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El projecte desenvolupa una escola de cuina amb restaurant propi. Es situa a 
la ciutat de Nova York, a Brooklyn, al barri de Boerum Hill. Ocupa una 
parcel·la entre dues mitgeres actualment buida a l’illa delimitada per 
Atlantic Avenue al nord, Pacific St. al sud, Boerum Place a l’est i Smith St. 
a l’oest. 
Atlantic Avenue és una avinguda que travessa tot el districte 2 de Brooklyn, i 
marca una clara divisió entre la zona de negocis i nous complexos comercials i 
el barri antic d’edificis de maó i petit comerç local que dóna una façana i 
activitat molt característiques a l’avinguda. 
La peculiaritat més destacable del solar és que es troba encarat amb la façana 
gegantina del centre penitenciari Brooklyn Detention House, de 10 plantes 
d’altura, que ocupa tota l’illa del davant. 
El projecte parteix d’aquest condicionant, del fet d’haver de reaccionar a la 
contundència i la duresa d’un edifici d’aquestes característiques. Així, es 
planteja respondre a la dualitat de condicions que es presenten: la cara nord, 
que mira a l’avinguda, al soroll del tràfic, a la façana de la presó... i la 
cara sud, que mira a l’interior de l’illa, el barri antic, als habitatges i al 
ritme de la vida quotidiana. 
L’estratègia és clara: abocar-se al sud, i protegir-se al nord. Es reforça 
revaloritzant el pati interior d’illa, fent-lo accessible i convertint-lo en 
un nou espai públic. Tota la planta baixa s’obre i es fa permeable, i 
proporciona un espai cobert on s’incorporen usos habituals a la ciutat, que 
s’adiuen amb la vida de barri i aporten riquesa al lloc per la seva naturalesa 
efímera. 
 
L’escola es desenvolupa en tres plantes, que s’organitzen a partir d’una 
estratificació del programa: la primera planta és la de preparació, on es duen 
a terme les classes teòriques i de demostració, la segona és la planta del 
pensament, on s’ubiquen la biblioteca i la sala d’actes, i la tercera la 
planta de creació, una planta-cuina on els estudiants reben la formació 
pràctica, es desenvolupen en les arts culinàries. 
 
La darrera planta de l’edifici és el restaurant, on es recupera el caràcter 
públic de la planta baixa, i també la seva condició permeable  sud-nord. Es 
recupera la transparència cap a l’avinguda principal, i s’obre una terrassa a 
sud que recrea la condició del jardí en planta baixa. Una coberta lleugera 
construïda mitjançant un sistema de malla espacial embolcalla el restaurant i 
la cuina, genera umbracle sobre la terrassa al sud, i vessa per la façana 
nord, retallant-la i agafant les cornises veïnes.   
Les façanes materialitzen aquesta dualitat generadora del projecte, amb una 
superfície cega al nord, que reinterpreta la textura del maó imperant a la 
zona antiga de Brooklyn, però adaptant-la a la construcció en sec. Es 
construeix mitjançant xapa plegada microperforada d’acer corten que agafa les 
línies horitzontals de la textura de juntes de l’obra de fàbrica. 
La façana sud, que es corba per donar aire a l’interior d’illa, busca la 
transparència, i es dissenya perquè proporcioni a l’edifici beneficis 
energètics. Mitjançant una doble pell de vidre que incorpora protecció solar i 
obertures practicables s’aconsegueix un funcionament bioclimàtic. 
 
El disseny de l’estructura respon a l’organització del programa, alternant 
plantes compartimentades i plantes lliures mitjançant bigues Vierendeel.. La 
fonamentació és a base de pilotatge a causa de la proximitat a l’aigua (és el 
sistema de fonamentació que s’aplica a tota la zona),  
El criteri constructiu és el d’adoptar els sistemes utilitzats a NY, 
construcció en sec, estructura metàl·lica, rapidesa d’execució. 



A nivell d’instal·lacions, la climatització funciona amb un sistema aigua-aire 
alimentat per bombes de calor geotèrmiques, ja que es tracta d’una energia 
eficient l’ús de  la qual s’està incorporant a la zona. 
La il·luminació s’ha dissenyat d’acord amb les necessitats del programa i 
pensant en la distribució d’elements en el fals sostre. 


