraakkhhiirr   ::  aarrssiitteekkttuurr   bbeettoonn  yyaanngg  mmoonnuummeennttaall..  

AAtteell ii eerr   MM iill iikk  LLee  CCoorrbbuussiieerr   ddaann  PPeennggaarruuhhnnyyaa  YYaanngg  MM eenndduunniiaa  ––   SSaallaahh  ssaattuu  mmuurr iidd  

AAuugguussttee  PPeerrrreett     LLee  CCoorrbbuussiieerr   ++  aatteelliieerrnnyyaa  ddii  PPaarr iiss..  SSeeppeerrttii  hhaallnnyyaa  BBaauuhhaauuss     

ssaallaahh  ssaattuu  ssuummbbeerr  kkuunnccii  tteerrbbeennttuukknnyyaa  ppeerrggeerraakkaann  mmooddeerreenn..  LLee  CCoorrbbuussiieerr   

mmeemmppeerroolleehh  ppeekkeerr jjaaaann  ddii  lluuaarr  PPeerraanncciiss     II nnddiiaa  ++  bbuuddaayyaannyyaa  yyaanngg  ccuukkuupp  ttuuaa..  

CChhaannddiiggaarrhh  ::  PPrrooyyeekk  ppeerrmmuukkiimmaann  bbaaggii  115500..000000  ppeenndduudduukk  ddii  II bbuu  KKoottaa  bbaarruu  

PPuunnjjaabb..  HHaall  iinnii  ssaannggaatt  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  ddiillaakkuukkaann  ddii  EErrooppaa  ((sseelluukk  bbeelluukk  tteennttaanngg  LLee  

CCoorrbbuussiieerr   ddaappaatt  ddiill iihhaatt  ppaaddaa  ppeerrkkuulliiaahhaann  sseebbeelluummnnyyaa))..  

RRaassiioonnaalliissaassii  ddaann  PPrreeffaabbrr iikkaassii  ––   PPeemmbbaanngguunnaann  kkeemmbbaallii  kkoottaa  sseetteellaahh  PPDD  II II   lleebbiihh  

tteerr ll iihhaatt  ddiibbaannddiinnggkkaann  nneeggaarraa--nneeggaarraa  llaaiinn  EErrooppaa..  RRaassiioonnaalliissaassii  ::  pprr iinnssiipp--pprr iinnssiipp  

eekksspprreessii  yyaanngg  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ppeerrbbeeddaaaann  rruuaanngg  ddaallaamm  tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  

ffaassaaddeennyyaa..  PPrreeffaabbrr iikkaassii  ::  EElleemmeenn--eelleemmeenn  ffaassaaddee  bbeerruuppaa  eelleemmeenn  pprreeffaabbrr iikkaassii     

tteettaapp  ddaappaatt  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppeerrbbeeddaaaann  rruuaanngg  ddaallaamm..  

AArrssiitteekk  PPeerraanncciiss  DDii  AAffrr iikkaa  UUttaarraa  ––   AArrssiitteekk--aarrssiitteekk  PPeerraanncciiss  ddii  AAffrr iikkaa  UU ttaarraa  sseebbaaggaaii  

nneeggaarraa  kkoolloonnii     mmeennggeemmbbaannggkkaann  aarrssiitteekkttuurr   yyaanngg  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  kkoonnddiissii--

kkoonnddiissii  rreeggiioonnaall  tteerr iittoorr ii  tteerrsseebbuutt..  
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  BBEELLAANNDDAA  ((NNEETTHHEERRLLAANNDDSS  AATTAAUU  HHOOLLLLAANNDD))  

BBeerr llaaggee  ––   HHeennddrr iikk  PPeettrruuss  BBeerr llaaggee,,  kkaarryyaa--kkaarryyaa  bbeessaarrnnyyaa     ttaannddaa  ddiimmuullaaiinnyyaa  

AAMM   ddii  BBeellaannddaa..  SSaallaahh  ssaattuu  bbaanngguunnaannnnyyaa     bbeelliiaauu  bbeerrppaalliinngg  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  

llaannggggaamm  iimmiittaassii  ++  mmeenngghhaarrggaaii  mmaatteerr iiaall  ++  iinntteeggrr iittii  ++  ssiimmpplliissiittii  ++  nniillaaii  bbeennttuukk--

bbeennttuukk  sstteerreeoommeettrr iikk  ==  ssttrr ii cctt  rraattii oonnaall ii ssmm..  MM eesskkiippuunn  bbeelliiaauu  ttiiddaakk  bbeerrkkeecciimmppuunngg  

llaannggssuunngg  ddaallaamm  ppeerrggeerraakkaann  mmeennuujjuu  aarrssiitteekkttuurr   aabbaadd  2200  nnaammuunn  ppeennggaarruuhhnnyyaa  

ttiiddaakk  ddaapptt  ddiihhiinnddaarr ii..  

TThhee  SScchhooooll  OOff  AAmmsstteerrddaamm  ddaann  DDee  SSttiijj ll  ––   11991100,,  bbeerrddiirr ii  SScchhooooll   ooff   AAmmsstteerrddaamm     

mmeenneennttaanngg  BBeerr llaaggee  ddaallaamm  hhaall  ssttrr ii cctt  rraattii oonnaall ii ssmm  nnaammuunn  tteettaapp  mmeennggaaddooppssii  

ddeettiill--ddeettiillnnyyaa  tteerruuttaammaa  yyaanngg  mmeennoollaakk  eekklleekkttiissiissmmee..  PPeenneekkaannaann  ::  MM eennccaarr ii  

bbeennttuukk--bbeennttuukk  bbaarruu  ++  eekkssttrraavvaaggaann..  BBeennttuukk  eekkssttrraavvaaggaann     tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  kkaarryyaa--

kkaarryyaa  DDee  SSttiijj ll,,  aakkaann  tteettaappii  kkaarreennaa  ddiikkoonnddiissiikkaann  oolleehh  ppeerrkkeemmbbaannggaann  sseejjaarraahh  ddaann  

kkeebbuuttuuhhaann..  PPeerrbbeeddaaaann  TThhee  SScchhooooll   ooff   AAmmsstteerrddaamm  ddaann  DDee  SSttii jj ll ,,  DDee  SSttii jj ll   lleebbiihh  

mmeennccaarr ii  eelleemmeenn--eelleemmeenn  oobbjjeekkttiiff  uunnttuukk  bbaahhaassaa--bbaahhaassaa  aarrssiitteekkttuurr   bbaarruunnyyaa  ++  

kkoonnsseepp--kkoonnsseepp  rruuaanngg  yyaanngg  mmeennoollaakk  bbeennttuukk  kkoottaakk  ++  lleebbiihh  mmeennyyuukkaaii  iinntteerreellaassii  

aannttaarraa  rruuaanngg  ddeennggaann  vv oolluumm  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..  

JJjjpp  OOuudd  ––   BBeellaannddaa     aarreennaa  eekkssppeerr iimmeenn  bbaaggii  AAMM ..  JJJJPP  OOuudd     mmeerraannccaanngg  

ppeerruummaahhaann  ddeennggaann  kkoonnsseepp--kkoonnsseepp  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarr ii  tteeoorr ii  DDee  SSttii jj ll ..  

TThhee  HHiigghh  SSllaabb--SShhaappeedd  BBlloocckk  OOff  FFllaattss  ––   KKoonnddiissii  ssoossiiaall  yyaanngg  mmeennaannddaaii  kkeehhiidduuppaann  

ddii  BBeellaannddaa     tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  aarrssiitteekkttuurrnnyyaa..  PPeerruummaahhaann  ++  ppeerreennccaannaaaann  kkoottaa     

bbeerrppeerraann  ddoommiinnaann..  PPeerruummaahhaann  lleennggkkaapp  ddiisseelleessaaiikkaann  sseetteellaahh  PPDD  II   ::  RRootttteerrddaamm  

++  AAmmsstteerrddaamm  sseerrttaa  ppeennggeennddaalliiaann  ppeennggeemmbbaannggaann  kkoottaa  1100  ttaahhuunnaann..  JJeenniiss  

tteemmppaatt  ttiinnggggaall  bbaarruu  tteellaahh  ddiiccoobbaa  ppuullaa  ddiibbaanngguunn  ddii  BBeellaannddaa     TThhee  SSllaabb--

SShhaappeedd  BBlloocckk  ooff   FFllaattss  ::  bbaaggii  bbuujjaannggaann  ++  ppaassaannggaann  ttaannppaa  aannaakk..  BBllookk  ttiinnggggii  

yyaanngg  ddiihhuubbuunnggkkaann  oolleehh  bbaanngguunnaann  rreennddaahh  ::  bbaaggii  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  aannaakk     hhaall  

iinnii  mmeemmbbeerr ii  kkaarraakktteerr   kkhhaass  bbaaggii  kkoottaa..  

