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

  AAssppeekk--aassppeekk  DDaallaamm  AArrssiitteekkttuurr  ::  PPoolliittiikk,,  EEkkoonnoommii,,  SSoossiiaall,,  BBuuddaayyaa,,  LLiinnggkkuunnggaann  

  PPEENNGGEERRTTIIAANN  RRUUAANNGG  ddaallaamm  kkoorreellaassiinnyyaa  ddeennggaann  PPEERRWWUUJJUUDDAANN  BBEENNTTUUKK  ddiittiinnjjaauu  ddaarrii  

aassppeekk--aassppeekk  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass..  

  

  

  AASSPPEEKK  DDAALLAAMM  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

  DDeeffiinniissii  

AAssppeekk  mmeennuurruutt  CCoommppttoonn’’ss  IInntteerraaccttiivvee  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  aaddaallaahh  ppeennaammppiillaann  

aattaauu  kkiinneerrjjaa  ddaarrii  sseessuuaattuu,,  yyaanngg  ddiippaannddaanngg  ddaarrii  ssuuaattuu  sseeggii..  AAssppeekk  ddaallaamm  

aarrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  ppeennaammppiillaann  aattaauu  kkiinneerrjjaa  aarrssiitteekkttuurr  aappaabbiillaa  ddiippaannddaanngg  ddaarrii  

sseeggii  tteerrtteennttuu  sseeppeerrttii::  aassppeekk  ppoolliittiikk,,  eekkoonnoommii,,  aattaauu  aassppeekk  lliinnggkkuunnggaann..  BBeerraarrttii  

aarrssiitteekkttuurr  bbeerrddaassaarrkkaann  kkiinneerrjjaannyyaa  ddaappaatt  ddiippaannddaanngg  ddaarrii  bbeerrbbaaggaaii  sseeggii  aattaauu  

aassppeekk..  

DDaappaatt  ddiippaannddaanngg  ddaarrii  sseeggii  aappaa  ssaajjaakkaahh  aarrssiitteekkttuurr??  MMiinngggguu  llaalluu  kkiittaa  tteellaahh  

mmeennggeennaall  55  ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  tteerrwwuujjuuddnnyyaa  aarrssiitteekkttuurr  yyaaiittuu::  NNeeeeddss,,  

TTeecchhnnoollooggyy,,  SSoocciieettyy,,  CCuullttuurraall,,  aanndd  CClliimmaattee,,  hhaall  iinnii  bbeerraaddaa  ddaallaamm  kkoonntteekkss  kkee  

lliimmaa  ffaakkttoorr  tteerrsseebbuutt  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  tteerrbbeennttuukknnyyaa  

aarrssiitteekkttuurr  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  aallaamm  mmeennuunnttuuttnnyyaa  ddeemmiikkiiaann..  AAssppeekk--aassppeekk  ddaallaamm  

aarrssiitteekkttuurr  lleebbiihh  mmeemmbbaattaassii,,  ddaallaamm  aarrttiiaann  ttiiddaakk  sseellaammaannyyaa  bbuurruukk,,  ddaallaamm  

ppeemmeennuuhhaann  kkee  55  ffaakkttoorr  ddii  aattaass..  YYaanngg  ddaappaatt  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  aassppeekk--aassppeekk  

ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  IIddeeoollooggii,,  PPoolliittiikk,,  EEkkoonnoommii,,  SSoossiiaall,,  BBuuddaayyaa,,  ddaann  

LLiinnggkkuunnggaann..  

  

CCoonnttoohh  ::  AAssppeekk  iiddeeoollooggll::  IIddeeoollooggii  FFaassiissmmee  BBeenniittoo  MMuussoolllliinnii––IIttaalliiaa,,  aarrssiitteekkttuurr  

ddiippaannddaanngg  sseebbaaggaaii  rreepprreesseennttaassii  oottoorriittaarriiaanniissmmee  ppeemmeerriinnttaahhaannnnyyaa  ssaaaatt  iittuu..
FFaasscciissmm    ddiiccttaattoorriiaall  mmoovveemmeenntt::  aannyy  mmoovveemmeenntt,,  iiddeeoollooggyy,,  oorr  aattttiittuuddee  tthhaatt  ffaavvoorrss  ddiiccttaattoorriiaall  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  cceennttrraalliizzeedd  ccoonnttrrooll  ooff  pprriivvaattee  eenntteerrpprriissee,,  rreepprreessssiioonn  ooff  aallll  ooppppoossiittiioonn,,  aanndd  eexxttrreemmee  

nnaattiioonnaalliissmm..    
  

