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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp
Lịch sử &Logic

Phương pháp
Điều tra-khảo

sát

Phương pháp
Phân tích-Tổng

hợp-
Hệ thống hoá

Khu vực trung
tâm hiện hữu

TPHCM
mở rộng

•Di sản kiến trúc
•Cảnh quan kiến
trúc đô thị

Cơ sở thực tiễn
về qui hoạch
bảo tồn, cải tạo,
phát triển khu
vực trung tâm
hiện hữu
TPHCM
•Qui hoạch
chung TPHCM
đến năm 2025
•Qui hoạch chi
tiết khu trung
tâm hiện hữu
930ha
•Qui hoạch chi
tiết Thủ Thiêm

Cơ sở khoa học
về bảo tồn và
cải tạo thích
ứng

•Bảo tồn di tích
văn hoá-lịch sử
•Bảo tồn di tích
kiến trúc
•Bảo tồn di sản
đô thị

Cơ sở khoa học
về kiến trúc và
thiết kế đô thị

•Chức năng
•Hình thái
•Kiến trúc
•Quảng trường
•Công viên
•Không gian mở

•Di sản kiến trúc
•Cảnh quan kiến
trúc đô thị

•Qui hoạch
chung TPHCM
đến năm 2025
•Qui hoạch chi
tiết khu trung
tâm hiện hữu
930ha
•Qui hoạch chi
tiết Thủ Thiêm

•Bảo tồn di tích
văn hoá-lịch sử
•Bảo tồn di tích
kiến trúc
•Bảo tồn di sản
đô thị

•Chức năng
•Hình thái
•Kiến trúc
•Quảng trường
•Công viên
•Không gian mở

Xác định giải pháp duy trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc
trưng trong bối cảnh phát triển mở rộng khu vực trung tâm hiện hữu
TPHCM

Xác định các
giá trị kiến
trúc đô thị
đặc trưng

Xác định triển
vọng bảo tồn,
cải tạo, chỉnh

trang,phát
triển

Xác định các
giải pháp ứng
xử đối với di

sản đô thị

Xác định các
giải pháp

chỉnh trang
và phát triển

phù hợp



Nguồn: Tác giả.
Sơ đồ
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BẢO TỒN DI TÍCH VÀ DI SẢN KIẾN TRÚC

Đối tượng Công ước Nội dung chính

•Hiến chương
Athens 1931
•Hiến chương
Venice 1964
•Công ước
Unesco 1972

•Biện pháp chủ yếu là gia cố di
tích, đảm bảo cho di tích tồn tại
lâu dài ở dạng nguyên gốc tối
đa.
•Gìn giữ tính xác thực của di
tích gồm bốn yếu tố cơ bản là
vật liệu, kỹ thuật, thiết kế, địa
điểm.

•Hiến chương
Burra 1979
•Văn kiện Nara
1994

•Mở rộng thuật ngữ di tích và di
chỉ của hiến chương Venice
thành thuật ngữ địa điểm di sản
có giá trị văn hoá.
•phương thức bảo tồn một địa
điểm di sản có thể sẽ khác nhau
về biện pháp kỹ thuật, và thông
dụng nhất là sự kết hợp của
nhiều thao tác.
•tính xác thực của di tích bao
gồm cả các yếu tố văn hoá phi
vật thể, phù hợp với thực tế của
thời đại như các yếu tố chức
năng và tác dụng, truyền thông
và kỹ thuật, tinh thần và tình
cảm.
•chuyển từ phương pháp tiếp
cận theo quan điểm “hướng Âu”
sang luận điểm hậu hiện đại với
đặc trưng đa dạng văn hoá.
•dựa trên nguyên tắc của hiến
chương Venice để giữ gìn giá trị
xác thực của lịch sử, kết hợp mở
rộng phạm vi và phương pháp
tìm kiếm tính xác thực cho di
sản văn hoá, đặc biệt ở góc độ
phi vật thể, giúp cho di sản sinh
động hơn và không “đóng băng”
chúng trong bối cảnh hiện đại
hóa và phát triển đô thị.
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di sản kiến trúc
độc lập

