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AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  DDAANN  PPAASSCCAA  MMOODDEERREENN  

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

  

AABBAADD  PPEERRIINNTTIISS  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  
  

  GGEEDDUUNNGG--GGEEDDUUNNGG  BBAAJJAA  AABBAADD  1199  

  TTHHEE  CCHHIICCAAGGOO  SSCCHHOOOOLL  

  FFRRAANNKK  LLLLOOYYDD  WWRRIIGGHHTT  
  

  
TThhrreeee  VViieewwss  ooff  tthhee  FFllaattiirroonn  BBuuiillddiinngg..  CCoommpplleetteedd  iinn  11990022,,  tthhee  FFllaattiirroonn  BBuuiillddiinngg  iinn  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  wwaass  oonnccee  

tthhee  cciittyy’’ss  ttaalllleesstt  bbuuiillddiinngg  aatt  9911  mm  ((330000  fftt))  ttaallll..  DDeessiiggnneedd  bbyy  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll  aarrcchhiitteecctt  DDaanniieell  BBuurrnnhhaamm,,  tthhee  

ttrriiaanngguullaarr  bbuuiillddiinngg  ffeeaattuurreess  aa  ddeeccoorraattiivvee  eexxtteerriioorr  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  sstteeeell  sskkeelleettoonn..  TThhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll  

ccoommpprriisseedd  aarrcchhiitteeccttss  ffrroomm  CChhiiccaaggoo,,  IIlllliinnooiiss,,  wwhhoo  bbuuiilltt  ssoommee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  sskkyyssccrraappeerrss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  

GGaaiill  MMoooonneeyy//  CCoorrbbiiss;;  AArrcchhiivvee  PPhhoottooss;;  CChhrroommoossoohhmm  MMeeddiiaa  IInncc..//  CCoorrbbiiss;;  AArrcchhiivvee  PPhhoottooss..  MMiiccrroossoofftt  ®®  

EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  

  GGEEDDUUNNGG--GGEEDDUUNNGG  BBAAJJAA  AABBAADD  1199  

BBEESSII  

BBeessii,,  mmaatteerriiaall  mmuullttii  gguunnaa,,  tteellaahh  ddiikkeennaall  sseellaammaa  hhaammppiirr  55000000  ttaahhuunn  sseejjaakk  

ddiitteemmuukkaann  ppeerrttaammaa  kkaallii  ddii  MMeessooppoottaammiiaa  ddaann  MMeessiirr..  MMeettooddaa  pprroodduukkssii  pprriimmiittiiff  

ttiiddaakk  mmaammppuu  mmeemmpprroodduukkssii  bbeessii  ddaallaamm  jjuummllaahh  bbeessaarr  sseellaaiinn  hhaarrggaannyyaa  ssaannggaatt  

mmaahhaall,,  sseehhiinnggggaa  bbeessii  ttiiddaakk  ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  sskkaallaa  

bbeessaarr  sseeppeerrttii  GGeedduunngg  ddaann  BBaanngguunnaann  llaaiinn..  

  
MMeessooppoottaammiiaa  aanndd  tthhee  PPeerrssiiaann  EEmmppiirree..  

MMeessooppoottaammiiaa,,  llooccaatteedd  iinn  aa  rreeggiioonn  tthhaatt  

iinncclluuddeedd  ppaarrttss  ooff  wwhhaatt  iiss  nnooww  eeaasstteerrnn  

SSyyrriiaa,,  ssoouutthheeaasstteerrnn  TTuurrkkeeyy,,  aanndd  mmoosstt  ooff  

IIrraaqq,,  llaayy  bbeettwweeeenn  ttwwoo  rriivveerrss,,  tthhee  TTiiggrriiss  

aanndd  tthhee  EEuupphhrraatteess..  TThhee  nnaammee  

MMeessooppoottaammiiaa  iiss  aa  GGrreeeekk  wwoorrdd  mmeeaanniinngg  

““bbeettwweeeenn  tthhee  rriivveerrss..””  IIttss  oollddeesstt  kknnoowwnn  

ccoommmmuunniittiieess  ddaattee  ffrroomm  77000000  bbcc..  SSeevveerraall  

cciivviilliizzaattiioonnss  fflloouurriisshheedd  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  IInn  tthhee  

66tthh  cceennttuurryy  bbcc  iitt  bbeeccaammee  ppaarrtt  ooff  tthhee  

PPeerrssiiaann  EEmmppiirree,,  tthhee  llaarrggeesstt  eemmppiirree  iinn  tthhee  

wwoorrlldd  uupp  ttoo  tthheenn..  

©©  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  RRiigghhttss  

RReesseerrvveedd..  

  

  

BBeessii  ddaappaatt  ddiilleebbuurr  kkaallii  ppeerrttaammaa  ddii  aabbaadd  1144  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  ddiipprroodduukkssii  ddaallaamm  

jjuummllaahh  bbeessaarr..  TTiiddaakk  tteerrjjaaddii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ssiiggnniiffiikkaann  ddii  aabbaadd  bbeerriikkuuttnnyyaa  kkaarreennaa  

ppeerrsseeddiiaaaann  aarraanngg  ttiiddaakk  mmeennccuukkuuppii  sseellaaiinn  mmeennggaannccaamm  kkeebbeerraaddaaaann  hhuuttaann  ddii  

EErrooppaa  TTeennggaahh  ddaann  IInnggggrriiss..  TTaahhuunn  11661122,,  DDuudd  DDuuddlleeyy  ggaaggaall  mmeemmpprroodduukkssii  bbeessii  

ddaallaamm  jjuummllaahh  bbeessaarr,,  nnaammuunn  ddii  ttaahhuunn  11771133,,  AAbbrraahhaamm  DDaarrbbyy  ddaappaatt  mmeennggggaannttii  
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aarraanngg  ddeennggaann  bbaattuu  bbaarraa  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  ddiillaannjjuuttkkaann  oolleehh  ppuutteerraannyyaa..  HHaall  iinnii  

mmeerruuppaakkaann  ppoonnddaassii  ppeennttiinngg  ==  mmiilleessttoonnee  bbaaggii  RReevvoolluussii  IInndduussttrrii  ddii  IInnggggrriiss..  