11..  NNeeeeddss  aakkaann  ssaannggaatt  bbeerrssiiffaatt  ssiimmbboolliiss;;    

22..  TTeecchhnnoollooggyy,,  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  tteekknnoollooggii  uunnttuukk  aarrssiitteekkttuurr  

llaannggggaamm––llaannggggaamm  iimmppeerriiuumm;;  

33..  SSoocciieettyy,,  tteerrlliihhaatt  sseekkaallii  kkeesseennjjaannggaann  aannttaarraa  aarrssiitteekkttuurr  kkeekkuuaassaaaann  ddaann  

rraakkyyaatt;;    

44..  CCuullttuurraall,,  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  bbuukkaann  bbuuddaayyaa  mmuurrnnii  aakkaann  tteettaappii  lleebbiihh  kkeeppaaddaa  

mmaanneerriissmmee  kkeejjaayyaaaann  mmaassaa  llaalluu  aattaauu  hhiissttoorriissiissmmee  bbaahhkkaann  eekklleekkttiissiissmmee;;    

55..  CClliimmaattee,,  bbaahhkkaann  ddiiaabbaaiikkaann  ssaammaa  sseekkaallii..  

UUnnttuukk  kkeelliimmaa  aassppeekk  llaaiinnnnyyaa  ccoonnttoohh--ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddiiaannaallooggiikkaann  sseeppeerrttii  aassppeekk  

iiddeeoollooggii..  
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FFaasscciisstt  PPrrooppaaggaannddaa..  IIttaalliiaann  ddiiccaattoorr  BBeenniittoo  

MMuussssoolliinnii  mmoobbiilliizzeedd  aa  vvaasstt  pprrooppaaggaannddaa  

mmaacchhiinnee  ttoo  ggaarrnneerr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  hhiiss  rreeggiimmee..  TThhiiss  

ppiiccttuurree  sshhoowwss  tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  ffaasscciisstt  

mmoovveemmeenntt  iinn  RRoommee,,  aaddoorrnneedd  wwiitthh  aa  llaarrggee  

ssttyylliizzeedd  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  MMuussssoolliinnii’’ss  ffaaccee..  TThhee  

wwoorrdd  ssii,,  wwhhiicchh  iiss  rreeppeeaatteedd  oovveerr  aanndd  oovveerr,,  iiss  

IIttaalliiaann  ffoorr  yyeess..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000099..  ©©  

11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  

rreesseerrvveedd..  

  

  

  

  

BBeenniittoo  MMuussssoolliinnii..  BBeenniittoo  MMuussssoolliinnii  lleedd  IIttaallyy  ffrroomm  

11992222  ttoo  11994433..  HHee  ffoouunnddeedd  tthhee  ffiirrsstt  ffaasscciisstt  

ppoolliittiiccaall  ggrroouupp  aanndd  llaatteerr  aalllliieedd  hhiiss  ccoouunnttrryy  wwiitthh  

GGeerrmmaannyy  iinn  WWoorrlldd  WWaarr  IIII..  MMuussssoolliinnii  ttooookk  tthhee  

ttiittllee  IIll  DDuuccee  ((TThhee  LLeeaaddeerr))..  HHiiss  cclleenncchheedd  ffiisstt,,  

jjuuttttiinngg  jjaaww,,  ffiieerryy  ssppeeeecchheess,,  aanndd  ddrraammaattiicc  

ppoosseess  bbeeccaammee  hhiiss  ttrraaddeemmaarrkkss..  MMiiccrroossoofftt  ®®  

EEnnccaarrttaa  ®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  

  

  

  

  
  