•Hiến chương
Burra 1979
•Văn kiện Nara
1994

•Mở rộng thuật ngữ di tích và di
chỉ của hiến chương Venice
thành thuật ngữ địa điểm di sản
có giá trị văn hoá.
•phương thức bảo tồn một địa
điểm di sản có thể sẽ khác nhau
về biện pháp kỹ thuật, và thông
dụng nhất là sự kết hợp của
nhiều thao tác.
•tính xác thực của di tích bao
gồm cả các yếu tố văn hoá phi
vật thể, phù hợp với thực tế của
thời đại như các yếu tố chức
năng và tác dụng, truyền thông
và kỹ thuật, tinh thần và tình
cảm.
•chuyển từ phương pháp tiếp
cận theo quan điểm “hướng Âu”
sang luận điểm hậu hiện đại với
đặc trưng đa dạng văn hoá.
•dựa trên nguyên tắc của hiến
chương Venice để giữ gìn giá trị
xác thực của lịch sử, kết hợp mở
rộng phạm vi và phương pháp
tìm kiếm tính xác thực cho di
sản văn hoá, đặc biệt ở góc độ
phi vật thể, giúp cho di sản sinh
động hơn và không “đóng băng”
chúng trong bối cảnh hiện đại
hóa và phát triển đô thị.
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sản và giá trị
văn hoá phi vật
thể có liên
quan



Nguồn: Tác giả.
Sơ đồ
2.03

BẢO TỒN DI SẢN ĐÔ THỊ

Đối tượng Công ước Nội dung chính

•Hiến chương
Washington
1987
•Nguyên tắc
Valetta 2011

Xác định rõ các giá trị cần được
bảo vệ của các đô thị và khu đô
thị lịch sử:
•Hình thể đô thị:mạng đường
phố và các lô, mảnh đất;
•Mối quan hệ giữa các không
gian: không gian xây dựng,
không gian xanh và không gian
mở;
•Công trình kiến trúc:, tỷ lệ, kích
thước, phong cách, kiểu cấu
trúc, vật liệu, màu sắc và trang
trí;
•Mối quan hệ giữa thành phố và
khu đô thị với khung cảnh chung
quanh, cả tự nhiên lẫn nhân tạo;
•Các chức năng khác nhau mà
thành phố hoặc khu đô thị đã lưu
giữ trong tiến trình lịch sử.
•giá trị văn hoá phi vật thể của
đô thị (tính liên tục và bản sắc)
•không gian công cộng đô thị
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Di sản đô thị

Xác định rõ các giá trị cần được
bảo vệ của các đô thị và khu đô
thị lịch sử:
•Hình thể đô thị:mạng đường
phố và các lô, mảnh đất;
•Mối quan hệ giữa các không
gian: không gian xây dựng,
không gian xanh và không gian
mở;
•Công trình kiến trúc:, tỷ lệ, kích
thước, phong cách, kiểu cấu
trúc, vật liệu, màu sắc và trang
trí;
•Mối quan hệ giữa thành phố và
khu đô thị với khung cảnh chung
quanh, cả tự nhiên lẫn nhân tạo;
•Các chức năng khác nhau mà
thành phố hoặc khu đô thị đã lưu
giữ trong tiến trình lịch sử.
•giá trị văn hoá phi vật thể của
đô thị (tính liên tục và bản sắc)
•không gian công cộng đô thị

Phương thức xử trí:
bảo quản, gia cố, bảo vệ tính
xác thực vật thể

Kết quả
Bảo tồn theo phương thức
“bảo tàng hoá”

Di sản
đô thị

Phương thức xử trí:
Đa dạng hoá hoá các biện
pháp bảo quản, gia cố, phục
hồi, tái tạo,cải tạo thích ứng

Kết quả
Hồi phục, thích ứng di sản
vào quá trình phát triển tiếp
nối của đô thị

Di
tích
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Nguồn: Phó Đức Tùng,Cội nguồn thiết kế đô thị: Từ CIAM đến
CNU – gốc rễ và những nhà lập thuyết của thiết kế đô thị hiện đại

