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Berusaha mempertahankan nilai sejarah loft yang dibangun pada tahun 1870, Axis Mundi 
memoles ruangan sedemikian rupa untuk mempertegas karya seni yang tertata di dalamnya.
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Made in Manhattan
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N
ew York dikenal sebagai kota yang tak pernah tidur. 
Keindahannya, gemerlap kehidupannya, hingga 
banyaknya masyarakat berbeda latar belakang 
membuat New York selalu terasa hidup. Mungkin ini 
menjadi pemicu banyaknya seniman yang datang, 

baik untuk sekadar mencari inspirasi, ataupun menetap. Para seniman 
ini tak hanya menghasilkan sederet karya, namun juga menorehkan 
sejarah di industri seni dan desain. Salah satunya ialah munculnya 
tempat tinggal dalam bangunan loft. 

Kendati loft pertama kali ditemukan di Paris pada pertengahan abad 
ke-19 sebagai studio untuk seniman berkarya, namun ide arsitektur loft 
dibawa ke Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Kala itu bangunan 
berplafon tinggi dengan banyak jendela besar ini dibangun untuk 
dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan di sekitar pelabuhan New 
York dan Boston. Pada tahun 1940-an, para seniman banyak menempati 
loft yang terbengkalai di sekitar SoHo (South of Houston Street). 
Semenjak itu, loft perlahan mulai digunakan kembali sebagai tempat 
komersial, kantor, hingga hunian.

Selain SoHo, NoHo (North of South Houston) juga memiliki cukup 
banyak bangunan loft. Satu di antaranya ialah area Bond Street, 
Manhattan, New York. Apartemen ini merupakan salah satu bangunan 
tua yang dirancang oleh Stephen Decaur Hatch pada tahun 1870. 
Kemudian pada tahun 1987, bangunan diubah menjadi apartemen 
loft. Ruang-ruang besar terbuka lapang tanpa pembatas. Hanya terlihat 
beberapa pilar bangunan dengan desain Klasik yang berornamen. 

Plafon tinggi dengan jendela kaca besar mengelilingi ruangan menjadi 
ciri khas utama sebuah loft. Pada tahun tersebut, musisi rock menempati 
apartemen dan merenovasinya menjadi lebih menarik sebelum dibeli 
oleh seorang penggalang dana bersama pasangan senimannya. 

Firma desain Axis Mundi, yang didirikan oleh John Beckmann, 
dipercaya oleh sang pemilik untuk menata hunian agar dapat 
menampung seluruh karya seni koleksi mereka dan selaras dengan 
karakter keduanya. Axis Mundi menempatkan berbagai karya seni 
dalam ruangan berwarna netral dengan beberapa aksen palet warna 
terang agar dapat merefleksikan karya-karya seni yang terpajang. Di 
dalamnya, perabot besar seperti rak buku, meja makan sepanjang 
hampir empat meter, dan berbagai material seperti kulit, bulu, dan kayu 
menjadi elemen desain yang mewah pada interiornya serta menciptakan 
sebuah dimensi. Aksen netral juga diterapkan pada warna oleh Axis 
Mundi. Warna-warna bumi seperti bebatuan dan kayu tampak mengalir 
harmonis dalam ruangan. Palet abu-abu seperti dinding dengan teknik 
cat unfinished mengelilingi hunian. Dengan pancaran sinar matahari 
yang menyinari dari berbagai sisi  melalui jendela besar, ruangan tidak 
terlihat kusam sama sekali. Sebaliknya, interior terlihat artistik dan 
eksentrik layaknya sebuah galeri. 

Walau berbagai ruang sudah dipoles modern, namun sang desainer 
tetap berusaha mempertahankan nilai orisinal pada bangunan. Salah 
satunya ialah pilar-pilar bergaya Klasik. Tiang penyangga dibiarkan 
berdiri tegak di tengah ruang. Kekontrasannya seakan menjadi bagian 
dalam karya seni, sekaligus saksi sejarah yang mengiringi evolusi desain. 

“Axis Mundi menggunakan palet warna netral dengan beberapa 
aksen warna terang agar dapat merefleksikan karya-karya seni 

yang terpajang.”

Designer's Facts 
Menurut Anda, apakah suatu saat akan 
ada arsitek avant-garde di New York? 
Sepertinya sulit. Jika melihat apa yang 
terjadi di belahan dunia lainnya, para 
pengembang di New York sepertinya 
tidak mengambil banyak kesempatan atau 
melakukan yang cukup untuk mendukung 
arsitektur kontemporer.
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Bedroom
Warna netral diaplikasikan sebagai latar ruangan.  
Dengan begini, penggunaan warna terang pada aksesori ruang 
menjadi terlihat kontras.

DETAILS Kunjungi Magran Living untuk menemukan berbagai 
furnitur seperti ini.

Perpaduan desain Klasik dengan karya seni Modern yang melebur 
menghasilkan sebuah hunian berkarakter.

the new Yorkers

style t ips

ATAS KE BAWAH  
Spun Floor Lamp, karya 
Sebastian Wrong, Flos. 
Tack Cream Rug karya 
Faye Toogood, CC Tapis. 
Ch 07 Shell Chair, Carl 
Hansen & Son. Cases 
Sideboard, karya 
Francesco Rota, LEMA. 

Lawrence Sofa, 
Minotti.

Firma desain Axis Mundi dipercaya oleh sang pemilik untuk menata hunian agar dapat 
menampung seluruh karya seni koleksi mereka dan selaras dengan karakter keduanya.
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