
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

-------------------- 

 

NGUYỄN THANH TÂN 

 

 

 

 

ĐÀI TƯỞNG NIỆM 

CÁC NẠN NHÂN DO THÁI Ở CHÂU ÂU 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.HỒ CHÍ MINH 2020  



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

-------------------- 

 

NGUYỄN THANH TÂN 

 

 

 

 

ĐÀI TƯỞNG NIỆM 

CÁC NẠN NHÂN DO THÁI Ở CHÂU ÂU 

 

 

 

Chuyên ngành: Kiến Trúc 

Mã số: 8.58.01.01 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

PGS.TS.KTS LÊ THANH SƠN 

 

 

 

 

 

TP.HỒ CHÍ MINH 2020   



 

 

MỤC LỤC 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài ........................................................................ 1 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài. ............... 1 

3. Mục tiêu nghiên cứu. .................................................................. 2 

4. Nội dung nghiên cứu. ................................................................. 2 

5. Phương pháp nghiên cứu. ........................................................... 2 

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Chương I: Tổng quan về kiến trúc Tưởng niệm 

1.1. Khái quát về kiến trúc tưởng niệm ............................................. 3 

1.2. Lược sử phát triển tư duy về kiến trúc ....................................... 3 

1.2.1. Tư duy hình thức .............................................................. 3 

1.2.2. Tư duy cấu trúc ................................................................ 4 

1.2.3. Tư duy ngôn ngữ .............................................................. 5 

1.3. Tổng quan về Đài Tưởng niệm các Nạn nhân Do Thái ở Châu 

Âu  .................................................................................................... 6 

1.3.1. Khái quát về công trình .................................................... 6 

1.3.2. Quá trình hình thành ý tưởng ........................................... 7 

Chương II: Cơ sở khoa học 

2.1. Cơ sở lịch sử ............................................................................... 8 

2.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................... 8 

2.2.1. Công trình Vietnam Veterans Memorial .......................... 8 

2.2.2. Thủ pháp của Tadao Ando ............................................... 9 

2.2.3. Một số công trình của Daniel Libeskind .......................... 8 

2.2.4. Công trình Ground Zero ................................................... 9 

2.3. Cơ sở lý luận ............................................................................ 10 

2.3.1. Hiện tượng học ............................................................... 10 

2.3.2. Xu hướng Deconstruction .............................................. 11 



 

 

2.3.3. Quá trình sáng tác của Peter Eisenman .......................... 11 

Chương III: Những bài học thiết kế từ Đài Tưởng niệm các Nạn 

nhân Do Thái ở Châu Âu 

3.1. Nghệ thuật tổ chức không gian trong Đài tưởng niệm các Nạn 

nhân Do Thái ở Châu Âu .................................................................... 13 

3.1.1. Hình thức – Công năng .................................................. 13 

3.1.2. Mặt bằng - Địa hình ....................................................... 14 

3.1.3. Tâm lý thị giác ............................................................... 14 

3.2. So sánh thủ pháp thiết kế với một số công trình khác .............. 15 

3.3. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam ................................................. 15 

PHẦN 3: KẾT LUẬN 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

 

 

 



1 
 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Mọi sự vật, hiện tượng tồn tại trên thế giới đều có riêng cho nó 

một thông tin muốn truyền tải. Vì thế tất cả các đối tượng mang nghĩa 

đều được xem như là một loại “văn bản”. Trong số đó thì kiến trúc là 

một thể loại “văn bản” đặc biệt vì nó có thể đem đến một tác động 

mạnh mẽ cho công chúng xung quanh. 

Đối với tư duy tiền Hiện tượng luận, các “văn bản” sẽ có một 

kết thúc đóng. Có nghĩa là người xem sẽ phải tiếp nhận một thông tin 

cụ thể của đối tượng được nhắc tới. Tuy nhiên, tư duy con người đã 

dần thay đổi khi bước sang giai đoạn hậu Cấu trúc. Giờ đây họ không 

tin vào các thông tin do người khác cung cấp mà niềm tin chỉ được 

dựa trên kinh nghiệm của họ. 

Đài Tưởng niệm Các nạn nhân Do Thái ở Châu Âu được xem 

là một trong những công trình thể hiện được tư duy tiểu tự sự. 

Eisenman đã thành công trong việc khai thác được các giá trị nội tâm 

của con người, để họ tự do trong việc cảm nhận công trình. Vì những 

giá trị mà công trình Đài Tưởng niệm Các nạn nhân Do Thái của Châu 

Âu mang lại, luận văn quyết định tìm hiểu một cách chuyên sâu, và 

qua đó có thể đọc được các giá trị nghệ thuật tiềm ẩn bên trong công 

trình cũng như những nội dung mà Peter Eisenman đã mã hóa thành 

những khối bê tông có hình thức đơn giản này. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

Có thể thấy vấn đề đưa con người làm nhân tố chính trong việc 

thưởng lãm công trình đã được đề cập trong một số đề tài nghiên cứu 

có liên quan. Nhưng chưa có một nghiên cứu nào tập trung đi sâu vào 
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các thủ phảp làm nên tên tuổi của Eisenman tại công trình này. Vì thế 

thông qua các đề tài nghiên cứu trước đó, luận văn có thể củng cố thêm 

cơ sở cho hướng đi nghiên cứu của riêng mình. 