Sơ đồ
2.04

LƯỢC TRÌNH DIỄN TIẾN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI

Nhóm
“Tiền thân”
Từ nửa sau thế
kỷ XIX-đầu thế
kỷ XX

Nhóm
“Sáng lập”
Từ thập niên
1920-1930

Nhóm
“Tiên phong”
Từ thập niên
1930-1940

Nhóm
“Phát triển”
Từ thập niên
1940-1970

Nhóm
“Đương thời”
Từ thập niên
1970 đến nay

Nhà thiết kế
Haussmann
(1809-1891)
Cerda
(1815-1876)
Daniel Burnham
(1846-1912)
Tony Garnier
(1869-1948)

Kiến trúc sư
Le Corbusier
(1887-1965)
Frank Lloyd
Wright
(1867-1959)
Hugh Ferriss
(1889-1962)
Sarrinen
(1873-1950)

Kiến trúc sư
Joseph Hudnut
(1866-1968)
Clarence Stein
(1882-1975)
CIAM
(1928-1956)
MARS
(1933-1957)
Walter Gropiys
(1883-1969)

Kiến trúc sư
Lluis Sert
(1902-1983)
David Crane
(1917-2005)
Edmund Bacon
(1910-2005)
I M Pei (1917)
Denis Scott
Brown (1931)
và Robert
Venturi (1925)
Kenzo Tange
(1913-2005)
Oscar Niemeyer
(1907-2012))
Urban Design
group
(1967-1974)

Kiến trúc sư
Andres Duany
(1949)
Jonathan Barnett
(1937)
Peter Calthorpe
(1943)
Alexander
Cooper (1935)
Leon Krier
(1946)
Rem Koolhass
(1944)

Kiến trúc sư
Lluis Sert
(1902-1983)
David Crane
(1917-2005)
Edmund Bacon
(1910-2005)
I M Pei (1917)
Denis Scott
Brown (1931)
và Robert
Venturi (1925)
Kenzo Tange
(1913-2005)
Oscar Niemeyer
(1907-2012))
Urban Design
group
(1967-1974)

Qui hoạch gia
John Nolen
(1869-1937)
Olmsted Jr.
(1870-1957)
Hubbard
((1875-1947)

Qui hoạch gia
Issacs
(1911-1986)
Meyerson
(1922-2007)

Qui hoạch gia
Perkins
(1903-2004)
Kevin Lynch
(1918-1984)

Qui hoạch gia
Gary Hack
(1942)
Allan Jacobs
(1930)
Alexander
Garvin
(1940)

Thiết kế cảnh
quan
Hideo Sasaki
(1919)

Thiết kế cảnh
quan
Laurie Olin
(1938)

Thiết kế cảnh
quan
James Corner
(1961)

Tác giả lý luận
Camillo Sitte
(1843-1903)
Ebenezer
Horward
(1850-1928)

Tác giả lý luận
Patrick Geddes
(1854-1932)
Raymond
Unwin
(1863-1940)

Tác giả lý luận
Clarence Perry
(1872-1944)
Lewis Mumford
(1895-1990)
Sigfried Giedion
(1888-1968)
Christopher
Tunner
(1910-1979)

Tác giả lý luận
Jane Jacobs
(1916-2006)
William Whyte
(1917-1999)
Christopher
Alexander
(1936)
Gordon Cullen
(1914-1994)

Tác giả lý luận
Jan Gehl (1936)
Joel Garreau
(1948)



Nguồn: Tác giả.
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KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG DUY TRÌ VÀ
CHUYỂN TẢI GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TRUYỀN THỐNG

Lí luận và thực tiễn kiến trúc, thiết kế đô thị hiện nay trên thế giới đang được xây
dựng trên quan điểm nhấn mạnh tính lịch sử, bản sắc, sức sống, sự liên tục của
kiến trúc đô thị. Các yếu tố tỷ lệ con người, không gian đường phố, di sản kiến
trúc, không gian công cộng, sự đa dạng chức năng...đang được duy trì và chuyển
tải vào quá trình phát triển tiếp nối của đô thị tại nhiều nơi trên thế giới.
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DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI CÁC GIÁ TRỊ
DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Được xác định qua hiến chương Venice, và các văn kiện quan
trọng bổ sung cho hiến chương Venice, như hiến chương Burra,
văn kiện Nara, hiến chương Washington, Nguyên tắc Valletta.

DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI TÍNH ĐA DẠNG
HÌNH THỨC CỦA KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
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DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI TÍNH ĐA DẠNG
HÌNH THỨC CỦA KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Nhiều tác phẩm lí luận ra đời từ những năm 1960 đặt vấn đề
lưu giữ bản sắc của đô thị, phân tích sự đa dạng và ý nghĩa của
kiến trúc đô thị trong các tác phẩm tiêu biểu của Jane Jacobs,
Gordon Cullen, Kevin Lynch …

DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI TÍNH ĐA DẠNG
CHỨC NĂNG CỦA KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Được đề xuất qua các tác phẩm lí luận và thiết kế thực tế của
Jane Jacobs, Christopher Alexander, Leon Krier, PeterBlake,
Jan Gehl, Lewis Mumford, Peter Calthorpe, Duany...

DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI  BẢN SẮC
CỦA KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

Thể hiện qua nghiên cứu và đồ án thiết kế của Leon Krier, Jan
Gehl, Rob Krier, thành phố mới Almere ở Hà Lan, Scandinavi
và những thành phố được thiết kế từ trào lưu Chủ nghĩa Đô thị
Mới...



Camillo Sitte đề xuất nguyên tắc thiết kế đô
thị với không gian nhỏ nhắn, đa dạng, hài
hoà với “tỷ lệ con người”

Tuy nhiên những đổi thay của qui
hoạch đô thị từ giữa thế kỷ XX, dẫn
đến tình trạng chuyên biệt hoá giữa
qui hoạch và kiến trúc, đã đưa các
nhà qui hoạch rời xa dần lĩnh vực
thiết kế xây dựng, và các nhà kiến
trúc rời xa dần các khía cạnh xã hội
của đô thị, để lại nhiều vấn đề bỏ
ngõ đối với yếu tố hình thức thẩm
mỹ của đô thị và bản sắc của không
gian công cộng. Thiếu vắng đó đã
thúc đẩy sự tái sinh của thiết kế đô
thị, với ý nghĩa là “chiếc cầu nối
giữa các chuyên ngành qui hoạch đô
thị và kiến trúc”

Nguồn: Camillo Sitte (1889), City Planning according to artistic
principles; Ian Bentley (2013), bài giảng tại Đại học Kiến trúc
TPHCM

Hình
2.01

CÁC TIỀN ĐỀ CỦA CỦA THIẾT KẾ ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI
Cuối thế kỷ XIX, lí luận của Camillo Sitte được công nhận là tiền đề của khoa học
thiết kế đô thị phương Tây..
Từ những thập niên cuối thế kỷ XX, những bài học mang tính cảnh báo nghiêm
khắc rút ra từ thực tiễn kiến trúc đô thị theo khuôn mẫu Công năng đã mở đường
cho những phản biện và những hướng tiếp cận mới của thiết kế đô thị hiện đại.

Tuy nhiên những đổi thay của qui
hoạch đô thị từ giữa thế kỷ XX, dẫn
đến tình trạng chuyên biệt hoá giữa
qui hoạch và kiến trúc, đã đưa các
nhà qui hoạch rời xa dần lĩnh vực
thiết kế xây dựng, và các nhà kiến
trúc rời xa dần các khía cạnh xã hội
của đô thị, để lại nhiều vấn đề bỏ
ngõ đối với yếu tố hình thức thẩm
mỹ của đô thị và bản sắc của không
gian công cộng. Thiếu vắng đó đã
thúc đẩy sự tái sinh của thiết kế đô
thị, với ý nghĩa là “chiếc cầu nối
giữa các chuyên ngành qui hoạch đô
thị và kiến trúc”



Cấu trúc đan
cài: sơ đồ b là
sơ đồ đơn giản

của sơ đồ a, cho
thấy mối liên hệ
đan cài giứa các

tập hợp, được
minh hoạ bằng
các đường nối.

Cấu trúc cây
phả hệ: Không
có sự đan cài
nào giữa các
đơn vị.

