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Zaha Hadid merupakan arsitek Britania kelahiran Irak. Ia juga wanita dan Muslim pertama 

yang meraih Penghargaan Pritzker. Penghargaan tertinggi dalam bidang yang diterima pada 

2004 itu merupakan buah dari karya-karya Zaha yang fenomenal, serta kontribusinya 

terhadap bidang  

. 

 

Selama ini, Zaha dikenal sebagai arsitek yang melahirkan karya imajinatif dan berkarakter. 

Beberapa karya yang dimaksud antara lain Heydar Aliyev Center, Hungerburgbahn, 

Dongdaemun Design Plaza, dan masih banyak lagi. Namun bila diperhatikan, semua 

rancangan Zaha merupakan bangunan publik. Tidak ada bangunan rancangan Zaha yang 

difungsikan sebagai rumah tinggal. 

 

Namun ternyata, Ada satu rumah rancangan Zaha Hadid di Rusia. Rumah megah bergaya 

neo-futuristik ini bahkan baru rampung dibangun. Itulah Capital Hill Residence, hunian milik 

konglomerat Rusia bernama Vladislav Doronin. 



Rumah serupa kapal antariksa dengan luas sekitar 3716 meter persegi ini membuktikan, 

meski telah  tutup usia pada 2016 lalu, aspirasi Zaha dalam berkarya tak henti menghidupkan 

spirit aksitektur dengan napas modern, kompleksitas rumit, namun indah dan itu istimewa. 

 

Sementara terkait pembangunan hunian ultramodern tersebut, pemilik rumah mengatakan 

bahwa awal tercetus ide pembangunan Capital Hill Residence adalah ketika ia bertemu Zaha 

pada sebuah perhelatan yang berlangsung di London. Di sana, mereka membahas banyak hal 

tentang properti, salah satunya rencana pembangunan properti Vladislav. 

Karena kesamaan visi serta kecintaan keduanya akan desain avant-garde dan karya seni 

bernilai tinggi, pengusaha di bidang real estate sekaligus CEO Aman Resort dan OKO Group 

ini pun sontak meminta Zaha untuk merancang hunian masa depan baginya. Barulah pada 

tahun 2006 lalu, proses desain dan pembangunan Capital Hill Residence resmi dimulai. 

 

"Saya telah banyak menjalani proyek megah seperti gedung-gedung pencakar langit. Tapi 

rasanya tidak percaya ketika saya bisa membangun rumah ini bersama Zaha", ungkap 

Vladislav. 

 

Hunian dengan ketinggian mencapai 22 meter di atas permukaan tanah tersebut berlokasi di 

area perhutanan Barvikha, 200 mil di luar kota Moscow. Lokasi ini membuat rumah 

dikelilingi hamparan pepohonan tanpa hiruk-pikuk kota metropolitan. Kendati demikian, 

rumah yang pembangunannya menghabiskan dana sebesar 140 juta dollar Amerika Serikat 



ini tetap dapat memenuhi berbagai kebutuhan penghuninya. Sebab mulai dari kolam renang 

seluas 20 meter persegi, spa, klab malam, pusat kebugaran, perpustakaan, hingga taman 

bernu  

http://www.home.co.id/read/5774/satu-satunya-rumah-rancangan-zaha-hadid-rampung-

dibangunansa Jepang ada di sana. 

 

 


