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“Learn by doing” Anonymous proverb

“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” (Aristotle, the Nichomachean Ethics)

”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Confucius)

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve  me and I learn.” (Benjamin Franklin)



CSAV Journal  2 0 2 1
             9 

                                                Itinerary of a vernacular voyage 2

Landscape                                                                       

                                                               
                                                                             
                           Vineyard                                    

                                                                                 Productio n
                                                                              
                                                                                       

                                                            rural ism                              
            

                                                        
D i g i t a L

              i m m a t e r i a l     a n d     m a t e r i a l HERITAGE
                                                                                                       Le  Corbusier 
intermediary use
                                               

             
  pictorial geographies       Grigorescu         

      
      

    R
itt
er

   
    

    
   

   
  h

 o
 r 

i z
   

 

Hands on
Live Studio

Learning by doing            
Sustainability
Downshifters

Craftsmanship
Authentic building techniques

Heritage restoration & conservation
Heritage research hub

Smart re-use
Livability

Schönberg Live Studio 2021*

* Școala de vară „Schönberg live-studio 2021” este un proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură și de Fundația Prințul de Wales.

* The „Schönberg live-studio 2021” Summer-school is a project supported by the Romanian Order of Architects through the Duty Stamp and by the Prince of Wales 
Foundation. 



CSAV Journal  2 0 2 1
             13 

Dossier 



CSAV Journal  2 0 2 1     
  14



CSAV Journal  2 0 2 1
             49 

A week at Dealu Frumos 
O săptămână la Dealu Frumos
 
Stud. Arch. Adelina BULIGA
”Ion Mincu” University of  Architecture and Urban Planning, Bucharest, IIIrd year

  

A summer school should not be missing from 
an Architecture student’s vacation. It brings 
one, through the practice of handicraft, closer 
to understanding the domain. The depth of the 
architecture is felt, as Juhani Pallasma mentions in 
his book - “The Eyes of the Skin” (which became 
my guide in writing these lines). What I have 
learned from both sources (the summer school and 
the book) is the fact that our senses are a helpful 
aid in memorizing what is around us.

Since it was my first camp, I wanted to experience 
something new and to add a new story to the 
narrative of my student life. The architecture of 
the village introduced us to the vernacular world 
from the very beginning. We arrived and waited 
near the Fortress, where we were shown the 
accommodation and the household where we were 
to work. From the very first moment we arrived, 
we were taken into the past by the appearance of 
the buildings and the tinkerers who were haggling 
in the center of the village.

O școală de vară trebuie să fie nelipsită 
din vacanța unui student la Arhitectură.  
Aceasta te aduce, prin practica lucrului 
manual, mai aproape de înțelegerea ei. 
Profunzimea arhitecturii se simte, așa cum 
și menționează Juhani Pallasma în cartea 
acestuia, „The eyes of the skin”, care mi-a 
devenit ghid în scrierea acestor rânduri. 
Ceea ce am învățat din ambele surse (atât 
școala de vară, cât și cartea) a fost faptul că 
simțurile noastre sunt un ajutor de nădejde 
în a memora ceea ce este în jurul nostru. 
    
Având în vedere că a fost prima tabăra 
pentru mine, mi-am dorit-o tocmai 
pentru a experimenta ceva nou și a încărca 
firul narativ al vieții mele de student cu 
o nouă povestioară. Arhitectura satului 
ne-a introdus în lumea vernaculară încă 
de la început. Am fost întâmpinați și 
așteptați lângă Cetate, de unde ne-au fost 
arătate locurile de cazare și gospodăria 
în care urma să lucrăm - ești din prima 
dus în trecut prin intermediul aspectului 
clădirilor și a căldărarilor care se tocmeau 
în centrul satului.  
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I was lucky enough to come across understanding, diverse 
and entertaining people. After we settled in our new 
home for the following week, we became acquainted and 
discovered where each of us came from. Although we did 
not know each other and we came from different regions, 
we found it easy to communicate. We spent working 
time, meal times, and the evenings together and this 
encouraged us to talk to each other. We had a program 
available, a program that always included teamwork - 
whether we did masonry or carpentry work, or helped to 
set the tables. The atmosphere was pleasant. Sometimes 
we were tired. Yet we took time in the evenings to have 
discussions and to interact through games at campfires 
or in meetings. So we easily grew attached to one another 
- it is  pleasing that some colleagues kept in touch even 
after the camp.

