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KIẾN TRÚC HẠNH PHÚC



SEASIDE VŨNG TÀU
Năm: 2009
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Tân Thành – Kim Minh
Địa diểm: Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu
Diện tích đất: 7.142 m2
Diện tích xây dựng: 4.900 m2
Tầng cao: 33 Tầng

Công trình như một biểu tượng kiến trúc, một điểm nhận diện về nơi
chốn khi đến TP Vũng Tàu. Kiến trúc là sự tổ hợp các hình khối và
đường nét cơ bản để tạo nên nhiệp điệu kiến trúc, thông qua đó diễn đạt
nên tổng thể hình khối và chất liệu của công trình mang tính hiện đại và
giàu biểu cảm. Với cầu trúc hình khối cơ bản thông qua sự chuyển động
của ánh sáng làm công trình có sự tương tác mạnh mẽ với môi trường
xung quanh và con người trong công trình. Mặt đứng công trình thiết lập
những khu vườn xanh mát từ trên cao, tạo những không gian lưng
chừng gần gũi với thiên nhiên nâng cao tính trải nghiệm của người sử
dụng với những không gian sống độc đáo.
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CHUNG CƯ PROSPER
Năm: 2015
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Phúc Phúc Yên
Địa diểm: Phan Văn Hớn, HCM
Diện tích đất: 17.585m2
Diện tích xây dựng: 6.234m2
Tầng cao: 20 Tầng

Đây là một khu ở mật độ cao nên nhiệm vụ là phải tạo ra những không
gian công cộng phù hợp nhất cho toàn bộ cư dân. Dự án tập trung vào
những căn hộ vừa và nhỏ nên thiết kế cần tối ưu công năng và diện tích
giúp tạo ra những không gian ở tiện nghi và khoa học từ đó làm tăng giá
trị sử dụng cho mỗi căn hộ.
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CHUNG CƯ PHÚ HƯNG GIA
Năm: 2009
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Địa diểm: Dương Quảng Hàm, HCM
Diện tích đất: 3.727 m2
Diện tích xây dựng: 1.500 m2
Tầng cao: 15 Tầng

Công trình được thiết kế nhấn mạnh vào môi trường sống bên ngoài
căn hộ tạo ra một không gian cộng đồng xanh mát và thân thiện nơi, có
những sinh hoạt cuối tuần sôi động giàu tính văn hóa, giúp cho cư dân
có một môi trường sống, sinh hoạt và sự kết nói cộng đồng tốt nhất…
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BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
Năm: 2022
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Bình Định
Địa diểm: TP. Qui Nhơn, Bình Định
Diện tích đất: 13.000 m2
Diện tích xây dựng: 4.280 m2
Tầng cao: 4 Tầng

Một trải nghiệm kiến trúc mạnh mẽ luôn đem đến cảm giác cô đơn và
tĩnh lặng nó tạo nên những cảm xúc đa dạng và phong phú trong tâm
hồn chúng ta. Trải nghiệm kiến trúc là cuộc đối thoại riêng tư giữa
không gian kiến trúc và người sử dụng để loại bỏ tất cả những tương
tác khác… Khi đó các giác quan của con người sẽ được phát huy một
cách tốt nhất, các giác quan đó sẽ kết nối với không gian Kiến trúc.
Đồng thời không gian Kiến trúc sẽ khơi gợi các giác quan của con
người như một sự kết nối trong kiến trúc, nó không chỉ là vẻ đẹp của thị
giác mà thông qua thị giác ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự hòa hợp
các giác quan cho ta hình ảnh để khơi gợi nên những cảm xúc đặc biệt!
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KHÁCH SẠN TRÀ VINH
Năm: 2011
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Trầm Bê
Địa diểm: TP Trà Vinh
Diện tích đất: 25.894 m2
Diện tích xây dựng: 6.288 m2
Tầng cao: 9 Tầng

