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BAB V. KAJIAN TEORITIK 

Konflik-konflik yang telah ditemukan menjadi sebuah masalah yang 

memerlukan pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut memerlukan 

landasan teori dasar sebagai acuan pemecahannya. Berikut landasan teori dasar 

berdasarkan masalah-masalah yang ada : 

5.1. Teori Serial Vision 

Pada masalah tentang tatanan galeri mural yang memiliki sirkulasi yang 

nyaman dan besar biasanya tatanan ruangnya akan seperti di semarang Art 

Gallery, Jogja Gallery dan Galeri Taman Budaya Yogyakarta. Ruang pamer pada 

bangunan tersebut kurang memberikan kesan kepada pengunjung. Sehingga 

membuat pengunjung dapat bosan dan jenuh dengan tatanan ruang pamer yang 

ada, dengan begitu pesan pada barang yang dipamerkan kurang ditangkap oleh 

pengunjung. Galeri seni mural ini mengekspresikan makna mural didalamnya agar 

pengunjung terkesan dan dapat mudah menangkap langsung pesan-pesan yang 

berada dimural. Galeri yang dapat membuat pengunjung terkesan dan mudah 

menangkap maksut yang dipamerkan tersebut dengan cara membuat tata ruang 

yang menarik dan tidak membuat bosan serta jenuh. 

 Tatanan pada ruang pamer galeri seni mural ini agar terlihat menarik dan 

tidak membosankan dapat menggunakan teori serial vision. Teori serial vision ini 

membuat pameran mural lebih mengesankan dan menarik. Teori Serial Vision 

(Gordon Cullen, dalam Valerie, 2018) digunakan oleh Gordon Cullen untuk 

memberikan permainan optics antara pandangan yang ada dengan pandangan 

yang muncul saat mata bergerak melalui ruang kota. Gordon Cullen ini 

memberikan teori tersebut agar sebuah kota memiliki tatanan yang menarik dan 

tidak membosankan pada tiap sudut kota sehingga pejalan kaki atau pengendara 
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memilki rekaman pemandangan. Rekaman pandangan itu menjadi potongan 

gambar yang bertahap (sequential) dan membentuk kesatuan rekaman gambar 

kawasan bagi pengamat, hal tersebut yang disebut serial vision. Dengan 

menggunakan teori ini pada galeri seni mural akan dapat menjadikan tiap sudut 

ruang didalam ruang pamer memiliki suasana yang berbeda sehingga menjadikan 

tiap sudut ruang menarik dan an pengunjung akan lebih mudah menangkap pesan 

yang disampaikan.  

 

5.2. Teori Kontras Kontekstual  

Teori ini digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang bentuk galeri 

yang simbolik dan dinamis yang dapat mengekspresksikan makna mural tetapi 

mampu mengakomodasi arsitektur jawa disekitarnya. Kontektual arsitektur adalag 

arsitektur bangunan yang dirancang dengan memperhatikan bentuk dan 

karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya, serta harus 

dipertimbangkan perwujudan kualitas bangunan dan lingkungan. Mengkaji desain 

dan membuat bangunan harus memperhatikan karakteristik bangunan-bangunan 

yang ada di lingkungan lokal. Pokok-pokok pemikiran kontekstual yang 

mengemukakan tentang keterkaitan antara bentuk dan penampilan bangunan 

baru dengan ciri bangunan-bangunan yang ada di lingkungan lokal. Teori 

kontekstual ini dibagi menjadi 2 yaitu kontras dan harmonis.  

Pada permasalahan nomor 2 ini, untuk menggabungkan nilai-nilai tradisi 

yang disekitarnya dengan nilai ekspresi mural menggunakan teori kontekstual 

yang kontras. Teori Kontras Kontekstual tersebut dapat membantu 

mengakomodasi arsitektur Jawa disekitarnya tetapi masih dapat menonjolkan 

ekpresi mural. Kontras bangunan modern dan kuno bisa merupakan sebuah 

harmonisasi tetapi jika terlalu banyak akan mengalami shock Effect (Brent C. 
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Brolin, dalam Valerie, 2018). Dengan demikian kontras disini hanya digunakan 

pada bentuk luar bangunan. Teori Kontras dapat menciptakan lingkungan yang 

hidup dan menarik. Teori kontras ini dapat memperlihatkan ekspresi makna mural 

pada galeri tetapi masih ada unsur arsitektur Jawa didalamnya, sehingga 

bangunan ini imasih dapat diterima disekitarnya. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