3. Mục tiêu nghiên cứu. 

Tìm hiểu những thủ pháp được ứng dụng trong Đài Tưởng niệm 

Các nạn nhân Do Thái ở Châu Âu. 

Rút tỉa những kinh nghiệm cũng như khẳng định một bài học 

mà kiến trúc Việt Nam có thể học tập để hướng đến cách thức tiếp cận 

mới. 

4. Nội dung nghiên cứu. 

Luận văn sẽ tìm hiểu về các khái niệm của thể loại công trình 

kiến trúc tượng đài. Cũng như nghiên cứu về sự thay đổi tư duy về 

kiến trúc qua các giai đoạn chính. 

Tìm hiểu các luận điểm, học thuyết và các cơ sở lịch sử để xác 

định rằng yếu tố gợi là một yếu tố không thể thiếu và rất quan trọng 

trong kiến trúc tượng đài. 

Từ đó, luận văn sẽ phân tích những thủ pháp được Peter 

Eisenman ứng dụng trong thiết kế để có thể tạo ra các cảm xúc khác 

nhau cho người thụ hưởng bằng sự tác động của kiến trúc lên con 

người trong công trình Đài Tưởng niệm Các nạn nhân Do Thái ở Châu 

Âu. 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

Phương pháp thu thập tư liệu – Phương pháp quy nạp – Phương 

pháp lập bảng – Phương pháp tổng hợp, phân tích – Phương pháp so 

sánh lịch đại – Phương pháp so sánh đồng đại.  
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PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Chương I 

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC TƯỞNG NIỆM 

1.1. Khái quát về kiến trúc tưởng niệm 

Kiến trúc tưởng niệm là một thể loại kiến trúc được xây dựng 

để nhằm mục đích tưởng nhớ một nhân vật có thật hay một sự kiện đã 

xảy ra trong lịch sử. Từ thời xa xưa, con người đã bắt đầu cho xây 

dựng những công trình với mục đích tưởng nhớ đến các sự kiện diễn 

ra trong quá khứ và dần các công trình ấy đã trở thành một phần không 

thể thiếu của xã hội loài người. Khắp nơi trên thế giới, các công trình 

tưởng niệm được xây dựng với các vật liệu đa dạng, hình thức phong 

phú và tất cả đều cố gắng lưu giữ được những ký ức của người đã 

khuất, ký ức của một sự kiện tuyệt vời hay một thảm kịch đen tối trong 

lịch sử. Các hình thức tưởng niệm cùng với kiến trúc đã tạo nên một 

thứ liên kết vô cùng chặt chẽ, vì đây là con đường tốt nhất để có thể 

biến sự tưởng nhớ này thành một vật thể hiển thị. Thông qua thể loại 

văn bản đặc biệt này, quá khứ giờ đây có thể tiếp cận dễ dàng hơn với 

bất kỳ người nào và tiếp cận một cách hoàn toàn công khai. Ngoài ra, 

các công trình tưởng niệm cũng là nơi gắn kết cảm xúc cùng với tình 

cảm của con người với các sự kiện cụ thể và cũng cố gắng tạo ra sự 

suy ngẫm của con người về tương lai sau này. 

1.2. Lược sử phát triển tư duy về kiến trúc 

1.2.1. Tư duy hình thức 

Trong giai đoạn Tiền hiện đại và Hiện đại, tính rõ ràng, chính 

xác và thuần khiết được con người chú trọng hơn bao giờ hết. Từ thời 

xa xưa, tính logic và toán học là một trong những yếu tố quan trọng 

cấu thành lên tư duy của con người phương Tây. Vì thế việc ứng dụng 
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hình học cùng với các quy tắc về hình học vào kiến trúc và biến chúng 

thành một mẫu mực, một quy chuẩn không thể thiếu trong việc thiết 

kế là một điều dễ hiểu. 

Kiến trúc phương Tây thời kỳ Tiền hiện đại thể hiện được vẻ 

đẹp hoàn hảo của nó thông qua nhiều yếu tố, trong số đó không thể 

không nhắc tới tỷ lệ. Đây được xem là một phạm trù thẩm mỹ chung 

cho tất cả các hình thức kiến trúc. 

Ngoài ra yếu tố không thể thiếu trong tất cả các loại hình kiến 

trúc trong giai đoạn này đó là sự đối xứng. Tính đối xứng trong kiến 

trúc được ứng dụng rất rộng rãi từ mặt đứng, mặt bằng, không gian 

cho tới những chi tiết nhỏ trang trí khác. 

Ngoài ra các niêm luật về hình thức mặt đứng như tam đoạn, 

ngũ đoạn, cũng là một đặc tính của kiến trúc trong giai đoạn này. Hình 

thức mặt đứng được chia làm các đoạn lẻ và luôn luôn được đối xứng 

qua trục chính của công trình. 

Cho tới thời kỳ Hiện đại, mặc dù sự đối xứng hay các yếu tố 

trang trí không còn tiếng nói trong kiến trúc. Nhưng tỷ lệ lại được phát 

triển lên một bước tiến mới. Le Corbusier đã phát triển chúng lên thành 

Modulor dựa trên các tỷ lệ tự nhiên của con người. 