Một công trình kiến trúc hiện đại trong đó nổi bật là hình khối kiến trúc
đơn giản tinh tế nhấn mạnh vẻ đẹp hình thể của ngôn ngữ kiến trúc.
Tương phản với vẻ ngoài của công trình thì không gian nội thất được
diễn đạt mềm mại uyển chuyển hơn với nhiều cây xanh và mặt nước.
Bối cảnh sân trong tạo ra như một khu vườn nhiệt đới xanh mát giúp du
khách có cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.
Một khách sạn thương mại không chỉ cung cấp cho du khách một không
gian tiện nghi một chiếc giường êm ấm, mà quan trọng, phải tạo cho du
khách cảm giác thân thiện, gần gũi, tin cậy cùng không gian kiến trúc
thân thiện và xanh mát.
…
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TRƯỜNG HỌC VIỆT MỸ
Năm: 2009
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Trường Việt Mỹ
Địa diểm: Lạc Long Quận, HCM
Diện tích đất: 4.562 m2
Diện tích xây dựng: 1.830 m2
Tầng cao: 6 Tầng

Một công trình kiến trúc với ngôn ngữ kiến trúc thuần chất làm nổi bật
hình khối và các không gian chức năng…. Khối thư viện nổi bật ở trung
tâm của công trình. Công trình được sắp xếp để tạo ra khoản sân rộng
ở giữa để kết nối các chức năng khác lại với nhau nó như một quảng
trường trung tâm gắn kết các hoạt động của học sinh và tạo ra một
không gian giao tiếp thuận lợi cho mọi thành viên trong trường. Ngôn
ngữ kiến trúc là sự diễn đạt tổng thể của hình khối và chất liệu thông
qua sự chuyển động của ánh sáng làm công trình có sự tương tác
mạnh mẽ với môi trường và con người trong công trình.
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VP ĐIỀU HÀNH TANUNG HOMESTAY
Năm: 2016
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Công Ty DL Tĩnh An
Địa diểm: Tà Nung Đà Lạt
Diện tích đất: 70 ha
Diện tích xây dựng:300 m2
Tầng cao: 1 Tầng

Kiến tạo một khu du lịch và nghỉ dưỡng lấy thiên nhiên làm trọng tâm.
Các công trình có ngôn ngữ hình dáng và chất liệu hòa hợp với bối cảnh
xung quanh. Kiến trúc như chạm nhẹ trên mặt đất và xen lẫn giữa
những hàng thông. Tổng thể dự án cho ta những trải nghiệm rất riêng
về thiên nhiên và môi trường nơi đây.
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CAFÉ TANUNG HOMESTAY
Năm: 2016
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Công Ty DL Tĩnh An
Địa diểm: Tà Nung Đà Lạt
Diện tích đất: 70 ha
Diện tích xây dựng:500 m2
Tầng cao: 1 Tầng

Kiến tạo một khu du lịch và nghỉ dưỡng lấy thiên nhiên làm trọng tâm.
Các công trình có ngôn ngữ hình dáng và chất liệu hòa hợp với bối cảnh
xung quanh. Kiến trúc như chạm nhẹ trên mặt đất và xen lẫn giữa
những hàng thông. Tổng thể dự án cho ta những trải nghiệm rất riêng
về thiên nhiên và môi trường nơi đây.
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VP TẠP CHÍ NÔNG THÔN VIỆT
Năm: 2017
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Tạp Chí Nông Thôn Việt
Địa diểm: Võ Văn Kiệt, HCM
Diện tích đất: 700 ha
Diện tích xây dựng:400 m2
Tầng cao: 1 Tầng

Văn phòng được thiết kế cải tạo từ sân thượng của chung cư cũ tại
trung tâm Sài Gòn, không gian bên ngoài lấy cảm hứng từ mái nhà xưa
trong kiến trúc truyền thống Việt Nam với hàng hiên và sân trước làm
trung tâm. Nội dung kiến trúc cho ta một cảm nhận gần gũi và tách
biệt của công trình với môi trường đô thị, mang đến một sự tĩnh lặng
và bình yên mà nhiệp sống đô thị rất cần.
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HAYAHOME ĐÀ LẠT
Năm: 2018
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Anh Toàn
Địa diểm: Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt
Diện tích đất: 1.512 m2
Diện tích xây dựng: 500 m2
Tầng cao: 3 Tầng