RReekkoonnsstt rruukkssii  RRoott tt eerrddaamm  ––   SSeellaammaa  PPDD  II II   ++  sseessuuddaahhnnyyaa     iissoollaassii  kkoottaa--kkoottaa  kkeecciill  

mmeemmbbuuaatt  kkuurraanngg  kkoonnttaakk  ddeennggaann  AAMM   ++  mmaassaallaahh  eekkoonnoommii  mmeennuurruunnkkaann  

kkeeggiiaattaann  mmeemmbbaanngguunn..  PPeemmbbaanngguunnaann  kkeemmbbaallii  aarreeaa  yyaanngg  hhaannccuurr   ddiimmuullaaii  

ppaaddaa  ttaahhuunn  11994488  ddeennggaann  sskkaallaa  bbeessaarr ..  RReekkoonnssttrruukkssii  kkoottaa  ddaallaamm  sseeppeerrttii  

RRootttteerrddaamm     kkeesseemmppaattaann  mmeerreeaalliissaassiikkaann  iiddee--iiddee  bbaarruu  ddii  aannttaarraannyyaa  kkoommbbiinnaassii  

kkeerraajjiinnaann  ttaannggaann  ++  iinndduussttrr ii  kkeecciill     mmeemmbbaaww aa  kkee  aarraahh  ppeemmbbaanngguunnaann  ff llaatt  yyaanngg  

ddaappaatt  ddiisseeww aakkaann  mmuullaaii  ddaarr ii  uunniitt--uunniitt  kkeecciill  ssaammppaaii  ddeennggaann  bbeessaarr ..  PPaarraa  

ppeennyyeeww aa  mmeemmppeerroolleehh  bbeennggkkeell  ++  rruuaanngg  kkaannttoorr   yyaanngg  ddiilleennggkkaappii  ll iissttrr iikk,,  aaiirr ,,  ddaann  

ggaass..  PPrr iinnssiipp  bbaarruu  uunnttuukk  RRootttteerrddaamm     LLiijjnnbbaaaann  ::  sshhooppppiinngg  cceennttrree   ddii  jjaannttuunngg  kkoottaa  

yyaanngg  aakksseessiibbeell  hhaannyyaa  uunnttuukk  ppaarraa  ppeeddeessttrr iiaann..  

  JJEERRMMAANN  ((GGEERRMMAANNYY))  

LLaannddmmaarrkkss  OOff  SSttyyllee  ––   11999900,,  JJeerrmmaann    kkeemmbbaallii  kkee  JJuuggeennddssttii ll ..  AAkkhhiirr   PPDD  II      

mmeerruubbaahh  ppoossiissii  JJeerrmmaann  sseeccaarraa  ttoottaall  ::  sseeccaarraa  iinntteelleekkttuuaall  ++  eekkoonnoommii..  

KKeeppeerrccaayyaaaann  yyaanngg  tteellaahh  bbeerraakkaarr   tteerrhhaaddaapp  kkoonnddiissii--kkoonnddiissii  ppeerrmmaanneenn  ddaann  

ssttaabbiill  lleennyyaapp  bbeerrssaammaaaann  ddeennggaann  hhiillaannggnnyyaa  kkeekkaaiissaarraann..  KKeettiiddaakkppeerrccaayyaaaann  

tteerrhhaaddaapp  kkoonnvv eennssii  ttrraaddiissiioonnaall  mmeennaaww aarrkkaann  kkeemmuunnggkkiinnaann--kkeemmuunnggkkiinnaann  iiddee  

bbaarruu  yyaaiittuu  aarruuss  ooppttiimmiissmmee  yyaanngg  kkuuaatt  tteellaahh  mmeemmbbeerr ii  iinnssppiirraassii  uuppaayyaa--uuppaayyaa  

aarrttiissttiikk  ddii  sseelluurruuhh  bbiiddaanngg  kkeebbuuddaayyaaaann  tteerrmmaassuukk  aarrssiitteekkttuurr ..  

BBaauuhhaauuss  ––     LLiihhaatt  ppeekkuulliiaahhaann  sseebbeelluummnnyyaa..  
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HHaarr ii--HHaarr ii  BBeessaarr   AAbbaadd  11992200--aann  ––   SSeellaammaa    ppeerr iiooddaa  ttrraannssiissii  ((11991188--11992233))  ttuummbbuuhh  

iinnff llaassii  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  ddiillaakkuukkaannnnyyaa  kkeeggiiaattaann  mmeemmbbaanngguunn  

sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  aaddaa  iiddee--iiddee  bbaarruu,,  oolleehh  kkaarreennaannyyaa  ppaaddaa  ppeerr iiooddaa  tteerrsseebbuutt  

ppeennggaarruuhh  DDee  SSttiijj ll  ddaann  LLee  CCoorrbbuussiieerr   ssaannggaatt  bbeessaarr   tteerrhhaaddaapp  ppeerrkkeemmbbaannggaann  AAMM   

ddii  JJeerrmmaann..  SSoossiiaalliissmmee  NNaassiioonnaall  yyaanngg  mmeennggeekksspprreessiikkaann  PPsseeuuddoo--CCllaassssiiccii ssmm  aattaauu  

KKllaassiissiissmmee--PPaallssuu  yyaanngg  mmoonnuummeennttaall  tteellaahh  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  ppaarraa  aarrssiitteekk  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkoonnsseepp--kkoonnsseepp  bbaarruunnyyaa,,  sseehhiinnggggaa  WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss,,  EErr iicchh  

MM eennddeellssoohhnn  ddaann  MM iieess  VVaann  DDeerr  RRoohhee  bbeerreemmiiggrraassii..  

PPeerruummaahhaann  ––   PPeerreennccaannaaaann  rruummaahh  ++  ppeerruummaahhaann     mmeennaannddaaii  aakkhhiirr   ffaassee  

rreevv oolluussiioonneerr  ppeerrttaammaa  AAMM ..  

PPeennggaarruuhh  PPaassccaa  PPeerraanngg  DDaarrii  SSwwiitt zzeerrllaanndd  ++  SSkkaannddiinnaavv iiaa  ++  AAmmeerriikkaa  SSeerriikkaatt   

––  PPeennggaarruuhh  eekksstteerrnnaall  yyaanngg  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  ppeerrkkeemmbbaannggaann  AAMM   JJeerrmmaann  

kkhhuussuussnnyyaa  ddaarr ii  SSww iittzzeerr llaanndd  ++  NNeeggaarraa--nneeggaarraa  SSccaannddnnaavv iiaa  ++  AAmmeerr iikkaa  SSeerr iikkaatt     

bbaaggii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  sseekkoollaahh..  SSiittuuaassii  ddii  JJeerrmmaann  ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii     aapplliikkaassii  

pprr iinnssiipp--pprr iinnssiipp  ddeessaaiinn  mmooddeerrnn  bbeessaarr--bbeessaarraann  nnaammuunn  mmeenniimmbbuullkkaann  aannccaammaann  

mmeennjjiippllaakk  bbeennttuukk--bbeennttuukk  yyaanngg  ff aasshhiioonnaabbllee ..  

  SSWWIITTZZEERRLLAANNDD  

KKuuaalliittaass  DDaann  SSuuaarraa  HHaattii  SSoossiiaall  ––   DDii  nneeggaarraa--nneeggaarraa  ppiinnggggiirraann  EErrooppaa  sseeppeerrttii  

SSww iittzzeerr llaanndd,,  AAMM   bbeerrkkeemmbbaanngg  ppaaddaa  11993300--aann     ddiiddaassaarr ii  ppeennggaallaammaann  11992200--aann  ++  

ddiiaaddaappttaassiikkaann  ddeennggaann  kkoonnddiissii--kkoonnddiissii  llookkaall  ddaann  ppeerrbbaaiikkaann  bbeennttuukk..  SSww iittzzeerr llaanndd  

mmeemmaassuukkii  aarrssiitteekkttuurr   kkoonntteemmppoorreerr   ppaaddaa  ssaaaatt  ffaassee  rreevv oolluussii  bbeerr llaalluu  ddeennggaann  

ppeennccaappaaiiaann  ppaarraa  aarrssiitteekknnyyaa     ppaaddaa  ddeettii ll--ddeettiill  ++  ttaanngggguunnggjjaaww aabb  ssoossiiaall  yyaanngg  

ssaannggaatt  ttiinnggggii..  

PPrrooyyeekk  PPeerruummaahhaann  ddaann  SSeekkoollaahh  ––   PPrrooyyeekk  PPeerruummaahhaann     mmeennuunnjjuukkkkaann  

kkaappaassiittaass  ppaarraa  aarrssiitteekk  mmuuddaa  SSww iissss  yyaanngg  ddaappaatt  mmeennyyeelleessaaiikkaann  mmaassaallaahh  sseeccaarraa  

tteelliittii  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  tteerr llaayyaannii..  KKeebbeerrhhaassiillaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiiccaappaaii     

ppeerreennccaannaaaann  kkoommuunniittaass  ddeennggaann  mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  kkeeiinnggiinnaann  ppaarraa  

ppeennyyeeww aa  ++  kkaarraakktteerr iissttiikk  ttaappaakk  ttaannppaa  kkeehhiillaannggaann  kkoonnsseeppssii  aarrssiitteekkttuurr ..  PPrrooyyeekk  

SSeekkoollaahh  mmeennddaappaatt  ppeennggaarruuhh  kkuuaatt  ddaarr ii  LLee  CCoorrbbuussiieerr   ++  ttrraaddiissii  ttaahhuunn  11992200--aann..  

KKeeppeerrdduulliiaann  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaannuuaassiiaaaann     ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  sseekkoollaahh  yyaanngg  mmeemmiill iikk ii  

rruuaanngg--rruuaanngg  kkeellaass  bbeerrttaattaa  lleettaakk  ddeennggaann  sskkaallaa  iinnttiimm  ++  kkoonnsseepp  ddeesseennttrraalliissaassii  ==  

ppeemmiissaahhaann  mmeennjjaaddii  uunniitt--uunniitt  kkeecciill  bbeerrddaassaarrkkaann  uussiiaa  ssiissww aa  sseekkoollaahh..  

RRoobbeerrtt  MM aaiill llaarrtt  ––   HHaall  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull  ddaappaatt  ddiiiinnggaatt  tteennttaanngg  SSww iittzzeerr llaanndd     

kkeecceerrmmaattaann  tteekknniikk  ssiippiill..  TTookkoohh  RRoobbeerrtt  MM aaiill llaarrtt  mmeemmiill iikk ii  aatteennssii  ppaaddaa  bbeennttuukk  

ssttrruukkttuurraall  yyaanngg  eekkoonnoommiiss  ++  kkeeaahhlliiaann  ddaallaamm  bbeettoonn  bbeerrttuullaanngg     rraannccaannggaann--

rraannccaannggaannnnyyaa  mmeennjjaaddii  ssaannggaatt  ppeennttiinngg..  

