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PANDORA 

Kiến trúc như là cầu nối giữa con người với thiên nhiên. Chính vì thế

PANDORA mô tả một không gian tắm hình hộp nhưng được “mở ra”,

đưa thiên nhiên từ bên ngoài đan xen vào không gian nhà tắm để con

người có thể cảm nhận và kết nối với nhau.

Với ý tưởng chính là khai thác tối đa nét đẹp từ thiên nhiên cũng như

đánh mạnh về ý thức của con người đối với thiên nhiên đến việc sức

khỏe và hạnh phúc của họ đều móc xích liên quan đến

PANDORA được thiết kế như khối hộp mở gồm 2 lớp tường chính. Mảng

tường đặc bên trong được cách điệu như mở ra không gian bên ngoài,

khiến người sử dụng cảm nhận được thiên nhiên xoay quanh mình. Lớp

tường kính gương bao phủ và che chắn, mở rộng tầm nhìn. Tổng thể

như một khối hộp kín mở, vừa riêng tư vừa cởi mở.

Hơn hết, Pandora như một không gian phản chiếu cách sống của con

người. Mọi kết quả sau này đều xuất phát từ những hành động hôm nay.



Nhà tắc được thiết kế tách

biệt, dạng hình hộp, bao gồm

2 lớp. Lớp tường bên ngoài

được làm bằng gương 1

chiều, che chắn và đem lại

tầm nhìn cho nhà tắm. Lớp

tường bên trong thiết kế như

những tấm màng trắng, tạo

được không gian thú vị, mở

rộng tầm nhìn.

Người sử dụng có thể hình

dung được bản thân như trung

tâm của nhà tắm, thiên nhiên

xung quanh với ngụ ý bản

thân có tầm ảnh hưởng rất

quan trọng tới sức khỏe, kiến

trúc, thiên nhiên.



Thoạt nhìn, nhà tắm như một khối hộp lớn

với thiết kế thú vị nhưng vẫn đem đến sự

sang trọng và riêng tư khi cần thiết.

Lớp tường kính được thiết kế hở ngoài việc

đối lưu không khí trong nhà tắm cũng như là

mang con người đến gần thiên nhiên hơn

qua việc nhìn, lắng nghe…



Khu vực tắm được thiết kế đơn giản hết mức.

Các không gian thường được để trống mà

không nhất thiết phải thêm bớt vật dụng khác

để tăng diện tích không gian phòng tắm.

Người sử dụng có thể tận hưởng được cảm

giác hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn

vẹn







Thiết kế có tính đối xứng,

tạo được không gian có

chất tĩnh khiến người sử

dụng dể tận hưởng thư giãn

và cảm nhận thiên nhiên

một cách dể dàng nhất.

Lớp tường kính gương bao

bọc ngoài việc nhìn ra

không gian bên ngoài còn

có tính phản chiếu. Ý nghĩa

với người sử dụng rằng

những hành động của bản

thân sẽ ảnh hưởng đến

những kết quả sau này.

Thiên nhiên, sức khỏe,

hạnh phúc… đến từ những

hành động nhỏ nhất của

bản thân



Lớp kính gương bên ngoài được thiết kế

để giảm thiểu việc tác động đến cảnh

quan môi trường. Việc mà các khu nghỉ

dưỡng thường ít chú trọng gây ảnh

hưởng nặng nề đến bao cảnh thiên

nhiên xung quanh.

Nhìn tổng thể, nhà tắm Pandora được

thiết kế đơn giản như một chiếc hộp kín,

khiến người nhìn có cảm giác tò mò và

muốn “mở” ra. Việc “mở” ra được kết

quả như thế nào đều phụ thuộc vào ý

thức của con người mà nhà tắm đó có

sạch sẽ hay không, hay con người có

hạnh phúc khỏemạnh hay không.



Sử dụng chất liệu đơn giản,

tính thô mộc có màu sắc

trung tính, xanh để tạo cảm

giác quen thuộc, gần gũi

với thiên nhiên nhưng vẫn

giữ được nét sang trọng và

hiện đại cần có của một khu

nghỉ dưỡng cao cấp.