Triết lý thiết kế xuyên suốt là tạo ra bối cảnh kiến trúc và môi trường để
mọi người khi đến đây có thể chạm vào đâu đó trong chính mình. Bối
cảnh đó là một không gian kiến trúc hài hòa, một môi trường thiên nhiên
xanh mát với đa dạng hệ thực vật và mùi hương của cây cỏ cùng âm
vang của tiến côn trùng và chim hót….

Công trình là sự tổng hòa tinh tế những mỹ cảm kiến trúc cho du khách
những trải nghiệm riêng biệt trong tìm thức ẩn chứa nhiều điều bất ngờ.
Công trình có khả năng nảy sinh tình cảm, gắn bó trong ký ức và cảm
xúc với người hiện diện trong đó!
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MAKD OFFICE
Năm: 2017
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Công Ty XD Khai Đạt
Địa diểm: Lữ Gia, HCM
Diện tích đất: 108 m2
Diện tích xây dựng: 90 m2
Tầng cao: 7 Tầng

Công trình là sự kết hợp hài hòa giữa Văn phòng làm việc và Căn hộ
cao cấp. Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại làm nổi bật hình khối công trình,
như một điểm nhấn nhận diện cho Văn phòng Công ty, mặt tiền là sự
mô phỏng mái nhà truyền thống kiết hợp khung kính lớn tạo ra không
gian mở kết nói không gian nội thất bên trong với hàng cây xà cừ cổ thụ
trước nhà, tạo một cảm giác gần gũi giữa con người và thiên nhiên từ
trên cao. Ngôi nhà là một sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và cảnh
quan xung quanh. Sự hiện diện của công trình như một nơi chốn đặt
biệt tạo ra những không gian sống và làm việc tốt nhất giúp người hiện
diện trong nó cảm thấy nhiều năng lượng và hạnh phúc hơn.
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BỆNH VIỆN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Năm: 2016
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Hội CTĐ HCM
Địa diểm: Nguyễn Thị Minh Khai, HCM
Diện tích đất: 835 m2
Diện tích xây dựng: 363 m2
Tầng cao: 12 Tầng

Không gian Bệnh viện ngày nay như một nơi lưu trú ngắn hạng để phục
hồi và chăm sóc sức khỏe. Vậy kiến trúc Bệnh viện cũng mang một
diện mạo mới hiện đại, tiện nghi, thân thiện và gần gũi hơn giúp người
bệnh cảm nhận được sự bình an, sự quan tâm và chăm sóc tốt nhất.
Bệnh viện được thiết kế với ngôn ngữ kiến trúc tươi vui hiện đại như
một yếu tố làm tăng giá trị dịch vụ cho một khu khám bệnh cao cấp
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KHU KHÁM BỆNH CAO CẤP BV TRIỀU AN
Năm: 2012
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Bệnh Viện Triều An
Địa diểm: Kinh Dương Vương, HCM
Diện tích đất:
Diện tích xây dựng: 400 m2
Tầng cao: 7 Tầng

Không gian Bệnh viện ngày nay như một nơi lưu trú ngắn hạng để phục
hồi và chăm sóc sức khỏe. Vậy kiến trúc Bệnh viện cũng mang một
diện mạo mới hiện đại, tiện nghi, thân thiện và gần gũi hơn giúp người
bệnh cảm nhận được sự bình an, sự quan tâm và chăm sóc tốt nhất.
Khu khám bệnh cao cấp được thiết kế với ngôn ngữ kiến trúc tươi vui
hiện đại như một yếu tố làm tang giá trị dịch vụ cho một khu khám bệnh
cao cấp
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VĂN PHÒNG ANH TUẤN
Năm: 2018
Công việc: Thiết kế & Thi Công
Chủ đầu tư: Anh Tuấn
Địa diểm: Lạc Long Quân, HCM
Diện tích đất: 125 m2
Diện tích xây dựng: 100 m2
Tầng cao: 7 Tầng