Time and space, two abstract, yet closely related, notions, 
made you present through the atmosphere created by 
the bright morning sun, the fresh and slightly cool air, 
as well as the view of all the greenery of the area. It was 
a pleasure to drink your coffee sitting on the bench next 
to the kitchen, with your teammates, before starting the 
work. Our work started, as work on any project begins, 
by analyzing what was already on the site. We then tried 
to reassemble the barn like a puzzle, from the pieces 
aligned on the brick wall.

The teachers always assisted and were at our disposal when 
we had doubts. Theory found its place in our activity 
through their interventions: a touch of mechanics when 
it came to the stretching or bending of the material; a 
reminder of the 1: 3 ratio of making mortar, as well as 
discussions about the usage of the barns.

Am avut norocul de a descoperi persoane înțelegătoare, 
diverse și distractive. Când ne-am cazat am făcut 
cunoștință unii cu alții, descoperind de unde provine 
fiecare. Deși necunoscuți și venind din diferite zone, 
comunicarea nu a fost un impediment. Munca, adunarea 
la masă și serile le petreceam împreună – acest lucru 
ne-a și încurajat să vorbim unii cu alții. Am avut un 
program la dispoziție, program care includea mereu 
munca în echipă - fie că lucram la zidărie, dulgherie sau 
ajutam la punerea meselor. Atmosfera a fost una plăcută. 
Mai intervenea câteodată oboseala. Cu toate acestea, 
ne făceam timp, seara, să realizăm focuri de tabără sau 
întrevederi, unde purtam discuții și interacționam prin 
jocuri. Astfel, ne-am atașat ușor unii de alții; frumos este 
faptul că sunt colegi care au păstrat legătura chiar și după 
terminarea taberei. 
       
Timpul și spațiul, două noțiuni abstracte, dar strâns 
legate una de celalaltă, inspirau prezență, atât prin 
atmosfera creată de soarele puternic al dimineții, aerul 
curat și ușor răcoros, cât și prin  priveliștea dată de toată 
verdeața zonei. Era o plăcere să-ți bei cafeaua stând 
pe băncuța de lângă bucătărie, alături de co-echipieri, 
înainte de a începe lucrul. Activitatea noastră a început, 
așa cum debutează munca la orice proiect, prin analiza a 
ceea ce era deja pe sit. Am încercat apoi să recompunem 
șura precum un puzzle, din piesele ce ședeau aliniate pe 
zidul  pe zidul din cărămidă.
   
Profesorii au fost mereu alături de noi și ne-au stat la 
dispoziție atunci când aveam nelămuriri, teoria fiind 
necesară activității, prin intervențiile acestora: puțină 
mecanică atunci când venea vorba de întinderea sau 
încovoierea materialului; repetarea raportului de 1:3 al 
realizării mortarului, precum și discuții despre modul de 
funcționare a șurilor.    
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Fig. 01. Scenă de lucru în șură. Foto: Adelina Buliga.
                Barn working scene. Photo: Adelina Buliga. 
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Fig. 02. Perspectivă interioară mobilată a machetei de studiu a șurii. Foto: Adelina Buliga.
                Interior furnished perspective of the barn study model. Photo: Adelina Buliga. 
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Fig. 03. Compoziție cu unelte pentru dulgherie. Foto: Adelina Buliga.
                Composition with carpentry tools. Photo: Adelina Buliga. 
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The cold air in the church spaces, the sober light, the dark 
colors, the sound of the planks creaking at every step, 
were all provided by the materiality of the construction 
and by the way in which time marked the space. This was 
the place where the guest speakers made us aware of the 
importance of the site’s history. They told us, during the 
meetings in the church of the fortress, the story of the 
village, of how the Transylvanian Saxons had influenced 
its creation and the local culture, and they emphasized 
how important it was to keep in touch with the past. I 
understood that we can form a bridge between the past 
and the future through the decisions we make in the 
present.

