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TP. HỒ CHÍ MINH 2020 
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1.2. Phương pháp hiện tượng học……………………………………5 
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Hiện tượng HTT 

Hiện tượng học HTH 

Kiến trúc KT 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong lịch sử kiến trúc, việc nhìn nhận và xem xét tư duy thiết 

kế kiến trúc được ghi nhận qua ba dạng thức cơ bản là: tư duy thiết kế 

theo hình thức - tư duy thiết kế theo cấu trúc và tư duy thiết kế theo 

Hiện tượng học. Luận văn này là một nghiên cứu chuyên sâu về dạng 

thức tư duy thiết kế theo Hiện tượng học (Phenomenology), trong một 

số kiến trúc của Tadao Ando. 

Hiện tượng học cũng chính là nền tảng để xây dựng một lý 

luận và nhận thức mới về kiến trúc - đó là Hiện tượng học kiến trúc 

(Phenomenon of Architecture). Việc ứng dụng Hiện tượng học kiến 

trúc vào thiết kế là một đảm bảo cho những ưu thế của kinh nghiệm 

không bị mất đi khi tạo ra những hình thức trừu tượng trong tổ chức 

không gian kiến trúc, đồng thời những đặc sắc, bản sắc và sự khác biệt 

của những nơi chốn vẫn được gìn giữ.  

Mặc dù Tadao Ando chưa bao giờ đề cập đến hiện tượng học, 

nhưng cách suy ngẫm về kiến trúc của ông lại rõ ràng có sự tương 

đồng với tư tưởng của các triết gia và nhà nghiên cứu Hiện tượng học. 

Các phương cách ứng xử của ông đối với các vấn đề kiến trúc đã đưa 

Ando đến gần hơn với hiện tượng học kiến trúc. Tính lý thú và độc 

đáo của vấn đề này rất cần được nghiên cứu. Và đó cũng là lý do đề 

tài luận văn được xác định là: “Hiện tượng học trong một số kiến trúc 

của Tadao Ando”. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Hiện tượng học được đề cập trong một số tài liệu như: “Triết học 

hiện sinh” (1967, tái bản lần ba 2018) Trần Thái Đỉnh, tác giả đã giới 

thiệu về Husserl và triết học Hiện tượng học. “Hiện tượng học là gì”, 

Trần Thái Đỉnh,  “Các con đường của triết học phương Tây hiện đại” 

của J.K.Melvel (Đinh Ngọc Thạch và Phạm Đình Nghiệm dịch). Cũng 
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trên trang triethoc.edu.vn, nhiều bài viết về Hiện tượng học được nhóm 

chuyên gia nghiên cứu tập hợp thành một chuyên đề triết học Hiện 

tượng học.  

Năm 1998, Pham Thanh Hien, người đã hoàn thành luận văn 

thạc sỹ kiến trúc tại Đại học Cincinnati, Hoa kỳ với tiêu đề: 

“Abstraction and Transcendence: Nature, Shintai, and Geometry in 

the Architecture of Tadao Ando” – đây là một công trình nghiên cứu 

về tư tưởng thiết kế và kiến trúc của Tadao Ando. Năm 2014, cuốn 

“Towards an Articulated Phenomenological Interpretation of 

Architecture” của M.Reza Shirazi giới thiệu tương đối đầy đủ và có 

hệ thống về những nghiên cứu liên quan đến Hiện tượng học kiến trúc. 

 “Hiện tượng học kiến trúc” (2016), của Đặng Thái Hoàng. 

Trong sách này có đề cập đến quan điểm của một số nhà nghiên cứu 

tiêu biểu về hiện tượng học kiến trúc.  

Trong Luận án “Diễn giải truyền thống trong kiến trúc Việt 

Nam đương đại” (2019) tác giả Lê Trần Xuân Trang. Trong luận án 

này,  nghiên cứu về sự thay đổi trong mô hình tư duy từ Hình thức 

luận sang Cấu trúc luận rồi đến Hiện tượng luận là hữu ích và được 

học viên sử dụng trong luận văn của mình. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu Hiện tượng học kiến trúc thông qua các tư tưởng 

của các nhà triết học và nghiên cứu kiến trúc tiêu biểu. 

- Nhận diện hiện tượng học thông qua một số thủ pháp thiết 

kế của Tadao Ando  

4. Phương pháp luận - Đối tượng và nội dung nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Hiện tượng học – là tư tưởng chủ đạo, là 

“kim chỉ Nam” để giải quyết những vấn đề mà luận văn mong 

muốn giải đáp.  
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- Đối tượng nghiên cứu: một số công trình kiến trúc tiêu biểu 

của Tadao Ando 

- Nội dung nghiên cứu: nội dung nghiên cứu luận văn giới  

hạn trong việc chỉ đề cập đến các nhà Hiện tượng học nổi bật và có 

nhiều ảnh hưởng lớn đến các nhà Hiện tượng học kiến trúc sau đó.  

Nghiên cứu ba cơ sở khoa học của luận văn: cơ sở lịch sử - cơ 

sở thực tiễn và cơ sở lý luận. 

Thông qua các phẩm kiến trúc của Tadao Ando, tìm hiểu 

những thủ pháp thiết kế của ông để nhận diện biểu hiện của Hiện tượng 

học trong kiến trúc của ông. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp Điền dã; Phương pháp Sưu tầm; Phương pháp 

Thống kê; Phương pháp Quy nạp, Diễn dịch; Phương pháp Phân tích 

- Tổng hợp pháp Quy nạp, Diễn dịch; Phương pháp Phân tích - Tổng 

hợp. 

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG I:  HIỆN TƯỢNG HỌC KIẾN TRÚC 

1.1. Hiện tượng học 

 Hiện tượng học Edmund Husserl 

Triết học hiện tượng (HT), được xây dựng trên cơ sở của 

phương pháp HTH, do Edmund Husserl (1859-1938) nhà triết học 

người Đức sáng lập, và đây là một trong những khám phá quan trọng 

về phương pháp luận trong triết học phương Tây thế kỷ XX và sau đó 

được vận dụng và phát triển bởi các nhà triết học như Heidegger và 

Merleau-Ponty.  