Ngôn ngữ Kiến trúc thuần chất ẩn chứa một vẻ đẹp của trật tự được
sắp xếp tỉ mỉ về tỉ lệ và chất liệu, nội thất được diễn đạt một cách tự
nhiên cùng chất liệu thô mộc thông qua các khoản hở thông tầng kết nói
các không gian lại với nhau tạo thành một cộng đồng thu nhỏ cùng làm
việc chung với nhau.
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SAPL TOWER
Năm: 2012
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Công Ty SAPL
Địa diểm: Nhà Bè, HCM
Diện tích đất: 2.300 m2
Diện tích xây dựng: 425 m2
Tầng cao: 7 Tầng

Công trình là một tổ hợp các hình khối kiến trúc đa dạng về phương
diện kết hợp với hệ lam nhôm che nắng để tạo sự chuyển động đa dạng
về thị giác kiến trúc. Làm công trình trở nên xinh động và có sự thay đổi
liên tục về hình thể với từng khoản thời gian trôi quan trong ngày khi
mặt trời chiếu rọi qua.
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VIỆN KHXH VÙNG NAM BỘ
Năm: 2014
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Viện KHXH Vùng Nam Bộ
Địa diểm: Nguyễn Trọng Tuyển, HCM
Diện tích đất: 1.372 m2
Diện tích xây dựng: 660 m2
Tầng cao: 12 Tầng

Với mong muốn tạo ra diện mạo mới cho công trình sử dụng vốn ngân
sách. Nên ngôn ngữ kiến trúc và chất liệu hoàn thiện được quan tâm
hàng đầu giúp tạo ra một công trình hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu sử
dụng của Viện khoa hoạc xã hội. Kiến trúc là sự diễn đạt của hình
khối vững chắc kết hợp với sự thay đổi phương diện cũng như chất liệu
của hệ lam làm công trình trở nên gắn bó vững chắc trong tổng thể hình
khối của nó.
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TROPICANA RESORT
Năm: 2010
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Cty Miền Nhiệt Đới
Địa diểm: Dương Đông, Phú Quốc
Diện tích đất: 25.110 m2
Diện tích xây dựng: 6.390 m2
Tầng cao:

Mở rộng tấm nhìn về hướng biển kiến trúc như một màng ngăn giữa
bên ngoài và bên trong của khu resort. Sân trong tiếp giáp với biển là
một khoản hở cho các hoạt động giải trí và nghỉ ngươi của du khách các
hồ bơi vô cực hồ tràn tạo cảm giác thoáng mát và rộng mở… địa hình
giật cấp của dự án được khai thác làm các bungalow cao cấp với không
gian mở hoàn toàn. Tổng thể công trình tạo ra những không gian đa
dạng nhiều tầng lớp làm cho công trình trở nên rộng thoáng hơn.
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TT GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TP.HCM
Năm: 2014
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Sở GD HCM
Địa diểm: Lý Chính Thắng, HCM
Diện tích đất: 902 m2
Diện tích xây dựng: 520 m2
Tầng cao: 9 Tầng

Tạo một không gian chuyển tiếp đầy cuốn hút từ ngoài vào công trình vì
đây là đặc điểm quan trọng nhất giúp các trẻ khuyết tật vui thích đến đây
nó như một phép ẩn dụ lôi cuốn các bé có các bệnh như Tự kỹ, down…
sự hòa nhập của các em rất thấp. Quá trình thiết kế với mong muốn để
các em có sự tiếp cận công trình dễ dàng nhất, cuốn hút nhất. Hình khối
công trình nương tựa vào nhau với ngôn ngữ nhẹ nhàn thuần chất tạo
cảm giác gắn kết nhất giúp các bé tự tin hơn khi đến đây và có được
môi trường học tập tốt nhất.
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CHÙA THIÊN TRÚC HÀ TIÊN
Năm: 2020
Công việc: Thiết kế và Thi Công
Chủ đầu tư: Chùa Thiên Trúc
Địa diểm: Chùa Thiên Trúc Hà Tiên
Diện tích đất: 2.557 m2
Diện tích xây dựng: 546 m2
Tầng cao: 3 Tầng