  

KKAARRYYAA  BBAANNGGUUNNAANN  DDAANN  GGEEDDUUNNGG  

IIrroonnbbrriiddggee,,  TTeellffoorrdd,,  EEnnggllaanndd..  IIrroonnbbrriiddggee,,  

wwhhiicchh  ccrroosssseess  tthhee  RRiivveerr  SSeevveerrnn  iinn  TTeellffoorrdd,,  

SShhrrooppsshhiirree,,  iinn  wweesstteerrnn  EEnnggllaanndd,,  wwaass  

ccoommpplleetteedd  iinn  11777799..  TThhee  ffiirrsstt  llaarrggee--ssccaallee  

ssttrruuccttuurree  mmaaddee  ooff  ccaasstt  iirroonn,,  tthhee  bbrriiddggee  

wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  aa  rreemmaarrkkaabbllee  ffeeaatt  ooff  

eennggiinneeeerriinngg  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  iittss  

ccoonnssttrruuccttiioonn..  RRoobbeerrtt  HHaarrddiinngg  PPiiccttuurree  

LLiibbrraarryy..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  

11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  

rreesseerrvveedd..  

  

  

  

  

  

  

11..  TTaahhuunn  11777799  ––  JJeemmbbaattaann  BBeessii  CCoorr  ppeerrttaammaa  ddii  aattaass  ssuunnggaaii  SSeevveerrnn,,  

CCooaallbbrrookkeeddaallee,,  IInnggggrriiss..  BBeennttaanngg  110000  kkaakkii  ~~  3300  mm,,  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  ddaann  

kkoonnssttrruukkssii  tteerrddiirrii  aattaass  55  bbuussuurr  bbeessii  ccoorr  ½½  lliinnggkkaarraann..  CCiinncciinn--cciinncciinn  ddii  tteennggaahh  

bbuussuurr  sseellaaiinn  uunnttuukk  ddeekkoorraassii  jjuuggaa  uunnttuukk  ppeerrkkuuaattaann..  BBeennttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  

eesstteettiikkaa  tteerrtteennttuu..  BBeennttuukk  jjeemmbbaattaann  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  

kkoonnssttrruukkssii  bbaattuu  tteerrnnyyaattaa  ccooccookk  jjuuggaa  uunnttuukk  kkoonnssttrruukkssii  bbeessii  ccoorr  yyaanngg  hhaannyyaa  

ddaappaatt  mmeennaahhaann  ggaayyaa  tteekkaann  aattaauu  ccoommpprreessssiioonn..  

22..  TTaahhuunn  11779966  ––  JJeemmbbaattaann  ggaannttuunngg  BBeessii  TTeemmppaa  ppeerrttaammaa  ddiibbaanngguunn  ddii  aattaass  

JJaaccoobb’’ss  CCrreeeekk,,  AAmmeerriikkaa..  

33..  TTaahhuunn  11880011  ––  TThhoommaass  TTeellffoorrdd  mmeerraannccaanngg  jjeemmbbaattaann  ddeennggaann  kkoonnssttrruukkssii  BBeessii  

CCoorr  uunnttuukk  ssuunnggaaii  TThhaammeess,,  IInnggggrriiss..  BBeennttaanngg  660000  kkaakkii  ~~  118800  mm..  TTiiddaakk  sseemmppaatt  

ddiibbaanngguunn  mmeesskkiippuunn  llaayyaakk  uunnttuukk  ddiibbaanngguunn..    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

TThhoommaass  TTeellffoorrdd..  PPrrooyyeekk  jjeemmbbaattaann  ddii  aattaass  ssuunnggaaii  TThhaammeess,,  LLoonnddoonn,,  11880011..  SSaannggaatt  bbeerraannii,,  nnaammuunn  sseeccaarraa  

kkeesseelluurruuhhaann  mmeerruuppaakkaann  ddeessaaiinn  yyaanngg  llaayyaakk..  BBeennttaanngg  yyaanngg  mmeennccaappaaii  660000  kkaakkii  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  ssttrruukkttuurr  

ppeenndduukkuunngg  yyaanngg  mmaassiiff  ddaann  sseeccaarraa  kkoonnsseekkuueenn  rraammpp  jjaallaann  rraayyaa..  

44..  TTaahhuunn  11880011  ––  MMaatttthheeww  BBoouullttoonn  ddaann  JJaammeess  WWaatttt  mmeemmbbaanngguunn  CCoottttoonn  MMiillll,,  

SSaallffoorrdd,,  LLaannccaasshhiirree,,  IInnggggrriiss..  MMeenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  rraannggkkaa  ddeennggaann  

kkoonnssttrruukkssii  BBeessii  CCoorr..  DDiinnddiinngg  eekksstteerrnnaall  mmeenngggguunnaakkaann  ssttrruukkttuurr  ppeennaahhaann  

bbeebbaann  ddeennggaann  kkoonnssttrruukkssii  bbaattuuaann  yyaanngg  ddiibbeerrii  kkeerraannggkkaa  bbeessii  sseebbaaggaaii  

ppeenngguuaatt  ddeennggaann  ccaarraa  ddiissiissiippkkaann..  



