








Gaya Kontemporer adalah istilah yang bebas dipakai untuk sejumlah gaya yang berkembang
antara tahun 1940-1980an.

Gaya kontemporer juga sering diterjemahkan sebagai istilah arsitektur modern (Illustrated
Dictionary of Architecture, Ernest Burden).

Disain-disain arsitektur cabang dari modern yang lebih komplek dan inovatif biasa juga disebut
sebagai disain yang kontemporer.

o Disain Mal eX di Jakarta, misalnya, menampilkan gaya arsitektur Dekonstruksi dan
termasuk juga ke dalam gaya kontemporer.

o Disainnya berupa ; deretan yang berbentuk kubus yang diacak tak teratur; diberi
warna berbeda sehingga terlihat atraktif; bentuk jendela tak beraturan di
permukaan kubus.



Arsitektur kontemporer menonjolkan

 bentuk unik,

 diluar kebiasaan,

 atraktif, dan

 sangat komplek.

 Pewrmainan warna dan bentuk menjadi modal memciptalkan daya tarik bangunan.

 Selain itu permainan tekstur sangat dibutuhkan. Tekstur dapat diciptakan dengan

sengaja. Misalnya,

o akar rotan yang dijalin berbentuk bidangbertekstur seperti benang kusut. Bisa juga

dengan memilih material alami yang bertekstur khas, seperti kayu.

Untuk menciptakan gaya kontemporer, tak harus dengan material baru. Jenis material

bangunan boleh sama , tapi dengan disain yang baru.







 Istilah kontemporer sama artinya dengan modern yang kekinian, tapi dalam desain kerap
dibedakan.

 Kontemporer menandai sebuah disain yang
o lebih maju,
o variatif,
o fleksibel dan
o inovatif, baik secara bentuk maupun tampilan, jenis material, pengolahan material,

maupun teknologi yang dipakai dan menampilkan gaya yang lebih baru.
 Arsitektur ini dikenali lewat karakter desain yang

o praktis dan fungsional
o pengolahan bentuk geometris yang simple dan
o warna-warna netral dengan tampilan yang bersih.

 Dalam desainnya banyak diterapkan penggunaan bahan-bahan natural dengan kualitas
tinggi seperti
o sutera,
o marmer dan
o kayu.



 Untuk desain interiornya, misalnya lantai,
o ditampilkan dengan kesan ringan melaui penggunaan keramik putih, lantai batu atau

kayu atau penggunaan karpet berwarna lembut dan simple.
o Pengolahan dinding dengan warna-warna netral (krem, putih bersih dan abu-abu)

atau diolah unfinished dengan media semen plester atau bata ekspos.
o penutup jendela banyak ditemui penutup dari jenis tirai yang simple.
o Furniture pun tampil dengan bentuk fungsional dan praktis dengan banyak

mengeksplorasi dari kayu, kaca, kulit, krom, stainless steel dan besi


