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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài  

 Vitruvius - Một KTS Roma trước công nguyên, tác giả của 5 bộ 

sách về kiến trúc nổi tiếng đã nêu ba tiêu chí trong định nghĩa về kiến 

trúc: “Kiến trúc phải hữu dụng, gây thích thú và phải là một tác phẩm 

nghệ thuật”. PGS.TS. Trương Quang Thao: “Kiến trúc là sự tổng toàn 

nhập nhằng của ba vật thể: vật lý, nghệ thuật và xã hội”. Từ điển bách 

khoa Việt Nam: “Kiến trúc là nghệ thuật thiết kế và xây dựng các công 

trình, tổ chức các môi trường không gian, phục vụ cho cuộc sống và 

hoạt động của con người”.  

Các định nghĩa về kiến trúc nói trên, tựu trung lại đề cập đến 

tính hữu dụng, công dụng, gây thích thú, nói đến tính nghệ thuật ... 

Nói riêng về nghệ thuật kiến trúc, chất cảm trong nghệ thuật kiến trúc 

– một nghệ thuật đặc thù trong các loại nghệ thuật, phải dùng tất cả 

những giác quan mà ta có thì mới mong “đi tới được các tiêu chí thẩm 

mĩ” - Điều mà các nhà kiến trúc đã nói ở trên.  

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển kiến trúc, từ thời kỳ cổ 

đại đến đương đại, những quan niệm về kiến trúc cũng thay đổi khá 

nhiều [1]. Từ quan điểm Tam nguyên trong kiến trúc đến quan điểm 

“Nhà là cái máy để ở” của kiến trúc hiện đại, hay trong kiến trúc đương 

đại, công trình phải hiểu “hoặc là cái này hoặc là cái kia” hay vừa là 

“cái này vừa là cái kia”. Trong suốt quá trình đó, chúng ta thường coi 

trọng các vấn đề về công năng và hình thức; nhìn những công trình 

kiến trúc dưới góc nhìn chỉ là trực giác, mà đôi khi quên đi rằng, có 

những chất cảm quan trọng khác trong kiến trúc, cảm giác – Tính phi 

hiển thị trong kiến trúc.  

Trong 7 nghệ thuật được công nhận thì chỉ có kiến trúc là có 

mối quan hệ mật thiết, đôi khi còn xóa nhòa ranh giới với các ngành 
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nghệ thuật còn lại như hội họa, điêu khắc, sân khẩu (nghệ thuật trình 

diễn) [2], đôi lúc còn có chất thơ nữa; Kiến trúc có lẽ sử dụng mỗi 

ngôn ngữ không gian không chỉ dừng lại ở những gì mắt thấy mà còn 

tạo ra các cảm giác về cảm thụ cho ngành nghệ thuật không gian và 

tạo hình này.  

Kiến trúc là một quá trình tư duy phản ánh tâm hồn, những 

suy tư của người thiết kế, các lối diễn giải trong kiến trúc như: hình 

thức luận; cấu trúc luận và hiện tượng luận [3] mỗi lối có những đặc 

trưng riêng, và nếu cần nhìn kiến trúc dưới một góc độ đa chiều, thì 

việc hiểu kiến trúc bằng hình thức diễn là thiết yếu, nói cách khác, với 

hiện tượng diễn, chúng ta sẽ xem xét kiến trúc với nhiều khía cạnh, 

góc độ riêng, góc độ “Phi hiển thị trong kiến trúc”. 

Khi mà sự truyền đạt thông qua các thiết kế kiến trúc để diễn 

giải các tư tưởng đại diện cụ thể như những giá trị, những huyền thoại, 

niềm tin tập thể của lịch sử,… theo hướng mô tả, minh họa, mang tính 

chất áp đặt suy nghĩ của niềm tin tập thể cho các đối tượng thụ hưởng, 

Kiến trúc bắt đầu thoái trào và nhàm chán thì sự truyền đạt, thiết kế 

kiến trúc không để diễn giải các tư tưởng đại diện, không áp đặt lên tư 

tưởng cũng như tình cảm của người thụ hưởng bắt đầu được quan tâm, 

Tính phi hiển thị trong kiến trúc là một xu hướng mới đáp ứng nhu cầu 

mới đó. [4] 

Trong bối cảnh kiến trúc Việt Nam hiện nay, dưới tác động 

của kinh tế thị trường, chủ nghĩa hình thức và công năng quá được chú 

trọng [5][6], thì những tinh thần trong kiến trúc như đã nói ở trên bị 

bỏ quên, chất cảm trong các công trình ngày càng không được chú 

trọng . Vì vậy, cần nhận thức tầm quan trọng của những yếu tố Phi 

hiển thị - những yếu tố không thể thấy bên ngoài, để giữ gìn bản sắc, 

tinh thần kiến trúc dân tộc và đưa kiến trúc vào một góc nhìn mới. 
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Tuy nhiên ở Việt Nam, Tính phi hiển thị trong kiến trúc chỉ 

được biết đến một cách rất hạn chế và hầu như chưa có công trình khoa 

học nào liên quan đến khả năng ứng dụng của Tính phi hiển thị trong 

kiến trúc – Một xu hướng mới lạ đã xuất hiện và đang phát triển mạnh 

mẽ trên thế giới. Bản thân các xu hướng kiến trúc ở Việt Nam cũng 

đang đi theo lối mòn, chưa có sự đột phá dẫn đến hình thức và nội 

dung kiến trúc nhìn chung không có gì mới mẻ và đang dần tụt hậu 

với thế giới. Vì vậy giới thiệu một tính chất “mới” như Tính phi hiển 

thị trong kiến trúc là điểu cần thiết. Đó là lý do tôi chọn Đề tài này. 