Sơ đồ so sánh của Alexander Christopher về cấu trúc đan cài và cấu trúc cây phả hệ

Cuộc tranh đấu của Jane Jacobs chống lại
Robert Moses với dự án phát triển giao thông
phá nát các khu dân cư truyền thống. Tác phẩm
“Cuộc sống và cái chết của những thành phố
lớn Hoa Kỳ” của Jane Jacobs đã trở thành tác
phẩm lý luận kinh điển của thiết kế đô thị
đương đại.

Nguồn: Nguyễn Hồng Ngọc (2011), Thành phố không phải là cây
phả hệ, qhdtblogspt.com; Nguyễn Đỗ Dũng (2010), Jane Jacobs-
Tư duy lại tư duy quy hoạch, tạp chí Xây dựng.

Hình
2.02

CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ TÍNH ĐA DẠNG CHỨC NĂNG
CỦA KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Jane Jacobs quan niệm một đô thị tốt nên được phát triển dựa trên cơ sở sự đa
dạng của công trình, dân cư, chức năng và hoạt động đô thị.
Alexander Christopher quan niệm cấu trúc đan cài chức năng luôn mang theo nó
sức sống, sự đa dạng và các kiểu mẫu bền vững cho môi trường xây dựng.



Phân tích của Leon Krier, chỉ rõ mối quan hệ
khăng khít giữa công trình với không gian
quảng trường và đường phố

Nguồn: Donal Watson, Alan Plattus, Robert Shibley (2003), Time
saver standards for Urban Design, McGraw Hill- Digital
Engineering Library, USA

Hình
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CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ  BẢN SẮC CỦA KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
Các nghiên cứu và đồ án thiết kế của Leon Krier, Rob Krier chỉ rõ sự hồi sinh thú
vị của những nguyên tắc đã được thử thách về kiến trúc đô thị được hình thành từ
bộ khung quảng trường và đường phố. Những ví dụ đó phản ánh tính đa dạng, khả
năng giao tiếp,an toàn và sống động của không gian công cộng đô thị.

Nghiên cứu của Rob Krier về các hình thức
đa dạng của không gian quảng trường đô thị.



So sánh của Jan Gehl về không
gian đường phố Torronto vào
năm 1900 và 1963 cho thấy sự
suy giảm rõ nét về tính sống
động của không gian công
cộng đô thị.

Nguồn: Jan Gehl (2014), A proposed new community in the
highlands of Scotland

Hình
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CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ  BẢN SẮC CỦA KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
Jan Gehl quan niệm không gian công cộng là nơi phản ánh sinh động tính chất
của không gian giao tiếp cộng đồng, nơi mà mọi người đều có khả năng dễ dàng
tiếp cận, tiếp xúc, tham gia vào các sự kiện, cảm nhận về cuộc sống đô thị.

Jan Gelh đề xuất nâng cao chất lượng không gian công
cộng bằng cách quan tâm đến “cuộc sống giữa những
công trình kiến trúc”.



Các phân tích của Colin Rowe chỉ rõ
sự tương phản giữa hình thái kiến trúc
đô thị Hiện đại của Le Corbusier với
bối cảnh của hình thái đô thị truyền
thống. Sự tương phản này dẫn đến việc
triệt tiêu không gian quảng trường và
đường phố.

Hình
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CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ TÍNH ĐA DẠNG
CỦA HÌNH THÁI KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Tầm nhìn của các tác giả như Jane Jacobs, Rob Krier về hình thái đô thị mang
tính nhân văn, với những đường phố sống động, các vỉa hè đông đúc, và những ô
phố qui mô nhỏ nhắn đã trở thành nền tảng, thành điểm tựa quan trọng cho sự
phát triển của thiết kế đô thị hiện nay.

Sơ đồ nghiên cứu của Rob Krier, so sánh hình thái kiến trúc đô thị truyền thống và
hiện đại. Đô thị truyền thống: công trình liên kết chặt chẽ với đường phố với tính
định hướng cao. Đô thị hiện đại: công trình liên kết rời rạc với đường phố, tính
phương hướng bị phá vỡ.