Program Studi Teknik Arsitektur 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Komputer Indonesia 

Wanita Subadra Abioso, Ir., M.T. – 4127 70 12 009 

Halaman 3 dari 9 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

55..  TTaahhuunn  11884433  ––  5500  ––  HHeennrryy  LLaabbrroouussttee  mmeemmbbaanngguunn  ppeerrppuussttaakkaaaann  SSaaiinnttee  ––  

GGeennvviieevvee..  MMeenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  rraannggkkaa  ddeennggaann  kkoonnssttrruukkssii  bbaajjaa  

yyaanngg  ssaannggaatt  rriinnggaann  ddaann  ddiinnddiinngg  ppeennaahhaann  bbeebbaann  yyaanngg  ssaannggaatt  bbeerraatt..  

DDiikkttuumm  FFoorrmm  FFoollllooww  FFuunnccttiinn  ––  LLoouuiiss  SSuulllliivvaann  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ssaallaahh..  SSeennii  mmeemmiilliikkii  

kkeekkuuaattaann  uunnttuukk  mmeemmbbuuaatt  sseeggaallaannyyaa  iinnddaahh  ddaann  ccaannttiikk  aakkaann  tteettaappii  

aarrssiitteekkttuurrnnyyaa  ppuunn  sseebbaaiikknnyyaa  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ttuujjuuaannnnyyaa..  

  

RRuuaanngg  BBaaccaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  NNaattiioonnaallee,,  PPaarriiss..  KKoonnsseeppssii  ssppaassiiaall  mmooddeerreenn  

tteerrnnyyaattaa  ddaappaatt  mmeennggaannttiissiippaassii  ppeennccaahhaayyaaaann  aallaammii  mmeellaalluuii  sskkyylliigghhtt  ppaaddaa  

ddoommee..  TTeerrlliihhaatt  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  ddaann  kkoonnssttrruukkssiinnyyaa..  

  

66..  TTaahhuunn  11885511  ––  JJoosseepphh  PPaaxxttoonn  mmeemmbbaanngguunn  ggeedduunngg  ppaammeerraann  iinntteerrnnaassiioonnaall  

CCrryyssttaall  PPaallaaccee..  GGeedduunngg  ppeerrttaammaa  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkoonnssttrruukkssii  BBeessii  ddaann  

KKaaccaa..  
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GGrreeaatt  EExxhhiibbiittiioonn  ooff  11885511..  TThhee  GGrreeaatt  EExxhhiibbiittiioonn,,  hheelldd  iinn  JJoosseepphh  PPaaxxttoonn’’ss  CCrryyssttaall  PPaallaaccee  iinn  HHyyddee  PPaarrkk,,  

LLoonnddoonn,,  ooppeenneedd  oonn  MMaayy  11,,  11885511,,  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  rrooyyaall  ffaammiillyy  ((cceenntteerr  lleefftt))..  TTHHEE  BBEETTTTMMAANNNN  

AARRCCHHIIVVEE..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  

77..  TTaahhuunn  11888899  ––  GGuussttaavvee  EEiiffffeell  mmeennddiirriikkaann  mmeennaarraa  EEiiffffeell,,  ddii  PPaarriiss,,  PPeerraanncciiss..  

BBeerrddaassaarrkkaann  ppeennggaallaammaannnnyyaa  mmeemmbbaanngguunn  jjeemmbbaattaann  mmeemmbbuuaatt  mmeennaarraa  

tteerrsseebbuutt  mmeennjjaaddii  ssaallaahh  ssaattuu  MMoonnuummeenn  RReekkaayyaassaa  ddii  aabbaadd  mmooddeerreenn  

bbaahhkkaann  ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii  mmaassiihh  mmeennjjaaddii  ssiimmbbooll  kkoottaa  PPaarriiss,,  bbaahhkkaann  PPeerraanncciiss..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
TToouurr  EEiiffffeell  aattaauu  EEiiffffeell  TToowweerr,,  PPaarriiss..  RRiisseess  aabboovvee  PPaarriiss  iinn  tthhee  ttwwiilliigghhtt  sskkyy..  IItt  wwaass  bbuuiilltt  ffoorr  tthhee  WWoorrlldd’’ss  FFaaiirr  iinn  

11888899  bbyy  FFrreenncchh  eennggiinneeeerr  AAlleexxaannddrree--GGuussttaavvee  EEiiffffeell,,  wwhhoo  ddeessiiggnneedd  iitt  aass  aa  ccrroossss--bbrraacceedd,,  llaattttiicceedd  ggiirrddeerr  

wwiitthh  mmiinniimmuumm  wwiinndd  rreessiissttaannccee..  CCoonnssttrruucctteedd  ffrroomm  oovveerr  66330000  mmeettrriicc  ttoonnss  ((77000000  ttoonnss))  ooff  hhiigghheesstt  qquuaalliittyy  

wwrroouugghhtt  iirroonn,,  iitt  iiss  aa  mmaasstteerrppiieeccee  ooff  wwrroouugghhtt--iirroonn  tteecchhnnoollooggyy..  AALLLLSSTTOOCCKK,,  IINNCC..//  DDaavviidd  BBaarrnneess..  MMiiccrroossoofftt  

®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll   rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

88..  TTaahhuunn  11888899  ––  CCoonnttaammiinn,,  iinnssiinnyyuurr,,  ddaann  DDuutteerrtt,,  aarrssiitteekk,,  mmeemmbbaanngguunn  ppuunnccaakk  

ddaarrii  sseeggaallaa  uuppaayyaa  ddii  aattaass  yyaaiittuu  MMaacchhiinneerryy  HHaallll  ooff  tthhee  WWoorrlldd  EExxhhiibbiittiioonn,,  ddii  

