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TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  II  

SSEEMMEESSTTEERR  GGEENNAAPP  22001177//  22001188  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEESSEEMMBBIILLAANN  

  

AANNAALLOOGGII  DDAALLAAMM  PPEERRAANNCCAANNGGAANN  

AAnnaallooggii  ==  AAnnaallooggyy::  

11..    ccoommppaarriissoonn::  aa  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  ttwwoo  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  ssiimmiillaarr  iinn  ssoommee  wwaayy,,  

oofftteenn  uusseedd  ttoo  hheellpp  eexxppllaaiinn  ssoommeetthhiinngg  oorr  mmaakkee  iitt  eeaassiieerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd..  

22..    ssiimmiillaarriittyy::  aa  ssiimmiillaarriittyy  iinn  ssoommee  rreessppeeccttss  
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AAnnaallooggii  ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  mmeemmbbaannttuu  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  ddaallaamm  kkoonntteekkss  

““ttaattaannaann  hhiirraarrkkii””..  AArrttiinnyyaa,,  hhaall--hhaall  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippiikkiirrkkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddaann  

hhaall--hhaall  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  ddaappaatt  ddiippiikkiirrkkaann  kkeemmuuddiiaann..  

  AANNAALLOOGGII  MMAATTEEMMAATTIISS  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  

ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  mmeellaalluuii  ppeerrhhiittuunnggaann  mmaatteemmaattiiss  ddaann  

bbeennttuukkaann  ggeeoommeettrriiss..  

SSkkyyssccrraappeerr,,  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy..  AAmmeerriiccaann  aarrcchhiitteecctt  PPhhiilliipp  JJoohhnnssoonn  ssttrroonnggllyy  iinnfflluueenncceedd  tthhee  rriissee  ooff  tthhee  

ppoossttmmooddeerrnn  ssttyyllee  ooff  aarrcchhiitteeccttuurree..  HHiiss  ddeessiiggnn  ffoorr  tthhee  AATT&&TT  BBuuiillddiinngg  ((nnooww  tthhee  SSoonnyy  BBuuiillddiinngg)),,  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  

NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  iinn  11998844,,  hhaadd  aa  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssttrroonngg  iimmppaacctt..  TThhee  bbuuiillddiinngg’’ss  aarrcchhiitteeccttuurraall  ddeevviicceess,,  ssuucchh  aass  tthhee  

uussee  ooff  aalllluussiioonn  iinn  iittss  RReennaaiissssaannccee  ddeettaaiill  aanndd  CChhiippppeennddaallee--ssttyyllee  ppeeddiimmeenntt,,  mmaakkee  iitt  aa  ssyymmbbooll  ooff  

ppoossttmmooddeerrnn  aarrcchhiitteeccttuurree..GGuuyy  GGiilllleettttee//PPhhoottoo  RReesseeaarrcchheerrss,,  IInncc..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  
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AANNAALLOOGGII  BBIIOOLLOOGGIISS  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  pprroosseess  bbiioollooggiiss..  DDaallaamm  aannaallooggii  

bbiioollooggiiss  iinnii  tteerrddaappaatt  22  bbeennttuukk::  

11..  UUmmuumm  ––  MMeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  ssuuaattuu  

bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  aattaauu  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  bbaaggiiaann  ggeedduunngg  ddeennggaann  rroonnaannyyaa,,  

sseerriinnggkkaallii  ddiisseebbuutt  AArrssiitteekkttuurr  OOrrggaanniikk..  CCoonnttoohh::  KKaarryyaa--kkaarryyaa  FFrraannkk  LLllooyydd  WWrriigghhtt..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

FFaalllliinnggwwaatteerr  HHoouussee..  FFaalllliinnggwwaatteerr,,  tthhee  hhoouussee  ddeessiiggnneedd  bbyy  AAmmeerriiccaann  aarrcchhiitteecctt  

