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Walt Disney Concert Hall, berlokasi di 151 South Grand Avenue Los Angeles, merupakan salah satu 

gedung konser terbaik dunia. Dibuka pada 23 Oktober 2003 setelah menghabiskan waktu 16 tahun 

semenjak proyeknya dimulai. 

Gaya Vineyard 

Suatu orkestra akan terdengar bagus sebagus ruangan tempat mereka bermain. Karena itu, ruangan 

juga menjadi suatu instrumen bagi sebuah orkestra. Arsiteknya, Frank Gehry memperhitungkan 

bagaimana musisi akan merasakan pengalaman bermain di dalamnya. Gehry mencari cara untuk 

mempertinggi performance experience bagi penonton maupun pemain. “If the orchestra hears each 

other as they play, they play better, and over time, they get better and better. . . . When they play better, 

the audience knows it. And if the room is designed so that there’s a connection—so that there’s not a 

proscenium, a separation, and you feel a relationship to the musicians—when you feel that, you get 

excited, and you respond. And when you respond as an audience, the performers respond.”  

“Jika orkestra mendengar satu sama lain ketika mereka bermain, mereka bermain dengan baik, dan 

lebih baik. Ketika mereka bermain dengan lebih baik, penonton mengetahuinya. Dan jika ruangan 

didesain sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan—tidak ada panggung teater kuno, pembatas, 

dan kamu merasakan hubungan dengan musisi—ketika kamu merasakan itu, kamu bergairah, dan kamu 

merespon. Dan ketika kamu merespon sebagai pendengar, pemain merespon.” 

Gehry percaya jika suara yang dihasilkan baik, para musisi akan merasa lebih percaya diri dan, pada 

gilirannya, akan bermain lebih baik. Untuk itu, Gehry bekerja sama dengan ahli akustik Yasuhisa Toyota 

dan Los Angeles Philharmonic Music Director Esa-Pekka Salonen untuk menciptakan instrumen yang 

sempurna. 



Walt Disney Concert Hall merupakan mahakarya akustik. Los Angeles Philharmonic concerts di Disney 

Hall tidak menggunakan audio amplifier. Dindingnya dilapisi dengan 133.000 kaki persegi lapisan panel 

akustik yang terbuat dari kayu cemara Douglas—kayu yang sama digunakan pada bagian belakang cello 

dan biola alto—untuk memberikan refleksi suara yang optimal ke seluruh area tempat duduk aula. 

Lantainya terbuat dari kayu Oak. Sedangkan panggungnya terbuat dari kayu cedar kuning Alaska, 

dengan ruang kosong berisi udara di bawah lantai panggung untuk memberikan resonansi. Gaya 

vineyard, dimana tempat duduk penonton mengelilingi panggung, terbagi menjadi beberapa blok 

dengan ketinggian yang berbeda membuat penonton dekat dengan orkestra, dan menawarkan 

pemandangan yang intimate dengan musisi dan kondaktor dari setiap kursi. 

Tes Akustik 

Pada pembuatan Walt Disney Concert Hall, tes akustik dilakukan pada model gedung konser dengan 

skala satu per sepuluh, lengkap dengan model penonton di setiap kursi. Semuanya diperkecil dengan 

rasio yang sama, termasuk meninggikan frekuensi suara sebesar sepuluh kali untuk mengurangi panjang 

gelombang sebesar sepersepuluhnya. 

Desain Interior 

Partisi tempat duduk, lengkungan, langit-langit yang berombak merupakan bagian dari sistem akustik 

yang mengacu kepada desain ekteriornya yang juga berbentuk seperti ombak. 

Auditorium dirancang untuk 2.273 kursi. Ketinggian langit-langit di atas panggung sekitar 15,5 meter dari 

lantai panggung sehingga reflektor yang digantung tidak digunakan di ruang konser ini. Waktu dengung 

rata-rata pada frekuensi 500 Hz adalah sekitar 2.2 s, dan hanya terdapat perbedaan situasi yang kecil 

untuk ruangan terisi dengan kosong. 

Karakteristik interior yang paling khas adalah dinding kayu serta langit-langit yang juga terbuat dari kayu 

didesain seperti awan. Konsep ini menunjukkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Lengkungan 

langit-langit dan dinding interior memang dibuat untuk meningkatkan kualitas akustik yang diharapkan. 

Menghasilkan banyak difraksi dan refleksi yang menambah kehangatan dan resonansi pada suara. 

Panel 

Ada sekitar 80 panel dalam satu lengkungan, dengan 84 struktur yang berbeda yang membentuk langit-

langit dengan luas panel sekitar 34.000 kaki persegi. Panel penyusun interior terbuat dari 4x8 kaki 

dengan 1/2-inch lapisan tahan api, ditutupi dengan lapisan kayu cemara Douglas. 

Bentuk panel diproses dengan CNS. Dibeli pada tahun 2000, khusus untuk memproduksi langit-langit. 

Langit-langit terdiri dari lebih dari 8.000 bagian kayu yang unik, masing-masing memerlukan program 

CNC tersendiri. Bentuk panel dibuat dalam model 3-D di komputer. Setiap panel dipasang sesuai dengan 

tempatnya. 

 



Organ 

Fitur yang juga menarik dari Walt Disney Concert Hall adalah 6.134 pipa organa di bagian belakang 

panggung  yang tampak seperti kentang goreng raksasa. 

Arsitek Frank Gehry mencurahkan banyak waktu untuk membuat sesuatu yang berbeda dari organ khas 

gereja yaitu barisan tabung logam. Dia bekerja dengan desainer sekaligus pembuat organ dari Los 

Angeles - Manuel J. Rosales.  

Gehry menyajikan sebuah konsep untuk pipa organa yang tampak seperti sekelompok bunga mencuat 

keluar dari tanah. Rosales setuju bahwa itu bisa mereka lakukan. Rosales merekomendasikan pembuat 

organ dari Eropa - Casper von Glatter-Götz untuk membuat dan menginstal komponen-komponen yang 

rumit. 

Karena desainnya yang kompleks, Rosales meminta agar organ tidak akan selesai sampai tahun 2004, 

satu tahun setelah pembukaan Hall. Dia perlu melakukan tuning pada organ tersebut dan prosesnya 

memerlukan keheningan mutlak di Hall. Rosales menempatkan pemberat pada satu keynote kemudian 

berjalan di ruangan dan mendengarkan dari berbagai kursi. Menilai satu not bisa memakan waktu 

hingga 30 menit. Tapi hanya penalaan yang mendetail yang akan menghasilkan instrumen terbaik. 
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