PPaarriiss,,  PPeerraanncciiss..  BBeennttaanngg  337755  kkaakkii  ~~  111100  mm..  
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  TTHHEE  CCHHIICCAAGGOO  SSCCHHOOOOLL  

  TTHHEE  CCHHIICCAAGGOO  SSCCHHOOOOLL  

SSeebbuuttaann  bbaaggii  sseekkeelloommppookk  aarrssiitteekk  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  CChhiiccaaggoo,,  yyaanngg  ssaannggaatt  

aakkttiiff  ddii  ppeerreemmppaatt  aakkhhiirr  aabbaadd  1199..  SSeebbuuttaann  ppuullaa  bbaaggii  sseekkeelloommppookk  ggeedduunngg  

kkoommeerrssiiaall  ddaann  ppeerrkkaannttoorraann  ddii  CChhiiccaaggoo,,  ttaahhuunn  11887755  ––  11991100..  

CChhiiccaaggoo  SScchhooooll  ((aarrcchhiitteeccttuurree)),,  ggrroouupp  ooff  AAmmeerriiccaann  aarrcchhiitteeccttss  bbaasseedd  iinn  

CChhiiccaaggoo,,  IIlllliinnooiiss,,  iinn  tthhee  llaattee  1199tthh--cceennttuurryy,,  wwhhoo  pprroodduucceedd  tthhee  sskkyyssccrraappeerr,,  

tthhee  ffiirrsstt  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  mmooddeerrnn  aarrcchhiitteeccttuurree..  IInn  11888855  aarrcchhiitteecctt--eennggiinneeeerr  

WWiilllliiaamm  LLee  BBaarroonn  JJeennnneeyy  bbuuiilltt  tthhee  tteenn--ssttoorryy  HHoommee  IInnssuurraannccee  BBuuiillddiinngg  

((ddeemmoolliisshheedd  11993311))  iinn  CChhiiccaaggoo,,  eemmppllooyyiinngg  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  aann  aallll--mmeettaall  

sskkeelleettoonn  ooff  ccaasstt--iirroonn  ccoolluummnnss  aanndd  sstteeeell  bbeeaammss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  mmaassoonnrryy  

sshheellll  ooff  fflloooorrss  aanndd  wwaallllss..  JJeennnneeyy  tthhuuss  ccrreeaatteedd  tthhee  pprroottoottyyppee  ooff  aallll  

sskkyyssccrraappeerr  ddeessiiggnn..FFoouurr  yyoouunngg  aarrcchhiitteeccttss——LLoouuiiss  SSuulllliivvaann,,  DDaanniieell  BBuurrnnhhaamm,,  

WWiilllliiaamm  HHoollaabbiirrdd,,  aanndd  MMaarrttiinn  RRoocchhee——wwhhoo  wwoorrkkeedd  iinn  JJeennnneeyy''ss  CChhiiccaaggoo  

ooffffiiccee  bbeeccaammee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll..  TThhee  cchhiieeff  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  

tthhee  aarrcchhiitteeccttuurree  tthheeyy  ccrreeaatteedd  aarree  tthhee  uussee  ooff  aa  sstteeeell  ssttrruuccttuurraall  ffrraammee,,  llaarrggee  

wwiinnddoowwss  ttoo  aaddmmiitt  mmaaxxiimmuumm  lliigghhtt,,  aanndd  mmiinniimmaall  eexxtteerriioorr  oorrnnaammeenntt..    

SSeetteellaahh  ppeerriissttiiwwaa  kkeebbaakkaarraann  bbeessaarr  ddii  ttaahhuunn  11887711  yyaanngg  ddiiiikkuuttii  ddeepprreessii  

dduunniiaa  dduuaa  ttaahhuunn  bbeerriikkuuttnnyyaa,,  CChhiiccaaggoo  mmeennyyaakkssiikkaann  ppeerrlluuaassaann  yyaanngg  lluuaarr  

bbiiaassaa  ddaallaamm  jjaannggkkaa  wwaakkttuu  yyaanngg  ssiinnggkkaatt  aakkiibbaatt  ppeerrggaannttiiaann  ddaarrii  pprroodduukkssii  

ppeerrttaanniiaann  oolleehh  bbuurruuhh  mmeennjjaaddii  iinndduussttrriiaalliissaassii  ddaann  ssaaaatt  iittuu  CChhiiccaaggoo  

mmeenndduudduukkii  ppoossiissii  sseebbaaggaaii  ppaassaarr  rreeggiioonnaall..  

GGeedduunngg--ggeedduunngg  mmuullaaii  bbeerrttuummbbuuhhaann  bbaakk  jjaammuurr  ddii  mmuussiimm  hhuujjaann..  DDeennggaann  

sseemmaakkiinn  mmaahhaall  sseerrttaa  llaannggkkaannyyaa  ttaannaahh,,  ssttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  bbaarruu  sseemmaakkiinn  

mmeennjjuullaanngg  ttiinnggggii  ddaann  bbeerrddiirrii  ddeennggaann  ssaannggaatt  bbeerrddeekkaattaann,,  CChhiiccaaggoo  aass  

vveerrttiiccaall  cciittyy..  GGeedduunngg--ggeedduunngg  ddaallaamm  jjuummllaahh  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  ddiibbaanngguunn  

ddeennggaann  ffuunnggssii,,  kkoonnssttrruukkssii,,  ddaann  eesstteettiikkaa  bbaarruu  ddaann  sseejjuummllaahh  sskkyyssccrraappeerr  ttyyppee  

==  ggeedduunngg  ppeennccaakkaarr  llaannggiitt  tteellaahh  llaahhiirr  ddii  CChhiiccaaggoo..  

