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Hơn 30 năm sống và làm việc ở Đức, đứng trong hàng ngũ những nhà thiết kế tên tuổi, 
Thái Công từng thổ lộ: “Một ngày nào đó, tôi muốn trở về phục vụ khách hàng Việt, 
tạo những mẫu thiết kế nội thất ấn tượng trên quê hương Việt”. Và ngày đó đã đến. 
Thực hiện LÊ Duy LINh - NGuyỄN ĐÌNh Hình ảnh TƯỜNG huy

Quách Thái Công
SỰ TRỞ VỀ LỘNG LẪY 

Phòng khách pha trộn 
phong cách mang dấu ấn 2 
thời kì thuộc Pháp và Mỹ, 
đôi ghế Elda đặc trưng thời 
Mỹ trước 1975 của nhà 
thiết kế Joe Colombo. Các 
cửa được mở rộng terrace 
bên hông toà nhà.

Chủ nhà Thái Công 
trên chiếc sofa yêu 
thích, một sản phẩm 
làm tay từ Pháp. Các 
bức vẽ deco trên 
tường mang phong 
cách Mỹ hòa cùng đồ 
nội thất Pháp.
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Ở Đức, ngoài công việc thiết kế, Thái Công thường tư vấn cho khách 
hàng làm thế nào để trang trí một ngôi nhà trở thành hoàn hảo. Thái 
Công chia sẻ: “Điều quan trọng trong việc thiết kế nhà cửa là làm sao 
mỗi căn phòng đều ẩn chứa một câu chuyện của riêng mình, phải chạm 
đến cảm xúc của con người là mục tiêu hàng đầu”. Nhìn vào những 
không gian mà Thái Công từng thiết kế, người ta thấy ở đó những mảng 
miếng của không gian mang tính đa năng, thanh lịch, cách tân và giữ 
được tinh thần của thời gian trong mỗi thiết kế dù lớn hay nhỏ. Tiêu chí 
luôn được anh lựa chọn là cố gắng làm hài lòng khách hàng đến từng 
chi tiết nhỏ nhất. 
Với tinh thần thiết kế đó, ngôi nhà của Thái Công cũng đã kể một câu 
chuyện rất riêng, cái riêng của người chủ nhân với con mắt nhà nghề và 
thị hiếu thẩm mỹ tinh tế.

Anh đã rất cẩn trọng trong từng chi tiết, đường nét trong suốt quá trình 
phục dựng vẻ đẹp nguyên mẫu của ngôi nhà, từ cách anh làm lại tất cả các 
cánh cửa đã bị thay đổi qua nhiều đời chủ nhà khác nhau dựa trên những 
cánh cửa gốc còn sót lại, đến việc nền nhà được lát gỗ bản lớn, kiểu sàn 
gỗ của những biệt thự Pháp xưa, hay cách anh phối kết một cách tinh tế 
những diềm trần, gờ chỉ theo mẫu của kiến trúc những năm 1920. Không 
thể không nhắc đến nội thất của phòng khách này, nơi anh đã dành sự 
chăm chút rất lớn cho từng chi tiết, từng món đồ trang trí hay thảm trải 
sàn. Từ những chiếc bàn góc được làm thủ công, mạ vàng 18 carat được 
sản xuất cùng thời với ngôi nhà, đến chiếc bàn nước hay ghế sofa có kiểu 
được thiết kế vào những năm 1960-1970 vốn đã trở thành những biểu 
tượng nội thất, hay điểm nhấn của cả gian phòng là chiếc đèn Baccarat 
được đặt vào một cách trang nhã.

TRoNG khôNG GiaN kiếN TRúc đậm chấT  đôNG DươNG, NhữNG 
móN đồ NỘi ThấT aNh chọN để đặT Vào đó đã Tái hiệN mỘT 
quãNG Lịch Sử xuYêN SuốT mà NGôi Nhà đã TừNG TRải qua.
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mỞ cửa, mỘT 
hàNh LaNG Dài 
được TRải Thảm 
đỏ xuYêN SuốT 
Từ phía TRước Ra 
phía Sau Nhà. đâY 
Là mỘT TRoNG 
NhữNG khôNG 
GiaN Tâm đắc 
NhấT của chủ 
NhâN, bỞi Nó 
Thể hiệN được SỰ 
TRaNG TRọNG Và 
đem Lại cảm Giác 
chào đóN.

Hành lang với toàn 
bộ tường ốp gỗ, gương 
của công ty Baker danh 
tiếng. Đèn trùm từ Pháp 
với pha lê và đồng đen. 
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Có thể thấy, điểm dễ nhận trong mỗi thiết kế của Thái Công chính là sự 
hòa trộn của hai nền văn hoá Á – Âu, với những không gian được sử dụng 
các gam màu đa dạng, kết hợp với sản phẩm thiết kế mang tính thủ công, 
cùng lối thể hiện đường nét, sắp đặt bố cục với mảng miếng hiện đại, tạo 
điểm nhấn cảm xúc.
Vị trí đặc biệt của ngôi nhà, cộng với giá trị lịch sử của nó, chính 
là một trong những lý do anh chọn để dựng lên cho mình “một nơi 
chốn đi về”. Bởi theo anh, thật khó để có thể tìm thấy được ở những 
ngôi nhà mới xây, dù là theo lối kiến trúc nào và ở đâu tại Sài Gòn, 
một vẻ đẹp hoàn hảo và trường tồn như những ngôi biệt thự kiểu 
Colonial nguyên thủy. Vị thế khiêm nhường của một ngôi nhà trong 
hẻm, với khoảng lùi lý tưởng giúp anh có được một “góc chiêm 
ngưỡng ” trọn vẹn, đầy đủ hơn nếu so với những ngôi biệt thự nằm 