  AARRSSIITTEEKKTTUURR  SSEEBBAAGGAAII  PPEERRWWUUJJUUDDAANN  RRUUAANNGG  DDAANN  BBEENNTTUUKK  

RRuuaanngg  ddaann  BBeennttuukk  

PPeennggeerrttiiaann  rruuaanngg  sseeccaarraa  aarrttii  kkaattaa  aaddaallaahh  tteemmppaatt  yyaanngg  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  

uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  bbeerrbbaaggaaii  kkeeggiiaattaann,,  bbaaiikk  bbeerruuppaa  mmoovveemmeenntt  aaccttiivviittiieess  

mmaauuppuunn  nnoonn  mmoovveemmeenntt  aaccttiivviittiieess..  SSeeccaarraa  kkoonnvveennssiioonnaall  kkiittaa  mmeennggeennaall  rruuaanngg  

sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  yyaanngg  tteerrbbeennttuukk  ddaarrii  ttiiggaa  aaggrreeggaatt  aattaauu  bbiiddaanngg,,  bbiiddaanngg  llaannttaaii,,  

bbiiddaanngg  ddiinnddiinngg,,  ddaann  bbiiddaanngg  llaannggiitt--llaannggiitt  ((sseeccaarraa  ppooppuulleerr  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  

LLDDLLLL))..  PPrriinnssiipp  RRuuaanngg  ddaann  BBeennttuukk::  TTHHEE  UUNNIITTYY  OOFF  TTHHEE  OOPPPPOOSSIITTEE..  

FFiigguurree  aanndd  GGrroouunndd..  DDoo  yyoouu  sseeee  aa  wwhhiittee  vvaassee  oorr  tthhee  

pprrooffiilleess  ooff  ttwwoo  ffaacceess??  TThhee  ffiigguurree--ggrroouunndd  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  tthhiiss  

ddrraawwiinngg  iiss  aammbbiigguuoouuss——tthhee  wwhhiittee  aanndd  bbllaacckk  aarreeaass  ccaann  

eeaacchh  bbee  ppeerrcceeiivveedd  aass  eeiitthheerr  tthhee  ffiigguurree  ((tthhee  oobbjjeecctt  wwee  

ffooccuuss  oonn))  oorr  aass  tthhee  ggrroouunndd  ((bbaacckkggrroouunndd))..  ©©  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  RRiigghhttss  RReesseerrvveedd..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  

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

rreesseerrvveedd..  

PPeennggeerrttiiaann  ffiilloossoossffiiss  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  

oolleehh  LLaaoo  TTzzuu  aattaauu  FFiillssuuff  CCiinnaa  ((555500  SSMM))  

mmeennggaattaakkaann::  ““TThhoouugghh  ccllaayy  mmaayybbee  mmoollddeedd  

iinnttoo  aa  vvaassee,,  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  vvaassee  iiss  tthhee  

eemmppttiinneessss  wwiitthhiinn..””,,  mmeesskkiippuunn  ttaannaahh  lliiaatt  ddaappaatt  

ddiibbeennttuukk  mmeennjjaaddii  vvaass  bbuunnggaa,,  aakkaann  tteettaappii  iinnttii  

ddaarrii  vvaass  bbuunnggaa  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  kkeekkoossoonnggaann  

yyaanngg  tteerrbbeennttuukk..  
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MMaassiihh  ppeennddaappaatt  LLaaoo  TTzzuu,,  ffiilloossooffiinnyyaa  aaddaallaahh  TTaaoo  aattaauu  TThhee  WWaayy  ooff  BBeeccoommiinngg  aattaauu  

ddaarrii  ttiiaaddaa  mmeennjjaaddii  aaddaa..  

  TThhiirrttyy  ssppookkeess  ccoonnvveerrggee  uuppoonn  aa  ssiinnggllee  hhuubb;;  IItt  iiss  oonn  tthhee  hhoollee  iinn  tthhee  cceenntteerr  tthhaatt  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aaxxllee  ddeeppeennddss..    

WWhheeeell  SSttrruuccttuurreess..  CCoonnssiiddeerreedd  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iinnvveennttiioonnss  iinn  hhiissttoorryy,,  tthhee  wwhheeeell  iiss  mmoorree  

tthhaann  55000000  yyeeaarrss  oolldd  aanndd  hhaass  bbeeeenn  ccrruucciiaall  ttoo  mmeecchhaanniiccaall  ddeevviicceess  eevveerr  ssiinnccee  iitt  eemmeerrggeedd..  TThhee  

wwhheeeellss  sshhoowwnn  hheerree  aarree  rreellaattiivveellyy  ssoopphhiissttiiccaatteedd  iinn  

ccoommppaarriissoonn  ttoo  tthhee  eeaarrlliieesstt  mmooddeellss..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ffiixxeedd  

