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1. Tên luận văn “Nghiên cứu xu hướng thiết kế hình thức kiến trúc theo hướng 

hữu cơ của các công trình trưng bày triển lãm” 

2. Lý do chọn đề tài: Công trình trưng bày triển lãm là một trong các công trình 

trọng điểm trong thiết kế và quy hoạch đô thị. Đối với mỗi công trình kiến trúc, đặc 

biệt là các công trình văn hóa như trưng bày triển lãm, đều cần hội tụ đầy đủ cả 2 

yếu tố “ Lý” và “Tình”.  Vẻ đẹp bắt nguồn từ lý logic, mang tính khách quan (gắn 

với yếu tố vật chất: Công năng, kết cấu, vật liệu, môi trường…) và vẻ đẹp bắt nguồn 

từ tâm lý (cái tình - thẩm mỹ kiến trúc…gắn với phi vật thể), mang tính chủ quan.  

Có nhiều phương tiện, cách thức thiết kế để có thể biểu đạt được cái giá trị thẩm mỹ 

kiến trúc. Trước đây, thiết kế kiến trúc đề cao thuyết công năng : Đẹp hình thức là 

chính, không có đẹp nghệ thuật. Ngày nay, trong bối cảnh mà sự phát triển mạnh 

mẽ của các ngành khoa học tự nhiên trong đó có ngành toán học với nhiều dạng 

hình học mới xuất hiện. Mối liên hệ giữa hình thức và công năng không còn bị gò 

bó, cứng nhắc, xu hướng thiết kế phi hình học lên ngôi, kiến trúc hữu cơ trở thành 

xu hướng mới của thời đại, biểu đạt thẩm mỹ kiến trúc cho công trình. Nhận thấy 

tầm quan trọng của xu hướng kiến trúc hữu cơ trong thiết kế  công trình trưng bày 

triển lãm, luận văn muốn tìm hiểu sâu hơn về xu hướng thiết kế này. 

3. Mục đích nghiên cứu: 

 Đề xuất việc ứng dụng xu hướng kiến trúc hữu cơ trong thiết kế các công 

trình trưng bày triển lãm ở Việt Nam trong thời kỳ công nghệ xây dựng phát triển. 

4. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Khẳng định tần suất xuất hiện của xu hướng kiến trúc hữu cơ trong các 

công trình trưng bày triển lãm thông qua việc khảo sát xã hội học. 

- Tìm kiếm, xác định phương thức, thủ pháp, giải pháp được sử dụng để thiết 

kế công trình trưng bày triển lãm nhằm đạt tới giá trị thẩm mỹ  

- Thông qua các phương tiện như tính toán thiết kế, xây dựng, giúp cho 

người KTS truyền tải những ý tưởng phức tạp. 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 



- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đối tượng điều tra xã hội học, lấy 2 đối 

tượng chính là trang web “bmktcn.com” và giải thưởng loa thành của sinh viên kiến 

trúc trong nước.  

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: ứng dụng xu hướng kiến trúc hữu cơ trong 

thiết kế các công trình trưng bày triển lãm ở Việt Nam 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Thống kê các công trình trên trang web “bmktcn.com”, khẳng định thiết kế 

công trình trưng bày triển lãm theo hình thức thiết kế hữu cơ là xu hướng 

- Trên cơ sở đó, khát quát lên được các nguyên lý về thiết kế hữu cơ 

- Đưa ra các giải pháp thiết kế theo xu hướng, so sánh trong mối tương quan 

sử dụng phương pháp thiết kế hữu cơ và phương pháp thiết kế hình học. 

7. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài 

 - Cơ sở lý luận 

 - Cơ sở thẩm mỹ 

 - Cơ sở phối hợp 

 - Cơ sở thuật toán công nghệ 

 - Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 

 - Cơ sở khả năng thi công 

8. Kết quả đạt được  

- Đề tài cho thấy một cái nhìn toàn cảnh về xu hướng thiết kế hình thức mang 

tính hữu cơ của các công trình trưng bày triển lãm. 

- Qua đó giúp cho các bạn sinh viên, các KTS tương lai, các trường đại học 

có thêm luận cứ để bổ sung giáo trình giảng dạy, bổ sung tư duy trong việc thiết kế 

công trình trưng bày triển lãm trong những năm tới. 
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 CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 
 

 

 