1.2.2. Tư duy cấu trúc 

Được ghi nhận với việc thiết lập ngôn ngữ học hiện đại, 

Ferdinand de Saussure được xem là một trong những người sáng lập 

ra chủ nghĩa cấu trúc. Nội dung chủ yếu của ký hiệu học liên quan đến 

ý nghĩa của các ký hiệu, mà tìm hiểu về một nền văn hóa có nghĩa là 

nghiên cứu chuyên sâu vào hệ thống ký hiệu của nền văn hóa đó. 

Giá trị của ký hiệu được nêu ra từ trong chính định nghĩa của 

nó. Cả hai khái niệm ký hiệu và biểu tượng đều có tác động đáng kể 
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đến nhận thức của con người. Vì thế có thể thấy rằng, kiến trúc như 

một hệ thống ký hiệu và có thể được mã hóa theo cách tương tự như 

mã hóa ngôn ngữ. 

Việc tạo các ký hiệu chính là biến các vật thể bất kỳ thành một 

hệ thống, trong đó các vật thể riêng biệt liên kết với nhau bằng một 

cấu trúc cụ thể tạo thành một nghĩa nào đó. Đó được gọi là biểu tượng 

hóa hay là cho nó mang nghĩa. 

Tóm lại ở giai đoạn này, tính biểu tượng theo ngôn ngữ học 

vừa là một đặc tính chung tồn tại trong văn hóa và kiến trúc của mọi 

dân tộc trên thế giới, lại vừa có đặc tính riêng biệt giúp ta nhận ra sắc 

thái khác nhau giữa các nên văn hóa và kiến trúc truyền thống của từng 

dân tộc khác nhau. Do tính chất đa dạng và thống nhất nên biểu tượng 

đã trở thành một tiêu chí đáng tin cậy trong việc đánh giá và xác định 

đặc tính truyền thông và dân tộc của một công trình kiến trúc hiện đại. 

1.2.3. Tư duy ngôn ngữ 

Nhờ có giai đoạn cấu trúc mà giờ đây bức tranh về đô thị phần 

nào được sống động hơn. Kiến trúc giờ đây đã có sự tương tác với con 

người và cũng nhờ đó mà ít nhiều tư duy con người cũng được nâng 

cao. Xã hội dần thay đổi, kéo theo đó là tư duy con người cũng không 

còn như trước. Giờ đây khi con người đã tiếp nhận quá nhiều thông tin 

cùng một lúc thì đến một thời điểm họ sẽ bắt đầu hoài nghi về chính 

các thông tin đó. 

Lúc bấy giờ, E.Husserl đã sáng lập lên một nhánh mới của triết 

học và gọi là Hiện tượng học. Ông xây dựng nên triết học hiện tượng 

với mục đích đưa con người trở về với bản chất chân thực trong nhận 

thức, trong hành vi ý thức và trong việc hình thành thế giới sống của 

chính mình. 
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Nhờ vào việc áp dụng Hiện tượng học vào kiến trúc mà giờ đây 

các công trình đã có một tiếng nói khác, gợi mở hơn và đa dạng hơn. 

Lúc này trong bất kỳ các ngành nghề nghệ thuật, diễn đạt rõ ràng cái 

được biểu thị tức là đang giết nó. Các công trình phải được hướng đến 

sự trừu tượng về mặt hiển thị, càng trừu tượng càng khó hiểu càng hấp 

dẫn. Khi đó mọi người có thể mặc sức cảm nhận kiến trúc theo một 

cách riêng biệt của mình, không phụ thuộc vào bất cứ yếu tố nào ngoại 

trừ kinh nghiệm của chính bản thân mình. 

1.3. Tổng quan về Đài Tưởng niệm Các nạn nhân Do Thái ở 

Châu Âu 

1.3.1. Khái quát về công trình 

Các sự kiện kinh hoàng và không thể tưởng tượng được liên 

quan đến người Do Thái trong quá khứ được khắc sâu vào trong ký ức 

của người Đức nói riêng và thế giới nói chung. Thảm sát người Do 

Thái đã để lại một khoảng trống và để lại một quá khứ tội lỗi của nước 

Đức. Để khắc phục hậu quả của mình, chính quyền Đức đã quyết định 

cho xây dựng một khu tưởng niệm những người Do Thái bị giết ở 

Châu Âu tại ngay trung tâm Berlin. 

Thiết kế Đài tưởng niệm Các nạn nhân Do Thái của Châu Âu 

không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Trải qua 17 năm tranh luận trước khi 

ý tưởng cuối cùng được chọn lựa và khai trương vào tháng 5 năm 

2005. Kiến trúc sư Peter Eisenman đã thiết kế một tổ hợp đài tưởng 

niệm vô cùng trừu tượng, không sử dụng bất cứ biểu tượng nào hay 

thậm chí là gần giống, với mục đích cho phép người tham quan tự 

mình tìm hiểu, tự họ trải nghiệm và có suy nghĩ riêng cho mình thông 

qua cấu trúc của công trình và biến con người thành một nhân tố không 
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thể thiếu khi chính họ là người xác định cách thức tưởng niệm sau khi 

trải nghiệm. 

