ΕΣΤΙΑΣΗ RESTAURATION

Εστιατόριο του ‘Ricard Camarena’, Βαλένθια – Ισπανία
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H πιο πρόσφατη συνεργασία με τον, βραβευμένο από τον οδηγό
Michelin, chef Ricard Camarena τοποθετείται σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον της δεκαετίας του 1930. Το πρώην εργοστάσιο Bombas Gens,
που θα φιλοξενήσει το εστιατόριο, ανακαλύφθηκε ξανά και μετατράπηκε σε κέντρο τέχνης από το ίδρυμα Per amor a l’ art, το οποίο προωθεί
το όλο σχέδιο. Είναι μια πρόκληση για το γραφείο, όχι μόνο εξ αιτίας
της αρ-ντεκό αισθητικής του χώρου, αλλά και επειδή η αρχιτεκτονική
του παρουσίαζε κάποιες σχεδιαστικές προκλήσεις: να δημιουργηθεί
χώρος από τον μη χώρο.
Κατά παράδοξο τρόπο, ένας υπολειμματικός χώρος γίνεται το νέο
εστιατόριο, όπου η μορφή είναι απολύτως ουσιώδης. Χωρισμένη σε
δύο κυρίως περιοχές, η τραπεζαρία καταλαμβάνει μια τριγωνική επιφάνεια παρέχοντας μια αξιόλογη προοπτική προς έναν από τους τοίχους του εργοστασίου, ενώ το μπαρ φιλοξενείται κάτω από ένα από τα
πέντε ανακαινισμένα υπόστεγα.
Στην τραπεζαρία, με σκοπό την ουσιαστική ενότητα σχήματος, χρώματος και υφής, σχεδιάσθηκε ένα δεύτερο κέλυφος για να καλύψει όλον
τον χώρο ενοποιώντας τα διάφορα επίπεδα της αίθουσας. Το περίβλημα εκφράζεται με ξύλο αμερικανικής καρυδιάς που δημιουργεί αντίθεση με το μπεζ χρώμα της οπτοπλινθοδομής. Αυτές οι αντιπαρατιθέμενες υφές, σε αντιδιαστολή προς το δάπεδο από σκυρόδεμα, απαλύνουν οπτικά τον χώρο και ταυτοχρόνως υπενθυμίζουν το βιομηχανικό
παρελθόν του, ανάγοντάς τον σε εγκατάσταση επιπέδου Michelin.
Το πλέγμα, που συνδυάζει διάφορα μέσα, αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία, με τα τελευταία τοποθετημένα σε δεύτερο
πλάνο. Η διάταξη αυτών των στοιχείων ποικίλλει αναλόγως με το τι
επιθυμούμε να τονίσουμε, το ανοιχτό παρασκευαστήριο επίδειξης ή
τον εμφανή οπτόπλινθο. Επιπροσθέτως, απορροφά τον ήχο και, αναλόγως με τη γωνία θέασης, δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση της
πλήρους αδιαφάνειας.
Η είσοδος, ως μεταβατικός χώρος, φιλοξενεί μια σύνθεση με 10 εικόνες, που μεταμορφώνει τη στενή δίοδο προς το εστιατόριο σε χώροκλειδί, ο οποίος μάς εισάγει στο καλλιτεχνικό περιβάλλον και ταυτοχρόνως μάς συνοδεύει στη γαστριμαργική μας διαδρομή. Μετά την είσοδο, ανακαλύπτουμε την ευρυχωρία της αίθουσας του εστιατορίου,
καθώς κινούμαστε ανάμεσα στα τραπέζια, καταλήγοντας σε μια ψηλή
βεράντα, που πλημυρίζει με φυσικό φως όλον τον χώρο. Την ημέρα,
ένα επίμηκες άνοιγμα, που δημιουργήθηκε για να χωρίσει το εστιατόριο από το διπλανό κτήριο, επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός κατακόρυφα και γραμμικά, ενώ τη νύχτα προσομοιώνουμε το ίδιο αποτέλεσμα με έμμεσο φωτισμό. H οροφή από ξύλο καρυδιάς κατέστη εφικτή.
Περιλαμβάνει ένα φωτιστικό σύστημα που δημιουργήθηκε ειδικά για
το έργο. Πρόκειται για φωτισμό με οπτικές ίνες, κρυμμένες στην οροφή,

The latest collaboration with Michelin-starred chef Ricard Camarena is set in an industrial context of the 1930s. The former Bombas
Gens factory that will integrate the restaurant has been rediscovered and converted into an arts centre by the foundation Per amor
a l’ art, promoter of the project. This is a challenge for the studio
not only because of its art deco aesthetic but because the architecture presented some challenges of design: create a space from the
non-space.