AArrssiitt eekk  MMuuddaa  SSwwiissss  ––   PPeennddaappaatt  ppaarraa  aarrssiitteekk  mmuuddaa  SSww iissss     ggeedduunngg  ttuunnggggaall  

sseeppeerrttii  ggeedduunngg  kkeebbuuddaayyaaaann  ttiiddaakk  llaaggii  bbeerrddiirr ii  sseennddiirr ii     ggeedduunngg  ==  bbaaggiiaann  ddaarr ii  

kkeelloommppookk  yyaanngg  mmeemmbbeennttuukk  ppuussaatt  kkoottaa  yyaanngg  rreepprreesseennttaattiiff..  PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  

kkuuaalliittaass  yyaanngg  ddiieekksspprreessiikkaann  mmeellaalluuii  aarrssiitteekkttuurr   ::  llooggiikkaa  ++  kkeepprraakkttiissaann  ++  

kkeesseemmppuurrnnaaaann  ==  mmeennccaappaaii  kkeesseeiimmbbaannggaann..  

  SSWWEEDDIIAA  ((SSWWEEDDEENN))  

EErr iikk  GGuunnnnaarr  AAsspplluunndd  ––   AArrssiitteekk  SSww eeddiiaa  ddeennggaann  kkeepprr iibbaaddiiaann  tteerrppuujjii..  MMeellaalluuii  kkaarryyaa--

kkaarryyaannyyaa     ttrraannssiissii  NNeeoo--KKaalliissiissiissmmee  mmeennuujjuu  MM ooddeerreenn  tteerr jjaaddii  sseeccaarraa  sseemmppuurrnnaa..  

KKaarryyaannyyaa  uunnttuukk   SSttoocckkhhoollmm  AArrttss  aanndd  CCrraaff ttss  EExxhhiibbii ttii oonn     bbaajjaa  ++  kkaaccaa     
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mmeennggiimmpprreessii  nneeggaarraa--nneeggaarraa  llaaiinn  ddii  aannttaarraannyyaa  SSww eeddiiaa  ddaann  FFiinnllaannddiiaa..  

RReeff rreesshhiinngg  ::  NNeeoo  KKllaassiissiissmmee  ::  FFaassee  tteerraakkhhiirr   KKllaassiissiimmee  EErrooppaa  yyaaiittuu  ddii  aakkhhiirr   aabbaadd  1188  

ddaann  aaww aall  aabbaadd  1199..  KKaarraakktteerr iissttiikk  ::  MM oonnuummeennttaalliittaass,,  ppeenngggguunnaaaann  oorrddeerr  sseeccaarraa  

kkeettaatt,,  ppeenneerraappaann  oorrnnaammeenn  sseeccaarraa  bbeerrggaannttii--ggaannttii..  

DDaarr ii  KKllaassiikk  HHiinnggggaa  MM ooddeerreenn  ––   AAsspplluunndd  mmeennggeemmbbaannggkkaann  tteeoorr ii     uunnttuukk  kkaarryyaa--

kkaarryyaa  bbeerr iikkuuttnnyyaa  ++  uunnttuukk  ggeedduunngg--ggeedduunngg  hhiissttoorr iiss  llaaiinnnnyyaa..  AAMM   SSww eeddiiaa  sseejjaakk  

aaww aall     mmeennaaww aarrkkaann  ppeenniinnggkkaattaann  ssttaannddaarr  kkeehhiidduuppaann  bbaaggii  sseelluurruuhh  

mmaassyyaarraakkaatt..  AAssppiirraassii  AAMM   ccooccookk  ddeennggaann  SSwweeddii sshh  SSoocciieettyy  AArrttss  aanndd  CCrraaff ttss     

yyaanngg  mmeennuunnttuutt  aaggaarr  ppeerraallaattaann  rruummaahh  ttaannggggaa  sseellaaiinn  iinnddaahh  sseeccaarraa  bbeennttuukk  

hhaarruuss  ddaappaatt  tteerr jjaannggkkaauu  oolleehh  sseelluurruuhh  llaappiissaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

SSvv eenn  MM aarrkkeelliiuuss  ––   PPeennggaarruuhh  AAMM   ddii  ttaahhuunn  11992200--aann  lleebbiihh  jjeellaass  tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  kkaarryyaa--

kkaarryyaa  SSvv eenn  MM aarrkkeelliiuuss  ddaarr iippaaddaa  kkaarryyaa--kkaarryyaa  AAsspplluunndd     tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  kkaarryyaa--

kkaarryyaa  HHaall  KKoonnsseerr   ddeennggaann  kkoonnsseeppssii  eekksstteerrnnaall  kkuubbuussnnyyaa..  

HHaall  KKoonnsseerr   SSww eeddiiaa  ––   SSeetteellaahh  AAsspplluunndd  ++  MM aarrkkeelliiuuss  mmeemmppeerr ll iihhaattkkaann  kkeebbaaiikkaann  

mmeellaalluuii  kkaarryyaa--kkaarryyaannyyaa     bbeerrmmuunnccuullaann  bbeerrbbaaggaaii  ggeedduunngg  bbaaiikk  mmiill iikk  pprr iibbaaddii  

mmaauuppuunn  uummuumm  ::  HHaall  KKoonnsseerr ,,  TTeeaatteerr ,,  PPeennggaaddiillaann,,  SSeekkoollaahh,,  RRuummaahh  SSaakkiitt,,  MM uussiiuumm,,  

FFllaatt  ddaann  PPeerruummaahhaann..  

BBllookk--BBllookk  PPooiinntt  AAnndd  SSttaarr     ––   AArrssiitteekkttuurr   ppeerruummaahhaann  ddii  SSww eeddiiaa  mmeennddaappaatt  tteemmppaatt  

yyaanngg  bbeerrggeennggssii..  SSeellaaiinn  ddiigguunnaakkaann  HHIIGGHH  SSLLAABB     kkhhuussuussnnyyaa  ddii  SSww eeddiiaa  SSeellaattaann  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  ppuullaa::  

11..  BBllookk  PPOOIINNTT      ggeedduunngg  rreennddaahh  ppaannjjaanngg  ddii  aattaass  ttaappaakk  yyaanngg  ttiiddaakk  

bbeerraattuurraann..  

22..  BBllookk  SSTTAARR     ggeedduunngg  uunnttuukk  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  ==  kkeemmuunnggkkiinnaann  tteerrbbaaiikk  

ppeenngggguunnaaaann  llaahhaann  sseemmaaccaamm  tteerrrraaccee  hhoouussee   ++  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  

ppeennggeelloommppookkaann  ssppaassiiaall  ddaallaamm  uunniitt--uunniitt  kkeecciill..  

KKoottaa  SSaatteelliitt  VVaallll iinnggbbyy  ––   SSww eeddiiaa  mmeennyyaaddaarr ii     ffaakkttoorr   uuttaammaa  ppeennggeennddaalliiaann  

ppeerreennccaannaaaann  kkoottaa  yyaaiittuu  kkoonnsseennttrraassii  kkeeppeemmiill iikkaann  llaahhaann  ppaaddaa  ssaattuu  lleemmbbaaggaa..  

CCii ttyy  ooff   SSttoocckkhhoollmm     ssaallaahh  ssaattuu  ccoonnttoohh  ddaann  tteerrbbuukkttii  ddaappaatt  mmeennggeennddaalliikkaann  

ppeennggeemmbbaannggaann  bbeerrddaassaarrkkaann  jjaalluurr--jjaalluurr   rraassiioonnaall..  UU nnttuukk  mmeemmeennuuhhii  ttuunnttuuttaann  

kkeebbuuttuuhhaann  aakkaann  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  tteellaahh  ddiibbaanngguunn  kkoottaa  ssaatteelliitt  ssaallaahh  ssaattuu  yyaanngg  

tteerrkkeennaall  aaddaallaahh  VVaallll iinnggbbyy..  DDii  ssiinnii  ddiillaakkuukkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  mmeennjjaaddiikkaann  kkoottaa  bbaarruu  

mmeemmiill iikk ii  kkeettiiddaakkbbeerrggaannttuunnggaann  ddeennggaann  mmeennyyeeddiiaakkaann  ggeedduunngg--ggeedduunngg  

kkeebbuuddaayyaaaann  ++  kkoommeerrssiill..  

AArrssiitteekkttuurr   SSww eeddiiaa     bbeerrppeerraann  ddaallaamm  mmeemmppeerr jjuuaannggkkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ppeemmeeccaahhaann  

mmaassaallaahh  yyaanngg  bbeerrttuummppuukk     mmeenncciippttaakkaann  ++  mmeennggoorrggaanniissaassiikkaann  ppuussaatt--ppuussaatt  

kkeebbuuddaayyaaaann  yyaanngg  aakkaann  mmeennjjaaddii  ttiittiikk  ppuummppuunn  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  kkoottaa--kkoottaa  

bbaarruu..  