Triết lý thiết kế xuyên suốt là tạo ra bối cảnh kiến trúc và môi trường để
mọi người khi đến đây có thể chạm vào đâu đó trong chính mình. Một
nơi chốn giúp con người có thể cảm thấy bình an và hạnh phúc. Đồng
thời là một nơi có thể tạo ra không khí học tập và tìm hiểu Phật pháp.
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NHÀ ANH NĂM BA HÒN
Năm: 2019
Công việc: Thiết kế và Thi Công
Chủ đầu tư: Anh Năm Chị Tiên
Địa diểm: Ba, Hòn Kiên Lương
Diện tích đất: 3.000 m2
Diện tích xây dựng: 383 m2
Tầng cao: $ Tầng

Bối cảnh nơi chốn của công trình rất đặt biệt ở đó có những dãy núi đá
vôi nối tiếp nhau nằm dọc bờ biển thành những Hòn rất đẹp, mang hình
dáng của hình học Elip, nơi đây là vùng sản xuất xi măng Hà Tiên nổi
tiến. Mượn bối cảnh thiên nhiên và nơi chốn, Công trình được thiết kế
như một khối điêu khắc với những đường nét đặt trưng của dãy núi đá
vôi với bề mặt hoàng thiện là lớp Bê tông mộc nó như một sự lưu dấu
của quá trình sản xuất xi măng tại đây. Một ngành sản xuất đã làm thay
đổi đời sống kinh tế cho người dân địa phương. Trong tương lai khi
ngành sản xuất xi măng tại đây không còn thì với những nét đặt trưng
của công trình nó như là một di sản lưu dấu một thời kỳ của địa phương
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WATERFRONT RESIDENCES
Năm: 2008
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: Đại Phúc
Địa diểm: Nguyễn Văn Hưởng, HCM
Diện tích đất: 1.200 m2
Diện tích xây dựng: 530 m2
Tầng cao: 6 Tầng

Với mục tiêu tạo ra một khu căn hộ cho thuê cao cấp dọc sông Sài gòn.
Công trình được thiết kế như một khu resort với 50 căn hộ trên 2 khối
công trình, kiến trúc sử dụng các hình khối vững chắc kết hợp với mặt
kính lớn tạo nhiều không gian mở hướng về sông Sài gòn biến không
gian căn hộ như một nơi nghỉ ngơi tuyệt đẹp. Ở đây không gian ở
và sân vườn cây xanh, mặt nước được kết hợp với nhau tạo thành một
khu ở sinh thái trong đô thị TP.HCM.
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NHÀ MÁY AGE
Năm: 2021
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: AGE VN
Địa diểm: Bến Cát, Bình Dương
Diện tích đất: 10.280
Diện tích xây dựng: 6.900 m2
Tầng cao: 4 Tầng

Ý tưởng chính tạo nên công trình là những mảng xanh xếp chồng lên
nhau tạo thành lớp vỏ bao che thông thoáng và xanh mát. Kiến trúc như
một sự sắp xếp có chủ ý để tạo thành một ngôn ngữ kiến trúc đồng
nhất. Thông qua sự sắp xếp của hình khối và chi tiết kiến trúc bề mặt
công trình trở nên đẹp và sinh động hơn, đặc biệt khi ánh sáng mặt trời
đi qua thì với hiệu ứng bóng đổ làm ta cảm nhận rõ hơn sự sống của
công trình, cũng như khi có làn gió xuyên qua hàng cây vào công trình
cho ta những cảm nhận rất gần gũi với thiên nhiên. Kiến trúc nhà máy
AGE như một máy lọc không khí khổng lồ bảo vệ và che chắn những
con người đang làm việc trong nó.
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VP ĐOÀN ĐBQH & HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH
Năm: 2021
Công việc: Thiết kế
Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Bình Định
Địa diểm: Nguyễn Huệ, Qui Nhơn
Diện tích đất: 10.976 m2
Diện tích xây dựng: 2.744 m2
Tầng cao: 3 Tầng

