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Penjelasan Proyek : 

1. Bangunan berbentuk seperti “apartemen” yang berfungsi sebagai rumah tinggal dari 

M. et Mme. Boudet bersama putrinya. 

2. Lokasi Vila ini terletak di lereng bukit yang curam, Seine, Bois de Boulogne, kota 

Paris, di daerah perumahan Saint Cloud. Dari sisi timur lahan terdapat panorama yang 

indah berupa menara Eiffel. Disekitar bangunan merupakan kawasan perumahan yang 

memiliki ciri arsitektur klasik yang disebut dengan “Monet” Landscape. 

 

 

3. Konsep dasar bangunan : 

Klien menginginkan sebuah rumah kaca dengan kolam renang di atap yang terdiri dari 

dua buah “apartemen” yang terpisah; satu untuk orang tua, yang lain untuk putrinya. 

Mereka juga menginginkan pemandangan lingkungan sekitar dan kota Paris dari 

kolam renang.  

Dasar bentuk dari villa ini adalah persegi. Kemudian persegi tersebut di tinggikan 

sehingga terlihat menjadi tiga buah kotak. Dengan bagian bawah yang tampaknya 

lebih ringan daripada atasnya, sehingga  memberikan kesan bahwa bagian atas 

melayang (anti gravitasi). 
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Villa ini terlihat seperti ruangan besar, dengan batas yang terbuat dari tanaman hijau, taman 

dinding, dan lereng. Villa ini terdiri dari tiga bagian: sebuah taman yang miring, volume 

utama villa (yaitu 2 buah “apartemen” yang dihubungkan dengan kolam), dan tingkat jalan 

garasi dengan akses dalam rongga. 

Villa ini dipahami sebagai “gelas” yang digunakan sebagai tempat tinggal dan area makan, 

dengan dua bagian apartemen yang berdiri tegak lurus dalam arah yang berlawanan untuk 

mengeksploitasi pemandangan lingkungan disekitar villa. 

 

  

 

 

 

 



Denah dan Potongan : 

 

 

 



Sirkulasi : 

Bangunan ini dipisah  menjadi 3 area yaitu area yang digunakan oleh orang tua bersama 

anaknya, area privat khusus untuk orang tua, dan area privat khusus untuk anak. 

Bagian yang digunakan oleh orang tua bersama anaknya berada di bagian bawah sedangkan 

bagian yang privat berada di bagian atas. Bagian atas dari ruang ini adalah kolam renang yang 

dijadikan sebagai “bridge pool”. 

Kamar tidur orang tua  sejajar dengan kamar tidur anak tetapi menghadap ke arah yang 

berbeda. 

 

 

 

 

Proses Design : 

Singkatnya, klien menginginkan type rumah seperti Le Corbusier's Villa Savoye, tetapi dia 

menginginkan versi yang baru. Kali ini, dia menginginkan lebih banyak penggunaan kaca 

pada rumah yang terletak di bagian barat Paris, Saint-Cloud ini.  

Rem Koolhaas meyakinkan untuk tidak hanya mengikuti konsep penggunaan kaca, konsep 

bentuk yang sederhana Le Corbusier's pada Villa Savoye juga dijadikan sebagai desain akhir. 

Klien yang memutuskan, seberapa berhasilnya penggabungan konsep dengan struktur 

bangunannya. 



 

Klien juga meminta ada kolam di atap,  mungkin terlihat sebagai pembaruan dari atap taman  

Le Corbusier's. Pada point ini, Mr. Koolhaas selangkah lebih maju, dan dia membuat “kolam 

jembatan” diantara 2 segmen apartemen yang terpisah. 

 
 

Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai rumah tinggal. Mr. Koolhaas merancang bangunan 

ini dengan bentukan dasar “persegi”. Seperti permintaan dari klien sendiri yang 

menginginkan agar terdapat ruang yang khusus bersama dan yang privat, sehingga tampak 

seperti blok-blok, tapi dengan ide Koolhass yang menjadikan kolam sebagai penghubung 

antara blok-blok, sehingga 2 apartmen terpisah menjadi satu massa bangunan yang utuh. 

 

Ruang-ruang pada bangunan ini terdiri dari dua bagian yaitu privat dan ruang bersama. Klien 

menginginkan agar sifat “privat” masing-masing penghuni terjaga, tapi juga sifat 

“kebersamaan” masih tetap harus ada. Mr. Koolhaas merancangkan ada dua bangunan yang 

terpisah yang sejajar tapi berlawan arah. Kedua bangunan ini untuk ruang privat orang tua 

dan ruang privat anak. Agar kedua bangunan ini tidak terlihat seperti dua massa bangunan 

yang berbeda, Koolhass membuat sebuah kolam renang berbentuk trapesium yang yang 

menghubungkan kedua ruang. Kolam inilah yang menjadi penghubung/jembatan antara dua 

apartemen itu. Dibawah kolam ini terdapat ruang bersama antara orang tua dan anak. 

Sehingga konsep rumah tinggal masih tetap ada. 

 

Desain bangunan ini sangat kontras dengan desain bangunan-bangunan yang ada 

disekitarnya. Bangunan-bangunan yang ada disekitarnya berupa lingkungan abad ke-19 yang 

dicirikan rumah-rumah klasik “Monet” lansekap. Ini adalah salah satu ciri dari  ide Mr. 

Koolhass.  

“bridge pool” 



  

 

  



 