  DDEENNMMAARRKK  

AARRSSII TTEEKKTTUU RR  BBAATTAA  ++  II NNNNEERR  CCOOUU RRTT  ––   AAMM   DDeennmmaarrkk  bbeerrkkeemmbbaanngg  ≠≠  AAMM   EErrooppaa  

TTeennggaahh  nnaammuunn  ////  ddeennggaann  AAMM   SSww eeddiiaa..  11991177  ––   11993300     PPeerruubbaahhaann  ppeennttiinngg  ddii  

EErrooppaa  TTeennggaahh..  DDeennmmaarrkk  bbeerraaddaa  ddii  bbaaww aahh  ppeennggaarruuhh  ppoosstt--ccllaassiissssii ccii ssmm  ==  ppaasskkaa--

kkllaassiissiimmee..  DDaallaamm  ppeerr iiooddaa  tteerrsseebbuutt  ::  

11..  TTrraaddiissii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  DDeennmmaarrkk  bbeerrmmaatteerr iiaall  bbaattaa  sseemmaakkiinn  hhiidduupp,,  

bbaahhkkaann  ppaaddaa  ggeedduunngg--ggeedduunngg  ff llaatt  ddii  tteennggaahh  kkoottaa  sseeppeerrttii  HHoorrnnbbaaeecckkhhuuss,,  

CCooppeennhhaaggeenn,,  aarrssiitteekk  KKaayy  FFiisshheerr ,,  11992233..  
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22..  RRuuaanngg--rruuaanngg  HHiijjaauu  ppaaddaa  ii nntteerrnnaall --ccoouurrtt  ==  ii nnnneerr--ccoouurrtt  yyaanngg  lleebbaarr      bbaaggiiaann  

ppeennttiinngg  ddeessaaiinn..  

EEFFEEKK  LLEE  CCOORRBBUU SSII EERR  DDII   DDEENNMM AARRKK  ––   DDii  aakkhhiirr   AAMM   11992200--aann     DDiiww aakkiill ii  mmaajjaallaahh  

tteennttaanngg  ggeedduunngg  ““KKrr iittiisskk  RReevv yy””,,  sseeccaarraa  ppeerr llaahhaann  mmeemmppeerrkkuuaatt  kkeedduudduukkaann  

DDeennmmaarrkk..  DDaammppaakk  ggeedduunngg--ggeedduunngg  ppaammeerraann  AAsspplluunndd,,  11993300     mmeennggookkoohhkkaann  

DDeennmmaarrkk  bbeerraaddaa  ddii  eerraa  AAMM ..  TTeerr jjaaddii  dduuaa  ggeelloommbbaanngg  uuttaammaa  ppaaddaa  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  aarrssiitteekkttuurr   yyaanngg  ssaannggaatt  ppeessaatt  ::  

11..  BBeerrkkeemmbbaanngg  ddaarr ii  kkaarryyaa--kkaarryyaa  llee  CCoorrbbuussiieerr      PPeenngggguunnaaaann  BBBB  ++  BBeennttuukk--

bbeennttuukk  KKuubbuuss..  

22..  MM eemmppeerrttaahhaannkkaann  iikkaattaann  ddeennggaann  ttrraaddiissii  DDeennmmaarrkk  ==  DDaannii sshh  ttrraaddii ttii oonn     

ppeenngggguunnaaaann  bbaahhaann--bbaahhaann  aallaammii  sseeppeerrttii  kkaayyuu  ++  bbaattaa..  

UU NNII VVEERRSSII TTAASS  AAAARRHHUU SS  ––   KKoommppoossiissii  rruuaannggaann  tteerrbbuukkaa  ==  ooppeenn  ssppaattiiaall      KKaarraakktteerr   

rraannccaannggaann  uunniivv eerrssiittaass  AAaarrhhuuss,,  KKaayy  FFiisshheerr ,,  CC..FF..  MM oolllleerr ,,  PPoovv ll  SStteeggggmmaannnn,,  11993322,,  

bbeerraaddaa  ddii  aattaass  aarreeaa  lluuaass  yyaanngg  tteettaapp  ddiibbiiaarrkkaann  hhiijjaauu  ++  ttiiddaakk  ddiiggaanngggguu  ssaammaa  

sseekkaallii..  EEffeekk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann     kkeekkuuaattaann  ++  kkeetteeggaassaann..  MM aatteerr iiaall  ddaassaarr      BBaattuu--

bbaattaa  bbeerrww aarrnnaa  kkuunniinngg..  AAttaapp     BBeerrnnuuaannssaa  kkuunniinngg..  SSeeccaarraa  kkeesseelluurruuhhaann     

mmeenngghhaassiillkkaann  kkeessaann  hhiidduupp..  KKaayyuu     lleebbiihh  bbaannyyaakk  ddiigguunnaakkaann  ppaaddaa  bbaaggiiaann  

iinntteerr iioorr ..  WWaarrnnaa  hhaannggaatt  kkaayyuu     MM eemmbbuuaatt  kkoonnttrraass  bbaaggiiaann  ddaallaamm  ggeedduunngg  

bbeerrddiinnddiinngg  bbaattaa  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiisseelleessaaiikkaann..  

BBRROOAADDCCAASSTTII NNGG  HHOOUU SSEE  DDII   KKOOPPEENNHHAAGGEENN  ––   BBeetteennttaannggaann  ddeennggaann  UU nniivv eerrssiittaass  

AAaarrhhuuss  yyaanngg  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ttrraaddiissii  DDeennmmaarrkk..  CCooppeennhhaaggeenn  BBrrooaaddccaassttii nngg  

HHoouussee ,,  VV..  LLaauurr iittzzeenn,,  11993388  ––   11994455     BBeerrddaassaarr   ppaaddaa  ff ii lloossooffii  eesstteettiikkaa  LLee  CCoorrbbuussiieerr   ++  

WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss..  DDaallaamm  rraannccaannggaann  iinnii  tteerr ll iihhaatt  bbaakkaatt  ppaarraa  aarrssiitteekk  DDeennmmaarrkk  

ddaallaamm  hhaall  ssppaattiiaall   ccoommppoossiittiioonn  ==  kkoommppoossiissii  rruuaanngg..  GGeedduunngg     CCoonnttoohh  aarrssiitteekkttuurr   

ffuunnggssiioonnaall  mmuurrnnii  ==  mmaakknnaa  ++  ttuujjuuaann  sseettiiaapp  bbaaggiiaann  mmeenneennttuukkaann  bbeennttuukk  ddaann  

ddeennaahh..  AAttaapp  aauuddiittoorr iiuumm  vvaauull tt  mmeerruuppaakkaann  iiddee  LLee  CCoorrbbuussiieerr      mmeenniinnggkkaattkkaann  

eeffeekk  ppeerrggeerraakkaann  ppaaddaa  ddeennaahh..  

AARRNNEE  JJAACCOOBBSSEENN  ––   AArrssiitteekk  DDeennmmaarrkk  yyaanngg  ssiiggnniiff iikkaann,,  llaahhiirr   11990022..  KKaarryyaa--kkaarryyaa  aawwaall  

ddiippeennggaarruuhhii  LLee  CCoorrbbuussiieerr   ddeennggaann  kkuuaatt..  DDaallaamm  ppeerr jjaallaannaann  kkaarr iirrnnyyaa     ggeedduunngg--

ggeedduunngg  mmeennyyaattuu  ddeennggaann  llaannsseekkaapp  ++  ppeenngggguunnaaaann  kkaarraakktteerr iissttiikk  rreeggiioonnaallnnyyaa  

ttiiddaakk  ddiippeennggaarruuhhii  ssiiaappaa  ppuunn..  SSaallaahh  ssaattuu  kkaarryyaannyyaa     FFllaatt  BBeellllaavv iissttaa,,  

KKllaammppeennbboorrgg,,  ddeekkaatt  CCooppeennhhaaggeenn,,  11993333..  BBeennttuukk  UU --nnyyaa     sseettiiaapp  uunniitt  rruummaahh  

ttiinnggggaall  mmeemmiill iikk ii  ppeemmaannddaannggaann  kkee  aarraahh  llaauuttaann..  BBeellllaavv iissttaa  mmeennaammppiillkkaann  kkuubbuuss--

kkuubbuuss  ssttuuccccoo  bbeerrww aarrnnaa  ppuuttiihh  ++  jjeennddeellaa  ppiittaa  hhoorr iizzoonnttaall  mmeenneerruuss  yyaanngg  ssaannggaatt  

ttiippiikkaall  11992200--aann..  

PPEERRUU SSAAHHAAAANN  BBAAGGII   KKAAUU MM   MM UU DDAA  PPRRII AA  ––   KKaarryyaa--kkaarryyaa  JJaaccoobbsseenn     mmeeww aakkiill ii  

aarrssiitteekk  mmuuddaa  DDeennmmaarrkk  ++  rreeff lleekkssii  tteemmppeerraammeenn  DDeennmmaarrkk  ≠≠  hhaall--hhaall  yyaanngg  

bbeerr lleebbiihhaann..  AArrssiitteekkuurr   DDeennmmaarrkk  ssaaaatt  iittuu  sseeccaarraa  kkuuaalliittaass  bbeerraaddaa  ddaallaamm  ppoossiissii  

yyaanngg  jjaarraanngg  ccooccookk  ddiimmaannaa  ppuunn..  NNaammuunn  aannttuussiiaassmmee  tteerrhhaaddaapp  yyaanngg  ttiiddaakk  

bbiiaassaa  ttiiddaakk  bbeerrkkuurraanngg..  DDeemmiikkiiaann  ppuullaa  hhaallnnyyaa  kkeesseemmppaattaann  mmeemmbbuukkaa  pprroossppeekk  

bbaarruu  ttaannppaa  hhaarruuss  mmeellaakkuukkaann  ppeennggaakkuuaann  ddiinnii  uunnttuukk  ppeennccaappaaiiaann  sseeppeerrttii  sskkeemmaa  

JJoorrnn  UU ttzzöönn  uunnttuukk  OOppeerraa  HHoouussee   ddii  SSiiddnneeyy,,  11995577..  