aaxxllee,,  tthhee  wwhheeeell  iiss  hheelldd  iinn  ppllaaccee  bbeessiiddee  tthhee  cchhaassssiiss  bbyy  aa  

ssmmaallll  ppeegg  aanndd  rreevvoollvveess  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  aaxxllee..  ((TThhiiss  

mmooddeell  ddiiffffeerrss  ffrroomm  aannootthheerr  ssttaannddaarrdd  ddeessiiggnn,,  tthhee  mmoovviinngg  

aaxxllee,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aaxxllee  iiss  ffiirrmmllyy  ffiixxeedd  ttoo  tthhee  wwhheeeell  aanndd  

tthhee  ttwwoo  ccoommppoonneennttss  rreevvoollvvee  aass  aa  uunniitt..))  EEaarrllyy  ffoorrmmss  ooff  

rroolllleerr  bbeeaarriinnggss,,  ddeevviicceess  tthhaatt  hheellpp  wwhheeeellss  ttoo  ttuurrnn  mmoorree  

ssmmooootthhllyy,,  wweerree  ddeevveellooppeedd  aarroouunndd  110000  BBCC..  WWhheeeellss  wweerree  

iinniittiiaallllyy  ssoolliidd  ddiisskkss,,  bbuutt  ggrraadduuaallllyy  eevvoollvveedd  iinnttoo  tthhee  ssppookkeedd  

ddeessiiggnn,,  wwhhiicchh  iiss  bbootthh  lliigghhtt  aanndd  ssttrroonngg..  DDoorrlliinngg  KKiinnddeerrsslleeyy..  

MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  WWee  mmaakkee  aa  vveesssseell  ffrroomm  aa  lluummpp  ooff  ccllaayy;;  IItt  iiss  tthhee  

eemmppttyy  ssppaaccee  wwiitthhiinn  tthhee  vveesssseell  tthhaatt  mmaakkeess  iitt  

uusseeffuull..  

NNeeoolliitthhiicc  CChhiinneessee  JJaarr..  TThhiiss  jjaarr  ffrroomm  GGaannssuu  iinn  nnoorrtthh  

cceennttrraall  CChhiinnaa  iiss  ddaatteedd  aabboouutt  22550000  BBCC..  IItt  iiss  aa  vveerryy  eeaarrllyy  

wwhheeeell--tthhrroowwnn  ppiieeccee  aanndd  ffeeaattuurreess  ggeeoommeettrriicc  ddeessiiggnnss  iinn  

bbllaacckk  aanndd  rreeddddiisshh--bbrroowwnn  oonn  aa  bbuuffff--ccoolloorreedd  bbooddyy..  TThhiiss  

ppiieeccee  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  aass  aa  bbuurriiaall  uurrnn..  BBrriiddggeemmaann  

AArrtt  LLiibbrraarryy,,  LLoonnddoonn//NNeeww  YYoorrkk..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  

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

rreesseerrvveedd..  

  

  

  

  

  
YYiinn  aanndd  YYaanngg..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  CChhiinneessee  pphhiilloossoopphhyy,,  yyiinn  aanndd  yyaanngg  

aarree  ttwwoo  ooppppoossiinngg  aanndd  ccoouunntteerrbbaallaanncciinngg  ffoorrcceess  iinn  tthhee  uunniivveerrssee..  

TThhiiss  ssyymmbbooll  rreepprreesseennttss  tthheemm..  YYiinn  iiss  tthhee  ddaarrkk  hhaallff  aanndd  yyaanngg  tthhee  

bbrriigghhtt  hhaallff,,  bbuutt  nneeiitthheerr  ccoouulldd  eexxiisstt  wwiitthhoouutt  tthhee  ootthheerr..  ©©  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  RRiigghhttss  RReesseerrvveedd..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  

11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

WWee  mmaakkee  ddoooorrss  aanndd  wwiinnddoowwss  

ffoorr  aa  rroooomm;;  BBuutt  iitt  iiss  tthhee  eemmppttyy  

ssppaacceess  tthhaatt  mmaakkee  rroooomm  

hhaabbiittaabbllee..  