Luận văn cố gắng làm rõ nhận thức: Làm thế nào kiến trúc có 

thể thay đổi nhận thức và sự hiểu biết của chúng ta về không gian theo 

nhiều cách khác nhau - không chỉ thông qua hình thức trực quan. Kiến 

trúc thường chỉ tập trung vào mức độ trực quan của một dự án và 

không liên quan đến người dùng, ở mức độ sâu hơn, kiến trúc cần thu 

hút tất cả các giác quan. Trải nghiệm một nơi bằng các giác quan là 

rất quan trọng bởi vì nó tạo ra cả một kết nối có ý thức và tiềm thức 

với không gian, làm cho nó trở thành một trải nghiệm hoàn hảo và 

đáng nhớ. Sự tương tác của các giác quan với không gian, tạo cho mỗi 

nơi một bản sắc và đặc tính riêng của nó, đó là bầu không khí độc đáo 

của kiến trúc.  

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

Trên thế giới, vấn đề về “Tính phi hiển thị trong Kiến trúc” đã 

được quan tâm nghiên cứu từ khoảng thế kỷ 19. Đến nay, tuy các công 

trình nghiên cứu chưa nhiều, nhưng đã có một số công trình nghiên 

cứu, hội thảo đi sâu vào vấn đề này. Trong đó:  

Việc từ bỏ nhận thức tính siêu hình trong vũ trụ khiến chúng 

ta khao khát thực tế đằng sau vẻ bề ngoài của các công trình trong 

cuốn “The Invisible in Architecture” của tác giả Roemer Van Toorn, 

https://www.bookdepository.com/author/Roemer-Van-Toorn
https://www.bookdepository.com/author/Roemer-Van-Toorn
https://www.bookdepository.com/author/Roemer-Van-Toorn
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các xu hướng chính trong kiến trúc ngày nay cũng được đề cập để làm 

nổi bật tính linh hoạt của “Phi hiển thị”.[12] 

Trong cuốn “Creating Sensory Spaces - The Architecture of 

the Invisible” (tạm dịch: Kiến trúc phi hiển thị - Kiến tạo không gian 

cảm giác) của tác giả Barbara Erwine, việc tạo ra các không gian 

mang cảm giác kỷ niệm được nghiên cứu với sự phong phú về cảm 

giác, cuốn sách trình bày một khuôn khổ mới cho việc thiết kế các 

không gian cảm giác bao gồm ánh sáng, màu sắc, nhiệt độ, mùi vị, âm 

thanh và xúc giác. Nghiên cứu đa ngành giữa các ngành kiến trúc, kỹ 

thuật, hiện tượng học và tâm lý học nhận thức, tác giả cung cấp kiến 

thức và phương pháp cần thiết để tìm ra cách thức thiết kế các công 

trình nhằm tìm lại vai trò của con người với tất cả các giác quan trong 

việc tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ về không gian. [13] 

Với cuốn “Invisible Architecture: Experiencing Places 

Through the Sense of Smell”, (tạm dịch: Kiến trúc Phi hiển thị: Trãi 

nghiệm nơi chốn qua khứu giác) Anna Barbara, Anthony Perliss một 

khía cạnh của Tính phi hiển thị trong Kiến trúc được làm rõ: Một nhà 

thờ hay một rạp chiếu phim có mùi gì? Làm sao chúng ta có cảm thức 

về những mùi xung quanh chúng ta? Một bản sắc khứu giác có thể tồn 

tại trong từng công trình. Như trong kiến trúc cổ, sự năng động của 

mùi hương và sự thẩm thấu của chúng cũng đã được các kiến trúc sư 

tích hợp vào thiết kế. Sự hấp dẫn của cuốn sách này còn vạch ra những 

địa điểm và mùi hương từ khắp nơi trên thế giới, trong kiến trúc qua 

các thời đại, kèm theo "mũi" chuyên gia – những kiến trúc sư nổi tiếng, 

những nghệ sĩ tiên phong và những nhà khoa học nghiên cứu mới về 

nhận thức. [14] 