  

  KKAARRAAKKTTEERR  DDAANN  KKOONNSSEEPP  GGEEDDUUNNGG  TTHHEE  CCHHIICCAAGGOO  SSCCHHOOOOLL  

GGeedduunngg--ggeedduunngg  TThhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll  mmeemmiilliikkii  dduuaa  kkaarraakktteerriissttiikk  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  kkeeiissttiimmeewwaaaann  mmeennddaassaarr  sseebbaaggaaii  ssuummbbaannggaann  ssiiggnniiffiikkaannnnyyaa::  

11..  SSiisstteemm  ssttrruukkttuurr  ppeenndduukkuunngg  SStteeeell  SSkkeelleettoonn  ==  KKeerraannggkkaa  BBaajjaa..  DDiiaawwaallii  

ppeemmbbaanngguunnaann  ppaabbrriikk--ppaabbrriikk  ddii  IInnggggrriiss  ddii  aawwaall  aabbaadd  1199  ––  ssiisstteemm  

ssttrruukkttuurr  ppeenndduukkuunngg  ==  ppeennaahhaann  bbeebbaann  ––  tteerrddiirrii  aattaass  ttiiaanngg--ttiiaanngg  ddaann  

bbaallookk  bbeessii  ccoorr  ++  ddiinnddiinngg  eekksstteerrnnaall  bbaattuuaann..  PPeenngggguunnaaaann  ppeerrttaammaa  

ppaaddaa  HHoommee  IInnssuurraannccee  BBuuiillddiinngg,,  11888833  ––  11888855,,  WWiilllliiaamm  LLee  BBaarroonn  JJeennnnyy,,  

ddii  CChhiiccaaggoo  ((GGaammbbaarr  ddii  hhaallaammaann  bbeerriikkuutt))..  EEkksspprreessii  mmaassiihh  bbeerraatt  ddaann  

mmoonnuummeennttaall,,  mmaassiihh  mmeenniirruu  mmooddee  hhiissttoorriiss,,  ddaann  ssaannggaatt  jjaauuhh  ddaarrii  

bbeennttuukk  yyaanngg  ssaaaatt  iinnii  mmuullaaii  ddiisseeddeerrhhaannaakkaann  ddaann  mmeennjjaaddii  eekksspprreessii  

ssttrruukkttuurr  yyaanngg  AArrcchhiitteeccttoonniicc..  

22..  CClleeaarr  eexxpprreessssiioonn  ==  eekksspprreessii  jjeellaass  ppaaddaa  ssttrruukkttuurr  yyaanngg  ssttaattiiss  ddaann  

ffuunnggssiioonnaall  mmeellaalluuii  bbeennttuukkaann  ggeedduunngg..  MMeenngggguunnaakkaann  

ppeerrbbeennddaahhaarraaaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  jjuujjuurr  ddaann  sseerriinnggkkaallii  bbaarruu  sseebbaaggaaii  

aannttiissiippaassii  tteerrhhaaddaapp  mmooddeerrnniissmmee..  BBeennttuukkaann  bbaarruu  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  
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yyaanngg  ssaannggaatt  kkoonnttrraass  ddeennggaann  bbeessii  ccoorr  kkaarreennaa  mmeemmiilliikkii  kkeettaahhaannaann  

bbaaiikk  tteerrhhaaddaapp  ssttrreessss  ==  ccoommpprreessssiioonn  ==  tteekkaannaann  mmaauuppuunn  tteennssiioonn  ==  

tteeggaannggaann  ==  ttaarriikkaann..  

MMoonnaaddnnoocckk  BBuuiillddiinngg,,  CChhiiccaaggoo..  OOnnee  ooff  tthhee  eeaarrllyy  bbuuiillddiinngg,,  wwaass  

ddeessiiggnneedd  bbyy  tthhee  aarrcchhiitteeccttuurraall  ffiirrmm  ooff  BBuurrnnhhaamm  aanndd  RRoooott  iinn  tthhee  

11888800ss  aanndd  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhee  11889900ss..  

AAlltthhoouugghh  iittss  uunnoorrnnaammeenntteedd  eexxtteerriioorr  iiss  

sslleeeekkllyy  mmooddeerrnn  iinn  aappppeeaarraannccee,,  tthhee  

MMoonnaaddnnoocckk  ddiidd  nnoott  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  

tthhee  llaatteesstt  ssttrruuccttuurraall  tteecchhnnoollooggyy..  IInnsstteeaadd  

ooff  sstteeeell  ssttrruuccttuurraall  ssuuppppoorrttss,,  wwhhiicchh  

eennaabblleedd  bbuuii llddeerrss  ttoo  uussee  tthhiinnnneerr  eexxtteerriioorr  

wwaallllss  ffoorr  eevveerr  hhiigghheerr  bbuuiillddiinnggss,,  tthhee  bbrriicckk  

wwaallllss  ooff  tthhee  MMoonnaaddnnoocckk  bbeeaarr  tthhee  eennttiirree  

wweeiigghhtt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  tthhee  wwaallllss  aarree  

oovveerr  66  fftt  ((22  mm))  tthhiicckk  aatt  tthheeiirr  bbaassee..  

PPNNII//NN//AA//CChhiiccaaggoo  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy..  