Paradoxically, a residual area becomes the new restaurant, where
form is absolutely essential. Divided into two main territories, the
dining room occupies a triangular surface providing a valuable perspective of one of the walls of the factory, while the bar is housed
under one of the five refurbished sheds.
In the first, in search of a meaningful integration of shape, colour and
texture, a second skin is designed to cover the entire space integrating the different planes of the room. The wrap is expressed in
American walnut wood that contrasts with the beige color of the
brick. This juxtaposition of textures in contrast with concrete pavement visually softens the project and at the same time reminds of the
industrial past of the premises, giving it a category Michelin entity.
The lattice, using different formats, is made up of vertical and horizontal elements, the last ones placed in second term. The arrangement of these elements varies according to what we want to highlight, either the show kitchen or the exposed brick. In addition, it is
sound absorbing, and, depending on the point of view, it creates an
optical illusion that is completely opaque.
The entrance, as a transitional space, hosts a composition of 10
pictures that transforms what could be a narrow passage to the
restaurant into a key player that, besides to placing us in the artistic environment, accompanies us on our culinary journey. Beyond
the entrance, we discover the magnitude of the room in which the
restaurant expands as we move between tables, up to a terrace that
floods with natural light the whole space. During the day, a longitudinal opening, created to separate the restaurant of the adjacent
building, allows the entrance of natural light, zenith and linearly.
Οvernight, we simulate the same effect through indirect light. Walnut wood ceiling is achievable and includes a lighting system created specifically for the project. It is an optic illumination hidden in
the ceiling that allows the lighting of tables of 110 and 160cm in
diameter depending on the needs. As support for this technical lighting several decorative luminaries have been placed along the room.
Another challenge for the studio has been the location of the kitch
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ο οποίος επιτρέπει να φωτίζονται τραπέζια διαμέτρου 110 και 160cm,
αναλόγως των αναγκών. Ως ενίσχυση του τεχνητού αυτού φωτισμού,
έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της αίθουσας μια σειρά από διακοσμητικά φωτιστικά.
Μια ακόμη πρόκληση για το γραφείο ήταν η θέση των μαγειρείων, που
λόγω του μεγάλου μεγέθους τους χρειάζονταν μια στρατηγική τοποθέτηση. Για να επιτευχθεί ισορροπία, τοποθετήθηκαν σε ένα βαθμιδωτό όγκο, ο οποίος στεγάζει και την οινοθήκη και συμβάλλει στη διεύρυνση του χώρου.
Το μπαρ είναι μια ανακαινισμένη κατασκευή με ανώτατο ύψος τα 8m.
Τα εμφανή τούβλα και τα κλειστά στοιχεία από αμερικανικό πεύκο
έχουν διατηρηθεί σε αυτόν τον χώρο που χρησιμοποιείται ως αίθουσα
αναμονής και απεριτίφ, αλλά και ως χώρος ειδικών κρατήσεων για 25
περίπου άτομα.
Για τους νιπτήρες, τα διαχωριστικά στοιχεία ανάμεσα στα τραπέζια, την
πρόσοψη του μπαρ και ένα μέρος της επένδυσής του, όλα σχεδιασμένα από το γραφείο, χρησιμοποιήθηκε φυσική πέτρα Pietra Grey της
εταιρείας Stonehegen.
O σχεδιασμός του εστιατορίου βρίσκεται σε ισορροπία με τη γαστρονομική προσφορά του Ricard Camarena: μια αγνή κουζίνα που οπτικά
μοιάζει κάπως περίπλοκη, αλλά που μεταδίδει άπειρες αισθήσεις –
ένας χώρος ευανάγνωστος, που κρύβει πολλές εκπλήξεις.
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en, which, due to its large size, needed a strategic location. To find
the balance it has been located on a stepped volume in which also
the winery sits and accompanies to the enlargement of the area.
The bar is a restored structure with a maximum height up to 8
meters. Exposed brick and melis wood enclosures have been preserved in this area, used as waiting space, aperitif and even reserved
area for about 25 people.
Basins, the divider elements between tables, the front of the bar
and part of the lining of the latter, have been designed by the studio
with natural stone Pietra Grey by Stonehegen.
The design of the restaurant is in equilibrium with the gastronomic
offer of Ricard Camarena: a pure kitchen, which visually seems a bit
complicated but transmitting an infinite number of sensations – a
space easy to read that it hides many surprises.
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Κάτοψη στάθμης ±0
Plan Level ±0
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