Trong Hội thảo “Invisible Places : Sound, Urbanism and 

Sense of Place” (tạm dịch: Nơi chốn phi hiển thị: Âm thanh, Đô thị 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTF4BsYZBsJMl4KVpPHfImpLFGlGg:1573086121422&q=creating+sensory+spaces:+the+architecture+of+the+invisible+barbara+erwine&stick=H4sIAAAAAAAAACXIMQoCMRBA0Uqw0cLaYrC0yS4sC-YGnkKSONkMkURnZjd6HU-qKPzm_fV2tzGT6fsg3bCMp8fhz9g92xDH63GfgzW-1mwakyqWS6ucrZs1VX6vzoHRKZUJBItUfoHcXUCxoAnBcUikGHRmhBp_j8pCQv6G4B1_c4DcqOAH9OONXYoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiGpd-76tblAhUUPnAKHZGiACsQmxMoATATegQIDhAH&sxsrf=ACYBGNTF4BsYZBsJMl4KVpPHfImpLFGlGg:1573086121422
https://www.routledge.com/Creating-Sensory-Spaces-The-Architecture-of-the-Invisible/Erwine/p/book/9781138918771
https://www.routledge.com/Creating-Sensory-Spaces-The-Architecture-of-the-Invisible/Erwine/p/book/9781138918771
https://www.routledge.com/Creating-Sensory-Spaces-The-Architecture-of-the-Invisible/Erwine/p/book/9781138918771
https://www.routledge.com/Creating-Sensory-Spaces-The-Architecture-of-the-Invisible/Erwine/p/book/9781138918771
https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anna+Barbara%22
https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+Perliss%22
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và Cảm giác nơi chốn) các tác gia tham luận trong hội thảo đã trình 

bày về những cảm nhận bằng âm thanh các “nơi chốn”, đô thị để tìm 

ra ý nghĩa của những “nơi chốn” đó. Tuy nhiên, các nghiên cứu và đề 

tài về Tính phi hiển thị còn rời rạc, mang tính tổng hợp ý kiến chứ 

chưa đưa ra được một hệ thống lý luận thống nhất, mang tính phổ quát 

nhất. [15] 

Trong những năm gần đây Luận án Tiến sĩ “Kiến trúc phi hiển 

thị”: Các tư tưởng không gian của thế kỷ 19” (Invisible Architecture: 

Ideologies of Space in the Nineteenth) của Ben Moore Đại học 

Manchester Anh Quốc đã nghiên cứu vấn đề phi hiển thị dưới góc nhìn 

của ngành xã hội học: các khái niệm về Tính phi hiển thị và tư tưởng 

của nó; tính chất vô thức trong kiến trúc được đề cập, phân tích. Tuy 

nhiên, luận án này đi sâu và khía cạnh xã hội cũng như đối tượng 

nghiên cứu chính yếu là đô thị, kiến trúc chưa được bàn luận sâu và 

chỉ là thứ yếu. [16] 

Hiện nay, các công trình nghiên cứu về Tính phi hiển thị trong 

kiến trúc tại Việt Nam còn rất khiêm tốn, việc nghiên cứu tập trung 

hoàn toàn vào Tính phi hiển thị hầu như chỉ là con số không, những 

nghiên cứu liên quan cũng chỉ ở mức giới thiệu sơ bộ, nhắc đến một 

số tính chất trong đó có tính “ẩn”, chứ chưa đi sâu. Ví như trong bài 

viết “ Chất cảm vật liệu – Ngôn ngữ biểu hiện hiệu quả của Kiến 

trúc” đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 08-2018 được nhiều Kiến trúc sư 

quan tâm, song Tính phi hiển thị ở đây được đề cập vẫn là thứ yếu và 

đó mới là xúc giác, chất cảm của vật liệu. 

Vì vậy, việc tổng hợp các nghiên cứu và trình bày lại dưới 

dạng Luận văn sao cho thống nhất, chặt chẽ và dễ hiểu nhằm giới thiệu 

một xu hướng, một góc nhìn mới trong hệ thống lý luận phê bình kiến 

trúc Việt Nam là mục tiêu của đề tài. 
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3.  Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chính của luận văn là giới thiệu các lý luận và công 

trình thực tế liên quan đến Tính phi hiển thị trong kiến trúc, từ đó xem 

xét đặc điểm và bối cảnh hiện tại nhằm ứng dụng Tính Phi hiển thị vào 

kiến trúc thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

4.  Nội dung nghiên cứu 

 - Bối cảnh Tính phi hiển thị trong kiến trúc Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

 - Khả năng ứng dụng: điều kiện kinh tế phát triển, trình độ dân 

trí và văn hóa của người dân thành phố, đội ngũ KTS, chủ trương, 

chính sách. 

 - Nguyên tắc, đề xuất cho việc ứng dụng Tính phi hiển thị trong 

kiến trúc : Nghiên cứu về cảm xúc giữa con người và công trình kiến 

trúc, 5 giác quan trong cảm thụ kiến trúc và sự phối hợp giữa các giác 

quan, sự trải nghiệm đa giác quan và cảm nhận đa chiều về cái đẹp. 

 - Cách thức áp dụng vào các công trình 

        - Một số thủ pháp mang tính phi hiển thị và cách thức ứng dụng 

tại Thành phố Hồ Chí Minh: Những thủ pháp về thị giác, ánh sáng, 

xúc giác, cảm giác nhiệt, thính giác, khứu giác. 