Husserl đã công bố HTH vào năm 1900-1901Husserl thường 

nói về mô tả HTH như lầm rõ, chiếu sáng, giác ngộ, thậm chí như phân 

tích khái niệm. Mục tiêu của ông đã thực sự từ bỏ cách làm triết học 

cũ để trở về mô tả cẩn thận những điều về bản chất. 
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HTH của Husserl là khoa học về bản chất của ý thức, đó là chủ 

thể trải nghiệm nó và ý thức luôn là ý thức về một cái gì đó, mà Husserl 

gọi nó là “chủ ý”. Đối với Husserl, HTH có nghĩa là sự trở lại với 

“hiện tượng”, với “bản thân sự vật” như chúng tự thể hiện, không phải 

là một đại diện. 

Theo HTH, sự vật được thể hiện theo như chính ta thấy nó, nên 

HTH không che sự vật. HTH theo Husserl có ý nghĩa là chính sự vật 

xét như nó là đối tượng cho một ý thức. Mục đích của HTH là thấu đạt 

được những bản chất cụ thể, tức những hình ảnh trung thực của kinh 

nghiệm sống.  

Có thể thấy rõ lý do nào mà HTH là một triết lý gắn bó, thân 

thiết với các bộ môn nghệ thuật (NT). Tư tưởng HTH có ảnh hưởng 

quyết định đến triết lý sáng tác trong các bộ môn NT cũng như tinh 

thần của người thụ hưởng các tác phẩm NT. 

Hiện tượng học kiến trúc Heidegger 

Martin Heidegger là một nhà HTH, đã bắt đầu với với quan 

niệm của Husserl về việc “trở lại chính mình”, nhưng ông đã vượt qua 

ngoài nó và đưa ra ý kiến riêng mình.  

HTH KT theo Heidegger được thể hiện qua các quan điểm của 

ông về : “Không gian”, “Đền thờ Hy Lạp và thiết lập một thế giới”, 

“Bốn điều và nhà ở”,“Xây dựng và nhà ở”, “Cây cầu như một tập hợp”, 

“Địa điểm và không gian”. 

Hiện tượng học kiến trúc Merleau-Ponty 

Merleau-Ponty đã phát triển HT hậu Husserl với trọng tâm đặc 

biệt là trải nghiệm về chính sự tồn tại của con người. HTH của 

Merleau-Ponty tập trung vào sự hiện diện của các trải nghiệm thực tế 

của chúng ta.  

Theo quan điểm của Merleau-Ponty, HTH là “một sự tiết lộ 

của thế giới”, nó có ý định tiết lộ bí ẩn của thế giới. Theo ông HTH là 
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sự trở lại với chính những điều đó, tức là thế giới đến trước kiến thức 

và kinh nghiệm của chúng ta, và dựa vào kinh nghiệm của chúng ta, 

thế giới được nhận thức. 

HTH KT theo Merleau-Ponty được thể hiện qua các quan 

điểm của ông về : “Chống lại khoa học”, “Thế giới hình ảnh và cơ 

thể”, “Trải nghiệm cơ thể, cơ thể và sự chuyển động”, “Cơ thể và 

không gian”, “Nhận thức nền tảng”. 

1.2. Phương pháp hiện tượng học 

Để nắm bắt được bản chất của sự vật, cần phải đình chỉ tất cả 

các khoa học tự nhiên và niềm tin tự nhiên của chúng ta tạo nên các 

giả định. Với HTH, chúng ta sẽ thấy một thế giới huyền nhiệm và 

phong phú hơn, đó là thế giới của những sự tự trải nghiệm. Và để có 

thể bước vào thế giới của những sự tự trải nghiệm đó mà HTH đề 

xướng, chúng ta cần phải có một phương pháp đặc biệt. Husserl đặt 

tên cho quá trình này là Giản lược HTH (réduction 

phénoménologique) .  

Giản lược HTH, với mục đích làm cho thế giới xuất hiện lại 

đúng như nó đã xuất hiện trong kinh nghiệm sống mà ta đang trực tiếp 

đối diện. Giản lược HTH  vạch trần cho ta thấy HT, thấy thế giới hình 

thành như thế nào trong kinh nghiệm sống của chính ta. 

1.3. Hiện tượng học trong nghệ thuật 

Tất cả các môn nghệ thuật trong tiến trình lịch sử đều từng có 

tham vọng trình diễn tối đa những thông điệp truyền đến người thưởng 

lãm. Đó là những thông điệp chứa đựng quan niệm về cái đẹp, cái hài 

hoà, cái cao cả… Tóm lại là từ phương diện thẩm mỹ cho đến tư tưởng 

triết học hay đạo đức, tôn giáo… trong đó, niềm tin tập thể và hệ thống 

giá trị có vai trò rất quan trọng. Và trong môi trường NT như trên thì 

người thụ hưởng có một lối tiếp cận duy nhất là liên hệ bản thân với 

các kết nối cụ thể của đời thường.  
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Trong thế kỷ XXI, NT thị giác, trừu tượng phát triển mạnh 

mẽ. Đây là hình thức NT mà chính bản thân tác phẩm đã được cô lập 

khỏi mọi kết nối với đời thường để chỉ còn lại là “các phẩm chất hình 

thức, trừu tượng của nó”. Bản thân tác phẩm NT đã tự “treo lơ lửng” 

mình và ngay cả người thụ hưởng cũng vậy. Khi chúng ta - người 

thưởng lãm NT cũng “cô lập” đối tượng khỏi mọi kết nối với đời 

thường thì điều còn lại của tác phẩm chỉ là giá trị của bản chất tác 

phẩm và đó chính là HTH trong NT. 

1.4. Kiến trúc Tiền Hiện tượng học  

Một cái nhìn đại quát có thể thấy rằng, lịch sử KT của nhân 

loại đã lần lượt trải qua hai mô hình tư duy cơ bản: Tư duy mô tả hình 

ảnh/ hình thức và Tư duy tạo nghĩa.  