Nguồn: Donal Watson, Alan Plattus, Robert Shibley (2003), Time
saver standards for Urban Design, McGraw Hill- Digital
Engineering Library, USA



Minh hoạ của Gordon Cullen về “Chuỗi tầm
nhìn” trong tác phẩm “The consis
Townscape”. Nhấn mạnh đến tác động cảm
xúc khi con người cảm nhận về môi trường
sống thông qua thị giác

Robert Venturi hướng đến kiến trúc phức
hợp chứa đựng những mâu thuẫn có cội
nguồn từ sự phong phú và đa nghĩa của
cuộc sống hiện đại, và của kinh nghiệm
sống.

Nguồn: Kevin Lynch (1960), The Image of the city, MIT Press,
USA, Nguyễn Đỗ Dũng (2010), “Thiết kế đô thị, sự tái sinh và ý
niệm”, Tạp chí Quy hoạch xây dựng số tháng 4/2010
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CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ TÍNH ĐA DẠNG
CỦA HÌNH THÁI KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Gordon Cullen định nghĩa thiết kế đô thị là nghệ thuật về mối quan hệ, trong đó
con người tiếp nhận môi trường đô thị thông qua di chuyển và quan sát.
Robert Venturi ủng hộ sự đa dạng,kết hợp, tồn tại song song của nhiều quan điểm
trong kiến trúc, khác với trường phái lọai trừ chỉ chấp nhận sự tồn tại của một
quan điểm chính thống duy nhất.
Kevin Lynch phân tích những yếu tố không gian cơ bản, nhằm kiến tạo nên hình
ảnh đô thị mà cư dân của nó có thể “đọc” được, thông qua đó tăng cường chiều
sâu cho sự hiểu biết của con người đối với môi trường hình thể đô thị.

Kevin Lynch nhấn mạnh 5 yếu tố cơ bản là điểm, tuyến, cụm, biên, mảng



Thích ứng công trình vào không gian di sản tại Amsterdam (Hà Lan): hình thức
các công trình hài hoà theo nguyên tắc tiệm cận với các đặc điểm nguyên mẫu

Thích ứng công trình mới do KTS. Aldo
Rossi thiết kế. Công trình Scholastic
Building tại khu phố lịch sử ở
Manhattan, New York
Việc áp dụng sáng tạo các vật liệu, công
nghệ, phong cách đương đại dựa trên cái
khung của “mã di truyền” đô thị đã thích
ứng hình thức công trình mới vào khung
cảnh di sản một cách hài hoà ,và phản
ánh rõ nét dấu ấn thời đại.

CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC MỚI

TRONG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ LỊCH SỬ
Các ví dụ minh hoạ về giải pháp thích ứng hài hoà hình thức các công trình cải
tạo hoặc xây dựng mới vào không gian di sản tại các đô thị nước ngoài

Hình
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Nguồn: Ian Bentley (2013), bài giảng tại Đại học Kiến trúc
TPHCM

Thích ứng công trình mới do KTS. Aldo
Rossi thiết kế. Công trình Scholastic
Building tại khu phố lịch sử ở
Manhattan, New York
Việc áp dụng sáng tạo các vật liệu, công
nghệ, phong cách đương đại dựa trên cái
khung của “mã di truyền” đô thị đã thích
ứng hình thức công trình mới vào khung
cảnh di sản một cách hài hoà ,và phản
ánh rõ nét dấu ấn thời đại.



Tòa nhà Thư viện và hành
chính ở Swiss Cottage,
London; Thiết kế: Cullum và
Nightingale
Công trình cao 5 tầng. Chiều
cao mỗi tầng được thiết kế
tương đương với các công
trình lân cận; các ô cửa sổ
cũng có kích thước tương tự
nhưng được thiết kế với một
ngôn ngữ đơn giản hơn, hiện
đại hơn khi không có các chi
tiết trang trí.

Hình
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Nguồn: Nguyễn Thanh Việt (2014), Phát triển công trình mới trong không
gian lịch sử- bài học từ nước Anh, http://www.dothivietnam.org

CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC MỚI

TRONG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ LỊCH SỬ
Các ví dụ minh hoạ về giải pháp thích ứng hài hoà hình thức các công trình cải
tạo hoặc xây dựng mới vào không gian di sản tại các đô thị nước ngoài

Mở rộng nhà hát Victoria
ở Hanley,; Thiết kế: Levitt
Bernstein
Công trình xây lùi so với nhà
hát cũ, nhấn mạnh dấu hiệu
thứ bậc về giá trị lịch sử giữa
công trình cũ và mới.
Thiết kế sử dụng lại màu sắc
và chất liệu của gốm đỏ, là
một đặc điểm của nhà hát cũ,
và kết hợp với các chất liệu
hiện đại như kính và kim loại
làm biểu hiện chủ đạo cho
ngoại thất công trình.