Theo Eisenman, công trình tưởng niệm đi theo lối đại tự sự là 

chưa đủ để trở thành phương tiện truyền thông cho một sự kiện kinh 

hoàng như thế này. Vì thế ông quyết định không xử dụng bất cứ hình 

ảnh, ký hiệu hay biểu tượng nào để có thể đem lại cảm xúc mạnh mẽ 

nhất cho công chúng. 

1.3.2. Quá trình hình thành ý tưởng 

Khoảng những năm 1980, ông đã bị tác động mạnh mẽ bới triết 

lý về giải cấu trúc trong văn học của Derrida. Từ đó ông dần xem 

những công trình kiến trúc của mình là một hình thức văn bản và bắt 

đầu nghiên cứu sự phân rã trong kiến trúc. Các khái niệm cốt lõi của 

Deconstruction của Derrida đã trở thành nền tảng để ông ứng dụng 

vào thiết kế kiến trúc và tạo ra một ngôn ngữ mới trong thiết kế. 

Trong suốt quá trình làm việc của ông từ luận án tiến sĩ của 

mình cho tới House Series, ông dần định nghĩa đưược khái niệm của 

kiến trúc cũng như nói lên các ý tưởng của mình khi xem kiến trúc như 

một văn bản và đặc biệt hơn là ông cho rằng các ký hiệu trong kiến 

trúc dần trở nên vô nghĩa. Vì thế các ý nghĩa của kiến trúc được xem 

xét dựa trên các yếu tố khác nhau như dấu hiệu hay biểu tượng thì ở 

đây đã xuất hiện một ý tưởng mới: “Tầm ảnh hưởng”.  



8 
 

Chương II 

CƠ SỞ KHOA HỌC 

2.1. Cơ sở lịch sử 

Sự trừu tượng trong các tượng đài ở Nam Tư cũ dường như đã 

tách được ra khỏi các đặc điểm thẩm mỹ trong lối thiết kế tượng đài 

truyền thống. Tính thẩm mỹ của các tượng đài ở Nam Tư được xem là 

một cách thức để truyền đạt các thông tin chính thức cho cả công dân 

Nam Tư và quốc tế. Mặc dù các tượng đài này có những cái được xây 

dựng từ đầu thế kỷ XX, tuy nhiên sự trừu tượng của nó đã vượt qua 

giới hạn và trở thành một kiến trúc thẩm mỹ. 

Các tượng đài được xây dựng chủ yếu là với mục đích nói lên 

các vấn đề liên quan đến chiến tranh, tôn giáo. Tuy nhiên tính thẩm 

mỹ của các tượng đài ở đây lại không dùng để tưởng nhớ tới con người 

hay ghi lại các sự kiện cụ thể trong quá khứ. Những nhà thiết kế Nam 

Tư chỉ muốn mượn nghệ thuật để truyền đạt sự lạc quan đến người 

dân sau một khoản thời gian dài trong chiến tranh. 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

2.2.1. Công trình Vietnam Veterans Memorial 

Tại công trình Vietnam Veterans Memorial do Maya Lin thiết 

kế, các yếu tố được thiết kế rất thành công trong việc khơi gợi quá khứ 

với công chúng. Không những thế nó còn có khả năng tạo ra các yếu 

tố phi thị giác như cảm xúc hay sự trải nghiệm. 

Việc sử dụng bức tường đen mang đến sự mơ hồ cho người xem, 

từ đó tạo ra nhiều cách hiểu và suy tư khác nhau. Nhìn chung, các yếu 

tố được thiết kế một cách rất ăn ý nhau để có thể tạo ra cảm xúc cá 

nhân cũng như duy trì và gắn kết nó vào ký ức tập thể. 

2.2.2. Thủ pháp củaTadao Ando 
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Mặc dù Ando hiếm khi đề cập đến bất kỳ nhà triết gia, lý luận 

nào tuy nhiên, qua các phân tích trên có thể thấy rằng tư tưởng kiến 

trúc của Tadao Ando cơ bản xoay quanh các diễn ngôn của hiện tượng 

học trong cả triết học lẫn kiến trúc. Dựa trên các phong cách thiết kế 

của ông cho thấy cách mà ông tiếp cận với thiên nhiên và môi trường 

xây dựng có những điểm tương đồng đáng kể với cách mà các nhà 

hiện tượng học thực hiện. 

Hiện tượng học đối với Tadao Ando như một phản xạ trong tiềm 

thức, biến ông trở thành một nhà hiện tượng học tiềm năng. Vì thế có 

thể thấy rằng, mặc dù Tadao Ando không bao giờ nhắc đến triết lý về 

hiện tượng học trong kiến trúc của mình, nhưng thái độ của ông đối 

với kiến trúc không khác gì các diễn ngôn của các nhà hiện tượng học. 