 Kiến trúc Ai Cập cổ đại và kiến trúc thời Trung cổ. Hình thức 

KT, cùng với bố cục không gian đã tạo thành một KT mang tính biểu 

tượng cao. KT lúc này hướng tới sự tượng trưng  cho tinh thần vương 

quyền lẫn tôn giáo, nhằm phục vụ cho các nhu cầu xã hội nhất định. 

Việc sáng tác, cảm nhận và thụ hưởng của công chúng bấy giờ cũng 

chính vì thế được dẫn dắt theo các đại diện đó. 

Trong một phương thức làm KT khác, người Hy Lạp – La Mã 

cổ đại xem KT tượng trưng cho lý tưởng về cái đẹp, cái hài hòa. Tri 

thức về Cổ điển là đại diện lớn nhất và duy nhất để lý giải về kiến trúc 

với chủ đích KT hướng tới cái đẹp và sự hài hòa mang tính lý tưởng 

và chuẩn mực. 

Chủ nghĩa Công năng của thế kỷ XX sau cùng thì cũng đã tự 

mình giải thoát mạnh mẽ khỏi tư duy của Chủ nghĩa Cổ điển. Cả người 

TK lẫn người cảm thụ KT đều phải hoặc được tiếp cận KT dựa trên 

yếu tố công năng của công trình như một nguyên tắc tiên quyết.  

Cũng trong những cách thức tiếp cận KT này, vai trò của công 

chúng ít được quan tâm đến trong mọi quy trình của sáng tạo KT. 
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Phương thức tư duy này đã được diễn đạt bằng khái niệm Đại tự sự  

(Grand Narrative) của các triết gia đương đại.  

1.5. Kiến trúc Hiện tượng học  

Việc xác định sự cảm thụ NT - KT bằng những khuôn mẫu 

định sẵn đã tỏ ra không còn phù hợp và lỗi thời. Điều này đòi hỏi cá 

KTS đương đại phải chọn một phương thức tiếp cận khác cho quá trình 

sáng tác của mình, nhằm trả lại cho công chúng sự tự do trong trải 

nghiệm, để tự mình khám phá, nhận thức về các vấn đề của công trình 

KT theo cảm xúc và trải nghiệm của bản thân. TK KT theo hướng Tiểu 

tự sự là TK với phương pháp khơi gợi, không áp đặt lên tư tưởng cũng 

như tình cảm của người thụ hưởng. Họ không cần phải chỉ dẫn, định 

hướng mà cần có một trải nghiệm thực tế để từ đó hình thành nên đối 

tượng - hình ảnh KT trong họ, và HTH KT đã làm việc đó. 

HTH KT trong quá trình tìm về ý nghĩa (cũng chính là tạo 

nghĩa) của  bản thân tác phẩm KT đã đi tìm sự khác biệt giữa sự vật 

HT và những gì bao phủ quanh nó, bóc gỡ dần để rồi đạt đến bản chất 

của công trình KT theo kinh nghiệm của cá nhân. Với cách nhìn của 

HTH, hiểu được sự vật, HT trong KT cũng là hiểu được bản chất công 

trình KT bằng kinh nghiệm cá nhân mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ 

lời giải thích từ khoa học nào. Thông qua các giác quan, cùng với sự 

chuyển động của cơ thể trong tiếp cận và trải nghiệm công trình KT 

thì bản chất của “KT” được bộc lộ. 

 

CHƯƠNG : II 

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA KIẾN TRÚC HIỆN TƯỢNG HỌC 

2.1. Cơ sở lịch sử 

Lịch sử KT nhân loại cho đến nay ghi nhận ba mô hình tư duy 

TK chủ đạo đó là : hình thức luận, cấu trúc luận và hiện tượng luận. 
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2.1.1. Hình thức luận 

Trong lịch sử phát triển KT, sau KT Cổ điển với hình thức 

mang nhiều chi tiết trang trí , đã xuất hiện trường phái kiến trúc HĐ 

như là một sự phản ứng lại với ảnh hưởng của KT Cổ điển. KT HĐ 

phản ánh trung thực đời sống công nghiệp đầu thế kỷ 20. Vì vậy tư 

duy KT giai đoạn này chính là lối tư duy Hình thức luận. 

Với tư duy Hình thức luận, KT được hình thành thông qua 

hình ảnh, hình thức công trình, chủ yếu phục vụ cho cái đẹp qua thị 

giác và KT không thể hiện được gì ngoài chính hình ảnh bề mặt của 

mình, KT không diễn giải được gì ngoài hình ảnh của chính nó. 

2.1.2. Cấu trúc luận 

Các công trình KT theo tư duy Cấu trúc không chỉ dừng lại ở 

hình thức KT bên ngoài, mà còn mang tính biểu tượng, tính nhập 

nhằng. KT đã mang được hình thức và nội dung hay là vật chất và tinh 

thần. KT đã được cảm nhận bằng cả tư duy và tình cảm, mang lại nhiều 

hơn cảm xúc cá nhân cho người thụ hưởng. 

2.1.3. Hiện tượng luận 

Thiết kế KT là quá trình diễn giải những hệ tư duy qua các 

thời: Hình thức luận, Cấu trúc luận và Hiện tượng luận. Lịch sử KT 

phản ánh sự chuyển biến giữa các hệ tư duy này. Để tổng kết lại sự 

chuyển dịch của tư duy TK KT, theo Lê Trần Xuân Trang, KT thời tư 

duy Tiền hiện đại với Hình thức luận, KT chỉ đơn nghĩa với các yếu 

tố hình thức vật lý của nó; sang đến thời tư duy HĐ với sự dẫn lối của 

Cấu trúc luận thì KT thể hiện sự kết hợp giữa hình thức và nội dung 

và đến KT thời HHĐ với thuyết Hiện tượng luận là “sự tích hợp nhiều 

chiều kích, nhiều mối quan hệ tương tác”. 