Mạng lưới giao thông xuyên suốt
Nâng cao khả năng đi bộ

Giao diện kiến trúc thân thiện
Nâng cao tính giao tiếp

Tích hợp chức năng
Nâng cao tính đa dạng

Ô phố qui mô nhỏ
Công trình gần gũi với không gian đường phố

Phát triển theo nguyên tắc TOD

CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN
CÁC ĐỀ XUẤT CỦA HIẾN CHƯƠNG ĐÔ THỊ MỚI

Hiến chương đô thị mới (CNU) với các nguyên tắc phát triển “gọn chặt”, đa
dạng, sống động, phát triển theo định hướng giao thông công cộng, đề cao khả
năng đi bộ, tính chất rõ ràng và bản sắc của không gian đô thị.

“Hiến chương đô thị mới” với 27 nguyên tắc cụ thể cho qui hoạch và thiết kế đô
thị, ở qui mô từ cấp độ vùng đến từng công trình kiến trúc.

Nguồn: Ian Bentley (2013), bài giảng tại Đại học Kiến trúc
TPHCM; CNU (the Congress for the New Urbanism) (1999),
Charter of the New Urbanism
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Các dãy nhà ống cũ và mới của TPHCM hiện tại

Nguồn: Tác giả.
Hình
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CÁC CÔNG TRÌNH, LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG TẠI TRUNG
TÂM HIỆN HỮU TPHCM - MÔ HÌNH KIẾN TRÚC DÂN GIAN ĐÔ THỊ
Không giống như nhiều nơi khác tại châu Á, nơi người ta từng can thiệp, thay đổi,
thậm chí đào thải loại hình nhà ống ra khỏi cơ thể đô thị của những thành phố
lớn, nhà ống tại TPHCM vẫn tồn tại, biến thái, tái sinh trong những biểu hiện đa
dạng với tư cách là một trong những nét hấp dẫn văn hoá của kiến trúc đô thị.



Trường Đại học Y Dược
và Đại học KHXHNV
tại giao lộ Lê Duẩn-
Đinh Tiên Hoàng

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Trụ sở Hải Quan

Nguồn: Nguyễn Minh Hoà (2013), Vài nét về lịch sử mảnh đất 1,1
ha của trường ĐHKHXH&NV, và giá trị lịch sử kiến trúc khu nhà
K; Việt nam: Xưa và Nay, Kiến trúc công quyền, công cộng,
http://vnxuavanay.wordpress.com
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CÁC CÔNG TRÌNH, LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG TẠI TRUNG
TÂM HIỆN HỮU TPHCM - DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY

HÌNH THỨC KIẾN TRÚC THỰC DÂN TIÊN KỲ
Kiến trúc thực dân tiên kỳ kiểu“trại lính” do các sỹ quan công binh thực hiện.
trong thời kỳ đầu. Đây là một hình thức kiến trúc nhiệt đới thô sơ với mặt bằng
hình chữ nhật đơn giản có hành lang rộng bao quanh ,tạo nên các dãy cuốn liên
tục. Ngoài ra thời kỳ này còn có một số công trình dân dụng có giá trị như Bến
Nhà Rồng , trụ sở Hải quan .

Bến Nhà Rồng



Dinh Toàn quyền Norodom (nay đã được xây mới)

CÁC CÔNG TRÌNH, LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG TẠI TRUNG
TÂM HIỆN HỮU TPHCM - DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY

PHONG CÁCH CHIẾT TRUNG TÂN CỔ ĐIỂN
Phong cách này xuất hiện tại những công trình lớn đầu tiên được xây dựng từ nửa
sau thế kỷ XIX, mà trình tự xây dựng của nó phản ánh rõ logic của quá trình phát
triển kiến trúc đô thị với ý đồ biểu dương quyền lực tại thuộc địa. Dinh Toàn
quyền là biểu tượng cho sức mạnh chính trị (năm 1869), Nhà thờ hướng đến chinh
phục tôn giáo (năm 1880), và Tòa án (năm 1885) để thực thi công lý thực dân.