  FFIINNLLAANNDDIIAA  

KKAARRYYAA  EELLII EELL  SSAAAARRII NNEENN  ––   11990066  ––   11991166,,  EElliieell  SSaaaarr iinneenn  mmeemmbbaanngguunn  sseettaassiiuunn  kkeerreettaa  

aappii  ddii  HHeellssnnkkii     EErrooppaa  ww aassppaaddaa  uunnttuukk  ppeerrttaammaa  kkaalliinnyyaa  tteerrhhaaddaapp  aarrssiitteekkttuurr   

nneeggaarraa  yyaanngg  aakkaann  bbeerrggaannttuunngg  ppaaddaa  ggaarrddaa  tteerrddeeppaann  ppeerraaddaabbaann  nneeggaarraannyyaa..  

SSaaaarr iinneenn  llaammaa  bbeerraaddaa  ddii  lluuaarr   FFiinnllaannddiiaa  sseebbaaggaaii  ppeenntteerr jjeemmaahh  aarrttiissttiikk  bbaaggii  
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nneeggaarraannyyaa     mmeemmeennaannggkkaann  hhaaddiiaahh  kkeedduuaa  kkoommppeettiissii  CChhiiccaaggoo  TT rr iibbuunnee ,,  11992222..  

DDiiuunnddaanngg  kkee  AAmmeerr iikkaa  UU ttaarraa,,  ttiiddaakk  llaammaa  ddii  UU nniivv eerrssiittaass  MM iicchhiiggaann,,  ddiiaannggkkaatt  

mmeennjjaaddii  gguurruu  bbeessaarr   aarrssiitteekkttuurr   ddii  CCrraannbbrrooookk  AAccaaddeemmyy..  KKaarryyaa  ppeennttiinngg  llaaiinn     

PPaavv iill iiuunn  FFiinnllaannddiiaa  uunnttuukk  PPaarr iiss  II nntteerrnnaattiioonnaall  EExxhhiibbiittiioonn,,  11990000..  

AALLVVAARR  AAAALLTTOO  ––  AArrssiitteekk  FFiinnllaannddiiaa  tteerrbbeessaarr   ddii  mmaassaannyyaa..  KKaarr iirrnnyyaa  bbeerrkkeemmbbaanngg  ////  

ddeennggaann  ppeerrggeerraakkaann  mmeennjjaauuhhii  ffuunnggssiioonnaalliissmmee  mmuurrnnii     kkeebbeebbaassaann  ddaann  

kkeerraaggaammaann  bbeennttuukk..  AAaallttoo  mmeennggkkoommbbiinnaassiikkaann  ww aarr iissaann  aarrssiitteekkttuurr   FFiinnllaannddiiaa  ::  nniillaaii--

nniillaaii  eekksspprreessiiff  kkeekkaayyaaaann  nnaattuurraall  ++  bbeennttuukkaann--bbeennttuukkaann  tteeggaass  yyaanngg  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  MM iieess  vv aann  DDeerr  RRoohhee  ++  WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss  ++  LLee  CCoorrbbuussiieerr ..  GGeedduunngg--

ggeedduunngg  11993300--aann     tteennggaarraann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  llooggiiss  iiddee--iiddee  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  

ppaaddaa  ttaahhuunn  11992200--aann..  

RREEKKOONNSSTTRRUU KKSSII   DDII   FFII NNLLAANNDDII AA  ––   GGeenneerraassii  aarrssiitteekkttuurraall  bbaarruu  tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  kkaarryyaa--

kkaarryyaa  aarrssiitteekk  ::  AAaarrnnee  EErrvv ii,,  JJoorrmmaa  JJäärrvv ii,,  VViill jjoo  RReeww eellll,,  ddaann  HHeeiikkkkii  SSiirreenn..  MM eellaalluuii  

mmeerreekkaa     tteerr jjaaddii  ppeerruubbaahhaann  ppeennttiinngg  aarrssiitteekkttuurr   FFiinnllaannddiiaa..  KKeejjeenniiuussaann  AAllvv aarr   

AAaallttoo  mmeenneemmuukkaann  iinnssppiirraassii  sseeggaarr  ppeennttiinngg  ddaarr ii  kkaarryyaa--kkaarryyaa  ppaarraa  aarrssiitteekk  mmuuddaa  

tteerrsseebbuutt,,  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  iinnddiivv iidduuaalliittaass  mmeerreekkaa  ddiissaammppiinngg  

kkaarryyaa--kkaarryyaa  AAaallttoo..  

HHUU MM AANNII SSAASSII   AARRSSII TTEEKKTTUU RR  ––   SSiikkaapp--ssiikkaapp  ppaarraa  aarrssiitteekk  mmuuddaa  tteerrhhaaddaapp  mmaatteerr iiaall  ++  

kkoonnssttrruukkssii     mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmbbaallii  iiddee--iiddee  kkuuaatt  ttaahhuunn  11992200--aann  yyaaiittuu  ::  

  PPeenneekkaannaann  ppaaddaa  hhoorr iizzoonnttaalliittaass  mmaassssaa  ggeedduunngg,,  ddiissaammppiinngg  

  PPeenneekkaannaann  sseeggaarr  bbeerruuppaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppaaddaa  ppeerrmmuukkaaaann  ttaammppaakk  ==  

ffaassaaddee..  

AAaallttoo  ::  ““PPeekkeerrjjaaaann  kkiittaa  aaddaallaahh  mmeemmaannuussiiaaww iikkaann  ssiiffaatt  mmeekkaanniikkaall  ppaaddaa  mmeetteerr iiaall””  

   mmeennuunnjjuukkkkaann  bbeettaappaa  ppeennttiinngg  kkaarryyaa--kkaarryyaannyyaa  sseejjaakk  ttaahhuunn  11993300--aann  ++  

mmeemmbbeeddaakkaann  aarrssiitteekkttuurr   FFiinnllaannddiiaa  kkiiww aarr ii..  

KKAAYYUU   DDAANN  BBAATTAA  ––   KKaayyuu  ++  bbaattaa     mmaatteerr iiaall  uunnttuukk  kkoonnssttrruukkssii    tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass..  

PPUU SSAATT  KKOOMM UUNNIITTAASS  DDII   TTAAPPII OOLLAA    ––   EErrvv ii  mmeerraannccaanngg  ppuussaatt  kkoommuunniittaass  uunnttuukk  TTaappiioollaa  

GGaarrddeenn  CCii ttyy..  GGeerreejjaa  ++  PPuussaatt  PPeerrbbeellaannjjaaaann  ddiikkeelloommppookkkkaann  ddii  sseekkiittaarr   ddaannaauu  

bbuuaattaann,,  ddiilleennggkkaappii  bbllookk  ppeennccaakkaarr  llaannggiitt  yyaanngg  ddiittuujjuukkaann  uunnttuukk  ff iittuurr   vv eerrttiikkaall     

ppeerrkkeeccuuaalliiaann  ddaarr ii  bbaannyyaakk  ggeedduunngg  ttiiddaakk  bbeerrkkuuaalliittaass  yyaanngg  tteerrddaappaatt  sseellaammaa  

ppeerr iiooddaa  rreekkoonnssttrruukkssii  ddii  EErrooppaa..  

  IITTAALLIIAA  

FFUU TTUU RRII SSMM EE  ––  PPeerrggeerraakkaann  yyaanngg  mmeemmbbuuaatt  II ttaalliiaa  mmeenngguukkuuhhkkaann  hhuubbuunnggaannnnyyaa  

ddeennggaann  MM OODDEERRNNII SSMM EE  EErrooppaa  ++  ppeerrggeerrkkaann  yyaanngg  mmeennuunnttuutt  ppuullaa  ppuuttuussnnyyaa  

hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  mmaassaa  llaalluu  ttaannppaa  kkoommpprroommii..  PPeerrggeerraakkaann  iinnii  mmeennggaagguunnggkkaann  

bbeeaauuttyy  ii nn  mmaacchhiinnee ..  KKllaaiimm  UU TTOOPPII AA  mmeerreekkaa  ddiiffoorrmmuullaassiikkaann  oolleehh::  AAhhllii  PPuuiissii  ––   FFiill iippppoo  

TToommmmaassoo  MM aarrrr iinneettttii  ++  PPeelluukkiiss  ––   SSaarr lloo  CCaarrrraa  ddaann  GGiinnoo  SSeevv eerr iinnii  ++  PPeemmaattuunngg  ––   

UU mmbbeerrttoo  BBoocccciioonnii  ++  AArrssiitteekk  ––   AAnnttoonniioo  SS’’aanntt  EElliiaa..  EElliiaa  tteerrppeennggaarruuhh  OOttttoo  WWaaggnneerr   

ddaallaamm  hhaall  ddeettiill..  

EElliiaa  mmeenntteerr jjeemmaahhkkaann  sseemmaannggaatt  ppeerrggeerraakkaann  yyaanngg  ccoobbaa  ddiissaammppaaiikkaann  oolleehh  

ppeelluukkiiss  ddaann  ppeemmaattuunngg  kkee  ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr ..  RRaannccaannggaann  EElliiaa  uunnttuukk  kkoottaa  ffuuttuurr iissttiikk  

mmeenneekkaannkkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  yyaanngg  mmeeww aakkiill ii  ppeerreeggeerraakkaann  ++  llaalluu--lliinnttaass  ::  

11..  JJaallaann--jjaallaann  ddiittaattaa  ppaaddaa  lleevv eell--lleevv eell  bbeerrbbeeddaa  sseeccaarraa  ssiiggnniiff iikkaann..  

22..  AArrssiitteekkttuurr   ggeedduunngg--ggeedduunngg  hhuunniiaann  bbeerrcciirr iikkaann  mmeennaarraa--mmeennaarraa  ll ii ff tt..  

