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Rusztikus és korszerű
Mas Rodó Borászat, Mediona, Spanyolország
Nyáry Erika
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2010/5-ös lapszámunkban figyelemfelkeltô célzattal
felvázolt „Észak-spanyolországi bortúra” programjához csatlakoztatható Norman Foster Ribera del Duero
borvidéken található termelőüzeme (ALAPRAJZ 2011/1:
Újabb sztárépítész alkotta borászat) vagy a Barozzi-Veiga
építészpáros borminősítő intézete (ALAPRAJZ 2011/5: Szavatolt értékek) éppúgy, mint az alábbiakban bemutatásra
kerülő kis katalán borászat is.
A Barcelonától 66 km-re található, kis, (alig 2500 lakosú)  település a XI. századig visszanyúló épített örökséggel rendelkezik, és csodálatos táj övezi. Itt, egy XVIII. századi majorsági épülethez csatlakozó, 70-es években hozzátoldott
gazdasági egység átalakítására vonatkozott a fiatal nemzetközi építésziroda első borászati témájú megbízása. Az

a.) Helyszínrajz
1.) A látogatót tradicionális kőépületek rusztikus
látványa fogadja
2.) A kortárs épületrészek a környező tájra nyitnak

1980-as születésű katalán-bosnyák építészpáros sikere a
helyi adottságok tekintetében kiegyensúlyozott párbeszédben rejlik.
A természetben fogódzót keresve választották az első ránézésre skizofrénnek ható, rikítózöld színárnyalatot, mel�lyel a szőlőföldek tavaszi hangulatát csempészték a borászat belső tereibe, ugyanakkor a környező tájra stratégiai
jelentőségű nézőpontokból, nyitott és zárt kilátóhelyisé-
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geket szerkesztettek. A meglévő épületek rusztikus kőfalai-hoz meleg tónusú fa-, és az őszi tájat idéző, nemes-rozsda felületű cortenacél burkolatot alkalmaztak. Az építészeti
koncepció kétszínű dobozok formájában ölt testet, melyek
kapcsolatot teremtenek a kint és bent, az épített és a természetes környezet között.
A hagyományos kőfalak ideális hőmérsékleti és páratartalmi feltételeket teremtenek a bortermeléshez, az átszellőztetett többrétegű homlokzat pedig alkalmas a must erjedés kontrolálására és az energiafogyasztás mérséklésére.
A projektet számos hazai és nemzetközi szaksajtóban is bemutatták, és rangos elismerést szerzett faanyagot alkalmazó épületek kategóriájában. Sikere újabb borászati megbízást is hozott tervezőinek, mely több termelőcsarnok
enteriőrjének kialakítására vonatkozott immár a low-cost
jegyében, míg jelenleg egy a borkultúrát népszerűsítő központon dolgoznak, mely szintén műemléki környezetbe
történő beavatkozásnak tekinthető. A téma specialistáiként
konferenciákon osztják meg tapasztalataikat.

b.) Axonometria
3.) A tavaszi, üdezöld szőlőlevél Pantone színskála szerinti megfelelője
4.) A borkóstolás élményét az ültetvényekre nyíló káprázatos
panoráma gazdagítja
5.) A bortemelés folyamatára zavartalan rálátást tesznek
lehetővé a kétszintmagas üzemi helyiségek
6.) A high-tech gépészet és a steril laboratóriumi feltételek mellett
is felvillan a nosztalgia
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c-d.) Déli homlokzat és hosszmetszet
7.) A szőlőszállító teherautókat a modernizált üzemhez szines keretként csatlakozó, fedett előtér fogadja
8.) A régi épületegységek közt boltívek keretezik a pompás kilátást
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e-f.) Nyugati homlokzat és keresztmetszet
9-10.) A kőfalazatokhoz remekül
illenek az építészek által tervezett
cortenacél részletek
11.) Régi és új egységek harmónikus
kompozíciójaként tárul elénk a
borászat látképe a távolból
12.) A korszerűsített üzemi épületrész letisztult homlokzatát faburkolattal alakították ki
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g-h.) Eltérő szinti alaprajzok
13-15.) Az épített örökség és
a környező táj hangsúlyos
elemként van jelen a kompozícióban

Építésziroda:
SALA FERUSIC Architects
Vezetőtervező: Carles Sala
Fotók: Sala Ferusic Építésziroda,
Mas Rodó Borászat