FFrraannkk  LLllooyydd  WWrriigghhtt  ffoorr  tthhee  KKaauuffmmaannnn  ffaammiillyy,,  iiss  ccaannttiilleevveerreedd  ddrraammaattiiccaallllyy  oovveerr  

aa  wwaatteerrffaallll..  TThhee  hhoouussee  wwaass  bbuuiilltt  ooff  rreeiinnffoorrcceedd  ccoonnccrreettee  aanndd  ssttoonnee  iinn  tthhee  11993300ss  

iinn  BBeeaarr  RRuunn,,  nneeaarr  PPiittttssbbuurrgghh,,  PPeennnnssyyllvvaanniiaa,,  aanndd  aappppeeaarrss  ttoo  eemmeerrggee  ffrroomm  tthhee  

llaannddssccaappee  ssuurrrroouunnddiinngg  iitt..  WWeesstteerrnn  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  CCoonnsseerrvvaannccyy//AArrtt  RReessoouurrccee,,  

NNYY..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  
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22..  KKhhuussuuss  ––  BBiioommoorrffiikk,,  mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  ggeedduunngg  sseebbaaggaaii  

pprroosseess  ppeerrttuummbbuuhhaann  ddaann  kkeemmaammppuuaann  ppeerrggeerraakkaann  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  

oorrggaanniissmmaa..  CCaattaattaann::  IInnssiiddee  ––  OOuuttwwaarrdd..  

AANNAALLOOGGII  RROOMMAANNTTIIKK  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  ssiittuuaassii  rroommaannttiikk..  DDaallaamm  

kkoonntteekkss  iinnii  eemmoossii  ppeennggaammaatt  ((ppeenngggguunnaa))  aakkaann  ddiimmuunnccuullkkaann  mmeellaalluuii  22  ccaarraa::  

11..  AAssoossiiaassii  ––  RRaannccaannggaann  aakkaann  mmeennggaaccuu  

kkeeppaaddaa  aallaamm,,  bbaaiikk  rroonnaa  aallaamm  mmaauuppuunn  

pprroosseess  aallaammii,,  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  mmaassaa  llaalluu,,  

tteemmppaatt--tteemmppaatt  eekkssoottiiss,,  bbeennddaa  pprriimmiittiiff,,  aattaauu  

aassoossiiaassii  mmaassaa  kkaannaakk--kkaannaakk..    
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YYbboorr  CCiittyy,,  TTaammppaa,,  FFlloorriiddaa..  YYbboorr  CCiittyy  iinn  TTaammppaa,,  FFlloorriiddaa,,  

nnaammeedd  aafftteerr  tthhee  ffaammoouuss  1199tthh--cceennttuurryy  cciiggaarr  ffaaccttoorryy,,  iiss  aa  

rreeppoossiittoorryy  ooff  SSppaanniisshh--CCuubbaann  ccuullttuurree..  PPiiccttuurreedd  hheerree  iiss  tthhee  

SSiibboonneeyy  BBuuiillddiinngg..  WWiilllliiaamm  BBaakkee..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  

22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  
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22..  PPeerrnnyyaattaaaann  yyaanngg  ddiilleebbiihh--lleebbiihhkkaann  ––  

RRaannccaannggaann  aakkaann  ddiilleebbiihh--lleebbiihhkkaann  

sseehhiinnggggaa  mmeenniimmbbuullkkaann  rraassaa  ttaakkuutt,,  

kkhhaawwaattiirr,,  kkaagguumm,,  uukkuurraann  yyaanngg  ttiiddaakk  

bbiiaassaa,,  ddaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  ttiiddaakk  bbiiaassaa..  

SSaaiinntt  BBaassiill’’ss  CCaatthheeddrraall..  TThhee  RRuussssiiaann  OOrrtthhooddooxx  CCaatthheeddrraall  

ooff  SSaaiinntt  BBaassiill  iinn  MMoossccooww  rreepprreesseennttss  aann  eexxaaggggeerraatteedd  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  BByyzzaannttiinnee  ddoommeedd  cchhuurrcchheess..  TThhee  rriicchhllyy  

oorrnnaammeenntteedd  bbuuiillddiinngg  wwaass  ccoommmmiissssiioonneedd  bbyy  RRuussssiiaann  ttssaarr  

IIvvaann  IIVV,,  aallssoo  kknnoowwnn  aass  IIvvaann  tthhee  TTeerrrriibbllee,,  ttoo  

ccoommmmeemmoorraattee  vviiccttoorriieess  iinn  bbaattttllee  aanndd  bbuuiilltt  bbeettwweeeenn  

11555555  aanndd  11667799..  TThhee  cchhaappeellss  ooff  SSaaiinntt  BBaassiill’’ss  aarree  ttooppppeedd  

bbyy  ccoolloorrffuull  oonniioonn--sshhaappeedd  ddoommeess..  EEaacchh  ddoommee  iiss  

ddiiffffeerreenntt  iinn  ssiizzee  aanndd  ddeeccoorraattiioonn..  GGaalleenn  RRoowweellll//CCoorrbbiiss..  