2.2. Sự diễn giải của hiện tượng học kiến trúc  

Trong hoạt động thực tiễn của KT thế giới, hàng loạt các tác 

phẩm kiệt xuất trong những thập niên gần đây của các nhà thiết kế tài 
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- danh như: Bernard Tschumi, Daniel Libeskind, Tadao Ando, Toyo 

Ito, Peter Eisenman, Anish Kapoor … đã cho thấy một tư duy và kết 

quả NT KT gần như được đổi mới hoàn toàn, họ thấy rằng đã đến lúc 

rời bỏ diễn đàng, không diễn thuyết, không diễn giải mà để “khán giả”- 

công chúng được tự do trôi theo cảm xúc và cảm nhân của bản thân.  

Không giống như hiện HTH trong triết học, đã tạo ra một 

phong trào có ảnh hưởng, hiện tượng học trong kiến trúc vẫn ở trạng 

thái của một diễn giải. Theo M.Reza Shirazi, có thể coi trạng thái của 

HTH trong KT như là một “diễn giải HTH”, một diễn giải đang diễn 

ra liên quan đến tâm trạng hiện sinh của chúng ta và ở trong thế giới.  

2.3. Cơ sở lý luận 

2.3.1. Một số tư tưởng triết học Tiền Hiện tượng học 

Triết học, có lịch sử tồn tại và phát triển suốt mấy ngàn năm với 

rất nhiều hệ thống, trào lưu và trường phái khác nhau như: triết học cổ 

điển, triết học cổ điển Hy Lạp – La Mã, triết học kinh viện, triết học 

kỷ nguyên khai sáng, triết học hiện sinh. Nhiệm vụ của triết học nói 

chung là đi tìm các lời giải cho các câu hỏi liên quan đến bản chất của 

những tồn tại trong tự nhiên và xã hội. 

2.3.2. Triết học Hiện tượng học 

“HTHcủa Husserl có nghĩa là chính sự vật xét như nó là đối 

tượng cho một ý thức, nên hiện tượng của Husserl không che sự vật, 

nhưng là chính sự vật theo hướng tôi thấy nó”. HTH là khoa nghiên 

cứu về những bản chất, và đối với hiện tượng học thì tất cả mọi vấn 

đề đều quy về việc xác định những bản chất.  

HTH không đi tìm những nguyên nhân, hoạc đưa ra những giả 

thuyết mà chỉ cố gắng mô tả cho thực đúng cái kinh nghiệm sống tức 

là “cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ta và thế giới”. 

Theo Husserl, mục đích của HTH là trở thành một “khoa tâm 

lý học mô tả” , phải “trở về với chính sự vật” . Chính vì vậy lập trường 
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của HTH là mô tả sự xuất hiện của đối tượng, sự hình thành của thế 

giới như ta đã gặp thấy trong kinh nghiệm sống của ta.  

2.3.3. Hiện tượng học kiến trúc 

2.3.3.1. Genius loci, Hiện tượng học về nơi chốn và tinh thần 

địa điểm của Norberg-Schulz 

Norberg-Schulz là người có đóng góp nổi bật trong HTH KT, 

ông cho rằng HTH không chỉ là một phương pháp quan trọng để khảo 

sát KT mà còn là nền tảng để xây dựng một lý luận KT mới. HTH KT 

của Norberg-Schulz về cơ bản dựa trên Heidegger và ý tưởng của ông 

về bản thể, thế giới, sự thật và nghệ thuật. 

Theo Đặng Thái Hoàng: HTH nơi chốn chính là điểm xuất 

phát cơ bản của HTH KT Norberg-Schulz. Mục đích cơ bản của HTH 

KT là duy trì tinh thần của nơi chốn một cách sáng tạo, và nội dung cơ 

bản của HTH KT gồm: môi cảnh tự nhiên, môi cảnh nhân tạo và nơi 

chốn. Trung tâm then chốt của khái niệm HTH KT là “Tinh thần của 

nơi chốn, cái hồn của địa điểm”. 

2.3.3.2. Hiện tượng học đa giác quan của Juhani Pallasmaa 

Với việc tiếp cận từ HTH học Husserl và Heidegger, ông cho 

rằng HT là một cách nhìn thuần túy vào HT và cố gắng nắm bắt bản 

chất chúng, mà không có bất kỳ lý thuyết nào được lấy từ khoa học tự 

nhiên hoạc tâm lý học. Pallasmaa còn kế thừa lý thuyết của Merleau-

Ponty về cơ thể, nhận thức, giác quan và chuyển động cơ thể. 

Điểm nổi bật nhất trong tiếp cận HTH của Pallsmaa là quan 

niệm của ông về KT đa văn hóa, trải nghiệm KT là đa phương tiện và 

chất lượng của vật liệu, không gian và quy mô được cảm nhận không 

chỉ bằng mắt, mà còn bằng tai, mũi da, lưỡi, bộ xương và cả cơ bắp để 

chúng ta trải nghiệm KT thông qua tất cả các giác quan.  
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2.3.3.3. Hiện tượng học về kiến tạo thi pháp xây dựng Kenneth 

Frampton 

Xuất phát từ ý tưởng về không gian của Heidegger cho thấy 

tinh thần HTH của Frampton với thái độ phê phán của ông đối với thế 

giới, xã hội, hiện đại hóa. Đồng thời, Frampton nhấn mạnh sự quan 

tâm của ông về xúc giác và phản đối sự chi phối của thị giác đưa ông 

đến gần Pallasmaa và KT đa văn hóa của ông.  

Phương pháp HTH của Frampton được tiếp cận đa chiều với 

công trình KT, và dự định nắm lấy tất cả các mối quan tâm HT trong 

quá trình phân tích, xem xét toàn bộ công trình và môi trường xung 

quanh và chú ý đến chuyển động cơ thể trong khi trải nghiệm tòa nhà.  

Hiện tượng học Frampton đề cao vai trò của kiến tạo, ông đã 

xác định tinh thần của sự kiến tạo và thi pháp xây dựng.  