PPeennggaarruuhh  FFuuttuurr iissmmee  ddii  II ttaalliiaa  ttiiddaakk  tteerr llaalluu  tteerraassaa  ddaann  ttiiddaakk  mmeemmiill iikk ii  ppeennggiikkuutt  

llaannggssuunngg..  EElliiaa  ddaann  BBoocccciiaannii     kkoorrbbaann  PPeerraanngg  DDuunniiaa  II II ..  
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GGRRUU PPPPOO  77  ––   11992277,,  LLiibbeerraa,,  FFiiggiinnii,,  FFrreettttee,,  LLaarrccoo,,  PPoollll iinnii,,  RRaavv aa,,  ddaann  TTeerrrraaggnnii     

ttaammppiill  ddeennggaann  iiddee--iiddee  yyaanngg  jjaauuhh  ddaarr ii  vv iissii--vv iissii  uuttooppiiaann  FFuuttuurr iissmmee..  TTuunnttuuttaann  

mmeerreekkaa  aaddaallaahh  ::  FFuunnccttiioonnaall   BBuuii llddiinnggss     ppeenngggguunnaaaann  ppeennggeettaahhuuaann  ++  

ppeenngguunnggkkaappaann  AArrssiitteekkiittuurr   MM ooddeerreenn  ppaaddaa  ggeedduunngg--ggeedduunngg..  

GGII UU SSEEPPPPEE  TTEERRRRAAGGNNII   ––   TTeerrrraaggnnii     mmeennyyeessuuaaiikkaann  kkoonnsseepp  AAMM   ++  kkoonnddiissii  kkhhuussuuss  

nneeggaarraannyyaa..  BBeerr llaaww aannaann  ddeennggaann  SSoocciiaall   NNaattiioonnaall ii ssmm  JJeerrmmaann,,  AAMM   ddii  II ttaalliiaa  

ddiittoolleerraannssii  oolleehh  FFaassccii ssmmee ..  AArrssiitteekkttuurr   II ttaalliiaa  11993300--aann  ddiippeennggaarruuhhii  ffaassee  AAMM   EErrooppaa  

TTeennggaahh     II ttaalliiaa  sseeggeerraa  mmeennuunnjjuukkkkaann  cciirr ii  kkhhaassnnyyaa  mmeellaalluuii  kkaarryyaa--kkaarryyaa  GGiiuusseeppppee  

TTeerr rraaggnnii..  PPeerr iiooddaa  iinnii     ssuummbbaannggaann  mmeennaakkjjuubbkkaann  uunnttuukk  ppeennggeemmbbaannggaann  

bbeennttuukk--bbeennttuukk  ssttrruukkttuurraall..  

KKAARRYYAA--KKAARRYYAA  NNEERRVVII   ––  11992277,,  MM aattttéé  TTrruuccccoo  mmeemmbbaanngguunn  ggeedduunngg  ddeennggaann  

SSkkeelleettoonn  FFrraammee   uunnttuukk  kkaannttoorr   FFiiaatt,,  TTuurr iinn..  KKoonnssttrruukkssii     eelleemmeenn  vv iissiibbeell..  PPiieerr   LLuuiiggii  

NNeerrvv ii     ssaallaahh  ssaattuu  eennggiinneeeerr--aarrcchhii tteeccttss  ssiiggnniiff iikkaann  dduunniiaa  mmeemmuullaaii  kkaarr iirr   mmeellaalluuii  

ggeedduunngg  bbeerraattaapp  kkaannttiilleevv eerr   uunnttuukk  ssttaaddiioonn  oollaahh--rraaggaa,,  FFlloorreennccee,,  11993300  ––   11993322..  

BBeennttuukk--bbeennttuukk  ssttrruukkttuurraall  ddiiddeessaaiinn  ddeennggaann  ddiissttrr iibbuussii  ggaayyaa  tteekkaann  yyaanngg  bbeennaarr   

sseeccaarraa  iinnssttiinnkk..  DDii  ssiinnii  tteerr jjaaddii  ssaalliinngg  mmeelleennggkkaappii  aannttaarraa  iinnssttiinnkk  ddeennggaann  ffoorrmmuullaa  

yyaanngg  lleebbiihh  ppaassttii..  

II NNTTEEGGRRAASSII   BBEENNTTUU KK--BBEENNTTUU KK  FFAANNTTAASSTTII KK  ++  SSTTRRUU KKTTUU RR  ––   PPeerr iiooddaa  sseebbeelluumm  PPeerraanngg  

DDuunniiaa  II II      bbeelluumm  tteerr jjaaddii  iinnddiivv iidduuaalliittaass  ppaaddaa  aarrssiitteekkttuurr   II ttaalliiaa,,  aakkaann  tteettaappii  

mmeerruuppaakkaann  ppeerr iiooddaa  ppeerrssiiaappaann..  KKuuaalliittaass  kkhhaass  aarrssiitteekkttuurr   II ttaalliiaa     ppeerrppaadduuaann  

pprroossaa  ++  ffaannttaassii  ==  iinnssppiirraassii  eekkoonnoommiiss  ddaann  kkrreeaattiiff..  AArrssiitteekkttuurr      mmeennggaassoossiiaassiikkaann  

ppeerr iillaakkuu  kk llaassiikk  ddeennggaann  mmeettooddaa  kkoonnssttrruukkssii  ttaannppaa  mmeenngghhaannccuurrkkaann  kkeesseeggaarraann  

iiddee  bbaarruu..  

SSTTAASSII UU NN  KKAA  DDII   RROOMM AA  ++  PPRROOYYEEKK--PPRROOYYEEKK  SSTTAASSII UU NN  KKAA  DDII   NNAAPPLLEESS  ––   CCoonnccoouurrssee   

SSttaassiiuunn  KKeerreettaa  AAppii,,  RRoommaa,,  aarrssiitteekk  ::  CCaalliinnii,,  CCaasstteellllaazzzzii,,  FFaaddiiggaattii,,  MM oonnttuuoorr ii,,  

PPiinnttoonneelllloo,,  ddaann  VViitteelllloozzzzii,,  11994488––11995500     ddeessaaiinn  bbeerraannii  mmeemmbbeennttaanngg  ddii  aattaass  

ttuummppuuaann  llaannggssiinngg..  

OOLLII VVEETTTTII   DDAANN  PPII RREELLLLII ::  II NNDDUU SSTTRRII   SSEEBBAAGGAAII   KKLLII EENN  ––  GGeedduunngg--ggeedduunngg  ppeerruussaahhaaaann  

OOlliivv eettttii  bbeerrbbiiccaarraa  ddeennggaann  bbaahhaassaa  uummuumm     mmeennggeekksspprreessiikkaann  hhaarraappaann--

hhaarraappaann  kk lliieenn  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiitteennttuukkaann..  SSaallaahh  ssaattuu  ccoonnttoohh  ::  GGeedduunngg  AAddmmiinniissttrraassii  

ddii  MM iillaann,,  aarrssiitteekk  BBeerrnnaassccoonnii,,  FFiioocccchhii,,  ++  NNiizzzzoollii,,  11995544..  CCoonnttoohh  llaaiinn  ::  PPeerruussaahhaaaann  

bbeessaarr   PPiirreellll ii  WWoorrkkss  mmeennaaww aarrkkaann  kkeesseemmppaattaann  pprraakkttiiss  kkeeppaaddaa  aarrssiitteekk  ddeennggaann  

kkeemmaammppuuaann  kkrreeaattiiffnnyyaa..  GGeedduunngg  kkaannttoorr   ppuussaatt  ddiirraannccaanngg  NNeerrvv ii     mmeennoollaakk  

kkoonnsseepp  kkoonnvv eennssiioonnaall  ggeedduunngg  ddeennggaann  rraannggkkaa  BBBB  ++  mmeemmbbuukkaa  kkeemmuunnggkkiinnaann  

eekksspprreessii  bbaarruu..  

  BBRRAAZZIILL  

PPEENNGGAARRUU HH  LLEE  CCOORRBBUU SSII EERR  ++  GGEEDDUU NNGG  DDEEPPAARRTTEEMM EENN  PPEENNDDII DDII KKAANN,,  RRII OO  DDEE  

JJAANNEEII RROO,,  BBRRAAZZII LL  ––   

  11993311,,  CCoossttaa  bbeerrkkoollaabboorraassii  ddeennggaann  aarrssiitteekk  BBrraazziill  llaaiinn,,  ddii  aannttaarraannyy  OOssccaarr   

NNiieemmeeyyeerr,,  mmeennyyeerraahhkkaann  pprrooppoossaall..  PPaaddaa  ssaaaatt  yyaanngg  ssaammaa,,  LLee  CCoorrbbuussiieerr   

ddiiuunnddaanngg  sseebbaaggaaii  ppeennaassiihhaatt  kkeemmeennttrr iiaann  ++  pprrooyyeekk  UUnnii vveerrssii ttyy  CCii ttyy,,  RRiioo  ddee  

JJaanneeiirroo..  

  11993355,,  MM eenntteerr ii  PPeennddiiddiikkaann  BBrraazziill  ttiiddaakk  ppuuaass  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  ssaayyeemmbbaarraa     

mmeennuunnjjuukk  LLuucciioo  CCoossttaa..  