2.2.3. Một số công trình của Daniel Libeskind 

Cơ bản cho triết lý của ông là khái niệm về một công trình kiến 

trúc phải được xây dựng bằng khả năng cảm nhận của con người từ đó 

gợi lên bối cảnh văn hóa của vị trí xây dựng. Ông thiết lập nên khái 

niệm thiết kế của mình dựa vào các dấu hiệu, tư liệu và các biểu tượng 

thu thập được từ môi trường đô thị cụ thể sau đó tích hợp vào các công 

trình của mình. Với các tư duy về kiến trúc như trên cho thấy rằng 

cách tiếp cận kiến trúc của Libeskind như là một nhà giải cấu trúc. Các 

công trình tiêu biểu thể hiện rõ nhất mối quan tâm của ông với 

Deconstruction phải nói đến như Bảo tàng Do Thái tại Berlin (2001), 

Trung tâm tốt nghiệp Đại học London (2004), Bảo tàng nghệ thuật 

Denver (2006), Bảo tàng hoàng gia Ontario (2007),... 

2.2.4. Công trình Ground Zero 

Tại Ground Zero, tác giả không cố gắng cung cấp một thông tin 

nào về quá khứ mà chỉ muốn để lại cho thế hệ tương lai một cơ hội để 
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đánh giá lại sự kiện này trong thời đại của mỗi người. Thủ pháp sử 

dụng tiếng nước chảy của tác giả tạo ra được sự bình tĩnh cần thiết cho 

công chúng, gây được sự kích thích cho cảm xúc nhiều hơn. Âm thanh 

của nó lấn át mọi thứ xung quanh khiến cho con người ở đây như quay 

về với chính mình. 

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng hoàn toàn không có một biểu 

tượng nào cụ thể để diễn tả hay gợi nhắc lại sự kiện ngày 9/11. Tác giả 

không cố gắng cung cấp một thông tin nào về quá khứ mà chỉ muốn 

để lại cho thế hệ tương lai một cơ hội để đánh giá lại sự kiện này trong 

thời đại của mỗi người. Ngoài ra khu vực này còn là một công viên 

của đô thị nhộn nhịp khi mà mọi người tới đây không chỉ lúc nào cũng 

để ôn lại kỷ niệm với người đã mất. 

2.3. Cơ sở lý luận 

2.3.1. Hiện tượng học 

Triết học phương Tây ở thế kỷ XX đã có sự phát triển tiến bộ 

khi khám phá ra nhiều phương pháp luận trong triết học, và một trong 

số đó phải kể đến phương pháp hiện tượng hay còn gọi là triết học hiện 

tượng được xây dựng và phát triển bởi Edmund Husserl. Ông quan 

niệm rằng triết học hay các khoa học khác không phải là những thứ xa 

vời với thực tiễn cuộc sống. Vì thế một phương pháp triết học được 

tạo dựng lên nhằm đưa con người quay lại với bản chất trong nhận 

thức, trong việc hình thành thế giới sống của chính mình. 

Trong Hiện tượng học, một thuật ngữ được Husserl mượn từ 

Raoul Richter là “epoche” để truyền đạt những gì có thể thể hiện trong 

việc xét đoán quan hệ của các nhân với thế giới cuộc sống. Cái nhìn 

xâu sắc của Husserl là chúng ta sống cuộc sống của mình theo cách 

không thể nghi ngờ và hoàn toàn bị cuốn theo niềm tin liên tục được 
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tạo ra từ cuộc sống thực. “Epoche” được coi là phần quan trọng nhất 

của hiện tượng học với mục đích mở ra cho con người đến với thế giới 

của các hiện tượng và giải nghĩa cách mà thế giới được hình thành. 

2.3.2. Xu hướng Deconstruction 

Deconstruction hay còn gọi là Giải Cấu Trúc, một hình thức 

phân tích triết học và văn học, chủ yếu xuất phát từ công việc bắt đầu 

từ những năm 1960 của nhà triết học người Pháp Jacques Derrida, khi 

ông khám phá ra sự tương tác giữa ngôn ngữ và việc xây dựng ý nghĩa. 

Ông đã bác bỏ quan điểm cho rằng trong ngôn ngữ cái biểu đạt không 

quy chiếu về cái được biểu đại. Ông đề cao vai trò của người đọc hơn 

người viết và đưa người đọc lên vị trí chủ yếu trong quá trình vận 

động. Họ dược quyền tự do trong việc hiểu tác phẩm bất chấp khả 

năng có thể xảy ra việc hiểu sai ý của tác giả. 

Đặc trưng bởi ý tưởng phân mảnh, giải cấu trúc đã được hình 

thành từ năm 1970 và phát triển ở những năm 1980. Dựa trên các lý 

thuyết của Derrida, các nhà giải cấu trúc cố gắng chẻ nhỏ kiến trúc 

thành từng mảnh ghép nhỏ nhất có thể, biến nó thành các yếu tố cơ 

bản nhất rồi sắp xếp chúng lại theo một cách mới hoàn toàn và độc 

nhất. Hầu hết các công trình theo xu hướng Giải cấu trúc thường có 

một hình khối bất ổn định, tạo ra một thực thể trừu tượng để phá đi cái 

cấu trúc thuần túy của nó. 

