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 Filosofi dan gagasan yang mendasari karya
Bentukan dasar menggunakan bentuk geometri segitiga dengan menggunakan struktur lipat 
sehingga menghasilkan geometri bentuk bangunan yang unik sesuai dengan karakter Daniel 
L. yang diterapkan pada karya-karya Daniel L. lainnya.
Banyaknya sudut bangunan yang muncul tanpa adanya penjelasan dari segi fungsinya. Hal itu 
semata-mata dimunculkan untuk segi estetikanya.

Bangunan ini merupakan bangunan fungsi hunian. Ruangan yang terbentuk terkesan 
menerus dan dibuat sengaja tanpa sekat tetapi tetap memiliki alur dari main entry hingga 
ramp down terlihat dari denah, potongan, dan penzoningan ruang dibawah ini

Bentuk bangunan miring dan tajam diekstrimkan sebagai ciri utama arsitektur dekonstruksi, 
sehingga nampak sekali massa bangunan bukan didapat dari hasil proyeksi denah.
Tidak ditemukannya bentukan-bentukan monoton dan fungsional dari bangunan ini, yang 
ada justru bentukan-bentukan baru yang sebelumnya belum ada dalam arsitektur modern.
Bangunan ini cenderung memiliki komposisi yang bebas. Tampak bukan merupakan 
proyeksi dari denah 2d-nya, akan tetapi merupakan suatu bentukan yang didapat dari 
bentukan geometri yang diolah.

rumah 'oleh daniel Libeskind menggunakan struktur faceted untuk membingkai pandangan 
dinamis dari semua sudut dari situs.

kulit luarnya terdiri dari panel tembaga reflektif, terus palet bahan alami seperti berdiri tampak 
independen dari sekitarnya. interior diberikan di papan kayu yang mendalam-kencang yang 
memberikan nuansa hangat elegan untuk interior. amplop pembungkus yang mendefinisikan 
batas-batas kediaman adalah dasar untuk semua komponen rumah, pengisi dengan panel kaca 
hampir tersembunyi yang memungkinkan terfragmentasi pandangan atau titik masuk untuk 
cahaya tidak langsung. interior berbunyi sebagai volume bersatu, di mana pita terasa menganggu 
ke tanah pesawat, halus menandai perbedaan elemen program atau melayani beberapa tujuan 
sebagai pesawat atap lipatan ke dalam partisi yang meluas ke sepotong mebel.

struktur eksterior lipatan ke dalam membentuk partisi interior dan perlengkapan

struktur baja sebagai struktur utama pada bangunan karenakefleksibelanya mampu mengikuti 
bentuk bangunan yang unik

· melihat ke arah kamar tidur, perubahan ketinggian lantai sinyal fungsi yang berbeda. Dan 
kamar mandi menerus.

terletak di padang rumput 54 hektar di connecticut dikelilingi oleh pohon ek 250 tahun dan dinding batu bersejarah rendah ditumpuk

Daniel Libeskind (Lahir 12 Mei, 1946) adalah seorang tokoh internasional 
dalam praktek arsitektur dan desain perkotaan. Dia terkenal karena 
memperkenalkan wacana kritis baru ke dalam arsitektur dan pendekatan 
multidisiplin nya.
       Praktek meluas dari membangun institusi budaya dan komersial utama, 
termasuk museum dan gedung konser, untuk pusat konvensi, universitas, 
perumahan, hotel, pusat perbelanjaan dan perumahan pekerjaan. Dia juga 
desain opera menetapkan dan memelihara studio desain objek.
“Bahan bangunan yang digunakan erat kaitannya dengan konteks yang ada 
serta penggunaan bahan baru yang inovatif (seperti titanium) yang bersama-
sama akan membentuk ruang yang menghubungkan tradisi lokal Denver 
dengan abad 21,” kata Libeskind.

merupakan metode melalui pendekatan yang mengapresiasi pendapat minoritas. dalam bangunan ini, fungsi ruang  pada bangunan ini berisi fungsi ruang yang ada pada rumah pada umumnya, namun 
diwujudkan dalam bentuk yang berbeda yang bisa dikatakan tidak umum yang menyerupai sclupture..
Bangunan ini berawal dari bentuk geometris. Sama dengan arsitektur modern yang menggunakan bentuk geometris sebagai dasar perancangannya, di mana bentuk bangunan terjadi karena fungsi bangunan 
dan besaran ruang yang membatasinya. Akan halnya pada bangunan dekonstruksi ini, memang dari bentuk geometris, tapi bentuk geometris tadi diolah lagi sedemikian rupa. Bentuknya diurai-uraikan dan 
kemudian dihadirkan kembali. Tidak hanya dalam bentuk sebuah bidang, namun juga bentukan massa yang baru yang mengandung unsur sudut dan garis. Sehingga bentukan yang terjadi pun jadi jauh lebih 
kompleks dari bentukan awal geometri. Massanya sarat dengan unsure sudut yang miring, baik itu dari dindingnya, jendela, atap, dll.
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Jadi, arsitektur dekonstruksi sebenarnya merupakan bentuk pengembangan dari arsitektur modern. Berawal dari bentuk geometri dan penggunaan bahan modern. Arsitektur dekonstruksi melanjutkan 
pengembangannya dengan menghadirkan alternatif desain baru di mana di dalamnya menghadirkan unsur estetika dan filsafat baru tentang bangunan.

Dengan adanya unsur estetika, bangunan post modern menjadi lebih dinamis dan lugas dalam 
penyampainnya ke masyarakat. Bangunannya seakan-akan hidup dan tidak hanya sekedar 
bangunan yang mati dan hadir sebagai suatu produk hasil produksi.
Ideologi dekonstruksi antara lain :
-         Pentingnya perbedaan, ke'terbedaan' dari yang lain.
-         Bentuk asemantik.
-         Memperlihat ke'dekonstruksiannya' dengan kesan “ tulisan “ yang didapat dari bangunan.
-         Tiap arsiteknya memiliki hak penuh atas desain bangunannya.
-         “ Menaklukkan “ suatu kasus perancangan.
-         Terpecah-pecah, terbagi-bagi (fragmented), tidak jelas bentuknya (destructive).
-          Arsitek adalah metafisika.