5.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Tính phi hiển thị trong kiến trúc 

Phạm vi nghiên cứu:  

+ Giới hạn vấn đề nghiên cứu: Từ những tài liệu cơ bản, các 

công trình tiêu biểu trên thế giới, luận văn giới thiệu, phân tích những 

khái niệm, những đặc điểm cơ bản về kiến trúc phi hiển thị chứ không 

đi sâu vào nghiên cứu sâu về xu hướng kiến trúc này. Qua đó vận dụng 

những kiến thức và hiểu biết đã thu thập được để phân tích phạm vi 

ứng dụng vào Thành phố Hồ Chí Minh. 
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+ Giới hạn không gian: Áp dụng tại vùng đô thị Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

6.  Phương pháp nghiên cứu 

Kết hợp các phương pháp sau: Thư tịch, phương pháp logic 

lịch sử, khảo sát, phân tích tổng hợp… 

+ Phương pháp thư tịch: Thu thập tư liệu, tài liệu từ các nguồn 

thư viện, internet, các dự án, chương trình nghiên cứu về Tính phi hiển 

thị trong kiến trúc. Các bài viết, tư liệu, hình ảnh, bản vẽ…về các công 

trình mang Tính phi hiển thị. Tham khảo các bài báo, bài viết trên các 

tạp chí chuyên ngành có uy tín về các vấn đề các Tính phi hiển thị 

trong các công trình kiến trúc. Ngoài ra, nguồn tư liệu còn được tham 

khảo từ các luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ của các trường đại học. 

+ Phương pháp logic lịch sử: Tìm hiểu các công trình kiến trúc 

mang Tính phi hiển thị, thời điểm hình thành, bối cảnh và đặc điểm 

của các công trình đó. 

+ Phương pháp phân tích - tổng hợp : Phân tích các dữ liệu, 

hình ảnh, bản vẽ…của các công trình kiến trúc trên thế giới, tổng hợp 

lại thành một hệ thống lý thuyết về Tính phi hiển thị trong kiến trúc để 

hiểu đầy đủ và sâu sắc về kiến trúc. 

7.  Cấu trúc luận văn 

 Luận văn chia thành 3 phần: 

 Phần I: Phần mở đầu 

 Phần II: Phần nội dung 

 Chương 1 là phần tổng quan về Tính phi hiển thị trong kiến trúc, 

đi từ khái niệm Phi hiển thị, Tính phi hiển thị trong kiến trúc đến các 

quan điểm của Steen Eiler Rasmussen về “Cảm nhận kiến trúc”, quan 

điểm của Norberg-Schulz “Kiến trúc dựa trên sự nhận thức” và quan 

điểm của Pallasmaa về sự vượt qua sự ảnh hưởng của thị giác, Luận 
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văn đề cập vai trò của năm giác quan trong kiến trúc, nêu lên những 

vấn đề liên quan đến Tính phi hiển thị trong kiến trúc, đặc biệt nhấn 

mạnh vai trò của kiến trúc giác quan trong việc tăng hiệu quả cảm xúc 

của con người, xu hướng phi hiển thị trong kiến trúc – đề tài của Luận 

văn. 

 Chương 2 Các cơ sở khoa học về Tính phi hiển thị trong kiến 

trúc, từ cơ sở lịch sử đến cơ sở thực tiễn qua một số công trình tiêu 

biểu và trình bày các cơ sở lý luận của đề tài, làm cơ sở để đề cập đến 

việc ứng dụng đề tài.  

 Chương 3 khai thác bối cảnh Tính phi hiển thị trong kiến trúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, Khả năng ứng dụng, nguyên tắc, đề xuất và 

một số thủ pháp và cách thức ứng dụng của đề tài vào thiết kế kiến 

trúc không gian đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Những kiến nghị. 

 Phần III: Phần Kết luận 

PHẦN 2. NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ TÍNH PHI HIỂN THỊ TRONG 

KIẾN TRÚC 

1.1.  Khái niệm, những quan điểm tiêu biểu về Tính phu hiển thị 

1.1.1. Khái niệm 

 Tính phi hiển thị trong kiến trúc (The invisible in Architecture) 

vốn là một khái niệm chưa có trong tiếng Việt. Thuật ngữ Tính phi 

hiển thị trong kiến trúc được tác giả biên dịch, đặt tên dựa trên cơ sở 

thuật ngữ chuyên ngành kiến trúc trong tiếng Anh và những từ đã có 

nghĩa trong tiếng Việt để diễn tả thuật ngữ nghiên cứu. 

1.1.1.1. Phi hiển thị 

 Từ “phi hiển thị” hay vô hình – “invisible” có một lịch sử lâu 

dài trong tiếng Anh, đặc biệt là nó liên quan đến tôn giáo, tinh thần và 

tư tưởng triết học, có nguồn gốc từ tiếng Latin. Phi hiển thị có nghĩa 
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không thể được nhìn thấy (bằng mắt). Theo nghĩa này, từ này mô tả 

một cái gì đó không thể nhìn thấy bởi bản chất của nó, không phải là 

một vật thể của thị giác. 

 Trong tiếng Việt, “hiển thị” nghĩa là làm cho rõ ra, cho thấy 

được, từ “phi” là yếu tố ghép trước để cấu tạo tính từ, có nghĩa “không, 

không có” hoặc “trái với”. Như vậy “phi hiển thị” là tính từ chỉ tính 

chất không thấy được khi nhìn sự vật, hiện tượng nào đó. 