2.3.3. Quá trình sáng tác của Peter Eisenman 

Có thể tổng hợp quá trình sáng tạo của Peter Eisenman thành 

bốn giai đoạn chính gồm: Giai đoạn đầu tiên là quá trình định nghĩa 

về Cardboard Architecture cho tới sự chuyển đổi qua việc nghiên cứu 

về bối cảnh xây dựng được thể hiện rõ ràng trong House Series. Giai 

đoạn hai là mối quan tâm của ông về lịch sử và nhận ra tầm quan trọng 
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của nó đối với hình thức công trình. Có thể nói ở giai đoạn này, ông 

đã tìm ra được một loại vật liệu mới cho mình đó là “dòng thời gian”. 

Giai đoạn ba được đánh dấu từ nằm 1980, lúc ông đã bắt đầu chuyển 

mình thành một nhà Giải Cấu Trúc sau khi thấm nhuần các tư tưởng 

của Derida, bên cạnh đó ông cũng là một trong những người đầu tiên 

khai thác được thế mạnh của công nghệ thông tin để phụ trợ cho việc 

thiết kế kiến trúc. Và nhờ vào khả năng khai phá được các hình dạng 

mới từ các hình khối cơ bản, máy tính đã mang ông tới nhị nguyên 

kiến trúc – sinh học. Giai đoạn cuối cùng thể hiện cho sự quan tâm của 

ông tới triết học. Bằng việc kết hợp các lý thuyết trước đó của mình 

cùng với triết lý của Deleuze, ông đã đưa đến một mục tiêu mới cho 

kiến trúc khi khai thác triệt để được nội tâm của con người.  
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Chương III 

NHỮNG BÀI HỌC THIẾT KẾ TỪ 

ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN DO THÁI Ở CHÂU ÂU 

3.1. Nghệ thuật tổ chức không gian trong Đài tưởng niệm các 

nạn nhân Do Thái ở Châu Âu 

Việc nắm bắt được các giá trị thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật đối 

với kiến trúc sư là vô cùng quan trọng. Nguyên tắc Chân - Thiện - Mỹ 

được kiến trúc sư giải quyết một cách tinh tế để đáp ứng được các nhu 

cầu cho cuộc sống của con người. Eisenman đã thiết kế một công trình 

gây ấn tượng mạnh mẽ và tạo ra cảm xúc cho công chúng. Qua quá 

trình nghiên cứu, ông đã đúc kết được cho mình những yếu tố và cá 

tính riêng trong lĩnh vực thiết kế. 

3.1.1. Hình thức – Công năng 

Mối quan hệ giữa hình thức và công năng là mối quan hệ có tính 

chất cốt yếu trong kiến trúc. Với chủ trương không cung cấp bất cứ 

thông tin gì cho công chúng thông qua công trình, ông đã lựa chọn 

hình thức tối giản để thiết kế công trình của mình. Ông đã đơn giản 

hóa bản chất của việc tưởng niệm về sự diệt chủng Do Thái một cách 

tối đa để rồi cái duy nhất còn lại tại đây là tinh thần. Với việc sử dụng 

sự trừu tượng triệt để trong hình thức thiết kế, ông chắc chắn rằng mỗi 

một cá nhân đều có một suy nghĩ riêng và không ai giống ai. 

Mặc dù với tên gọi là Đài Tưởng niệm nhưng tại đây chức năng 

chính không phải để tưởng niệm. Tất cả sự suy nghĩ, nỗi niềm, đều 

mang tính cá nhân, vì thế khi họ đến đây tư duy nhận thức về công 

trình của họ cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Chưa kể đến mỗi người sẽ 

có một nền văn hóa khác nhau nên cảm xúc của họ cho công trình chắc 

chắn sẽ không giống nhau. Khi tới công trình của mình, ông không 
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cấm đoán mọi người việc khóc thương hay tưởng niệm đến người Do 

Thái, ông chỉ muốn nhấn mạnh rằng hãy làm bất cứ thứ gì họ muốn, 

bất cứ điều gì mà họ cảm thấy là chính mình thậm chí là chạy nhảy, 

vui chơi hay leo lên trên đỉnh của các khối bê tông. Nói cách khác, 

những gì được tạo ra ở đây không phải để phục vụ cho quá trình tưởng 

niệm, mà là một nơi của kinh nghiệm. 

3.1.2. Mặt bằng - Địa hình 

Đối với kiến trúc của Phong trào Hiện đại, tường thuật là một 

trong những yếu tố cấu thành bản chất của nó: ví dụ, lối đi trong một 

công trình theo chủ nghĩa Hiện đại dẫn dắt người xem đi qua một con 

đường định sẵn để khiêu khích các phản ứng về cảm xúc và tâm lý của 

người đó bằng các yếu tố hiển thị trong không gian. Một hệ thống khép 

kín được tạo ra, khi mà người xem muốn tới điểm B phải thông qua 

một chuỗi các không gian và khu vực được kiểm soát từ điểm A. Tư 

tưởng đó đã bị chối bỏ hoàn toàn ở Đài Tưởng niệm các Nạn nhân Do 

Thái ở Châu Âu, khi mà để đến được điểm B thì họ có thể xuất phát 

từ bất cứ điểm nào và vẫn đãm bảo được sự trải nghiệm của cảm xúc. 

