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Ảnh HUY Q. TRẦN

Ngày nay, con người ngày càng 
quan tâm hơn đến chất lượng, 
chú trọng cái đẹp tinh tế, giản 
đơn. “Ít hơn là nhiều hơn” – 
phong cách trang trí dựa trên chủ 
nghĩa tối giản ngày càng được 
ưa chuộng và áp dụng vào nhiều 
khía cạnh của cuộc sống...
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Gặp gỡ và chia sẻ niềm đam mê về phong cách trang trí hoa tối giản với 
anh Vũ Anh Tú - người sáng lập ra mô hình Nhà hàng ẩm thực độc 
đáo đầu tiên tại Việt Nam – Ăn trong bóng tối. 

Liệu ăn trong bóng tối hoàn toàn thì đâu cần hoa trang trí!?
Không gian tiếp đón thực khách của căn biệt thự Pháp với 
phong cách bài trí kiểu Đông Dương và đương đại mở ra một 
không gian ấm cúng, với ánh sáng vàng dịu được nhấn điểm 
bởi các bình hoa đơn giản nhưng chứa đựng những thông 
điệp sâu lắng, gợi mở cảm xúc cho mỗi thực khách trước khi 
trải nghiệm một hành trình ẩm thực thông qua các giác quan.
Mỗi hai ngày, anh Tú dành hai tiếng đi chợ hoa và chọn lựa 
những loại hoa bình dị và thuần Việt để trang trí cho không 
gian của Noir. Với niềm đam mê hội hoạ và kiến trúc, anh 

NOIR SAIGON 
180D, Hẻm 178 Hai Bà Trưng, Dakao, District 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tú đưa ra nguyên tắc phối màu và cân bằng hình khối giữa 
hoa, lá và phụ kiện, để đưa ra một cách cắm riêng cho từng 
loại hoa và từng loại bình hoa trên cơ sở tối giản. 
Với anh: “Cách trình bày hoa tối giản là một trong những loại hình 
nghệ thuật tối giản của thị giác, lấy sự giản lược của màu lá, độ tương 
phản của sắc hoa, bố cục, hình khối chủ thể, đường nét, bình cắm, ánh 
sáng… làm điểm nhấn và sức hút của bình hoa, chứa đựng ngẫu hứng 
và sự tự do hoàn toàn của trí tưởng tượng. 
Một tác phẩm hoa tối giản có thể giúp người xem tìm thấy khoảng lặng, 
sự bình yên trong cuộc sống thường ngày. Nhưng không dễ để đạt được 
điều này, bởi sự đơn giản luôn là khó thể hiện nhất”.
Tìm đến cảm hứng tối giản trong sự thanh tao với hoa, chúng 
ta sẽ tìm được cảm hứng thư thái, để nhận thấy “dù chỉ một 
chút nhưng ngẫm được rất nhiều điều”.


