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Ανάμεσα στις αποθήκες και τα παλιά βιομηχανικά κτήρια της 
Μάνδρας Αττικής, ζητήθηκε να σχεδιαστεί ένα μαγειρείο επιδεί-
ξεως, Show Kitchen, με σκοπό την παρασκευή, κατανάλωση και 
προώθηση ξηρών τροφίμων.
 
Η αρχική χρήση του χώρου αφορούσε στην αποθήκευση και τη 
διαχείριση προϊόντων σε ένα βιομηχανικό κτήριο που ήδη είχε 
υποστεί αλλοιώσεις σε σχέση με τον αρχικό του χαρακτήρα. Ζητού-
μενο ήταν η δημιουργία ενός χώρου με σκοπό την πραγματοποίηση 
και καταγραφή σεμιναρίων μαγειρικής, την προσέλκυση επαγγελ-
ματιών εστίασης και τη διαφήμιση προϊόντων.
 
Έχοντας ως αφετηρία και στοιχείο έμπνευσης τη λιτή αυστηρότητα του 
κελύφους, οδηγηθήκαμε στην οργάνωση και τον σχεδιασμό του χώ-
ρου με μια ανάλογη λογική. Διατηρήθηκε και αναδείχθηκε το εμφανές 
σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού και πλαισιώθηκε ο υπόλοιπος 
χώρος με κατασκευές από ξύλο, μέταλλο και γυαλί. 
 
Οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες αμέσως συνειδητοποιούν την 
αντιπαράθεση των χώρων και τη διαφοροποίηση των λειτουργιών 
του βιομηχανικού χώρου και της Show Kitchen. Ο διαχωρισμός των 
δύο λειτουργιών στον χώρο επιτεύχθηκε με την κατασκευή ενός 
πετάσματος που εναρμονίζεται απόλυτα με τους κύριους άξονες 
του κτηρίου - κατακόρυφους και οριζόντιους. Συναντώνται οι υφι-
στάμενες περασιές του φέροντος οργανισμού με τις νέες γραμμές 
του πετάσματος δημιουργώντας έτσι τα όρια του σχεδιασμένου χώ-
ρου και οριοθετώντας το παλιό σε σχέση με το νέο. Για θέματα ιδιω-
τικότητας του χώρου επιλέχθηκε στο κάτω μέρος της κατασκευής 
ribbed glass, σε αντίθεση με το ανώτατο κομμάτι όπου τοποθετήθηκε 
διαφανές clear glass.
 
Καθώς ο επισκέπτης εισέρχεται στον χώρο, πλευρικά του αντικρίζει 
τη ζώνη που στεγάζει τους πιο εσωστρεφείς χώρους, το γραφείο 
του chef και το pantry. Το pantry ξετυλίγεται μέσα από μια κατα-
σκευή με μεταλλικό φορέα και ξύλινα ράφια. Το κύριο τμήμα της 
Show Kitchen περιβάλλεται από μια ξύλινη κατασκευή που φιλοξε-
νεί την επαγγελματική κουζίνα με όψη 15m και διάφορες άλλες λει-
τουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χώρου. Η σύλληψη και 
ο σχεδιασμός της έγινε με βάση δύο παραμέτρους: την εναρμόνισή 
της με το ύφος και τον χαρακτήρα του κτηρίου και την ανταπόκρι-
ση στις βασικές ανάγκες του chef. Σε άμεση συνάρτηση με τα υπό-
λοιπα στοιχεία του χώρου χρησιμοποιήθηκαν αυστηρές γραμμές τόσο 
σε κατακόρυφο όσο και σε οριζόντιο επίπεδο, δημιουργώντας μια 
ενοποιημένη και συνεχή χωρική ταυτότητα.

‘SHOWKITCHEN’



163

NNT STUDIO

ΕΙΚ.2

ΕΙΚ.3



165

NNT STUDIO

ΕΙΚ.4

ΕΙΚ.5



166

ΕΙΚ.6

ΕΙΚ.7

ΕΙΚ.8

‘SHOWKITCHEN’



167

ΕΙΚ.9

NNT STUDIO

ΕΙΚ.10


	2022_09_16_DOMES-162-ΣΕΛ_160_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.pdf
	Pages from 2022_09_16_DOMES-162.pdf