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

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

AANNAALLOOGGII  LLIINNGGUUIISSTTIIKK  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ppeenngggguunnaaaann  bbaahhaassaa  sseebbaaggii  ppeennyyaammppaaii  

iinnffoorrmmaassii  ddeennggaann  33  ccaarraa  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  MMooddeell  TTaattaa  BBaahhaassaa  ––  RRaannccaannggaann  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  ppeerrwwuujjuuddaann  uunnssuurr--uunnssuurr  

yyaanngg  ddiittaattaa  bbeerrddaassaarrkkaann  aattuurraann  ttaattaabbaahhaassaa  ddaann  ssiinnttaakkssiiss,,  sseehhiinnggggaa  ppeessaann  

yyaanngg  aakkaann  ddiissaammppaaiikkaann  oolleehh  rraannccaannggaann  bbeerrssaannggkkuuttaann  aakkaann  mmuuddaahh  ddiiffaahhaammii..  

22..  MMooddeell  EEkksspprreessiioonniiss  ––  RRaannccaannggaann  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  wwaahhaannaa  uunnttuukk  

mmeenngguunnggkkaappkkaann  ssiikkaapp  aarrssiitteekk  tteerrhhaaddaapp  pprrooyyeekk  bbeerrssaannggkkuuttaann..  

33..  MMooddeell  SSeemmiioottiikk  ––  SSeemmiioollooggii  aaddaallaahh  iillmmuu  tteennttaanngg  ssiiggnnss  aattaauu  ttaannddaa..  RRaannccaannggaann  

ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  uunnttuukk  mmeennyyaammppaaiikkaann  ttaannddaa  tteerrsseebbuutt..  MMooddeell  iinnii  

tteerrbbaaggii  mmeennjjaaddii  22  yyaaiittuu  DDuucckkss  aanndd  SShheedd..  DDuucckk  aattaauu  iittiikk,,  mmeennggaannggggaapp  

rraannccaannggaann  aaddaallaahh  rreepprreesseennttaassii  ddaarrii  aappaa  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddii  ddaallaammnnyyaa,,  ccoonnttoohh::  

RRaannccaannggaann  bbeerrbbeennttuukk  ppiiaannoo  ppaassttii  aakkaann  mmeerruuppaakkaann  ttookkoo  ppiiaannoo..  SSeebbaalliikknnyyaa  

SShheedd  yyaanngg  bbeerraarrttii  bbaannggssaall  bbeerrhhiiaass,,  mmeennggaannggggaapp  rraannccaannggaann  ccuukkuupp  ddiibbeerrii  

ttaannddaa  tteerrtteennttuu  ddaann  ttiiddaakk  bbeerrlleebbiihhaann  uunnttuukk  mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaakknnaannyyaa,,  ccoonnttoohh::  

SSuuaattuu  ggeedduunngg  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  uummppaakk  ddaann  bbaannyyaakk  ppiillaarr  bbiiaassaannyyaa  aaddaallaahh  sseebbuuaahh  

BBaannkk..  

BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  wweebbssiittee  yyaanngg  bbeerraallaammaattkkaann  ddii  bbaawwaahh  iinnii::  

hhttttpp::////ssppoooonnssaannddddeessppaaiirr..bbllooggssppoott..ccoomm//22000088__0011__0011__aarrcchhiivvee..hhttmmll    

AANNAALLOOGGII  PPEEMMEECCAAHHAANN  MMAASSAALLAAHH  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  bbeerraannggggaappaann  bbaahhwwaa  kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann  

lliinnggkkuunnggaann  mmeerruuppaakkaann  hhaall  yyaanngg  ddaappaatt  ddiisseelleessaaiikkaann  mmeellaalluuii  aannaalliissiiss  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

sseeccaarraa  sseekkssaammaa  ddaann  pprroosseedduurr--pprroosseedduurr  kkhhuussuuss  ddiirruummuusskkaann  uunnttuukk  iittuu..  

http://spoonsanddespair.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
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MMeerraannccaanngg  bbuukkaann  sseemmaattaa  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  iinnttuuiittiiff  yyaanngg  bbeerrcciirriikkaann  ““iillhhaamm””  

sseemmaattaa,,  aakkaann  tteettaappii  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  llaannggkkaahh  ddeemmii  llaannggkkaahh  yyaanngg  sseettiiaapp  llaannggkkaahh  

aakkaann  bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  ddaattaa  ddaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ppaaddaatt..  