2.3.3.4. Hiện tượng học thực tiễn của Steven Holl  

HTH KT của Stenven Holl bắt nguồn từ HTH của Merleau-

Ponty. Steven Holl cung cấp một cái nhìn tổng quan và toàn diện về 

phương pháp HTH của mình. Bằng cách tạo nên hình thức, không gian 

và ánh sáng, KT có thể nâng cao trải nghiệm của cuộc sống hàng ngày 

thông qua các HT khác nhau xuất hiện từ các địa điểm, không gian và 

kiến trúc cụ thể. Một loạt các mùi, âm thanh và vật liệu đưa chúng ta 

trở lại những trải nghiệm nguyên thủy và thâm nhập vào cuộc sống 

của chúng ta. 

Holl cung nêu mối quan hệ giữa KT với địa điểm, cảnh quan 

và văn hóa. Theo Holl, kiến trúc được liên kết cơ bản với các tình 

huống khác nhau.  

 Steven Holl giới thiệu tập hợp các mối quan tâm HTH cơ bản 

và cách thức chúng được sử dụng trong thiết kế của mình. Đó là những 

chủ đề: màu sắc, ánh sáng và bóng tối, nước âm thanh. 
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CHƯƠNG III 

MỘT SỐ THỦ PHÁP THIẾT KẾ CỦA TADAO ANDO 

3.1. THỦ PHÁP THIẾT KẾ 

Ando không bao giờ nói về HTH một cách rõ ràng. Tuy nhiên, 

thông qua phân tích tư tưởng và các thiết kế KT của ông luôn cho thấy 

có sự tương đồng với với lý luận của HTH KT. Nói cách khác, ta có 

thể tìm thấy những mối quan tâm về HTH khác nhau đã được giới 

thiệu và xây dựng bởi các nhà triết học và lý thuyết KT cũng được 

biểu hiện rõ ràng trong nhiều thủ pháp KT quen thuộc của Ando.  

3.1.1. Khai thác tinh thần của địa điểm 

Theo Ando, KT có nhiệm vụ phải phản ánh được tinh thần của 

địa điểm nơi mà nó được xây dựng. Có nghĩa là, KT không chỉ đơn 

giản là tạo ra những hình thức, KT còn phải là một vật thể mang ý 

nghĩa tinh thần của mỗi nơi chốn nhất định. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ 

tạo lập nơi chốn của KT và cho rằng điều này trở thành nền tảng của 

không gian.  

Ông ưu tiên cho vị trí, thay vì không gian, và cho rằng một địa 

điểm nhất định phải có những tinh thần tiềm ẩn mà  kiến trúc phải 

“đọc” và “xem xét” thấu đáo . 

Toàn bộ những việc này được thực hiện thông qua shintai. 

Trong mối quan hệ giữa không gian và shintai, một nơi chốn sẽ được 

tạo ra. Bằng cách xem xét thứ tự các ý nghĩa văn hóa, lịch sử và nhận 

thức nó thông qua shintai, Ando đã thành công trong việc biến nó 

thành một chất liệu cho sự sáng tạo kiến trúc của mình.  

Thông qua phân tích các công trình: Bảo tàng lịch sử 

Chikatsu-Asuka, Bảo tàng nghệ thuật Chichu , Tòa nhà thời gian 

I,Trung tâm Fabrica,Treviso. 
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3.1.2. Thủ pháp tiếp cận công trình 

KT của Ando như một cuộc đối thoại liên tục giữa con người 

với KT và thiên nhiên. Cuộc đối thoại này dẫn đến sự tương tác liên 

tục giữa KT và sự cảm thụ của con người. Để tăng cường và dẫn dắt 

sự cảm thụ công trình của con người được diễn ra mạnh mẽ và khác 

biệt, Ando đã thường xuyên sử dụng những thủ pháp như: tạo nên 

những giới hạn bằng sự chia cắt không gian, hoặc là cố tình khai thác 

tính ẩn lánh trong mỹ học Zen của Nhật Bản. 

Cách tiếp cận với TN của Ando cũng hết sức đặc biệt, đó là 

thủ pháp “KT hóa tự nhiên”, tức là thiên nhiên được ông khéo léo “gói” 

vào trong KT của mình và chính vì vậy mà ông đã tạo nên một thực 

thể “thiên nhiên mới” gắn bó thống nhất với kiến trúc, làm cho TN trở 

thành một bộ phận hữu cơ của KT thay cho tính đối lập thông thường.  

Thông qua phân tích các công trình: Nhà thờ trên nước, Ngôi 

đền thờ nước, Bảo tàng nghệ thuật Chichu, Bảo tàng Lee Ufan , Bảo 

tàng quỹ Langen, Nhà nguyện trên núi Rokko, Bảo tàng trẻ em… 

3.1.3. Ngôn ngữ kiến trúc  

Ando giành nhiều sự quan tâm của mình cho việc hoàn thiện 

ngôn ngữ KT. Có thể thấy ba yếu tố quan trọng trong sự hình thành 

ngôn ngữ KT của ông. Đầu tiên là vật liệu bê tông trần, trong đó ông 

thể hiện sự ưa thích và khâm phục các tác phẩm của Le Corbusier; thứ 

hai là những hình thức hình học thuần khiết sau khi ông trải nghiệm 

sâu sắc vẻ đẹp của ngôi đền Pantheon của La Mã trong các chuyến 

tham quan của mình; cuối cùng là thiên nhiên, nhưng không phải là 

thiên nhiên như trong tự nhiên mà là TN đã “được thuần hóa”. Sự tích 

hợp của ba yếu tố này, theo Ando, làm cho không gian KT được biểu 

lộ và mang lại cảm xúc cho con người.  

Việc sử dụng hạn chế vật liệu là một đặc điểm trong TK của 

Ando. Ông cho rằng sắc thái mạnh mẽ của các vật liệu đơn giản và kết 
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cấu của chúng nhấn mạnh các bố cục đơn giản, và do đó kích thích 

nhận thức về một cuộc đối thoại với các yếu tố tự nhiên.  

Đối với Ando, tường là yếu tố cơ bản nhất của KT, đến mức 

KT của ông còn được mô tả là “KT của những bức tường”.  

Trong hầu hết các công trình của Ando đều sử dụng những 

hình thức hình học của KT truyền thống, gỗ có dạng ô vuông hoặc 

kích thước hoặc tỉ lệ của chiếc chiếu “tatami” trong văn hóa cổ truyền 

Nhật Bản như một đơn vị cơ sở của các bộ phận hoặc cấu kiện.  