  11993366,,  LLee  CCoorrbbuussiieerr   kkee  BBrraazziill  bbeerrkkoollaabboorraassii  ddeennggaann  LLuucciioo  CCoossttaa  ddaallaamm  

pprrooyyeekk  DDeeppaarrtteemmeenn  PPeennddiiddiikkaann  ++  mmeemmbbeerr ii  kkuulliiaahh  uummuumm  tteennttaanngg  

ppaannddaannggaann  tteerrhhaaddaapp  AAMM ..  KKeepprr iibbaaddiiaann  ++  iiddee--iiddee  LLee  CCoorrbbuussiieerr      bbeerreeffeekk  
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bbeessaarr   kkeeppaaddaa  aarrssiitteekk--aarrssiitteekk  mmuuddaa  BBrraazziill,,  ppeennggaarruuhhnnyyaa  mmeerreessaapp  kkee  

sseelluurruuhh  aarrssiitteekkttuurr   BBrraazziill  tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  aarrssiitteekkttuurr   ddeennggaann  kkaarraakktteerr   ::  ddeennaahh  

bbeebbaass  ++  bbeennttuukk  kkuubbuuss  ++  rrooooff   ggaarrddeenn  ++  mmooddeell  ppllaassttiiss  ++  ll oouuvvrree  ppeelliinndduunngg  

ssiinnaarr   mmaattaahhaarr ii..  

  11993377  ––   11994433,,  DDeeppaarrtteemmeenn  PPeennddiiddiikkaann  ++  KKeesseehhaattaann     MM aasstteerrppiieeccee  KKllaassiikk  

AAMM   ddii  RRiioo  DDee  JJaanneeiirroo..  MM eennddaappaatt  iinnssppiirraassii  ddaarr ii  LLee  CCoorrbbuussiieerr   yyaanngg  

ddiirreeaalliissaassiikkaann  oolleehh  kkeelloommppookk  aarrssiitteekk  mmuuddaa  nnaammuunn  sseellaannjjuuttnnyyaa  ttiiddaakk  

mmeemmeeggaanngg  ppeerraann  aappaa  ppuunn..  FFaassee  ccoobbaa  ddaann  eekkssppeerr iimmeenn  bbeerr llaalluu  ppaaddaa  

ppaarruuhh  kkeedduuaa  aabbaadd  2200..    

OOSSCCAARR  NNII EEMM EEYYEERR  ––   SSeekkuuaatt  aappaappuunn  ppeennggaarruuhh  LLCC  ++  aarrssiitteekkttuurr   EErrooppaa     aarrssiitteekk  

BBrraazziill    ttiiddaakk  mmeennggkkooppii  bbeennttuukk--bbeennttuukk  tteerrsseebbuutt..  MM eerreekkaa  bbeerrhhaassiill  mmeemmbbaanngguunn  

aarrssiitteekkttuurr   bbeerrcciirr ii  iinnddiivv iidduuaall  yyaanngg  kkuuaatt,,  yyaanngg  ssaaaatt  iinnii  bbeerr jjaayyaa  ddii  ddaallaamm  

ppeenngghhaarrggaaaann  iinntteerrnnaassiioonnaall..  SSaallaahh  ssaattuu  kkaarraakktteerr iissttiikk  kkhhuussuuss  aarrssiitteekkttuurr   BBrraazziill  ::  

bbeennttuukkaann--bbeennttuukkaann  kkuurrvv aa  bbeebbaass  ++  mmooddeell  ppllaassttiiss     tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  kkaarryyaa--kkaarryyaa  

OOssccaarr   NNiieemmeeyyeerr,,  aarrssiitteekk  BBrraazziill  yyaanngg  ddiikkeennaall  ddii  lluuaarr  nneeggeerr ii..  SSeeppeerrttii  tteemmaa  uummuumm  

AAMM   OONN  mmeennggaannggkkaatt  ggeedduunngg  ddii  aattaass  ttaannaahh  ++  mmeennaammbbaahh  vv aarr iiaassii  bbaarruu  ddeennggaann  

mmeennyyaalluurrkkaann  bbeebbaann  ggeedduunngg  mmeellaalluuii  bbeennttuukkaann  VV..  OONN  mmeenneerraappkkaann    iinntteerrpprreettaassii  

bbeebbaass  ppaaddaa  bbeennttuukk  sseeccaarraa  ddeettiill  ppaaddaa  sseelluurruuhh  rraannccaannggaannnnyyaa..  

MM OODDEELL  AARRSSII TTEEKKTTUU RR  PPLLAASSTTII KK  ––   OONN  sseerr iinnggkkaallii  mmeemmbbuuaatt  bbeennttuukkaann--bbeennttuukkaann  

kkoonnttrraass  ddeennggaann  ll iinnggkkuunnggaann..  11993300--aann,,  sseeccaarraa  ttoottaall  mmeenngghhiinnddaarr ii  ppeenngggguunnaaaann  

eekksskklluussiiff  ssuudduutt--ssuudduutt  bbeennaarr..  KKeelleemmaahhaann  OONN     kkeeggeemmaarraannnnyyaa  kkeeppaaddaa  

kkeettiiddaakkbbiiaassaaaann  hhaannyyaa  uunnttuukk  kkeeppeennttiinnggaann  sseennddiirr ii  ++  kkeettiiddaakkccooccookkaann  

ppeennaammppiillaann  ggeedduunngg  ddeennggaann  ssttrruukkttuurr ..  

CCOOSSTTAA,,  RREEII DDYY,,  MM OORREEIIRRAA,,  LLEEVVII   ––   AArrssiitteekk--aarrssiitteekk  BBrraazziill  llaaiinn  yyaanngg  ccuukkuupp  bbeerrppootteennssii..  

KKaarryyaa  ppeennttiinngg  LLuucciioo  CCoossttaa  ::  FFllaatt  ddii  EEdduuaarrddoo--GGuuiinniiee--PPaarrkk     mmaanniiffeessttaassii  sseennii  

BBrraazziill iiaa  ::  iinnssttiinnkk  uunnttuukk  mmeemmnncciippttaakkaann  kkoommppoossiissii  ppeerrmmuukkaaaann  yyaanngg  hhiidduupp..  GGuunnaa  

mmeelliinndduunnggiinnyyaa  ddaarr ii  ssii llaauu  ssiinnaarr  mmaattaahhaarr ii  ggrr ii ll  kkeerraammiikk  yyaanngg  ssaannggaatt  ddeekkoorraattiiff   

ddiissiissiippkkaann  ppaaddaa  kkeerraannggkkaa  vv iissiibbeell..  AAllffoonnssoo  EE..  RReeiiddyy     mmeerraannccaanngg  ++  mmeemmbbaanngguunn  

sskkeemmaa  bbeessaarr   ppeerruummaahhaann  PPrreeddeegguullhhoo,,  ddii  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo..  JJoorrggee  MM oorreeiirraa     aarrssiitteekk  

kkeeppaallaa  pprrooyyeekk  UU nniivv eerrssiittyy  CCiittyy,,  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo..  RRiinnoo  LLeevv ii     ppeennccaappaaiiaann  

pprr iinnssiippnnyyaa  ppaaddaa  CCeennttrraall  II nnssttiittuuttee  ffoorr   CCaanncceerr  TTrreeaattmmeenntt,,  SSããoo  PPaauulloo,,  11995544..  

  AAMMEERRIIKKAA  SSEERRIIKKAATT  

TTHHEE  SSCCHHOOOOLL  OOFF  CCHHII CCAAGGOO  ==  TTHHEE  CCHHII CCAAGGOO  SSCCHHOOOOLL  ––   11888833  ––   11889933,,  AAMM   ddii  

AAmmeerr iikkaa  UU ttaarraa  ddiimmuullaaii  sseeccaarraa  ssiiggnniiff iikkaann  mmeellaalluuii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  TThhee  SScchhooooll   ooff   

CChhiiccaaggoo..  PPaaddaa  aaww aallnnyyaa  ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  LLoouuiiss  SSuullll iivvaann  ++  WWiill ll iiaamm  LLee  BBaarroonn  JJeennnneeyy  

++  BBuurrnnhhaamm  ddaann  RRoooott  ttiiddaakk  mmeemmiill iikk ii  ppeennggiikkuutt  llaannggssuunngg  ddii  nneeggaarraa  mmeerreekkaa     

ppeennggaarruuhh  kkeeppaaddaa  ppeerrggeerraakkaann  ddii  EErrooppaa  lleebbiihh  kkuuaatt..  TTeeoorr ii  SSuullll iivv aann  tteennttaanngg  

kkeebbuuttuuhhaann  iiddeennttiittaass  ppaaddaa  ffuunnggssii  ddaann  bbeennttuukk  mmeemmbbeerr ii  aarrttii  ppeennttiinngg  ppaaddaa  

hhaaddiirrnnyyaa  aarrssiitteekkttuurr   bbaarruu  ddii  EErrooppaa..  DDii  AASS  kkeekkuuaattaann  ggeelloommbbaanngg  ooppoossiissii  sseemmaakkiinn  

mmeenniinnggkkaatt     kkaarreennaa  mmeerraassaa  ddiippeerrtteennttaannggkkaann  ddeennggaann  kkoonnsseepp  aarrssiitteekkttuurr   

ffuunnggssiioonnaall  SSuullll iivv aann  ddaann  jjuussttrruu  mmeennggaarraahh  mmeennuujjuu  eekklleekkttiissiissmmee  yyaanngg  mmaanndduull..  

HHaannyyaa  kkaarryyaa--kkaarryyaa  aarrssiitteekk  bbeerr ll iiaann  AASS,,  FFrraannkk  LLllooyydd  WWrr iigghhtt,,  yyaanngg  mmeemmbbeerr ii  cciirr ii  

ppaaddaa  ppeerr iiooddaa  sseebbeelluumm  AAMM   ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii,,  ddaann  bbeerrssaammaa--ssaammaa  aarrssiitteekkttuurr   

iinndduussttrr ii  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiikkeennaall  mmeemmbbeennttuukk  hhuubbuunnggaann  rr iinnggaann  ddeennggaann  ggeedduunngg--

ggeedduunngg  TThhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll ..  TThhee  MMuusseeuumm  ooff   MM ooddeerrnn  AArrtt  ==  MM OOMMAA,,  NNeeww  YYoorrkk     

mmeennaammppiillkkaann  ppeenngggguunnaaaann  kkeemmbbaallii  ppeemmiikkiirraann  mmooddeerreenn  ppaaddaa  aarrssiitteekkttuurr ..  