PPeerrssyyaarraattaann  aannaallooggii  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh::  

11..  PPeerrmmaassaallaahhaann  hhaarruuss  ddiinnyyaattaakkaann  sseeccaarraa  bbaaiikk  ddaann  kkhhuussuuss..  

22..  PPrroosseedduurr  hhaarruuss  sseekkssaammaa  ddaann  tteerrppaadduu..  

33..  RRaassiioonnaall,,  pprroosseedduurr  hhaarruuss  mmeemmiilliikkii  ttiiggaa  ttaahhaappaann  aannaalliissiiss,,  ssiinntteessiiss,,  ddaann  eevvaalluuaassii..  

BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  wweebbssiittee  yyaanngg  bbeerraallaammaattkkaann  ddii  bbaawwaahh  iinnii::  

hhttttpp::////wwiirreeddnneewwyyoorrkk..ccoomm//ffoorruumm//sshhoowwtthhrreeaadd..pphhpp??tt==33776655&&ppaaggee==11    

AANNAALLOOGGII  AADDHHOOCCIISS  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeennaannggggaappii  kkeebbuuttuuhhaann  llaannggssuunngg  ddeennggaann  

mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaann--bbaahhaann  yyaanngg  mmuuddaahh  ddiippeerroolleehh  ddaann  ttaannppaa  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  

ssuuaattuu  cciittaa--cciittaa..  KKaarreennaa  ppaannddaannggaann  ppaarraa  ttrraaddiissiioonnaalliiss  mmeennggeennaaii  aarrssiitteekkttuurr  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeerraannccaanngg  sseellaayyaakknnyyaa  mmeemmiilliihh  uunnssuurr--uunnssuurr  yyaanngg  llaayyaakk  ddaann  

mmeemmbbeennttuukknnyyaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrkkiirraakkaann  ssuuaattuu  cciittaa--cciittaa..  

TTiiddaakk  aaddaa  ppeeddoommaann  bbaakkuu  uunnttuukk  mmeenniillaaii  rraannccaannggaann  tteerrsseebbuutt,,  kkaarreennaa  aappaa  ppuunn  

ddaappaatt  ddiippaakkaaii..  

PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  sseemmuuaa  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  ““aaddhhoocciiss””,,  kkaarreennaa  ppaaddaa  

uummuummnnyyaa  ppaalleett  ppaarraa  aarrssiitteekk  tteerrbbaattaass  ppaaddaa  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  yyaanngg  aaddaa..  

RRaannccaannggaann  ““aaddhhoocciiss””  sseejjaattii  aakkaann  lleebbiihh  mmeemmbbaattaassii  ddiirrii  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  aappaa  

yyaanngg  ppaalliinngg  mmuuddaahh  aattaauu  yyaanngg  ddaappaatt  ddiippeerroolleehh  ddeennggaann  mmuurraahh..  

BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  wweebbssiittee  yyaanngg  bbeerraallaammaattkkaann  ddii  bbaawwaahh  iinnii::  

hhttttpp::////tthheeoonnddaa..oorrgg//aarrttiicclleess//22000088    

AANNAALLOOGGII  BBAAHHAASSAA  PPOOLLAA  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  bbeerrddaassaarr  ppaaddaa  ppoollaa--ppoollaa  bbaakkuu  ddaarrii  ssuuaattuu  kkeebbuuttuuhhaann,,  ddaann  

jjeenniiss--jjeenniiss  tteemmppaatt  bbaakkuu  uunnttuukk  mmeemmuuaasskkaann  kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann  tteerrsseebbuutt..  