Kiến trúc không chỉ phản ảnh không gian, thời gian và văn hóa của
chúng ta mà kiến trúc còn định hình nó rất rõ nét. Ở mức tốt nhất, kiến
trúc tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng cho những ý tưởng và cách sống tốt
đẹp hơn. Đó là “kiến trúc hạnh phúc” nơi gắn kết con người với nhau
thông qua không gian kiến trúc, văn hóa bản địa và bối cảnh nơi chốn.
Ý tưởng chính hình thành công trình VP Đoàn ĐBQH Bình Định là tạo ra
một bối cảnh kiến trúc và môi trường sinh thái để mỗi người khi đến đây
cảm thấy được sự thân thiện tự do và bình an nhất. Bối cảnh đó là một
một không gian kiến trúc hài hòa, thuần chất và một môi trường thiên
nhiên xanh mát.
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GIỚI THIỆU

VỀ CHÚNG TÔI

Myan Architect là tập hợp những người có cùng Đam mê, nhiệt huyết và
truyền cảm hứng cho nhau để hoàn thành tốt nhất mọi công việc mà
chúng tôi làm.

Myan Architects chuyên hoạt động tư vấn thiết kế kiến trúc và thi công xây
dựng. Những công trình chúng tôi làm đa dạng ở nhiều quy mô khác
nhau. Từ những công trình nhỏ đến những công trình có qui mô lớn đa
chức năng.

Đơn giản, tinh tế và sang trọng là phương châm hoạt động của Myan
Architects. Luôn coi trọng tính hoàn hảo toàn diện trong từng thiết kế, để
mang đến những giá trị tương xứng nhất cho từng khách hàng mà chúng
tôi phục vụ.

MỤC TIÊU THỰC HÀNH KIẾN TRÚC

Kiến trúc không chỉ phản ảnh không gian, thời gian và văn hóa của mỗi
chúng ta mà kiến trúc còn định hình nó rất rõ nét. Ở mức tốt nhất, kiến
trúc tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng cho những ý tưởng và cách sống tốt
đẹp hơn. Đó là “Kiến trúc hạnh phúc” Nơi gắn kết con người với nhau
thông qua không gian kiến trúc, văn hóa bản địa và bối cảnh nơi chốn.

Tại Myan Architects, Cách chúng tôi tiếp cận với từng dự án là: Quan sát
bối cảnh nơi chốn, văn hóa bản địa, môi trường sinh thái, công năng sử
dụng và kết hợp với các nhu cầu riêng biệt của Chủ đầu tư, từ đó chúng
tôi đi tìm lời giải cho tổng thể công trình.

Phương pháp tiếp cận tổng thể đa chiều của chúng tôi mang lại những giá
trị lâu dài cho Chủ Đầu Tư, Người sử dụng và Cộng đồng, đồng thời bảo
tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động đến môi trường.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thành lập năm 2007 với một xưởng nhỏ
chúng tôi chỉ tập trung vào một lĩnh vực
thiết kế kiến trúc.

Ngày 15/3/2016 chúng tôi đổi tên thành
Myan Architects hoạt động trên 3 lĩnh
vực chính là Thiết kế, Thi công và Sản
xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao.
Đây là ba lĩnh vực bổ trợ cho nhau để
phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách
hàng. Công ty đã tiến lên như một đơn
vị tổng thầu thiết kế và thi công cho các
dự án vừa và nhỏ. Từ đó chúng tôi cung
cấp cho khách hàng những dịch vụ
nhanh hơn, hoàn thiện hơn, độc đáo
hơn.

Trân trọng cảm ơn!
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