DDeennggaann  ccaarraa  mmeemmppuubblliikkaassiikkaann  ppeennggeemmbbaannggaann  AAMM   ddii  EErrooppaa     mmeellaalluuii  

sseerraannggkkaaiiaann  ppaammeerraann--ppaammeerraann  mmeeww aahh..  
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AARRSSII TTEEKK  EERROOPPAA  DDII   AASS  ––   WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss  ++  MM iieess  vv aann  ddeerr  RRoohhee  ++  LLee  CCoorrbbuussiieerr   ==  

MM aasstteerr   AAMM ,,  aaddaallaahh  bbeebbeerraappaa  aarrssiitteekk  EErrooppaa  yyaanngg  bbeerrkkiipprraahh  ddii  AASS..  11993322,,  

ppaammeerraann  ppeerrttaammaa  MM OOMM AA     mmeennaammppiillkkaann  kkaarryyaa--kkaarryyaa  aarrssiitteekk  AASS  yyaanngg  

ddiiddaammppiinnggkkaann  ddeennggaann  kkaarryyaa--kkaarryyaa  aarrssiitteekk  EErrooppaa  ::  KKaarryyaa--kkaarryyaa  TThhee  CChhiiccaaggoo  

SScchhooooll   ddiiddaammppiinnggkkaann  ddeennggaann  kkaarryyaa--kkaarryyaa  LLee  CCoorrbbuussiieerr   ++  AAllvv aarr  AAaallttoo  ++  kkaarryyaa--

kkaarryyaa  BBaauuhhaauuss..  

RRII CCHHAARRDD  NNEEUU TTRRAA  ––   11992200--aann,,  RRiicchhaarrdd  NNeeuuttrraa  ((11889922)),,  ppeerrggii  kkee  AASS  sseetteellaahh  bbeekkeerr jjaa  

ddii  JJeerrmmaann  ddeennggaann  EErr iicchh  MM eennddeellssoohhnn..  11992277,,  ppaaddaa  ssaaaatt  sskkeemmaa  ppeerruummaahhaann  

WWeeiisssseennhhooff  ddiibbaanngguunn  ddii  SSttuuttttggaarrtt,,  HHeeaalltthh  HHoouussee  ddiibbaanngguunn  ddii  LLooss  AAnnggeelleess..  

KKoonnsseepp  ssttrruukkttuurr   ++  ppeerreennccaannaaaann  llooggiiss  ++  hhuubbuunnggaann  rruuaanngg--rruuaanngg  yyaanngg  hhiidduupp     

bboolleehh  jjaaddii  mmeerruuppaakkaann  ggeedduunngg  rruummaahh  ttiinnggggaall  ppeerrttaammaa  ddii  AASS  yyaanngg  

mmeenntteerr jjeemmaahhkkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  aarrssiitteekkttuurr   EErrooppaa  mmooddeerreenn  kkee  ddaallaamm  iiddiioomm  

sseetteemmppaatt..    

MM UU RRII DD--MM UU RRII DD  MM II EESS,,  GGRROOPPII UU SS  ++  WWRRII GGHHTT  ––   DDii  HHaarrvv aarrdd,,  WWaalltteerr   GGrrooppiiuuss  

mmeenneemmuukkaann  iikk lliimm  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ppeennggeemmbbaannggaann  pprr iinnssiipp--pprr iinnssiippnnyyaa  yyaanngg  

ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiiaajjaarrkkaannnnyyaa  ddii  BBaauuhhaauuss..  11993388,,  MM iieess  vv aann  ddeerr  RRoohhee  ddiippaannggggiill  kkee  

II ll ll iinnooiiss  II nnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  CChhiiccaaggoo..  KKeedduuaannyyaa  mmeenniinnggggaallkkaann  ppeennggaarruuhh  

yyaanngg  ccuukkuupp  bbeerrttaahhaann..  

11..  MM iieess     ppeennggaarruuhhnnyyaa  lleebbiihh  ppaaddaa  ddeessaaiinn  ++  ggeedduunngg  ddaarr iippaaddaa  sseebbaaggaaii  

gguurruu  aarrssiitteekkttuurr ,,  tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  kkaarryyaa--kkaarryyaa  ::  EEeerroo  SSaaaarr iinneenn,,  GGoorrddoonn  BBuunnsshhaafftt  

++  PPhhiill iipp  JJoohhnnssoonn..  

22..  GGrrooppiiuuss  ++  MM aarrcceell  BBrreeuueerr,,  mmaannttaann  mmuurr iiddnnyyaa  ddaann  kkoollaabboorraattoorrnnyyaa     

mmeemmbbeerr ii  kkeekkuuaattaann  bbaaggii  PPaauull  RRuuddoollpphh,,  HHuugghh  SSttuubbbbiinnss  ddaann  mmuurr iiddnnyyaa  II ..MM ..  

PPeeii  

33..  WWrriigghhtt  mmeennggiinnssppiirraassii  kkaarryyaa--kkaarryyaa  BBrruuccee  GGooffff..  

AASS  mmeemmbbeerr ii  kkeesseemmppaattaann  kkeeppaaddaa  ppaarraa  aarrssiitteekk  EErrooppaa  uunnttuukk  mmeennggeelluuaarrkkaann  iiddee--

iiddee  mmeerreekkaa  ddaallaamm  sskkeemmaa  bbeessaarr ..  PPeerrbbeeddaaaann  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  aarrssiitteekk  ddaann  kklliieenn  

++  ssiikkaapp  ssaalliinngg  ppeerrccaayyaa  ++  kkeemmuunnggkkiinnaann  yyaanngg  ddiibbeerr iikkaann  nneeggaarraa  iinndduussttrr ii  

bbeerrkkeemmbbaanngg     mmeerruubbaahh  ssiikkaapp  ++  ppiikk iirraann  mmeerreekkaa..  

PPUU SSAATT  PPEENNEELLII TTII AANN  GGEENNEERRAALL  MM OOTTOORR,,  DDEETTRROOII TT  ––  LLiinnggkkuupp  ++  iinnddiivv iidduuaalliittaass  aarrssiitteekkttuurr   

AAmmeerr iikkaa     tteerr ll iihhaatt  ppaaddaa  rraannccaannggaann  ppeennttiinngg  EEeerroo  SSaaaarr iinneenn,,  TThhee  GGeenneerraall   MM oottoorr   

RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr ,,  DDeettrrooiitt,,  11995511  ––   11995566..  KKeesseemmppuurrnnaaaann  tteekknniiss  ppaaddaa  ddeettiill  ++  

ppeenngggguunnaaaann  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  pprroodduukkssii  ppaabbrr iikk  ++  kkeeppeerrdduulliiaann  tteerrhhaaddaapp  

kkeebbuuttuuhhaann  uummaatt  mmaannuussiiaa     ggeedduunngg--ggeedduunngg  ddiikkeelloommppookkkkaann  ddii  sseekkiittaarr   sseebbuuaahh  

ddaannaauu  bbuuaattaann  ++  rruuaanngg  hhiijjaauu  lluuaass  ++  sskkeemmaa  ww aarrnnaa  yyaanngg  ddiippiill iihh  sseeccaarraa  hhaattii--hhaattii     

aattmmoossffeerr   yyaanngg  tteerrbbuukkaa  ++  cceerr iiaa..  SSaaaarr iinneenn  mmeenngggguunnaakkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  

pprreeffaabbrr iikkaassii  ++  jjuuggaa  mmeemmuullaaii  rreevv oolluussii  ppaaddaa  mmeettooddaa  ggeedduunngg..  

LLOOGGAAMM   RRII NNGGAANN  SSEEBBAAGGAAII   MMAATTEERRII AALL  GGEEDDUUNNGG  DDAANN  TTRREENNDD  BBAARRUU   DDAALLAAMM  DDEESSAAIINN  

GGEEDDUU NNGG  TTII NNGGGGII   ––   KKoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  bbuuaattaann  ppaabbrr iikk     llooggaamm  rr iinnggaann  ++  

bbaajjaa  ++  ppllaassttiikk  bbeerraannggssuurr   mmeennggggaannttiikkaann  kkeedduudduukkaann  mmaatteerr iiaall  ggeedduunngg  

sseebbeelluummnnyyaa..  EEffeekk     hhiillaannggnnyyaa  iinnddiivv iidduuaalliittaass  ppaaddaa  bbeennttuukk  sseebbaabb  pprroodduukkssii  

mmaassaall  mmeenngghhaassiillkkaann  sseerraannggkkaaiiaann  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  iiddeennttiikk..  TTuunnttuuttaann  kkeebbuuttuuhhaann  

uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  ddeessaaiinn  yyaanngg  mmeennaaww aarrkkaann  

kkeemmuunnggkkiinnaann  kkoommbbiinnaassii--kkoommbbiinnaassii  yyaanngg  ssaannggaatt  bbeerrvv aarr iiaassii     mmeenniinnggkkaatt..  

DDaallaamm  ssiittuuaassii  sseeppeerrttii     ttuuggaass  kk iittaa  mmeennggeennddaalliikkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  tteerrsseebbuutt  ++  

mmeenneemmppaattkkaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeellaayyaannii  ttuujjuuaann--ttuujjuuaann  bbeerrmmaannffaaaatt  uummaatt  mmaannuussiiaa..  

  


