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ari catatan sejarah, 

eropa telah 

melahirkan banyak 

sekali komposer-komposer 

termahsyur sepanjang masa 

sehingga kulaitas musik yang 

lahir dari benua ini khususnya 

klasik tidak dapat lagi 

diragukan termasuk pula tempat dimana musik-musik ini dimainkan. Concert hall yang ada 

di eropa telah menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi turis-turis yang melancong ke benua 

ini tentunya beserta orkestra yang tampil didalamnya. Dari sekian banyak concert hall yang 

ada di eropa terdapat satu concert hall yang isitimewa yaitu Musikverein yang terletak pada 

jantung kota Vienna dinegara Austria.  Concert hall Musikverein ini selesai dibangun pada 

tahun 1870 dengan desain sangat elegan dari arsitek kelahiran Denmark, Theophil hansen.  

Pada awalnya tahun 1831 kota Vienna memiliki bangunan pertama yang sengaja 

didesain sebagai concert hall yang berkapasitas 700 orang. Namun seiring dengan 

berjalannya waktu, semakin banyak peminat musik klasik yang berada di kota ini sehingga 

memaksa raja Franz Joseph 1 untuk membuat concert hall yang dapat menampung lebih 

banyak penonton. Kemudian pada tahun 1863 akhirnya disetujui pembangunan concert hall 

yang lebih besar. Terdapat tiga arsitek yang mendapat kesempatan untuk membuat desain 

gedung baru ini yaitu Theophil Hansen, August Siccard von Siccardsburg dan Eduard van der 

Null. Dari ketiga arsitek tersebut yang 

bertahan hingga akhir pemilihan dan 

mempunyai desain terbaik jatuh 

kepada Theophil Hansen. Dengan 

desain gaya Neoklasik yang 

terinspirasi dari kuil yunani kuno, 

concert hall ini berhasil selesai 

dibangun pada awal tahun 1870 dan 

menggelar konser orkestra 

pertamanya tanggal 6 Januari 1870 

yang di konduktori oleh Carl Heissler.  
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Concert hall utama Musikverein yang dinamai 

Goldener Saal (Golden Hall), memiliki dimensi panjang 49 

meter, lebar 19 meter dan tinggi 18 meter dengan kapasitas 

tempat duduk 1.744 dan kapasitas berdiri 300 orang. 

Theophil Hansen bukanlah merupakan saintis yang 

menggunakan perhitungan ilmu akustik ketika membangun 

concert hall seperti pada zaman sekarang, yang 

menggunakan material khusus dan permukaan yang 

dinamis untuk mebuat suara terdifusi. Namun berkat desain 

Hansen yang begitu detail dan peran serta patung-patung 

yang berada di dalam concert hall, membuat suara yang 

dihasilkan pemusik terdifusi dan memantul dengan sangat 

indah. Karena hal tersebut, ruangan itu sendiri menjadi 

seperti instrumen musik tambahan bagi pemusik yang 

sedang bermain didalamnya.  

Ruangan ini nampak bukan sekedar tempat pertunjukkan musik saja, tetapi terlihat 

seperti ruangan pameran seni diakibatkan oleh detail yang ada didalamnya. Pada langit-

langit terdapat lukisan artistik Apollo and the Nine Muse karya August Eisenmenger yang 

dikelilingi oleh pahatan-pahatan yunani kuno serta warna emas yang mendominasi ruangan 

membuat kesan menjadi sangat megah. Hal lain yang menjadi daya tarik adalah patung-

patung yang terdapat pada sepanjang dinding mengelilingi ruangan. 

Desain yang kaya seni serta kualitas akustik yang sangat baik telah menjadikan 

concert hall ini sebagai salah satu concert hall terbaik didunia menurut banyak media dan 

kritikus musik, walaupun umurnya yang sangat tua. Concert hall ini juga telah menjadi tuan 

rumah komposer serta konduktor ternama dunia seperti Carl heissler, Johannes Brahms, 

Hans Richter, Johann von Herbeck, dan lain-lain. Saat ini Musikverein merupakan tuan 

rumah bagi salah satu orkestra terbaik didunia yaitu Vienna Philharmonic yang rutin 

menggelar konser tahun baru tiap tahunnya.   

 

 

 


