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CENTRUL MAST REALIZAT DE FUNDA}IA cultural` [i social` cu
acela[i nume este un complex care nu se încadreaz` în tipologiile
func]ionale conven]ionale, îndeplinind atât din punct de vedere fizic,
cât [i conceptual un rol de spa]iu de întâlnire între publicul urban [i
angaja]ii companiei. Funda]ia MAST este o institu]ie cultural` [i filantropic` pentru care arta, tehnologia [i inova]ia sunt c`i de dezvoltare
ale creativit`]ii [i spiritului antreprenorial, pentru a sus]ine cre[terea
economic` [i social` a comunit`]ii. Proiectul biroului Labics a câ[tigat
concursul de arhitectur` care cerea, ca tem`, proiectarea unor cl`diri
cu diferite func]iuni în zona expus` c`tre strad` a campusului companiei: ace[tia au propus o cl`dire mono-volum care cuprinde toate
spa]iile impuse de programul complex de arhitectur` [i care mediaz`
totodat` rela]ia între ora[ [i campusul de birouri.
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Cl`direa are dou` fa]ade principale opuse prima adresat` publicului urban, a doua
îndreptat` spre interiorul campusului - [i
este traversat` de un parcurs pietonal care
interconecteaz` toate spa]iile importante. În
timp ce fa]ada c`tre strad` [i parcul råului
Reno este animat` de retrageri, console,
rampe pietonale, oglinzi de ap`, care se
extind spre spa]iul public ca un organism
viu gata de a capta vizitatorii, fa]ada opus`
p`streaz` rigoarea [i liniaritatea celorlalte
cl`diri din campus.
Func]iunile destinate angaja]ilor companiei
[i publicului larg se întrep`trund, facilitând
comunicarea între aceste dou` categorii de
utilizatori. La nivelul parterului sunt dispuse
cre[a pentru copiii angaja]ilor (cu o gr`din`
proprie), cantina, centrul de wellness [i
câteva spa]ii expozi]ionale; la etajul întâi se
afl` o cafenea deschis` publicului [i muzeul
companiei, iar etajul al doilea este ocupat
de centrul de training, foaierul [i sala-auditorium cu capacitatea de 400 de locuri.
Cl`direa cu func]iuni hibride se prezint` ca
un micro-ora[ destinat atât func]ion`rii
optime a companiei, cât [i organiz`rii de
evenimente cu invita]i din exterior.
Volumul principal, cel al s`lii de conferin]e
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de la etajul al doilea, iese în consol` în
fa]ada principal` [i se sus]ine pe o serie de
stâlpi cu în`l]imea a dou` niveluri [i
pozi]ionare aleatorie, reluând tema arborilor
din parcul spre care este orientat. Oglinda
de ap` de la baza stâlpilor m`re[te optic
în`l]imea acestora [i face referire la råul
Reno, un element important al geografiei
locale. Cele dou` rampe pietonale care aduc
vizitatorii direct la nivelul etajului întâi
ascund spa]iile destinate angaja]ilor de la
nivelul parterului [i genereaz` o alveol` de
primire deschis` c`tre strad`.
Volumele îndreptate spre strad` [i spre parc
sunt finisate cu vitraje-cortin` duble de
culori neutre, cu un strat transparent [i unul
serigrafiat, în timp ce fa]ada cre[ei este
dublat` de o serie de riflaje verticale colorate care func]ioneaz` ca un filtru vizual. La
nivelul pardoselii, fa]ada cre[ei are un ban-

dou continuu de ferestre f`r` riflaje, pentru
a permite copiilor s` priveasc` liber spre
exterior, în timp ce privirea din afar` este
mediat` de suprafa]a colorat` a lamelelor
verticale.
Suprafe]ele de perete-cortin` vitrat, dublate
sau nu de parasolare verticale, prind via]`
odat` cu l`sarea serii, când cl`direa se
transform` într-un uria[ corp de iluminat
urban, cu zone mate [i zone transparente
care permit privirii s` traverseze întregul
complex.
Deopotriv` ansamblu func]ional [i spa]iu de
reprezentare pentru imaginea public` a
companiei, centrul MAST creeaz` o dubl`
interfa]`, prezentând ora[ului realiz`rile
funda]iei [i în acela[i timp aducând activit`]ile complementare destinate angaja]ilor
în prim-plan, aproape de via]a animat` a
Bolognei.

FUNC}IUNILE DESTINATE ANGAJA}ILOR companiei
MAST [i publicului general se \ntrep`trund, facilitând
comunicarea \ntre diversele categorii de utilizatori [i
contribuind astfel la ritmul ora[ului.
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