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Harpa – Reykjavik Concert Hall and Conference Centre 

 

Gambar 1. Harpa - Reykjavik [1] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/20/Harpa.JPG 

Harpa adalah concert hall dan conference centre yang berada di Reykjavik, Islandia. Harpa didesain oleh 

perusahaan Denmark Henning Larsen Architects dan perusahaan Islandia Batteríið Architects bekerja sama 

dengan seniman Denmark-Islandia Olafur Eliasson. Perusahaan konsultan dari Amerika Serikat, Artec 

Consultants Inc. merancang akustik, isolasi suara, dan desain dari teater dan perlengkapan suara di semua 

ruangan. Struktur Harpa terdiri dari kerangka baja yang berlapis panel kaca tak beraturan dengan berbagai 

macam warna. Harpa pada awalnya adalah bagian dari pengembangan kembali daerah Austurhofn yang 

disebut World Trade Centre Reykjavik yang sebagian ditinggalkan karena terjadi krisis finansial. 

 

Gambar 2. Harpa public space [2] http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/8/26/1314373619426/Harpa-
Concert-Hall-and-Co-006.jpg 



Harpa terpilih menjadi salah satu dari concert halls terbaik milenium baru oleh majalah Gramophone  dan 

Best Performance Venue 2011 oleh majalah Travel & Leisure. Selain itu, Harpa memenangkan 2013 

European Union Prize untuk kategori Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award. Sejak 

dibuka dengan sebuah konser pembukaan pada 4 Mei 2011, Harpa sudah dikunjungi lebih dari 2 juta 

pengunjung dan presentasi menarik musisi terkenal dan ikon budaya pada dindingnya. Harpa juga 

menyediakan Munnharpan, kafe pada lantai 1, dan Kolabrautin, restoran a-la-carte dan bar dengan 

pemandangan yang mengagumkan. Pada lantai satu terdapat dua toko: 12 Tónar, spesialis music, dan Epal, 

toko suvenir dengan pilihan barang dengan desain Nordic. 

 

Gambar 3. Quasi Bricks [3] http://twistedsifter.files.wordpress.com/2012/05/harpa_reykjavik_sunset.jpg 

Menurut Stefan Hermannsson, East Harbour Project Director, visi yang dibawa oleh Harpa adalah untuk 

membangun sebuah pusat konferensi dan konser dengan arsitektur berkualitas tinggi dan akustik bermutu 

untuk semua jenis pertunjukan music dan konferensi, sehingga dapat memperkuat kota Reykjavik. 

Bangunan seluas 28000 m2 ini terdiri dari empat aula utama dan beberapa ruang pertemuan. Semua aula 

mempunyai identitas masing-masing dan bersama-sama membentuk bagian dari bangunan dan dilengkapi 

dengan elemen akustik yang fleksibel untuk mendukung berbagai macam kegiatan. Aula konser utama yang 

disebut Eldborg Hall dapat menampung 1800 pengunjung dan merupakan rumah dari Iceland Symphony 

Orchestra dan Icelandic Opera. Salah satu bagian yang menarik dari Harpa adalah dinding luar bagian 

selatan yang disusun dari struktur yang terbuat dari baja dan kaca dengan dua belas sisi yang disebut “quasi 

brick” yang dapat memantulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya dan menghasilkan suatu permainan 

warna. Cahaya dan transparansi adalah elemen penting dari bangunan ini. Salah satu ide besarnya adalah 

menghilangkan kesan bangunan yang statis dan membuat bangunan dapat merespon warna dari lingkungan 

sekitarnya – cahaya dari kota, laut, dan langit. Desain ini menyebabkan bangunan tidak tampak sebagai 

sesuatu yang beku tetapi figur yang aktif dan dinamis memantulkan warna cuaca, matahari, kota, dan 

pergantian hari dan tahun. Pada malam hari, cahaya LED yang terintegrasi di dalam quasi bricks dapat 

menghasilkan warna sendiri. Dibangun secara konsep oleh Olafur Eliasson, warna dan intensitas cahaya 

dari tiap quasi brick dapat dikontrol masing-masing. 



 

Gambar 3. Eldborg Hall [3] http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/8/26/1314373615747/Harpa-
Concert-Hall-and-Co-003.jpg 

Akustik dan fasilitas teknik yang dimiliki Harpa dibangun oleh Artec Consultants. Harpa didesain untuk 

mengakomodasi berbagai jenis konferensi, konvensi, dan pertemuan. Sedangkan untuk aula konser 

memiliki fitur untuk berbagai macam pertunjukan musik. Aula konser Harpa memiliki fitur yang lengkap 

untuk akustik ruang yang mampu beradaptasi. Reverberation space pada tiap aula konser dapat diubah 

untuk kegiatan khusus akan tetapi didesain secara umum untuk kegiatan musik menggunakan furnitur lunak 

yang dapat digerakkan, kanopi dan pintu untuk menyembunyikan reverberation chamber. Untuk amplified 

concert, aula konser Harpa menggunakan sistem penguatan Meyer Sound yang juga dapat beradaptasi 

sesuai kebutuhan. Beton cor dan material padat lainnya digunakan karena mempunyai manfaat di bidang 

akustik, contohnya sebagai reflektor yang baik. Secara umum, desain aula konser Harpa adalah shoe box 

dan dikelilingi oleh reverberation chamber. Semua aula didesain untuk penggunaan multifungsi dengan 

pencahayaan yang fleksibel dan fasilitas akustik. 

Menurut Teglgaard Jeppesen, Partner and Principal Peer, Henning Larsen Architects, Harpa lebih dari 

sebuah ikon arsitektur. Pembangunan Harpa diharapkan menjadi identitas baru untuk pelabuhan Timur dan 

menghubunkan kembali lingkungan pelabuhan dengan pemandangan indah di sekitarnya. Dengan desain 

arsitektur yang unik dan dinamis, Harpa adalah salah satu concert hall dengan desain arsitektur yang sangat 

menarik. Terlebih lagi dengan desain akustik yang mampu beradaptasi untuk berbagai macam kegiatan 

akan tetapi tetap berdasarkan kegiatan musik, Harpa telah menjadi salah satu pusat budaya di Islandia dan 

pusat festival Reykjavik. Salah satu tempat yang harus dikunjungi saat berkunjung ke Islandia.
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