CChhiiccaaggoo,,  IIlllliinnooiiss..  CCoorrbbiiss//  RRiicchhaarrdd  

HHaammiillttoonn  SSmmiitthh..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  

22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  

AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  

DDuuaa  pprraassyyaarraatt  ppeemmbbaanngguunnaann  

ggeedduunngg  ttiinnggggii  bbeerrllaannttaaii  

bbaannyyaakk  bbaaiikk  uunnttuukk  hhuunniiaann,,  

ggeedduunngg  kkoommeerrssiiaall,,  mmaauuppuunn  

ppeerrkkaannttoorraann  tteellaahh  hhaaddiirr  sseejjaakk  

ppeerrtteennggaahhaann  aabbaadd  1199::  

11..  PPeenngggguunnaaaann  lliifftt  ––  EEiisshhaa  GGrraavveess  OOttiiss,,  11885533,,  mmeenneemmuukkaann  eelleevvaattoorr  ==  lliifftt  ddaann  

ddiiddeemmoonnssttrraassiikkaann  sseeccaarraa  ssppeekkttaakkuulleerr  uunnttuukk  ppeerrttaammaa  kkaalliinnyyaa  ddii  NNeeww  YYoorrkk..  

22..  SSiisstteemm  ssttrruukkttuurr  ddaann  kkoonnssttrruukkssii  yyaanngg  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  ggeedduunngg  ttiinnggggii  bbeerrllaannttaaii  

bbaannyyaakk  ddaann  sseekkaalliigguuss  ttaahhaann  tteerrhhaaddaapp  bbaahhaayyaa  kkeebbaakkaarraann..  

  

LLoouuiiss  SSuulllliivvaann,,  11885566  ––  11992244,,  ttookkoohh  TThhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  ddiikkttuumm  

FFoorrmm  FFoollllooww  FFuunnttiioonn  mmeennaawwaarrkkaann  tteeoorrii  bbaaggii  ppeerrmmaassaallaahhaann  ffuunnggssiioonnaall  ddaann  

kkoonnssttrruukkssii  ggeedduunngg  ppeennccaakkaarr  llaannggiitt..  ““AAllll  tthhiinnggss  iinn  nnaattuurree  hhaavvee  aa  sshhaappee..  TThhaatt  iiss  ttoo  

ssaayy,,  aa  ffoorrmm,,  aann  oouuttwwaarrdd  sseemmbbllaannccee,,  tthhaatt  tteellllss  uuss  wwhhaatt  tthheeyy  aarree,,  tthhaatt  ddiittiinngguuiisshheess  

tthheemm  ffrroomm  oouurrsseellvveess  aanndd  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr””..  ““WWhheerree  ffuunnccttiioonn  ddooeess  nnoott  cchhaannggee,,  

ffoorrmm  ddooeess  nnoott  cchhaannggee””..  IIddee--iiddeennyyaa  mmeenngghhaassiillkkaann  eeffeekk  rreevvoolluussiioonneerr  ::  

11..  GGeedduunngg  sseebbaaiikknnyyaa  ddiirraannccaanngg  ddaarrii  ddaallaamm  kkee  lluuaarr,,  IInnssiiddee  ––  OOuuttwwaarrdd..  

22..  KKeessaammaaaann  rruuaanngg--rruuaanngg  kkaannttoorr  hhaarruuss  ddiirreefflleekkssiikkaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  hhuubbuunnggaann  

ddeennggaann  rraannccaannggaann  ssttrruukkttuurraall,,  SSuuppeerriimmppoossiissii..  

33..  EEkklleekkttiissiissmmee  ddiiaannggggaapp  mmeerraannccaanngg  ttaammppaakk  ttaannppaa  mmeemmppeerrdduulliikkaann  ffuunnggssii  

ggeedduunngg..  HHaall  iinnii  ddiiaannggggaapp  mmeenncceekkiikk  ttuujjuuaann  TThhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll  yyaanngg  

mmeenngguuttaammaakkaann  llooggiikkaa  ppaaddaa  rraannccaannggaann  ggeedduunngg  ttiinnggggii  bbeerrllaannttaaii  bbaannyyaakk..  

  

  KKAARRYYAA  BBAANNGGUUNNAANN  DDAANN  GGEEDDUUNNGG  

11..  JJaayynnee  BBuuiillddiinngg,,  11884499  ––  11885500,,  WWiilllliiaamm  JJoohhnnssttoonn,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  ssaallaahh  

ssaattuu  ggeedduunngg  ppeerrttaammaa  ddaarrii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  ttuunnggggaall  bbeerrllaannttaaii  

bbaannyyaakk  yyaanngg  ddiibbaanngguunn  ddii  AAmmeerriikkaa  SSeerriikkaatt..  
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22..  TTrriibbuunnee  BBuuiillddiinngg,,  11887733  ––  11887755,,  RRiicchhaarrdd  MMoorrrriiss  HHuunntt,,  NNeeww  YYoorrkk,,  ggeedduunngg  

bbeerrllaannttaaii  bbaannyyaakk  yyaanngg  ppaalliinngg  iimmpprreessiiff..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  FFRRAANNKK  LLLLOOYYDD  WWRRIIGGHHTT  ((FFLLWW))  

  PPRROOFFIILL  

  TTaahhuunn  11888877,,  ppaaddaa  uussiiaa  1188,,  hhiijjrraahh  kkee  CChhiiccaaggoo..  

  TTaahhuunn  11888888  bbeerrggaabbuunngg  ddeennggaann  kkaannttoorr  kkoonnssuullttaann  SSuulllliivvaann  aanndd  AAddlleerr..  

KKaarryyaa--kkaarryyaa  bbeerrssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  rraannggkkaannyyaa  ddiippeennggaarruuhhii  kkaarryyaa--kkaarryyaa  

TThhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll    tteerruuttaammaa  HHoommee  IInnssuurraannccee  BBuuiillddiinngg..  