KT của Ando luôn hướng về việc tạo dựng các ranh giới để 

bảo vệ con người và sau đó mở các ranh giới ra để con người được 

tiếp cận TN theo một cách thức riêng của ông. Thủ pháp này được kế 

thừa từ nghệ thuật “cắt cảnh” trong KTtruyền thống Nhật Bản.  

Ando xem TN như một nguyên tố độc đáo cho phép kiến trúc 

luôn chuyển động, thay đổi mà không bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể 

thấy sân trong của Ando hoạt động như một thiết bị để “nội tâm hóa 

ngoại thất”. Nó cung cấp một nội tâm đích thực, một thế giới vi mô, 

trong đó có tất cả các HT TN tham gia.  

Trong ngôn ngữ KT của Ando, các khu vực hiện tượng đề 

cập đến những vị trí hoạc những nơi mà sự vật được biểu hiện như một 

sự vật hiện hữu, tại đó các vật liệu mà HT đến với nó không che dấu 

và tiết lộ bản chất của nó. Trong KTcủa mình, các yếu tố về vật liệu, 

tường, ánh sáng, TN… được Ando sử dụng các khu vực này để cho 

một vật xuất hiện đúng bản chất của nó, theo nghĩa của Heidegger.  

3.1.4. Kiến tạo ánh sáng và bóng tối 

Ánh sáng không chỉ đóng vai trò là bản chất của không gian, 

mà còn đánh thức cơ thể con người trước sự hiện diện của thời gian. 

Ánh sáng, không thể nhận biết được trừ khi chúng ta có thực thể đối 

lập với nó - bóng tối. Nói cách khác, nhận thức của con người về ánh 

sáng có liên quan đến bóng tối và sự hiện diện của nó trong không 
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gian. Trong KT của Ando, ánh sáng có vẻ đẹp trong bóng tối, ánh sáng 

đó làm mờ đi bóng tối, xuyên qua chúng ta và mang tinh thần cảm xúc 

vào không gian. Ando tin vào sức mạnh của bóng tối, nên ông đã cố 

gắng thể hiện sức sống của ánh sáng trong KT theo quan niệm của 

mình. 

Các công trình tiêu biểu thể hiện tinh thần này: Nhà thờ ánh 

sáng, Ngôi đền nước, Đồi Phật giáo Sapporo, Bảo tàng nghệ thuật 

Chichu, Nhà Koshino. 

3.1.5. Kiến tạo và phối cảnh  

KT của Ando mang tính kiến tạo hơn là phối cảnh, đồng thời 

sự kiến tạo này gắn liền với thiên nhiên, chính vì vậy công trình gần 

như không có “phối cảnh”. Đây cũng chính là sự ẩn lánh trong KT của 

ông.  Ando có thái độ đề cao tính đơn giản của KT và bác bỏ việc sử 

dụng các họa tiết trang trí và tượng hình. KT của ông được thể hiện 

với sự tối giản, tìm kiếm một trật tự tiềm ẩn có thể chạm vào tâm trí, 

các giác quan và cơ thể của người thưởng lãm. 

Có thể nói rằng tác phẩm KT của Ando như là sự đối nghịch 

với bất kỳ hình thức phối cảnh nào vì trên thực tế nó được khởi nguồn 

từ sự biến đổi của con người chúng ta thông qua các kiến tạo không 

gian và thời gian. 

Các công trình trên đảo Naoshima, như Bảo tàng nghệ thuật 

Chichu, Bảo tàng Lee Ufan, Nhà Benesse, và các công trình khác như:  

Ngôi đền nước, Bảo tàng quỹ Langen, Nhà hội thảo Vitra đã thể hiện 

rõ tinh thần kiến trúc này. 

3.1.6. Trải nghiệm đa giác quan – kinh nghiệm 

Ando đã cho thấy tầm quan trọng của tất cả các giác quan và 

huy động hầu như tất cả để có thể cảm nhận về không gian KT trong 

những trải nghiệm trực tiếp của chính ông về các công trình KT cổ 

điển.  
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Do đó, tương tự như Pallasmaa, người phê phán sự quan tâm 

quá mức về “tầm nhìn” có tính phối cảnh trong quá trình nhận thức 

KT và đưa ra một ý niệm mới gọi là “kiến trúc đa giác quan”. Những 

gì mà Ando đã thực hiện trong các KT của mình chính là thủ pháp huy 

động đa giác quan đối với KT. 

Ando tin vào một kinh nghiệm sống động ở “cơ thể” của KT. 

Theo ông, cơ thể là trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc nhận 

thức xung quanh. Kinh nghiệm về một công trình được thực hiện thông 

qua sự giao tiếp của cơ thể. Ando chú ý đến trải nghiệm sống của công 

trình, trải nghiệm của cơ thể KT. 

3.2. Những bài học từ sáng tạo kiến trúc của Tadao Ando 

KT của Ando với hình thức cô đọng nhất thể hiện vẻ đẹp thuần 

khiết của tinh thần nơi chốn với mối quan hệ TN - KT - con người. 

Sáng tạo KT của Tadao Ando trong những phân tích trên đã cho thấy 

tài năng của một bậc thầy trong việc kết hợp giữa tính hiện đại và tính 

truyền thống một cách độc đáo. Thông qua đó, những thủ pháp thiết 

kế KT của Ando có thể tóm lược như sau: giá trị tinh thần và giá trị 

thủ pháp thiết kế KT.  

Những giá về tinh thần của kiến trúc 

KT của Ando có chủ đích rõ ràng trong việc tạo ra cảm xúc 

cho công chúng – những người trực tiếp với công trình. 