ngay trên mặt phố.
Với ý tưởng biến ngôi nhà thành một kiểu nhà nghỉ miền Nam nước 
Pháp, tuy nhiên trên tinh thần tôn trọng kiểu thức nguyên mẫu của ngôi 
nhà, anh đã không cố gán ghép vào đây một kiểu sảnh đón như các biệt 
thự ở Pháp quốc, mà tôn tạo hành lang có sẵn để biến nó thành một 
không gian trung tâm kết nối toàn bộ các khu vực khác của ngôi nhà, với 
một phòng khách rộng rãi bên tay phải, một thư phòng ấm cúng bên trái, 
cầu thang gỗ dẫn lên tầng lầu và kết thúc hành lang, nơi ánh mắt khách 
thăm được chào đón bằng một gian bếp mở ra không gian hồ bơi. 
Chạy dọc suốt chiều dài của hành lang, bên phải là phòng khách và 
phòng ăn kết hợp chung trong một, và từ phòng khách này có thể bước 
tiếp ra khu vực bar và lounge ngoài trời. 
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Khi đặt chân lên lầu, ta bước vào một không gian khác, hoàn toàn tuyệt đối riêng tư với 
những hành lang nhỏ gợi cảm giác tò mò như thể đang lạc vào một lâu đài thu nhỏ. 3 phòng 
ngủ, bao gồm phòng của chủ nhân và 2 phòng dành cho khách, được trang hoàng theo 
những chủ đề khác nhau nhưng thống nhất trong ngôn ngữ thể hiện.
Nếu như phòng ngủ của chủ nhà với tông màu xanh ngọc tươi trẻ thì phòng ngủ dành cho 
khách nam có tường với giấy dán kẻ sọc ngang mạnh mẽ, và phòng ngủ khách nữ toát lên vẻ 
mềm mại với tường in hoa trên nền xanh hồ thủy. Tương tự như thế, đồ nội thất trong các 
phòng cũng mang dáng vẻ khác nhau, từ nét đĩnh đạc trang trọng với những bàn ghế mạ 
đồng và vàng trong phòng ngủ chủ nhân, đến đồ trang trí bằng da, ngà và sừng với đường 
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nét vuông vắn chắc khỏe của phòng ngủ khách nam hay toàn bộ đồ gỗ màu đỏ nồng 
nàn với đường nét mềm mại kiểu Louis của phòng ngủ nữ, đều nói lên sự tinh tế và 
cẩn trọng trong việc phối hợp chúng vào không gian nội thất của chủ nhà.
Một lần nữa, câu chuyện được kể ở đây là nét cổ kính, lịch lãm mà vẫn không kém 
phần hiện đại, lồng trong bối cảnh ngôi nhà đã từng là chứng nhân của hàng chục 
năm lịch sử, với nhiều biến đổi của những thời kỳ khác nhau. Đó chính là cảm hứng 
chủ đạo và xuyên suốt của Thái Công. Dưới bàn tay phù phép của anh, ngôi nhà giờ 
đã trở nên có hồn hơn, sống động và cá tính hơn trong câu chuyện tự kể của mình. 
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Phòng ngủ số 2 đồng nhất với các 
buồng còn lại với màu xanh Thổ và 
kem. Tuy vậy, phòng này được thiết 
kế nam tính hơn. Đồ nội thất chủ 
yếu làm bằng tay nhập từ Ý. Hai  cây 
đèn bằng sừng và đèn trùm cũng 
đến từ một nhà sản xuất pha lê danh 
tiếng Ý. Chiếc tủ và 2 chiếc ghế 
lounge làm từ da cá đuối và da dê 
đặc biệt. Những sản phẩm đặc sắc 
từ Jean-Michel Frank - NTK người 
Pháp thế kỉ 19 mà anh yêu thích.
Phòng tắm và phòng thay đồ theo 
phong cách Venice, đá cẩm thạch 
trắng và ốp gỗ.
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góc thư giãn với chiếc bàn tinh 
xảo kiểu Pháp thế kỉ 19, cây đèn 
vàng và đặc biệt chiếc ghế da 
nguyên mẫu Louis 14 được cách 
tân với nệm da kiểu hiện đại.