  TTaahhuunn  11889944  kkeelluuaarr  ddaarrii  SSuulllliivvaann  aanndd  AAddlleerr,,  ssuukksseess  ddeennggaann  kkaarryyaa--kkaarryyaa  

RRuummaahh  TTiinnggggaall  yyaanngg  mmeemmbbeerriinnyyaa  sseebbuuttaann  AArrttiiss..  

  PPuubblliikkaassiinnyyaa  ddii  JJeerrmmaann  ddaann  BBeellaannddaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  kkaarryyaa--

kkaarryyaannyyaa  ddiiaannggggaapp  ddaappaatt  mmeemmeeccaahhkkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  

sseellaammaa  iinnii  mmeemmbbeebbaannii  ppiikkiirraann  ppaarraa  aarrssiitteekk  tteerrkkeemmuukkaa  ddii  EErrooppaa..  

  

  KKOONNSSEEPP  RRAANNCCAANNGGAANN  FFLLWW  

  KKoonnsseepp  uuttaammaa  FFLLWW    OOrrggaanniicc  BBuuiillddiinngg  ++  MMoouullddiinngg  SSppaaccee..  

  OOrrggaanniicc  BBuuiillddiinngg  ––  CCiirrii  ddaann  bbaahhaassaa  aarrssiitteekkttuurr  FFLLWW  tteerrssiimmbboolliissaassii  

ddaallaamm  kkoonnsseepp  oorrggaanniicc  bbuuiillddiinngg  iinnii  yyaaiittuu::    

PPeennggeemmbbaannggaann  RRuummaahh  TTiinnggggaall  yyaanngg  ddiirraannccaanngg  sseeccaarraa  IInnssiiddee  ––  

OOuuttwwaarrddss  ddeennggaann  NNaattuurraall  SSeettttiinnggss  ttaannppaa  mmeemmppeerrdduulliikkaann  bbeennttuukk--

bbeennttuukk  ttrraaddiissiioonnaall..  CCoonnttoohh::  JJaaccoobbss  HHoouussee,,  11994488,,  MMiiddddllee  TToowwnn,,  

WWiissccoonnssiinn..  PPrriinnssiipp  iinnii  tteellaahh  ddiippeerrkkeennaallkkaann  sseebbeelluummnnyyaa  oolleehh  LLoouuiiss  

SSuulllliivvaann  mmeellaalluuii  kkoonnsseepp  ssaalliinngg  bbeerrggaannttuunngg  aannttaarraa  FFUUNNGGSSII  ddaann  BBEENNTTUUKK  

yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeemmbbeeddaakkaann  kkaarryyaa--kkaarryyaannyyaa  ddeennggaann  

EEkklleekkttiissiissmmee..  
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JJaaccoobbss  HHoouussee,,  11994488,,  MMiiddddllee  TToowwnn,,  WWiissccoonnssiinn..  

  

KKoonnsseepp  OOrrggaanniicc  BBuuiillddiinngg  sseebbeennaarrnnyyaa  aammbbiigguu  tteerrlliihhaatt  ddaarrii  dduuaa  

ppeennddaappaatt::  

11..  AArrssiitteekk  sseehhaarruussnnyyaa  kkrreeaattiiff  llaayyaakknnyyaa  aallaamm  sseeppeerrttii  uunnggkkaappaann  

bbeerriikkuutt::  IInnnneerr  nnaattuurree  ooff  tthhee  pprroobblleemm  aallwwaayyss  ccaarrrriieedd  tthhee  ssoolluuttiioonn  

iittsseellff..  

22..  FFLLWW  mmeenntteerrjjeemmaahhkkaannnnyyaa  sseeccaarraa  pprraakkttiiss::  oorrggaanniicc  bbuuiillddiinngg  ==  

hhaarrmmoonnii  aannttaarraa  ggeedduunngg  ddeennggaann  aattrriibbuutt--aattrriibbuutt  ttaappaakk  aallaammii  

sseeppeerrttii  ppeenngggguunnaaaann  mmaatteerriiaall  bbaattuu,,  kkaayyuu,,  ddaann  sseennaannttiiaassaa  

mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  kkeebbuuttuuhhaann  ddaann  ppeerraassaaaann  mmaannuussiiaa..  

  

BBaahhaayyaa  kkoonnsseepp  oorrggaanniicc  bbuuiillddiinngg  aaddaallaahh  aannttuussiiaassmmee  sseennttiimmeennttaall  

yyaanngg  mmeennggaabbaaiikkaann  kkeemmaammppuuaann  tteekknniiss,,  aakkaann  tteettaappii  FFLLWW  tteettaapp  mmaajjuu  

ddaann  bbeerruussaahhaa  mmeenneerraappkkaann  ssuummbbeerr--ssuummbbeerr  ddaayyaa  tteekknnoollooggii  sseeccaarraa  

rraassiioonnaall..  MMeennuurruutt  FFLLWW  tteekknniikk  ttiiddaakk  bboolleehh  mmeemmppeerrbbuuddaakk  kkiittaa  aakkaann  

tteettaappii  jjuussttrruu  sseebbaalliikknnyyaa..  CCoonnttoohh  ::  UUnniittaarriiaann  CChhuurrcchh,,  OOaakk  PPaarrkk,,  