Nguồn: http://www.panoramio.com
Hình
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Toà án Nhà Thờ Đức Bà



Dinh Thống đốc (Bảo tàng Cách mạng)

Nhà Hát thành phố

Dinh Xã Tây (Uỷ ban nhân dân)

Nguồn: http://www.panoramio.com
Hình
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CÁC CÔNG TRÌNH, LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG TẠI TRUNG
TÂM HIỆN HỮU TPHCM - DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY

PHONG CÁCH CHIẾT TRUNG TÂN CỔ ĐIỂN
Các công trình theo phong cách Chiết trung Tân cổ điển tiêu biểu: dinh Thống
đốc Nam kỳ (năm 1890), toà nhà Bưu điện (năm 1891), Nhà hát lớn (năm 1900),
Dinh Xã Tây (năm 1908)

Bưu điện thành phố



Bảo tàng Lịch sử

Nguồn: Tác giả.
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CÁC CÔNG TRÌNH, LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG TẠI TRUNG
TÂM HIỆN HỮU TPHCM - DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY

PHONG CÁCH KIẾN TRÚC ĐÔNG DƯƠNG
Phong cách mang tính chiết trung nhưng biện chứng, kết hợp văn hoá Đông-Tây
do kiến trúc sư Ernest Hébrard khởi xướng từ thập niên 1920, mà về sau thường
được gọi là “phong cách Đông Dương”.
Công trình tiêu biểu tại trung tâm hiện hữu là Bảo tàng Lịch sử tại Thảo Cầm
viên, (ngoài ra còn có các công trình ở Chợ Lớn như trường trung học Lê Hồng
Phong, Chợ Bình Tây).

Trường Lê Hồng Phong do kiến trúc sư
Ernest Hébrard thiết kế tại quận 5, công
trình tiêu biểu cho phong cách kiến trúc

Đông Dương ở Sài Gòn



Ngân hàng Nhà nước Sở Giao dịch chứng khoán
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CÁC CÔNG TRÌNH, LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG TẠI TRUNG
TÂM HIỆN HỮU TPHCM - DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY

PHONG CÁCH ART DECO
Kiến trúc có hình khối, đường nét đơn giản, kết hợp với những chi tiết trang trí
tinh tế và tao nhã. Tiêu biểu là các công trình Ngân hàng Đông Dương, Trung tâm
Giao dịch chứng khoán,bệnh viện Sant Paul, một số biệt thự tại quận 3…

Viện mắt Saint Paul

Nguồn: http://www.panoramio.com



Dinh Độc lập

Hình
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CÁC CÔNG TRÌNH, LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG TẠI TRUNG
TÂM HIỆN HỮU TPHCM - KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI
Kiến trúc kết hợp các yếu tố kỹ thuật, nguyên lý thiết kế phương Tây với việc khai

thác đặc trưng văn hoá truyền thống và đặc điểm khí hậu địa phương. Nhiều thành
tựu kiến trúc từ 1954-1975 đã do chính đội ngũ kiến trúc sư người Việt thiết kế, do

người Việt thi công, đạt tiêu chuẩn hiện đại quốc tế.

Thư viện tổng hợp

Viện IDECAF

Nguồn: http://www.panoramio.com



Nguồn: UBND.TPHCM (2005), quy hoạch chi tiết khu trung tâm
đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000, TPHCM
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ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT  KHU TRUNG TÂM MỚI THỦ THIÊM



Khu Thấp tầng Khu trung tâm Văn hoá-Lịch sử

Nguồn: UBND.TPHCM (2012), đồ án quy hoạch chi tiết xây
dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu trung tâm
hiện hữu TPHCM (930ha), TPHCM.
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ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT  KHU TRUNG TÂM HIỆN HỮU (930 HA)
Các phân khu qui hoạch

Khu lõi trung tâm
Thương mại tài chính

Khu cận lõi trung tâm Khu bờ Tây sông Sài Gòn