Phòng ngủ chính được trang trí bằng 
các bức tranh sơn dầu mô phỏng các bức 
áp-phích thập niên 60’s và 70’s… Thái 
Công thiết giường và chiếc ghế dài kiểu 
Art Deco bọc da cá đuối. Toàn bộ thảm 
trong nhà bằng lụa dệt tay của Ấn Độ. 
Gương kiểu Art Nouvou, chất liệu đồng 
nhập từ Pháp, phòng ngủ có 2 cánh cửa 
ngỏ nối sang buồng thay đồ, hành lang 
xuống nhà và sang phòng ngủ nhỏ. 
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khi bước châN LêN Lầu, Ta Lạc Vào mỘT khôNG GiaN khác, TuYệT đối 
RiêNG Tư Với NhữNG Góc bí mậT, NhữNG cáNh cửa Vô hìNh được chủ 
NhâN cố TìNh Làm chìm LẪN Vào TườNG, haY hàNh LaNG Nhỏ Gợi 
cảm Giác Tò mò Như Thể  đaNG Lạc Vào mỘT Lâu đài Thu Nhỏ. 
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Một góc phòng ngủ 
với chân nến đồng 
đen mạ vàng - một tác 
phẩm thủ công tinh 
xảo của Pháp. Gương 
Pháp thế kỉ 19 được 
dát vàng đồng điệu 
cùng chiếc đèn trần lụa 
Fortuny vẽ tay - một 
sản phẩm thủ công 
truyền thống Ý.
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Với Thái côNG, khi đặT búT Vẽ, Thì cảm hứNG của aNh Là TổNG hòa 
các Yếu Tố khôNG GiaN cỘNG Với TíNh cách của chủ NhâN, Và Như 

Thế, NỘi ThấT của căN Nhà phải Là mỘT câu chuYệN kể bằNG khôNG 
GiaN, đườNG NéT, màu Sắc Và cũNG Như Tâm hồN của NGười chủ.

Chân nến trong buồng ngủ 
nhỏ là tác phẩm thủ công 
tinh xảo bằng đồng đen mạ 
vàng 24 carat.

Hành lang thông từ buồng 
ngủ chính qua buồng ngủ 
nhỏ, một hành lang mô 
phỏng các lối đi “bí mật” 
trong lâu đài. Các lối đi được 
ốp gỗ 3 lớp với các phào chỉ 
kiểu Âu châu. 

Phòng tắm master được 
ốp gỗ lại toàn bộ với gam 
màu xanh đồng nhất, mọi 
chi tiết hoa văn đều theo 
phong cách lâu đài Pháp. 

Cây đèn góc bàn trong 
buồng ngủ. Cây đèn bằng 
đồng đen với chao đèn lụa là 
sản phẩm thủ công của một 
công ty Pháp danh tiếng.
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Điểm cuốn hút tiếp theo của ngôi nhà chính là những không gian ngoài trời, nơi theo Thái Công sẽ là chỗ được yêu 
thích nhất trong những ngôi nhà nghỉ nhiệt đới. Đó là khu vực bar để anh gặp gỡ bạn bè, góc ngồi thư giãn đọc sách 
trong vườn, hồ bơi với gạch lát màu xanh ngọc thạch như màu cây lá và được nhấn bằng bộ sofa ngoài trời với nệm 
đỏ như màu của những loài hoa nhiệt đới. Đó còn là gian bếp hoàn toàn mở theo kiểu nhà nghỉ vùng Provence hay 
Cote D’Azur (Bờ biển Ngà) miền Nam nước Pháp. Gian bếp với mái ngói không đóng trần, đá cẩm thạch trắng tinh 
khiết và góc nhìn hướng ra hồ bơi, là nơi anh chia sẻ sở thích nấu nướng và gu ẩm thực tinh tế với bạn bè. 
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TRái Với hìNh DuNG VỀ NỘi ThấT của mỘT NGôi Nhà 
ThuỘc điạ, NhữNG Gì ThuỘc VỀ “phầN hồN” của NGôi 
Nhà được Thái côNG Thổi Vào đó mỘT Sức SốNG RấT 
TâN kỳ, Diễm Lệ, mỘT kiểu “peTiT châTeau” (Lâu đài Nhỏ) 
Theo cách Nói của aNh.
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nhà bếp là một góc rất 
quan trọng của biệt thự. 
Thái Công thiết kế căn bếp 
như một tiệm bán đồ gia vị. 
Chính giữa bếp là một cây 
đèn pha lê với chân lớn hiệu 
Baccarat (Philippe Starck).
Đặc biệt mái nhà được làm 
lộ ngói với các dầm gỗ đặc 
trưng kiểu Pháp.
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Có thể, với giới thiết kế ở Việt Nam, anh vẫn là một tên tuổi mới mẻ, vì thời gian trở về của anh cũng 
chỉ vừa đúng bằng thời gian thiết kế và trùng tu lại ngôi nhà. Tuy nhiên, tại Đức và châu Âu, Quách 
Thái Công  - người sáng lập Thái Công Interior Design - đã là một cái tên vô cùng quen thuộc vì các 
công trình của anh xuất hiện thường xuyên trên những tạp chí chuyên ngành nổi tiếng. Chắc hẳn, 
trong lần trở về Việt Nam này, anh sẽ còn đưa phong cách thiết kế lịch lãm,  gout cảm thụ tinh tế 
tuyệt vời của mình vào nhiều công trình khác nữa tại quê hương.


