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Level 0

The project aims to interpret the theme of the winery not only as a place of
production, but to involve the guest in an all-encompassing experience. In
addition to the work and representation spaces, there is a welcome and
reception area, also for overnight stays.
It was decided to act already from the access, from the rst perception: in
the entrance to the property there is no direct vision of the vines, until you
meet a long partition that breaks in half and leaves room for a large square
on which the view opens. Our winery acts as a door to the vineyards, in
every sense.

Level -1

Positioning itself against the ground to have the underground storage and
wine aging spaces for thermo-hygrometric conditions not totally depen
dent on the systems.
The structure can be seen as tripartite: if in the center we nd the panoramoc plate, in the northern part the real winery develops, in its various
reception and representation parts, as well as those for sales and work; to
the south we nd the receptive part, where you can stay overnight and take
care of yourself.
The concrete baes, on the other hand, are covered with local stone, with
the intention of possibly reusing part of the inert material of the excava
tions, cut into strips and positioned in vertical courses. It was thought that
this inert material would be recoverable - at least in part - from the scraps
and subtractions carried out with the excavations. Additional material, both
stone and earth, is used for the creation to the south, to close the- buil
ding-dam, with terraces, to form an intimate open space, connected with
the receptive part.

Level -2

In addition to the best positioning in the ground with respect to the sun,
the vineyards and the orography, the investment in working "with the
ground for the ground" was also considered: the excavation for the underground part is an important investment, but one that we nd sensible for
the benets that this entails for the greater independence from systems,
but also for the fact that we have tried to reuse every part involved for the
well-being and balance of the system we have joined.

O projeto tem por objectivo de interpretar a adega não apenas como um
local de produção, mas de imergir o visitante em uma experiência abran
gente. Além dos espaços de trabalho e representação existe uma zona de
acolhimento, também para alojamento.
Decidiu-se agir já desde o acesso, ofecer uma primeira percepção: à entrada
da quinta não se tem vista direta para as vinhas, enquanto nao chega a uma
longo septo que dividido no meio, deixa espaço para uma grande praça
sobre a qual se abre a vista. A nossa adega funciona assim como uma porta
para a vinha, em todos os sentidos.
A adega, colocada em paredes para ter os espaços de armazenamento e
envelhecimento hipogeados para obter condições termo-higrométricas
que nao depende totalmente das instalações , criam de uma barragem:
contenção do solo com dois septos longos, que dentro deles dar espaço
para as várias partes e funções.
A estrutura é desenvolvida em três áreas: no centro encontramos o prato
Mirador; no Norte desenvolve a verdadeira adega, nas suas várias partes de
recepção, representação, bem como as de vendas e trabalho; no Sul encon tramos a parte receptiva, onde você pode passar a noite e cuidar de si
mesmo.
Os sete recipientes, em betão, são em vez coberto com pedra local, pensan do em reutilizar, possivelmente, parte do material inerte das escavações,
cortado em tiras e posicionado em percursos verticais. Pensava-se que este
material inerte seria recuperável, pelo menos em parte, a partir de resíduos
e subtrações e ettuati com escavações. Além disso material, tanto lítico e
terra, é usado para a criação no Sul, para fechar a construção-barragem,
com terraços, para formar um Hortus conclusus, conectado com a parte
receptivo. Além do melhor posicionamento no solo em comparação com o
sol, os vinhedos e a orograa, houve também o investimento em trabalhar
"com o solo para o solo": a escavação para a parte subterrânea é um investi mento importante, mas que consideramos sensatos os benefícios que isso
implica para uma maior independência em relação aos implantes, mas
também pelo facto de termos tentado reutilizar todas as partes postas em
jogo para o bem-estar e o equilíbrio do sistema de que zemos parte.
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The ideas and suggestions for the development of the project have
the most disparate roots: they refer both to tradition and to
masters of the twentieth century, both local and very distant experiences.
Both the cellar and the accommodation area are developed around
a courtyard, as a work environment but also for meeting and socia lizing; in both cases one side is open to the view of the vineyard. To
characterize these spaces, an updated revival of the Terranova
plaster was thought up, a technique in the twentieth century, in
which the plaster is directly pigmented, thus without the need for
additional color nishes. The chosen color, a shade of pink poised
between warm and cold tones depending on the solar radiation,
not bright but bright enough, seems to be so daring; in reality it
turns out to be a very thoughtful choice through several factors of
inuence: the often reckless and uncritical use of the various
shades of pink in the villas of the Costa Smeralda is resumed, it is
analyzed through the Barraganian lter of characteristic enrich
ment through a poor material like plaster, and nally the most
suitable shade is chosen by communicating with the context in
which it is used. If, in fact, dierent shades that recall wine are often
proposed in other winery, in this case it was decided to focus on
waste material (which in recent times has instead been re-evaluated as a cosmetic product and for wellness treatments), made by
grape leftovers.

As idéias e sugestões para o desenvolvimento do projeto têm as
raízes mais variadas: refere-se aos elementos típicos da tradição, os
mestres do século XX e experiências longe. Tanto a adega quanto a
área de recepção se desenvolvem em torno de um pátio, como um
ambiente de trabalho, mas também uma reunião e socialização;
em ambos os casos, um lado está aberto para a vista da vinha. Para
caracterizar estes espaços fulcro tem sido pensado para um rena
scimento atualizado do emplasto Terranova, técnica no século XX,
em que o emplasto é directamente pigmentado, sem necessidade
de outros acabamentos cromáticos.
A cor escolhida, um tom de rosa em equilíbrio entre tons quentes e
frios, dependendo da radiação solar, não brilhante, mas luminoso
suciente parece ousar tanto; na realidade, acaba por ser muito
ponderada escolha através de vários fatores de inuência: ele
retoma o uso muitas vezes imprudente e sem escrúpulos dos vários
tons de rosa nas villas da Costa Smeralda, é analisado através do
barraganian enriquecimento característica ltro através de um
material pobre, como gesso, e nalmente você escolhe o tom mais
adequado dialogando com o contexto em que você usá-lo. Se
muitas vezes de fato são propostas em tons adegas díspares que
lembram o vinho, neste caso, decidiu-se se concentrar na matéria
de resíduos (que nos últimos tempos é em vez reavaliada como um
produto cosmético e para tratamentos de bem-estar), ou seja, a
borras de vinho.
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