PPeennddeekkaattaann  ttiippoollooggiiss  aattaauu  ppoollaa  mmeennggaannggggaapp  bbaahhwwaa  hhuubbuunnggaann--hhuubbuunnggaann  

lliinnggkkuunnggaann––ppeerriillaakkuu  ddaappaatt  ddiippaannddaanngg  ddaallaamm  ppeennggeerrttiiaann  ssaattuuaann--ssaattuuaann  yyaanngg  

ddiiggaabbuunnggkkaann  oolleehh  ppeerraannccaanngg  uunnttuukk  mmeemmbbuuaatt  sseebbuuaahh  bbaanngguunnaann  aattaauu  ssuuaattuu  rroonnaa  

kkoottaa  

SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh::  OOrraanngg  llaannjjuutt  uussiiaa  aakkaann  mmeennggaallaammii  ssuuaattuu  ddoorroonnggaann  yyaanngg  kkuuaatt  

mmeennuujjuu  kkeemmeerrddeekkaaaann::  aannaakk--aannaakk  ppiinnddaahh,,  lliinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  bbeerruubbaahh,,  ssaahhaabbaatt--

ssaahhaabbaatt  mmeenniinnggggaall  dduunniiaa..  DDii  ssiissii  llaaiinn,,  oorraanngg  llaannjjuutt  uussiiaa  sseemmaattaa--mmaattaa  aakkaann  

bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  kkeemmuuddaahhaann  sseerrttaa  hhuubbuunnggaann  sseeddeerrhhaannaa  ddeennggaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  

sseekkiittaarr  mmeerreekkaa..  

BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  wweebbssiittee  yyaanngg  bbeerraallaammaattkkaann  ddii  bbaawwaahh  iinnii  

hhttttpp::////ttiimmbbaarrrroonnssoouutthheerrnnhhoommeess..ccoomm//ppoosstt//22111111335544//ssoouutthheerrnn--hhoommee--ddeessiiggnn--ppoorrcchheess--

tthhaatt--rroocckk--    

AANNAALLOOGGII  DDRRAAMMAATTUURRGGII  

http://wirednewyork.com/forum/showthread.php?t=3765&page=1
http://theonda.org/articles/2008
http://timbarronsouthernhomes.com/post/2111354/southern-home-design-porches-that-rock-
http://timbarronsouthernhomes.com/post/2111354/southern-home-design-porches-that-rock-
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MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeennccaannttuummkkaann  bbeebbeerraappaa  iissttiillaahh  

ddrraammaattuurrggii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  ppaarraa  aarrssiitteekk..    

AAddaa  dduuaa  ccaarraa::  

11..  TTiittiikk  ppaannddaanngg  ppaarraa  aakkttoorr..  DDii  ssiinnii  aarrssiitteekk  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ppeennyyeeddiiaaaann  aallaatt--aallaatt  

ppeerrlleennggkkaappaann  ddaann  rroonnaa--rroonnaa  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  mmeemmaaiinnkkaann  ssuuaattuu  

ppeerraannaann  tteerrtteennttuu..  

22..  TTiittiikk  ppaannddaanngg  ppaarraa  ddrraammaawwaann,,  ssaanngg  aarrssiitteekk  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  ddaallaanngg  aattaauu  

ssuuttrraaddaarraa..  DDii  ssiinnii  ppeerrhhaattiiaann  aarrssiitteekk  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ppaaddaa  kkeebbuuttuuhhaann  ppaarraa  ttookkoohh  

uunnttuukk  mmuunnccuull,,  nnaammuunn  aarrssiitteekk  mmeennggggeerraakkkkaann  ssii  ppeennggaaaammaatt  kkee  ssuuaattuu  aarraahh  

ddeennggaann  mmeemmbbeerriikkaann  ppeettuunnjjuukk--ppeettuunnjjuukk  vviissuuaall..  CCoonnttoohh::  SSuuaattuu  ddaaeerraahh  yyaanngg  

ddiitteerraannggii  ddaallaamm  kkoonntteekkss  kkeeggeellaappaann  aakkaann  mmeennaarriikk  oorraanngg..  SSuuaattuu  lloorroonngg  bbeerraattaapp  

ppaaddaa  uujjuunngg  ppllaazzaa  aakkaann  mmeennaarriikk  ppeerrggeerraakkaann,,  ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  

BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  wweebbssiittee  yyaanngg  bbeerraallaammaattkkaann  ddii  bbaawwaahh  iinnii  

hhttttpp::////wwwwww..sskkyyssccrraappeerrcciittyy..ccoomm//sshhoowwtthhrreeaadd..pphhpp??tt==556633663366  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=563636