Việc tạo ra những lối đi một cách tự do như vậy cho thấy rằng ký ức 

không được tạo ra từ các thực thể vật lý khác mà được tạo ra từ sự 

chiêm nghiệm của bản thân. 

3.1.3. Tâm lý thị giác 

Hình thức trừu tượng của Đài Tưởng niệm Các nạn nhân Do 

Thái ở Châu Âu đã phá vỡ sự bình thường hóa và sự hiểu biết của trải 

nghiệm, khiến con người hoài nghi về các thông tin đã nhận được 

trước đó. Đây là công trình thành công trong việc dùng yếu tố nội cảnh 

để khai thác nội tâm con người thay vì sử dụng những ký hiệu, biểu 

tượng để giới thiệu về nó.  
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Đài tưởng niệm này hoàn toàn không dành cho người Do Thái 

bị sát hại, nó dành cho những con người ngày nay (công dân, khách 

du lịch, v.v.), những người không có bất kỳ ký ức sống nào về các sự 

kiện trong quá khứ. Dự án ngụ ý là để tưởng nhớ các nạn nhân Do 

Thái của nạn diệt chủng, để bày tỏ nỗi kinh hoàn của nạn diệt chủng. 

Tuy nhiên chỉ có tên dự án cho thấy đây là một công trình tưởng niệm, 

ngoài ra thì không có bất kỳ thông tin nào cho thấy điều đó. 

3.2. So sánh thủ pháp thiết kế với các công trình khác 

Sau khi phân tích về các thủ pháp của Eisenman tại Đài Tưởng 

niệm Các nạn nhân Do Thái ở Châu Âu, ta có thể thấy rằng để hướng 

tới sự chiêm nghiệm trong kiến trúc, ông đã sử dụng rất nhiều những 

thủ pháp chưa từng có tiền lệ trong thể loại công trình tượng đài trước 

đó. Có những thủ pháp hoàn toàn mới và cũng có những cái ông đã 

làm mới dựa trên những cái cũ. Nhưng tổng quan cho thấy rằng, 

Eisenman đã mang đến một hệ tư duy mới cho thể loại đài tưởng niệm. 

Ông đã mang đến cho kiến trúc nói riêng hay nghệ thuật nói 

chung một cách tiếp cận mới. Thông thường, trong kiến trúc người ta 

kỳ vọng vào tính đặc thù của vị trí xây dựng. Còn Eisenman thì muốn 

người xem phải tự nhận thức bằng chính trải nghiệm và kinh nghiệm 

của mình. Ông thành công trong việc sử dụng thủ pháp trừu tượng triệt 

để, tạo ra sự mơ hồ trong công trình, cho phép công chúng tiếp cận với 

quá khứ một các riêng biệt thay vì mặc niệm như trong các tượng đài 

truyền thống. 

3.3. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam 

Từ sau khi thống nhất đất nước, nhất là sau giai đoạn đổi mới, 

thì việc xây dựng tượng đài ở nước ta được nở rộ nhằm để ghi nhớ các 

công lao của các anh hùng liệt sỹ. Trong khoảng 20 năm ở Việt Nam 
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kể từ sau thời kỳ đổi mới (1986), nền kiến trúc nước nhà nói chung đã 

có nhiều bước tiến vượt bật cả về quy mô lẫn chất lượng. Bên cạnh đó 

cũng đã xuất hiện rất nhiều kiến trúc sư đưa ra được những giải pháp 

cũng như hình thức mới cho kiến trúc.  

Các công trình tượng đài được xây dựng một cách nhanh chóng 

không mang lại được một xu hướng tiếp cận nghệ thuật mới cho thể 

loại tượng đài ở Việt Nam. Hầu như các tượng đài ở nước ta chỉ dừng 

lại ở mức độ điêu khắc hơn là kiến trúc. Tất cả đều được thiết kế dựa 

trên mô hình đại tự sự, dựa trên tính chất của văn hóa đại diện để mang 

đến cho công chúng những điều cụ thể. Công chúng vẫn bị dẫn dắt 

theo một câu chuyện hay một lối tư duy nào đó được các kiến trúc sư 

cài ghép vào công trình của họ. Sự độc đoán trong thiết kế dường như 

đã biến các kiến trúc tưởng niệm thành một lời kêu gọi về cách mà con 

người phải đối xử với quá khứ trong khi người dân lại đang muốn tìm 

một câu trả lời riêng cho mình.  
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PHẦN 3: KẾT LUẬN 

 

