
ADVERTORIAL

hi sáng tạo “bản nhạc không gian”, nhà thiết kế nội thất Quách Thái 
Công cũng là một nghệ sĩ, luôn truyền tải vào tác phẩm của mình giá 
trị cốt lõi: “Thương hiệu Thái Công không bán bàn ghế, chúng tôi 
bán phong cách sống”. Hơi thở của văn hóa và phong cách lan tỏa ở 
mọi chi tiết của căn phòng. 

Nếu cấu trúc không gian cho thấy sự tiện nghi, đẳng cấp thì những món đồ 
nội thất quý giá mới là yếu tố hoàn thiện vẻ sang trọng của cả tổng thể. Trang 
trí nội thất không đơn giản chỉ là đặt bàn, ghế, giường, tủ vào một căn phòng. 
Để làm nên một không gian đẹp, đúng đẳng cấp của gia chủ, cần kiến thức về xu 
hướng thẩm mỹ, chất liệu, tỷ lệ, màu sắc, lịch sử… của từng món đồ. Bởi vậy, một 
người không có sự am hiểu về phong cách và nghệ thuật khó nhìn nhận giá trị 
của sản phẩm để lựa chọn chuẩn xác.

Mọi vật phẩm trong căn phòng cần được hòa quyện với nhau, không thừa 
mà cũng không thiếu nhằm tạo nên không gian sống thẩm mỹ và tiện nghi. Một 
“bản nhạc không gian” tinh tế khiến người thưởng thức lưu luyến, ấn tượng nằm 
ở những chi tiết đắt giá do nội thất mang lại. 

 Tìm đúng chuyên gia là điều cần thiết để tạo nên không gian sang trọng 
và vượt thời gian thay vì tự trang trí và chạy theo xu hướng. Để làm được điều 
này đòi hỏi nhà thiết kế nội thất phải có trải nghiệm, phong cách, kiến thức và 
chuyên môn cao. NTK Quách Thái Công đặc biệt khắt khe trong thiết kế, nội 
thất phải đạt “tiêu chuẩn 300%” mà ông đề ra: Vật liệu cao cấp, quý giá; Sản xuất 
tay nghề cao, tinh xảo; Thiết kế ấn tượng, vượt thời gian.

NTK Quách Thái Công tin rằng thước đo hạnh phúc và thành công của một 
người không chỉ dựa trên quy mô ngôi nhà họ sống mà ở đó cần hội đủ giá trị tinh 
thần của sự ấm cúng, sang trọng và trường tồn theo năm tháng. 
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BẢN NHẠC KHÔNG GIAN…

Nhà thiết kế nội thất 
(NTK) Quách Thái 
Công luôn coi việc  
trang trí nội thất như 
sáng tác một bản hòa 
tấu. Mỗi món đồ trong 
căn phòng là một nốt 
nhạc được kết hợp 
tinh tế với nhau nhằm  
tạo nên tổng thể sang 
trọng và đầy cảm xúc.
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Đèn treo tường do Chrystiane 
Charles thiết kế, được chế tác thủ 

công từ đồng khối, mạ vàng 24 
cara. Đây là chiếc đèn thứ 11 trên 

thế giới, được Thái Công chọn treo 
tại một căn hộ Penhouse ở Sài 

Gòn. Nổi bật trên nền giấy dán 
tường được làm từ những sợi đồng, 
chiếc đèn như một tác phẩm nghệ 
thuật điêu khắc với đường nét uốn 

lượn tinh xảo, mô phỏng những đóa 
hoa sen uyển chuyển trên mặt hồ.

Chân nến bằng pha lê tinh khiết của 
Baccarat với đường nét cổ điển tạo nên sự 
thanh lịch cho hành lang dẫn vào phòng ăn 
của một căn hộ Penhouse tại Sài Gòn. Điểm 
nhấn của không gian là chiếc đèn chùm 
bằng pha lê đen do Philippe Starck thiết kế.
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