KT của Ando không chỉ là một nơi thỏa mãn các điều kiện vật 

chất của con người mà còn là nơi bảo tồn các giá trị cuộc sống và nâng 

cao tinh thần con người. Nó biến đổi và thể hiện cảm xúc của công 

chúng không bằng các phương tiện “ngôn ngữ” mỹ thuật , mà trực tiếp 

đámh động cảm xúc đến trái tim công chúng, thông qua vẻ đẹp thuần 

khiết của nó, hình thức đơn giản và sự phong phú của không gian trừu 

tượng. 
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KT Ando vượt qua khỏi phạm vi của những gì đã kiến tạo nên 

KT để kết hợp với các phạm trù văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật truyền 

thống trong sự kế thừa từ tinh thần của các phạm trù này. Chính vì 

vậy, KT của ông mang được các tinh thần HTH và thiết diễn giãi KT 

theo TTS để công chúng có thể tiếp cận công trình KT một cách nhân 

văn hơn. 

Giá trị thủ pháp trong thiết kiến trúc 

Khi nhấn mạnh đặc tính không gian của KT chỉ là một phương 

cách thức để dẫn dắt công chúng đến với việc thấu hiểu tinh thần của 

địa điểm đã cho thấy TK của ông đã vượt xa khỏi những cách tiếp cận 

thông thường và đạt đến một tầm vóc phi thường.  

Những thủ pháp tiếp cận công trình độc đáo trong các TK của 

ông như việc tạo giới hạn và chia cắt không gian để tăng cường sự cảm 

nhận của công chúng đã dẫn đến hệ quả là đặc tính ưa thích sự ẩn lánh 

trong văn hóa truyền thống được khai thác một cách tự nhiên để thể 

hiện tính kế thừa của KT hiện đại.  

Sự khước từ công năng thuần túy là một động thái vô cùng 

quan trọng để hỗ trợ cho các thủ pháp tiếp cận công trình như: việc tạo 

giới hạn và chia cắt không gian. tính ưa thích sự ẩn lánh… được thực 

thi một cách hoàn hảo. Đây chính là một sự cách tân mạnh mẽ trên 

tinh thần tôn trọng và đổi mới KT. 

Trong ngôn ngữ KT của Ando, các thành phần như TN, ánh 

sáng, vật liệu, ánh sáng, lối đi, tường, cửa sổ… được ông khai thác để 

thể hiện được bản chất của nó, lúc này bản chất của sự vật hiện lên 

trong cảm nhận của công chúng thông qua sự dịch chuyển mà Ando 

cố ý ấn định để họ được trực tiếp cảm nhận về tất cả các yếu tố mà ông 

đã cài đặt trong tác phẩm của mình.  

Tadao Ando là một KTS Nhật Bản rất “Nhật Bản”, là người 

có mối quan tâm nhiều đến truyền thống, biết khai thác truyền thống 
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theo cách riêng của mình. Ông đã nêu lên được nhiều bài học về việc 

kế thừa những đặc tính của văn hóa truyền thống trong KT hiện đại. 

 

PHẦN 3: KẾT LUẬN 

HTH là một triết học chủ trương về phương thức tiếp cận thế 

giới  sự vật theo một cách khác hẳn với hệ thống triết học cổ điển. 

HTH chủ yếu tập trung vào các nhận thức, suy nghĩ, cảm xúc và hành 

động hướng đến nhận thức bản chất của thế giới, mọi thứ được thể 

hiện trong kinh nghiệm trực tiếp. Do đó HTH chính là những điều có 

ý nghĩa đối với chúng ta  trong các hình thức trải nghiệm khác nhau. 

Thông qua việc nghiên cứu các lý thuyết về HTH, HTH KT và một số 

KT của Tadao Ando, có thể khẳng định về một mối liên hệ giữa HTH 

KT và TK của Tadao Ando trong những ý như sau: 

1. Hiện tượng học bất kể được hiểu là “sự trở lại với chính sự 

vật” (Husserl), như một “phương pháp” hay “một cách nhìn” 

(Heidegger), hay “bản chất của nhận thức” (Merleau-Ponty), nó đã 

được áp dụng bởi các nhà HTH KT trong các lĩnh vực lý thuyết và 

thực hành.  

2. Các nhà Hiện tượng học kiến trúc đã đề cập đến lý thuyết 

của các nhà triết học HT và sử dụng các tư tưởng của họ để làm điểm 

xuất phát và phát triển để thiết lập một sự hiểu biết mới về KT. Họ tin 

rằng HTH có thể nắm bắt bản chất của sự vật và hiện tượng và đưa 

chúng ta đến gần với thực thể hiện sinh. 

Triết học HT cung cấp cho các KTS một nền tảng đáng tin cậy 

từ đó họ có thể thiết lập cách nhận thức độc đáo về môi trường xây 

dựng. Tất cả các giải thích về HTH và năng lực của nó cho thấy các 

nhà HTH KT tin vào tiềm năng của HTH như một “cách thức”, một 

“phương pháp” mà qua đó các vấn đề về KT sẽ được phát hiện và tiết 

lộ đầy đủ hơn. 
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HTH KT trong quá trình tìm về ý nghĩa (cũng chính là tạo 

nghĩa) của tác phẩm KT, thông qua kinh nghiệm cá nhân để tìm sự 

khác biệt giữa sự vật, hiện tượng và những gì xung quanh nó, bóc gỡ 

dần để rồi đạt đến bản chất của công trình. Với cách nhìn của HTH, 

hiểu được sự vật, hiện tượng trong KT cũng là hiểu được bản chất 

công trình KT bằng kinh nghiệm cá nhân mà không cần tới, không bị 

ràng buộc bởi bất kỳ lời giải thích nào. 

3. Với HTH, công chúng được tự do trong trải nghiệm, để tự 

mình khám phá, nhận thức về các vấn đề mà công trình KT đề cập 

theo cảm xúc và trải nghiệm của bản thân. Đây là một phương thức 

tiếp cận giàu tính nhân văn, nhân bản. Đó chính là sự đề cao các TTS  

trong cảm thụ nghệ thuật . Thiết kế KT không còn chỉ là để diễn giải 

các văn hóa đại diện mà còn lại là để khơi gợi tư tưởng cũng như tình 

cảm của người thụ hưởng KT, và hướng đến các cảm xúc khác nhau 

một cách tự do,... Thiết kế KT theo hướng TTS là thiết kế với phương 

pháp khơi gợi, không áp đặt lên tư tưởng cũng như tình cảm của người 

thụ hưởng. 