1.1.1.2. Tính phi hiển thị trong Kiến trúc 

 Tính phi hiển thị trong kiến trúc được hiểu là kiến trúc hữu hình 

những không gian với những hiệu quả mang đến với chúng ta, đó là 

một quá trình diễn ra vô hình. Không gian kiến trúc được hiển thị một 

cách rõ ràng để con người chiêm ngưỡng, sử dụng, nhưng trong số 

nhiều thiết kế vẫn để lại những không gian phi hiển thị với hiệu quả 

bất ngờ. Rất nhiều tác gia đã quan niệm về những thứ ẩn, những thứ 

không hiển thị của kiến trúc 

 Tính phi hiển thị trong kiến trúc đã được nhiều nhà kiến trúc 

thảo luận và đưa ra các khái niệm, quan điểm. Họ đều có chung một 

nhận định. Đó là sự ẩn đi, không thấy và liên quan đến các cảm giác 

của con người. 

1.1.2. Những quan điểm tiêu biểu về Tính phi hiển thị 

 Trong luận văn, tác giả sử dụng quan điểm của Philip Ball, xem 

Tính phi hiển thị trong kiến trúc là những phạm trù liên quan đến sự 

cảm nhận của con người đối với kiến trúc, trọng tâm là thông qua các 

giác quan. 

 Tính phi hiển thị trong kiến trúc là sự cảm nhận của con người 

đối với kiến trúc, dựa trên sự nhận thức và vượt qua sự ảnh hưởng của 

thị giác.  

1.1.2.1. Steen Eiler Rasmussen: Cảm nhận Kiến trúc 
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Steen Eiler Rasmussen cho rằng: “Mục tiêu của tất cả các kiến trúc 

tốt là tạo ra các tổng thể thống nhất”. Để hiểu kiến trúc, nó phải 

được trải nghiệm với toàn bộ các giác quan. 

1.1.2.2. Norberg-Schulz: Kiến trúc dựa trên sự nhận thức 

Christian Norberg-Schulz phân biệt giữa nhận thức vẻ ngoài kiến 

trúc và nhận thức kiến trúc. 

1.1.2.3. Pallasmaa: Vượt qua sự ảnh hưởng của thị giác 

Cần phải phát triển cách tiếp cận tích hợp hơn bằng cách vận dụng mọi 

phương thức của cảm giác, tất cả các giác quan, bao gồm cả tầm nhìn. 

Thị giác sẽ là giác quan đầu tiên gợi lên sự hiện diện trong khi các 

phương thức cảm giác khác được cho là sẽ đưa chúng ta đến gần hơn 

với môi trường xung quanh.  

1.2.  Vai trò của giác quan trong kiến trúc  

Cảm nhận kiến trúc so với cảm nhận từ các nghệ thuật khác có tính 

tổng hợp hơn cả, nên cũng vì thế mà có lẽ cũng khó nắm bắt hơn cả. 

Nghe một bản nhạc hay, ngắm một bức tranh đẹp v.v.. chúng ta dễ có 

ngay cảm nhận rồi rung động về cảm xúc hơn là khi trải nghiệm không 

gian kiến trúc. Nhưng khi đã cảm nhận được và có những rung động 

nhất định thì về cảm giác ta thấy hình như cũng không có gì khác biệt 

so với các nghệ thuật khác. 

1.3. Những vấn đề liên quan đến Tính phi hiển thị trong kiến 

trúc 

 Hạn chế sự thiếu hụt cảm giác không gian, lưu ý những ảnh 

hưởng kiến trúc đến cảm xúc của con người, đặc biệt là vai trò của các 

giác quan trong việc tăng hiệu quả cảm xúc, các giác quan trong cuộc 

sống của người khuyết tật cũng như với trẻ em tự kỷ là những nội dung 

liên quan đến Tính phi hiển thị trong kiến trúc.   

1.3.1. Sự thiếu hụt cảm giác không gian 
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Do sự thống trị của thị giác, các kiến trúc sư ít quan tâm đến các giác 

quan khác khi thiết kế công trình. Điều đó làm mất đi của tính gợi cảm 

trong kiến trúc, hoặc thiếu hụt cảm giác. Chúng ta thường tự hỏi tại 

sao các trung tâm thành phố lịch sử lại hấp dẫn chúng ta hơn hầu hết 

các khu vực đô thị hiện đại. 

1.3.2. Ảnh hưởng của kiến trúc đến cảm xúc của con người 

Kiến trúc có tác động rất lớn đến tâm trạng, cảm xúc của mỗi con 

người.  

1.3.3.Vai trò của kiến trúc giác quan trong việc tăng hiệu quả cảm 

xúc của con người. 

Để tăng hiệu quả cảm xúc của con người không thể không nói đến vai 

trò của kiến trúc giác quan 

1.3.4. Vai trò của kiến trúc giác quan trong cuộc sống của những 

người khuyết tật. 

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trên thế giới là chất lượng 

cuộc sống. Khi một công trình ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, 

một kiến trúc sư phải xem xét ảnh hưởng của thiết kế của họ đến những 

người khuyết tật sống trong không gian này. 

