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- 3.5 x 9.9 House là công trình nhà ở được thiết kế cho gia đình gồm hai thế hệ gồm ông, bà và hai con
gái.
- Vị trí công trình nằm bên một con kênh của sông Sài Gòn, diện tích sàn nhỏ và có mặt tiền hướng tây.
Nhìn rộng hơn về phía Tây, bên kia con kênh là Thảo Cẩm Viên ( Sở thú lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh).
Từ trên nhìn xuống, Thảo Cầm Viên giống như một “lá phổi xanh” của thành phố. Điều này có ý nghĩa quan
trọng đối với công trình.
- Công trình có mô hình là một căn nhà lô phố rất phổ biến tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đã tạo cho Ngôi
nhà một lớp vỏ bằng bê tông và gạch. Lớp vỏ có các ô lấy sáng sắp xếp một cách ngẫu hứng để tận dụng
ánh sáng từ hướng đông và hướng tây từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, làm cho ngôi nhà ngập tràn
ánh sáng. Đồng thời với việc tạo lớp vỏ lấy sáng thì không gian phòng ngủ được khép kín bên trong lòng
công trình, đó là khái niệm “House in house”
- Không gian phòng khách, bếp và ăn được đẩy lên tầng 2 để có góc nhìn tốt nhất ra con kênh (chiều
rộng trung bình ~ 50m) và sẽ làm cho công trinh đón gió hiệu quả hơn.
- Các khoảng sân được đẩy về phía trước cũng là các khoảng đệm để tránh ánh nắng trực tiếp từ hướng
Tây (vì thành phố Hồ Chí Minh có khí hậu nóng quanh năm). Trên những khoảng sân nhỏ đều được đặt
những chậu cây lớn góp phần hấp thụ bớt nhiệt độ từ ánh nắng làm cho không gian bên trong luôn dịu
mát. Khoảng đệm này sẽ làm cho ngôi nhà tăng thêm sự riêng tư và cũng là nơi để ngắm con kênh lúc
hoàng hôn xuống.