4. Hiện tượng học trong kiến trúc Tadao Ando. Ando là một 

KTS tự học, người đã học KT thông qua trải nghiệm trực tiếp với KT. 

Kinh nghiệm trực tiếp với công trình KT, trải nghiệm môi trường và 

thiết lập mối quan hệ trực quan với mọi thứ thực tế là những điều cơ 

bản của phương pháp HTH đối với sự vật. Do đó, phương cách sống, 

giáo dục của Ando đã cho ông một cách đọc, nhận thức và diễn giải 

mọi thứ về HTH trong KT của ông. 

5. Ando chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa phương Đông và 

Nhật Bản. KT của ông mang đậm tinh thần Nhật Bản, gần với HTH 

về hai vấn đề: thiên nhiên và kiến trúc. Sự hiểu biết về tự nhiên, đòi 

hỏi sự đồng cảm với nó, điều này rất gần với thuật ngữ  của Heidegger 

“để cho sự vật thể hiện chính nó, giống như nó tự thể hiện”. Ando chú 
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ý đến các yếu tố tự nhiên và đưa chúng vào KT thể hiện quan điểm 

hiện tượng đối với TN là một trong những tinh thần chính của ông. 

Mặt khác, Ando chú ý sâu sắc đến KT truyền thống Nhật 

Bản, điều mà ông nhấn mạnh rằng đã nằm trong tâm trí ông một cách 

vô thức, Ando suy nghĩ về những yếu tố này một cách sâu sắc và trình 

bày chúng trong KT của mình một cách đầy thi vị, kiến trúc với biện 

pháp này ta thấy ông quan tâm nhiều đến kiến tạo, điều này khác với 

việc thiết kế KT từ trước đến nay là chú đến phối cảnh và hiệu ứng 

của phối cảnh. 

Trong các phân tích KT của Ando cho thấy có các chủ đề cơ 

bản là trung tâm của của HTH trong cả triết học và KT. Sự tương đồng 

này bao gồm một phạm vi rộng, từ các chủ đề về triết học như cơ thể, 

sự vật, chủ thể và đối tượng, kinh nghiệm, chuyển động đến các vấn 

đề về KT như tường, ánh sáng, không gian. Mối quan tâm hiện tượng 

học KT Ando phản ánh trong các chủ đề trên. 

Thông qua KT của Tadao Ando cho thấy cách ông hình thành 

cách tiếp cận với thiên nhiên và môi trường xây dựng có những điểm 

tương đồng với cách nhìn nhận thế giới của các nhà triết học HT và 

các nhà lý thuyết KT. Nói cách khác, tồn tại những mối quan tâm HTH 

có thể nhận ra trong tinh thần KT của ông, có thể khiến ông trở thành 

một nhà HTH tiềm năng. Tuy nhiên không có cơ sở rõ ràng để hổ trợ 

cho lập luận rằng cách tiếp cận HTH của ông là có chủ ý, hoạc có 

nguồn gốc từ các nghiên cứu có hệ thống của ông liên quan đến HTH. 

Mối quan tâm HTH của Ando bắt nguồn từ cách thức để đi đến HTH 

của ông, đó là cách của ông nhìn nhận thế giới, cách hiểu về tự nhiên 

của Nhật Bản và về môi trường xây dựng.  

Tóm lại, có thể kết luận rằng mặc dù Ando chưa từng thiết lập 

một cách tiếp cận HTH có hệ thống trong KT, nhưng thái độ của ông 

đối với các vấn đề về KT, đã đưa Ando vào trường phái HTH . 
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Tài liệu tiếng Anh 

31. Tadao Ando (2014), Tadao Ando, Naoshima (English 

Translations), Tadao Ando. 

32. Michael Auping (2002), Seven Interviews With Tadao Ando, 

Third Millennium Publishing. 

33. Werner Blaser (2001), Architecture of Silence: Naoshima 

Contemporary Art Museum, Publishers for Architecture. 

34. Werner Blaser (2007), Tadao Ando Sunken Courts, Verlag Niggli 

AG, Sulgen. 

35. Kenneth Frampton (2006), Modern architecture – a critical 

history, Thames & Hudson world of art, C.S. Graphics. 

36. Kenneth Frampton (1983), Prospects for a Critical Rigionalism, 

Perspecta, Vol. 20. 



  

 

 

37. Kenneth Frampton (2003), Tadao Ando: Light and Water, 

Auther. 

38. Philip Jodidio (2019), Ando Complete Works 1975–Today, 

Taschen. 

39. Martin Heidegger (1962), Being and Time, Blackwell. 

40. Phan Thanh Hien (1998), Abstraction and Transenndence: 

Nature, Shintai, and Geometry in the Architecture of Tadao 

Ando, Dissertation. 

41. Matthew Hunter (2012), Tadao Ando Conversations with 

Students, Princeton Architectural Press. 

42. Michael Lazarin (2014), Phenomenology of Japanese 

Architecture: En (edge, connection, destiny) 

43. Luca Molinari (2009), Tadao Ando Museums, Skira editore 

S.p.A. 

44. Juhani Pallasmaa (2005), The eyes of the skin, Wiley-Academy. 

45. Chris Norberg-Schulz (1980), Genius Loci: Towards a 

Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York. 

46. M.Reza Shirazi (2014), Towards an Articulated 

Phenomenological Interpretation of Architecture, Routledge. 

47. Michael Webb (2014), Shadow and Light: Tadao Ando at the 

Clark, Sterling and Francine Clark Art Institute. 

Các trang web 

48. Arcspace, Ken Iwata Mother And Child Museum 

https://arcspace.com/feature/ken-iwata-mother-and-child-

museum/ 

49. Julianne Corbin, Memory and Form: An Analysis of the Vietnam 

Veterans Memorial 

https://arcspace.com/feature/ken-iwata-mother-and-child-museum/
https://arcspace.com/feature/ken-iwata-mother-and-child-museum/


  

 

 

https://www.bu.edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-

4/corbin/ 

50. Trần Thái Đỉnh, Hiện tượng học là gì 
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