CChhiiccaaggoo,,  mmeenngggguunnaakkaann  kkoonnssttrruukkssii  bbeettoonn  bbeerrttuullaanngg  ddaann  bbaajjaa  yyaanngg  

ddiiaannggggaapp  hhaannyyaa  sseebbaaggaaii  eelleemmeenn--eelleemmeenn  ppeenndduukkuunngg  bbeennttuukkaann  

aarrssiitteekkttuurr  bbaarruunnyyaa,,  tteerrbbuukkttii  ddaarrii  rraannccaannggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  

mmeennggeekksspprreessiikkaann  ssaammaa  sseekkaallii  ppeenngggguunnaaaann  mmaatteerriiaall--mmaatteerriiaall  

kkoonnssttrruukkssii  ggeedduunngg  tteerrsseebbuutt..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UUnniittaarriiaann  CChhuurrcchh,,  OOaakk  PPaarrkk,,  CChhiiccaaggoo..  
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MMoouullddiinngg  SSppaaccee  ––  KKoonnsseepp  bbeerraannii  FFLLWW  llaaiinn  ddaallaamm  rraannccaannggaann  rruummaahh  

ttiinnggggaall  bbeerrttuujjuuaann::  

  MMeemmppeerrssaattuukkaann  rruuaanngg--rruuaanngg  yyaanngg  aaddaa  sseellaaiinn  mmeemmiinniimmaassii  

bbaahhkkaann  mmeenngghhiillaannggkkaann  rruuaanngg--rruuaanngg  ttiiddaakk  tteerrppaakkaaii..  

  MMeenniinnggkkaattkkaann  iinntteennssiittaass  ccaahhaayyaa..  

  MMeennggkkeesspprreessiikkaann  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  sseeccaarraa  iinntteerrnnaall..  

  KKoonnsseepp  iinnii  mmeennjjaaddiikkaannnnyyaa  ssaannggaatt  tteerrkkeennaall  ddii  EErrooppaa  sseebbaaggaaii  

aarrssiitteekk  rruummaahh  ttiinnggggaall  tteerrppuujjii..  

  

  KKAARRYYAA--KKAARRYYAA  FFLLWW  
  MMeellaalluuii  pprraakktteekk  FFLLWW  ddaappaatt  mmeerraannccaanngg  ddii  lluuaarr  tteeoorrii  yyaanngg  

ddiiccaannaannggkkaann  oolleehh  sseekkoollaahh  aarrssiitteekkttuurr  ppaalliinngg  pprrooggrreessiiff  ssaaaatt  iittuu,,  

sseehhiinnggggaa  FFLLWW  ddaappaatt  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  ttrraaddiissii  llaammaa  mmeellaalluuii  

rraannccaannggaann  AAnngglloo  SSaaxxoonn  CCoouunnttrryy  HHoouussee..  

  FFLLWW  ddiinnyyaattaakkaann  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  ppeerriinnttiiss  AAMM..  EEkklleekkttiissiissmmee  kkeemmbbaallii  

kkee  AAmmeerriikkaa  mmeennggaakkhhiirrii  kkeejjaayyaaaann  TThhee  CChhiiccaaggoo  SScchhooooll  ddaann  

mmeemmbbeenndduunngg  ppeerrggeerraakkaann  mmooddeerreenn  llaaiinn,,  nnaammuunn  ppeennggaarruuhh  aarrssiitteekkttuurr  

EErrooppaa  mmeemmbbuuaatt  AAmmeerriikkaa  kkeemmbbaallii  tteerrttaarriikk  kkeeppaaddaa  kkaarryyaa--kkaarryyaa  FFLLWW..  

KKoonnsseepp  FFLLWW  ++  aalliirraann  uuttaammaa  AAMM  ==  kkoonnssttrruukkssii  yyaanngg  ssaannggaatt  tteekknniiss  ddaann  

rraassiioonnaall  ++  eemmoossii  yyaanngg  iinnggiinn  ddiibbaannggkkiittkkaann,,  sseeppeerrttii  ddiiuunnggkkaappkkaann  oolleehh  

GGiieeddiioonn  tteerrhhaaddaapp  rraannccaannggaann  ggeedduunngg  AAddmmiinniissttrraassii  SS..CC..  JJoohhnnssoonn  &&  

SSoonn  IInncc..  sseebbaaggaaii  mmaaggiicc..  AArrssiitteekkttuurr  OOrrggaanniikk  vveerrssuuss  RRaassiioonnaalliittaass  ttiiddaakk  

llaaggii  tteerrjjaaddii..  

GGeedduunngg  

AAddmmiinniissttrraassii  SS..CC..  

JJoohhnnssoonn  &&  SSoonn  IInncc..  

FFLLWW  ttiiddaakk  mmeelleewwaattii  

ffaassee  kkoonnssttrruukkssii  

sseebbaaggaaii  uuttiilliittaass  

nnyyaattaa  sseebbaaggaaii  

ttaahhaappaann  ppeennttiinngg  

aarrssiitteekkttuurr  EErrooppaa..  

FFLLWW  tteettaapp  

iinnddiivviidduuaalliiss  

ddeennggaann  sseeggaallaa  

iimmaajjiinnaassiinnyyaa  yyaanngg  

sseerriinnggkkaallii  

mmeennggeejjuuttkkaann..  IIddee--iiddee  FFLLWW  mmeennddoobbrraakk  bbeennttuukkaann  ddaann  ddeetteerrmmiinnaassii  

ggeeoommeettrriiss  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  mmaassyyaarraakkaatt  ssaaaatt  iittuu,,  FFLLWW  kkeemmbbaallii  kkee  aallaamm,,  

mmeennuujjuu  fflleekkssiibbiilliittaass,,  bbeerraaddaappttaassii  ddeennggaann  kkoonnddiissii  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  

bbeerrbbeeddaa,,  ddaann  sseemmuuaa  iinnii  mmeerruuppaakkaann  hhaall  ppeennttiinngg  yyaanngg  mmaammppuu  

mmeenngghhiillaannggkkaann  ppeerrtteennttaannggaann  tteerrsseebbuutt..  