1.3.5. Vai trò của kiến trúc giác quan với trẻ em tự kỷ 

Kiến trúc là một trong số ít phương tiện thiết kế đòi hỏi tương tác vật 

lý đầy đủ. Với việc tạo ra phản hồi, môi trường cảm giác này là không 

gian vật lý hỗ trợ kết nối giữa trí óc và cơ thể, giúp phát triển các kĩ 

năng và mở rộng tương tác xã hội. Đây có thể sẽ là công cụ hiệu quả 

trong quá trình điều trị bệnh tự kỉ ở trẻ rồi. 

1.4. Xu hướng phi hiển thị trong kiến trúc 

Có hai xu hướng phi hiển thị trong kiến trúc là xu hướng kiến trúc 

xanh và xu hướng nhiều ý nghĩa, gợi cảm xúc. Ngoài ra phải kể đến 

Tính phi hiển thị trong kiến trúc thích ứng. 
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1.4.1. Xu hướng trong kiến trúc xanh 

Bản chất vật chất tương tác với tất cả các giác quan của con người dù 

con người có muốn hay không muốn. Một công trình ẩn, hoà vào môi 

trường tạo cảm giác thân thiện với môi trường. Một công trình tiện 

ích, có tác động tích cực đến môi trường đáp ứng yêu cầu kiến trúc 

xanh, bền vững. Sự thừa hoặc thiếu cảm giác đều đáng tiếc, ảnh hưởng 

đến sức khoẻ, năng suất lao động, môi trường sống. 

1.4.2. Xu hướng nhiều ý nghĩa, gợi cảm xúc 

Trong thiết kế, chúng ta thường tập trung vào thị giác và xúc giác mà 

quên rằng mọi người cũng trải nghiệm mùi, vị và âm thanh, mặc dù 

hương vị có thể khó kết hợp trong cấu trúc của một công trình. Bằng 

cách thiết kế các không gian có nhiều hơn một ý nghĩa, gợi lên những 

cảm xúc rộng lớn hơn.  

1.4.3. Tính phi hiển thị trong Kiến trúc thích ứng 

Kiến trúc thích ứng là thiết kế tương tác với mọi người. Nó gắn kết họ 

với môi trường của họ - và nó tác động đến cách họ cảm nhận, suy 

nghĩ và hành xử 

Chương 2- CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TÍNH PHI HIỂN THỊ  

    TRONG KIẾN TRÚC 

2.1. Cơ sở lịch sử 

Trong suốt chiều dài lịch sử kiến trúc, thiết kế tính phi hiển thị - qua 

những cảm nhận khác đã có từ rất sớm và trãi dài cho đến tận ngày 

nay 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

2.2.1. Nhu cầu nơi chốn của con người  

Nhu cầu nơi chốn của con người có ý nghĩa định hướng sáng tạo kiến 

trúc trong việc xây nhà ở ở thế kỷ 21. 

2.2.2. Tính phi hiển thị trong công trình tiêu biểu 
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Công trình Therme vals ở Thuỵ Sĩ 1996 là một kiến trúc độc đáo với 

một  bầu không khí mang đậm tính nơi chốn. Được thiết kế bởi kiến 

trúc sư nổi tiếng Peter Zumthor vào năm 1996, xây dựng trên các suối 

nước nóng ở Graubunden Canton ở Thụy Sĩ. Therme Vals, (Hình 2.4) 

là một khách sạn và spa và kết hợp trải nghiệm cảm giác hoàn chỉnh, 

tương tác với các yếu tố ánh sáng và bóng tối, âm thanh và cảm ứng, 

mang đến trải nghiệm khó quên. 

2.2.3. Kiến trúc phi hiển thị và một số thủ pháp  

Kiến trúc phi hiển thị (Invisible Architecture) là một thủ pháp sử dụng 

những cảm giác về thị giác, làm cho công trình ẩn đi theo một phương 

thức nào đó mang lại những mục đích nhất định. 

2.3. Cơ sở lý luận 

2.3.1. Nhận thức và các giác quan 

 Chúng ta làm quen với một công trình, hoặc kiến trúc của nó, 

thông qua nhận thức của chúng ta; các giác quan của chúng ta đóng 

một phần quan trọng trong quá trình này. Theo truyền thống, có năm 

giác quan chính là cảm giác về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác 

và vị giác. Những thứ khác có thể được thêm vào danh sách, chẳng 

hạn như cảm giác về nhiệt độ, cảm giác đau, cảm giác thẩm mỹ và cả 

cảm giác thông báo cho chúng ta về sự chuyển động và vị trí của các 

bộ phận khác nhau trên cơ thể của chúng ta. 
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2.3.1.1. Quá trình của sự duy lý 

Tuy nhiên, Tim Ingold lại lập luận rằng nhận thức của chúng ta không 

phụ thuộc vào những biểu hiện tinh thần này, ít nhất là không phải 

trong mọi tình huống. Ông lập luận cho một sự tách biệt ít hơn về cơ 

thể và tâm trí, hoặc trong trường hợp nhận thức, một sự phân chia 

nhiệm vụ sắc thái và ít nghiêm ngặt hơn của cơ thể để đưa các cảm 

giác thông qua các cơ quan cảm giác của chúng ta, sau đó được tâm 

trí của chúng ta xử lý thành các biểu hiện của thế giới. 

