Ngôi nhà là tình cảm của đứa cháu dành cho 2 vợ chồng đã già và có nhiều con cháu muốn
có một cuộc sống yên bình, có thể yên lành qua mưa gió giông bão của cuộc đời và sung
túc mỗi ngày gia đình gặp mặt. Sẽ không còn những nỗi lo về việc ngủ nghỉ những ngày tết đến
khi mà con cháu xum họp. Sẽ không còn nổi lo trời nóng mỗi khi mùa hè
đến.
Cả gia đình sẽ được tụ họp bên nhau trong không gian mà ở đó chẳng còn những vách
tường cứng nhắc che chắn hết mọi tầm nhìn như căn nhà cũ.
Căn nhà là sự kết hợp giữa truyền trống và hiện đại. Mang trong mình hình dáng với
mặt đứng đậm chất những ngôi nhà ba gian có phòng lồi đặc trưng nhưng không gian bên
trong nhà được bố trí đầy tính hiện đại.Yếu tố thông thoáng được đặt lên hàng đầu khi mà
những vách ngăn giữa phòng khách và bếp được xóa bỏ, không gian được kết nối gần gũi với
nhau hơn, không gian thờ vẫn được bố trí trang trọng đảm bào sự linh thiên trong cúng bái.
Vật liệu sử dụng trong công trình cũng được lựa chọn tự những vật liệu có tính bền vững
cao, thân thiện với môi trường, thân thuộc gần gũi như : gạch không nung, gạch thẻ, thép,
tôn, xi măng....
Chung lại ngôi nhà là toàn bộ không gian xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại, Áp dụng những
nguyên lí thiếtkế thụ động, các giải pháp thiết kế xanh như thu gom nước mưa, thông gió chiếu
sáng tự nhiên. Tấc cả tạo nên một ngôi nhà nông thôn tiện
nghi và gần gũi.