1. Xã hội hiện đại đang có quá nhiều thông tin và cũng vì thế mà 

gây cho con người sự hoài nghi không tránh khỏi. Điều này dẫn đến 

một hệ quả là khiến cho niềm tin của con người đối với các thông tin 

đó bị lung lay. Vì thế Eisenman đã chọn đi theo một hướng ngược lại 

xu hướng tràn đầy bằng cách không cung cấp thông tin gì. Nhưng với 

cách thức ấy ông đã thực sự có chuyển biến tư duy thiết kế của mình 

theo phương pháp hiện tượng học. Vì thế việc chấp nhận đại tự sự, 

chấp nhận sự tuyệt đối hóa của một cá nhân hay là một cách lý giải 

nào đó đều không còn phù hợp trong thế giới hiện đại. Điều này tất 

yếu dẫn đến văn hóa tiểu tự sự, tức là mỗi người đều có quyền tự cảm 

nhận theo cách của mình và điểu đó trở thành một cách tiếp cận có 

tính thực tiễn hơn trong việc tiếp xúc với nghệ thuật, hiểu và làm nghệ 

thuật. Vì thông qua nghệ thuật, tiểu tự sự đã mượn các sự kiện lịch sử 

để khơi gợi tư duy của công chúng. Và họ cũng chỉ có thể cảm nhận 

được nội dung truyền tải thông qua chính kinh nghiệm cá nhân của 

mình, nói cách khác là việc trải nghiệm nghệ thuật đã trở thành một 

cách tự do. 

2. Đài Tưởng niệm các Nạn nhân Do Thái ở Châu Âu, cho thấy 

rõ tư duy và phương pháp tiếp cận với nghệ thuật nói chung và kiến 

trúc nói riêng đã diễn ra nhiều thay đổi. Từ việc khẳng định, áp đặt tư 

tưởng lên suy nghĩ của công chúng trong những giai đoạn trước đó 

(giai đoạn kiến trúc Hiện đại với văn hóa đại diện) cho tới hướng gợi 

mở, tạo nhiều suy tưởng cho mỗi cá nhân. Hình thức hiển thị của các 
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công trình tưởng niệm không còn dùng để miêu tả nội dung của đối 

tượng tưởng niệm, mà giờ đây, Eisenman đã mang đến cho Berlin một 

công trình khác biệt hoàn toàn với hệ thống các công trình kiến trúc 

tưởng niệm thông thường. Trong công trình này, tác giả thiên về 

hướng gợi các suy tưởng cho người xem hơn là giải bày ý tưởng của 

chính mình. Đối với ông, các sự kiện quá khứ đã được nhắc rất nhiều 

trong sách, sử, vì thế trong công trình này, cái mà Eisenman mong 

muốn là mang lại cho mọi người sự kết nối một cách tự giác với quá 

khứ và từ đó đưa ra chiêm nghiệm cần thiết cho tương lai. 

3. Có thể thấy tư duy của Eisenman, thông qua công trình Đài 

Tưởng niệm các Nạn nhân Do Thái ở Châu Âu đã mở ra một hướng 

đi mới cho các thế hệ kiến trúc sư về sau học tập. Tuy Eisenman không 

nói ra điều này, nhưng ta vẫn có thể đút kết được đây là một công trình 

đầy tính sáng tạo theo những nguyên lý của hiện tượng học, bởi mục 

tiêu của nó không phải là sử dụng văn hóa đại diện để giải thích mà sự 

khơi gợi mới là thủ pháp đúng đắn. Thật vậy, ngôn ngữ của công trình 

này không có quá nhiều hình thức để thể hiện bất cứ điều gì cho công 

chúng. Điều đó được biểu thị qua hình thức trừu tượng triệt để mà ông 

đã sử dụng để thiết kế nên công trình tưởng niệm này. Với cách tiếp 

cận này trong thể loại kiến trúc tưởng niệm, chúng ta đã có thể giải 

quyết được mối quan hệ giữa kiến trúc với con người, không còn sự 

tác động một chiều từ “nguồn phát” tới “nguồn thu” mà tạo ra được sự 

tương tác qua lại giữa hai bên, đó mới là cái mà các kiến trúc sư đương 

đại đang nổ lực hướng tới. Nói cách khác, Eisenman đã xây dựng lên 

ví dụ về công trình mở, luôn linh hoạt dựa trên tinh thần của tiểu tự sự 
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mà trong đó, trừu tượng hóa chính là chìa khóa quan trọng nhất để thể 

hiện được tư tưởng của mình.  

4. Qua đây cũng thấy được rằng, hệ thống tượng đài theo hướng 

đại tự sự cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của nó trong một giai 

đoạn lịch sử. Cả hai đều có sứ mệnh  riêng, với một bên là dùng văn 

hóa đại diện để giải quyết mục tiêu và một bên là dùng các hình thức 

trừu tượng để khơi gợi vấn đề và mục tiêu. Để đa dạng hóa sáng tạo 

nghệ thuật, chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu 

cũng như dành nhiều không gian hơn cho các công trình theo lối tiểu 

tự sự. Vì các công trình kiến trúc nói chung cũng như các đài tưởng 

niệm nói riêng chính là một nơi hoàn hảo cho việc truyền tải những 

thông điệp liên quan đến những giá trị văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ của 

xã hội. Đặc biệt hơn, tượng đài không chỉ là một nơi để lưu giữ quá 

khứ mà còn là một điểm nhấn, một công viên hay thậm chí là một loại 

hình văn hóa của đô thị. Điều cốt yếu là tượng đài phải tạo ra được 

cảm xúc lớn cho những người tới chiêm ngưỡng. Cho nên, việc đi sâu 

vào cách tiếp cận mới này có thể mở ra một tương lai mới cho kiến 

trúc cũng như làm sâu sắc hóa các sáng tạo nghệ thuật.
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