HHaabbiittaatt  PPrroojjeecctt..  HHaabbiittaatt  iiss  aa  

pprreeffaabbrriiccaatteedd  hhoouussiinngg  ccoommpplleexx  

ddeessiiggnneedd  bbyy  IIssrraaeellii--bboorrnn,,  CCaannaaddiiaann--

ttrraaiinneedd  aarrcchhiitteecctt  MMoosshhee  SSaaffddiiee  ffoorr  

EExxppoo  ’’6677  iinn  MMoonnttrrééaall,,  QQuuéébbeecc..  EEaacchh  

ooff  tthhee  mmoodduulleess  ccoonnttaaiinnss  aa  sseeppaarraattee  

aappaarrttmmeenntt,,  aanndd  tthhee  mmoodduulleess  aarree  
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ssttaacckkeedd  aanndd  iinntteerrlloocckkeedd  ttoo  ggiivvee  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  oorrggaanniicc  ggrroowwtthh..LLeeoo  ddee  WWyyss,,  IInncc..//  VVllaaddppaannss..  

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

  TThhuuss  wwhhiillee  tthhee  ttaannggiibbllee  hhaass  aaddvvaannttaaggeess;;  IItt  iiss  tthhee  iinnttaannggiibbllee  tthhaatt  mmaakkeess  iitt  uusseeffuull..  

BBeennttuukkaann--bbeennttuukkaann  rruuaanngg  ddii  aattaass  bbaaiikk  ddaallaamm  kkoonntteekkss  aarrssiitteekkttuurr  mmaauuppuunn  ddeessaaiinn  

ppaaddaa  uummuummnnyyaa  aakkaann  bbeerrbbeeddaa  aappaabbiillaa  ddiilliinnggkkuuppii  ssaallaahh  ssaattuu  aattaauu  lleebbiihh  bbaahhkkaann  

sseelluurruuhh  aassppeekk  yyaanngg  aaddaa..  BBeerrddaassaarrkkaann  ccoonnttoohh  IIddeeoollooggii  bbeenniittoo  MMuussssoolliinnii  kkiittaa  ddaappaatt  

mmeennggaannaalliissiiss  sseettiiaapp  rruuaanngg  aattaauu  ddeessaaiinn  sseeppeerrttii  aappaa  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  aassppeekk  yyaanngg  

ddoommiinnaann  ppaaddaa  ssaaaatt  tteerrsseebbuutt..  

TTuuhhaann  YYMMEE  ssaanngg  ppeenncciippttaa  tteellaahh  mmeenncciippttaakkaann  aallaamm,,  ddaann  tteerrddaappaatt  bbaannyyaakk  

kkeekkoossoonnggaann  ddii  ddaallaammnnyyaa  bbeerraarrttii  kkiittaa  tteellaahh  ddiibbeerrii  bbeeggiittuu  bbaannyyaakk  rruuaanngg,,  aakkaann  tteettaappii  

rruuaanngg  sseeppeerrttii  aappaakkaahh  yyaanngg  kkiittaa  mmaakkssuuddkkaann  ??  RRuuaanngg  yyaanngg  kkiittaa  mmaakkssuuddkkaann  aaddaallaahh  

aallaamm  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiibbaattaassii,,  yyaaiittuu  ddiibbaattaassii  oolleehh  bbeerrbbaaggaaii  iinntteennssiittaass  aattaauu  ppaammrriihh  

mmaannuussiiaa..  PPaammrriihh  sseeppeerrttii  aappaakkaahh,,  tteennttuunnyyaa  sseeggaallaa  jjeenniiss  ppaammrriihh  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  

ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  mmaannuussiiaa  sseebbaaggaaii  ppeenngggguunnaa  uuttaammaa  aarrssiitteekkttuurr..  DDeennggaann  

bbeerrkkeemmbbaannggnnyyaa  ppeennggeerrttiiaann  rruuaanngg  ssaaaatt  iinnii  kkiittaa  ddaappaatt  mmeennggeennaall  RRuuaanngg  DDaallaamm  ––  

RRuuaanngg  LLuuaarr,,  RRuuaanngg  PPoossiittiiff  ––  RRuuaanngg  NNeeggaattiiff,,  RRuuaanngg  SSttaattiikk  ––  DDiinnaammiikk,,  RRuuaanngg  MMeenneerruuss,,  

ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  tteennttuunnyyaa  sseelluurruuhhnnyyaa  mmeemmiilliikkii  kkeetteerrkkaaiittaann  ddeennggaann  bbeennttuukk..  

UUNNIIKKOOMM  ––  BBaanndduunngg,,  OOkkttoobbeerr  22001155  
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