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Đối với những người làm thiết kế thì Bauhaus không còn là khái niệm xa lạ. Xu hướng thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi

Danh bạ website

này ngày càng trở nên thịnh hành và trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về trào lưu
Bauhaus trong thiết kế nội thất hiện nay.

1. Phong cách Bauhaus là gì?

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp
Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Bauhaus là từ ghép của Bauen - kiến tạo và Haus - ngôi nhà. Chính vì thế Bauhaus có thể được hiểu là “ngôi nhà của những công
trình”. Bauhaus còn được biết đến là tên của một trường học nghệ thuật tại nước Đức.
Trong thiết kế nội thất, phong cách Bauhaus đại diện cho những thiết kế tối giản nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và tính thẩm mỹ cho
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ngôi nhà. Tất cả những thứ rườm rà sẽ được loại bỏ. Thay vào đó là những đồ dùng cơ bản, cần thiết. Đảm bảo một không gian
sống gọn gàng, rộng thoáng nhưng vẫn vô cùng bắt mắt.
Ở giai đoạn đầu, phong cách Bauhaus thường chỉ chú trọng tới sự cân tối giữa thẩm mỹ và công năng. Càng về sau, các thiết kế
mang phong cách Bauhaus dần được cải tiến, mang đến hơi thở mới cho thiết kế nội thất. Vừa đảm bảo được những nguyên tắc
ban đầu nhưng vẫn không thiếu đi nét độc đáo riêng biệt.

2. Những đặc trưng cơ bản trong phong cách Bauhaus
Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Bauhaus đã trở thành một biểu tượng về phong cách thiết kế được các kiến trúc
sư và nhiều khách hàng lựa chọn hiện nay. Dưới đây là những đặc trưng cơ bản của phong cách Bauhaus giúp bạn dễ dàng phân
biệt với những phong cách thiết kế nội thất khác:

Thứ nhất: cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng
Một trong những đặc trưng nổi bật nhất của phong cách Bauhaus chính là cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.
Điều này đã xuất hiện ngay từ khi Bauhaus được hình thành. Người kiến trúc sư cần đảm bảo một không gian đẹp nhưng vẫn tiện
dụng.

Thứ hai: mở rộng không gian

Với Bauhaus thì việc mở rộng không gian luôn được ưu tiên. Những bức tường sẽ được loại bỏ nếu không cần thiết. Không gian
trong nhà chủ yếu là các không gian mở để tạo sự thoáng đãng và rộng rãi cho người sử dụng.

Thứ ba: ưu tiên nội thất tối giản
Nội thất tối giản là lựa chọn của kiến trúc sư khi thực hiện thiết kế theo phong cách này. Đó có thể là một chiếc bàn gấp, một chiếc
ghế xếp gọn hoặc là một chiếc đèn kiêm quạt mát,...

Thứ tư: kết hợp màu sắc và bố cục hài hòa
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Màu sắc và bố cục rất quan trọng trong thiết kế nội thất theo phong cách Bauhaus. Thường kiến trúc sư sẽ không lựa chọn quá
nhiều gam màu trong một thiết kế. Đặc biệt là những màu này sẽ rất tương đồng và hài hòa với bố cục ngôi nhà.

Thứ năm: loại bỏ rèm cửa và đèn chùm

Những mẫu rèm cửa thiết kế cầu kỳ hay những chiếc đèn chùm lộng lẫy sẽ không phù hợp với phong cách Bauhaus. Thay vào đó
là những chiếc đèn và rèm tối giản hoặc có thể không sử dụng.
Ngày nay Bauhaus dần trở nên thân thiện với nhiều người và trở thành sự lựa chọn ưu tiên, đặc biệt với các gia đình hiện đại.
Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế nhà theo phong cách Bauhaus thì những thông tin trên đây hy vọng sẽ hữu ích với bạn.
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