2.3.1.2. Nhận thức trong môi trường có sự chuyển động, biến đổi 

Nhận thức không phải là một hiện tượng thụ động, mà là một quá trình 

tích cực. Cảm giác không tự đến mà chúng ta phải tích cực tìm kiếm 

chúng trong môi trường. 

2.3.2. Cảm thụ không gian kiến trúc 

2.3.2.1. Cảm thụ không gian bằng các giác quan 

Chúng ta sống trong một thế giới nơi việc sử dụng công nghệ đã đưa 

con người ra khỏi môi trường tự nhiên xung quanh. Kiến trúc sư thiết 

kế đưa công trình để bảo vệ con người khỏi tự nhiên thì cũng có trách 

nhiệm mang con người trở lại với tự nhiên. Và điều này chỉ có thể đạt 

được nếu họ thiết kế theo cảm giác để tạo ra những trải nghiệm nói lên 

cảm xúc và gợi lên trí nhớ, trí tưởng tượng của người sử dụng về một 

không gian gần gũi, thân thuộc.  

2.3.2.2. Hướng tới một nhận thức đa giác quan 

Nguồn gốc của tất cả các phản ánh có thể có về các mối quan hệ thiết 

lập trong không gian và trong không gian bắt nguồn từ người thụ cảm. 

Chúng ta không thể phân tích nhận thức của con người bên ngoài bối 

cảnh không gian thời gian, ngoài việc nghiên cứu không gian từ bất kỳ 

tình huống nào khác ngoài con người.  
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Sự cảm nhận một giác quan có thể đạt được thông qua các giác quan 

khác. 

2.3.5.  Hiện tượng học - Kiến trúc của giác quan 

Lý thuyết hiện tượng học chủ yếu là một chủ đề triết học được phân 

tích rất nhiều bởi các nhà triết học như Kant và Hegel và sau đó bởi 

Heidegger, Bachelard và Merleau-Ponty. Nó nhấn mạnh vào các hiện 

tượng và cách chúng ta trải nghiệm chúng thông qua các giác quan. 

Hiện tượng học nhìn thế giới thông qua kinh nghiệm của con người và 

các giác quan của chúng ta. Theo triết lý của nó, thế giới không tồn tại 

nếu không có những trải nghiệm cảm giác. Nghiên cứu hiện tượng học 

về một cái gì đó trên thế giới, thực chất là nghiên cứu về những trải 

nghiệm của chúng ta liên quan đến nó. 

2.3.3. Các giác quan trong lý thuyết kiến trúc 

2.3.3.1. Thị giác trong kiến trúc 

Như đã nói, bản thân kiến trúc không phát ra ánh sáng và nếu vậy thì 

chúng ta cũng không thể nhìn thấy nó. Chúng ta nhìn thấy ánh sáng 

phản xạ và do vậy nhận biết được hình dạng và chất liệu. Bởi vì chúng 

ta có thể thực sự nhìn thấy không gian ánh sáng (trừ khi có hơi trong 

không khí hoặc bụi), khi chúng ta vào một không gian, chúng ta sử 

dụng thông tin bề mặt để thấy hình dạng, kích thước và cường độ của 

không gian ánh sáng chứa trong đó.  Tính phi hiển thị xét trong yếu tố 

thị giác, chính là đi tìm những hiệu quả, những phương pháp mà ánh 

sáng mang lại những cảm giác cho công trình. 

2.3.3.2. Xúc giác trong kiến trúc 

Ý thức xúc giác không nên được đánh giá thấp trong việc tạo ra các 

không gian có ý nghĩa và đáng nhớ. Cảm giác bề mặt nhẵn hoặc nhám, 

đánh giá trọng lượng, mật độ, kết cấu hoặc nhiệt độ của không gian 

kiến trúc được kết nối với cảm giác chạm. Cảm giác chạm truyền cảm 
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hứng cho sự thân mật và tình cảm trong khi tầm nhìn là công cụ cho 

khoảng cách. Tầm nhìn quan sát trong khi tiếp cận chạm tạo ra cảm 

xúc và cảm xúc. Tầm nhìn có thể chạm vào khoảng cách nhưng sự linh 

hoạt có thể thấy sự gần gũi.  

2.3.3.3. Cảm giác về nhiệt độ trong kiến trúc 

Cơ thể chúng ta cũng mất hoặc tăng nhiệt thông qua trao đổi nhiệt đối 

lưu, liên quan đến việc tiếp xúc với các vật liệu chảy (chất lỏng), chẳng 

hạn như không khí di chuyển qua da hoặc nước chảy quanh một không 

gian. Ngay cả khi không khí chỉ mát hơn nhiệt độ da của chúng ta vài 

độ, việc làm mát đáng kể có thể xảy ra khi các luồng không khí liên 

tục hút nhiệt cơ thể. 

2.3.3.4. Thính giác trong kiến trúc 

Bản chất của thính giác trong kinh nghiệm của chúng ta với không 

gian thường được đánh giá thấp. Tuy nhiên, âm thanh là yếu tố kích 

thích mắt chúng ta hình dung ra không gian chúng ta tìm thấy. Ngay 

cả âm thanh của những giọt nước trong bóng tối cũng có thể khiến tai 

chạm vào một âm thanh trống rỗng. 

2.3.3.5. Khứu giác trong kiến trúc 

Kiến trúc có mùi thơm là chỉ các vật liệu cấu thành công trình kiến 

trúc có thể toả ra mùi thơm hoặc đặt các chậu hoa, cây cảnh hay phun 

vẩy hương liệu ở bên trong công trình kiến trúc, khiến cho nó ngào 

ngạt mùi thơm. Các nhà khoa học dự tính, trong một tương lai không 

xa, sẽ dần dần xuất hiện các ngôi nhà thơm, phòng đợi máy bay thơm, 

viện bảo tàng thơm v.v. ngay cả trong toa xe lửa, máy bay và tàu thuỷ 

đâu đâu cũng ngạt ngào mùi thơm. Con người ở trong các kiến trúc 

thơm sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, dễ chịu, sự mệt mỏi 

bỗng nhiên biến mất.  
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Chương 3 – ỨNG DỤNG TÍNH PHI HIỂN THỊ TRONG THIẾT 

KẾ KIẾN TRÚC TẠI KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

3.1. Bối cảnh Tính phi hiển thị trong Kiến trúc Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đa năng, mang dấu ấn của 

một đô thị trẻ. Nhiều công trình kiến trúc ấn tượng mang đậm dấu ấn 

lịch sử và đậm bản sắc bản địa. Những công trình kiến trúc ở đây cần 

được xây dựng xứng tầm với một đô thị hiện đại. 

3.2. Khả năng ứng dụng Tính phi hiển thị trong Kiến trúc  

Có tiềm lực về kinh tế lớn nhất ở Nam Bộ, người dân thành phố có 

trình độ văn hoá cao, sẵn sàng đón nhận cái mới, thành phố có đội ngũ 

kiến trúc sư có trình độ chuyên môn cao, có năng lực làm việc, năng 

động và sáng tạo, sẵn sàng tiếp thu và đón nhận cái mới, những chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang tạo cơ chế thông 

thoáng để xây dựng thành phố thông minh, phát triển kinh tế và kiến 

tạo bộ mặt thành phố văn minh, hiện đại. Đó là 4 thành tố cơ bản chứng 

tỏ khả năng ứng dụng Tính phi hiển thị trong kiến trúc ở thành phố Hồ 

Chí Minh là khả thi. 

3.3 Nguyên tắc, đề xuất cho việc ứng dụng Tính phi hiển thị 

trong kiến trúc  

Bằng cách chọn và kết hợp các vật liệu, màu sắc và hình dạng, và quan 

trọng hơn, bằng các thủ pháp thiết kế, các kiến trúc sư nên lồng ghép 

các thông điệp nghệ thuật tương ứng của họ vào các cấu trúc mà người 

sử dụng nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận. Giống như các nhà thơ với 

ngôn ngữ chuyên ngành của họ, các kiến trúc sư truyền đạt thế giới 

quan của họ bằng một từ vựng về các yếu tố không gian thường chứa 

đựng ý nghĩa biểu tượng phản ánh văn hóa của họ. 
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3.4 Cách thức áp dụng Tính phi hiển thị vào các công trình kiến 

trúc ở thành phố Hồ chí Minh 

Khả năng và cách thức áp dụng Tính phi hiển thị vào các công trình 

kiến trúc ở thành phố Hồ chí Minh theo từng thể loại công trình với 

những đặc điểm đặc thù. 

3.5. Một số thủ pháp mang tính phi hiển thị và cách thức ứng dụng 

tại thành phố Hồ Chí Minh 

Thủ pháp thiết kế kiến trúc áp dụng Tính phi hiển thị khá nhiều, tuy 

nhiên, để áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh cần phải được xem xét, 

nghiên cứu, thử nghiệm. 

PHẦN 3 - KẾT LUẬN 

Cảm giác rất quan trọng, nếu nhận thức đầy đủ thì có thể nói không có 

gì quan trọng bằng cảm giác, đặc biệt là trong Kiến trúc. Chất lượng 

môi trường (ambient qualities) của một nơi chốn (a place) với một cá 

nhân là tập hợp bởi tất cả những gì mà cá nhân đó cảm nhận về nơi đó 

thông qua không chỉ thị giác (công trình xây dựng, cảnh quan thiên 

nhiên) mà còn cả thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác nữa. 

 Sử dụng các giác quan – tính phi hiển thị trong kiến trúc không 

phải là mới. Nhưng mức độ hoàn hảo là đến nay không đạt được. Kiến 

trúc tinh tế phản ánh, hiện thực hóa và vĩnh cửu những ý tưởng và hình 

ảnh của cuộc sống lý tưởng. Chúng ta nhắm đến việc xây dựng các tòa 

nhà thông minh giúp người dùng của chúng tương tác và cảm nhận. 

Vì vậy, phương pháp giao tiếp sẽ luôn là một vấn đề quan trọng. Giao 

tiếp trong kiến trúc là sự giao tiếp đồng thời cả năm giác quan cơ thể. 

 Việc sử dụng một số giác quan như mùi và vị có vẻ khá khó 

khăn, nhưng kiến trúc đang phát triển rất nhanh vào lúc này, vì vậy 

người ta có thể tin tưởng rằng các phương pháp thích hợp sẽ phát triển 

để kết hợp cả các giác quan vào kiến trúc. 