The village is small, but well organized: there are several 
streets marked on both sides by neatly lined houses, 
which start from the center - the seat of the fortress -, 
making it easy to perceive.

If we look at a smaller scale, something else comes to 
mind: how the plan of the existing type of household has 
been imprinted in our memory. From the church towers, 
we could easily notice that each household seemed to 
have the same conformation, with small differences 
imposed by the house owners. You could see from the 
architecture of the area how united the community 
was. The exterior architecture seems to represent the 
cheerful and proud character of the people, through the 
expressiveness of the main facades with playful windows 
painted in vivid colors (which I have associated with 
the smiles and happiness of the people in the village). 
Yet the unknown beyond the high and imposing gates 
emphasizes inwardness, the care for one’s family and 
one’s own land through the arrangement of houses 
and outbuildings around the central space. Genuine 
emotions, given the human nature to which we belong, 
made their presence felt. 

Aerul rece din încăperile bisericii, lumina sobră, 
cromatica închisă, sunetul scândurilor care scârțâiau 
la fiecare pas, toate au fost oferite de materialitatea 
construcției și de modul în care timpul a marcat spațiul. 
Acesta a fost locul în care invitații ne-au făcut conștienți 
de importanța istoricului locului, relatându-ne, în cadrul 
întâlnirilor din biserica cetății, povestea satului, cum au 
influențat sașii crearea acestuia, cultura locală, precum și 
cât de important este să menții legătura cu trecutul. Am 
înțeles că se formează o punte între trecut și viitor prin 
deciziile pe care le luăm în prezent.   
 

De asemenea, satul nu este unul de dimensiuni mari, 
dar este bine organizat - există câteva străzi marcate de 
o parte și de alta de case ordonat înșiruite, care pleacă 
din centru (locaș al cetății), făcându-l ușor de perceput. 
 
Dacă privim la o scară mai mică, un alt lucru de 
menționat ar fi întipărirea în memorie a planului 
tipului de gospodărie existent. Din turnurile bisericii 
am putut observa ușor faptul că fiecare gospodărie părea 
să aibă aceeași conformație, cu mici diferențe impuse de 
stăpânii locașului. Se vede din arhitectura zonei cât de 
unită era comunitatea. Arhitectura exterioară pare să 
reprezinte caracterul vesel și  semeț al oamenilor, datorită 
expresivității fațadelor principale, ce dețin acele ferestre 
jucăușe vopsite în culori vii (lucru pe care l-am asociat 
cu zâmbetele și fericirea oamenilor din sat). Totuși, 
necunoscutul de peste porțile înalte și impunătoare 
pune accent pe o interiorizare din care reiese grija pentru 
familie și propriul pământ, prin accentuarea modului 
de dispunere a caselor și anexelor în jurul spațiului 
central. Emoțiile, având în vedere natura umană de care 
aparținem, și-au făcut simțită prezența, de altfel, firească. 
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We were entertained and challenged by the method of 
throwing mortar. Our patience was tested by the choice 
of masonry stone and its carving into wall filling as well 
as by the making of wooden nails, and great was the joy 
of those who succeeded - after tens of minutes or even 
hours – in making a perfectly carved nail.

This is how architecture is learned: through living in 
that environment and sharing your emotions with 
the space you experience. Space begins to give you its 
energy, which attracts and emancipates, from yourself, 
your own perceptions and thoughts. Thus, you arrive at 
the formulation of a new concept or a reinterpretation 
of construction. Space tells you how it wants to be 
perceived if you are capable of listening to it. In order 
to become architects who reach an awareness of what 
restoration means, it is necessary to perceive what is 
around us with our own bodies. Only then does the 
perceived information become the thought or idea that 
perhaps one day will become fact.

Finally, I am glad to say that I have built a new landmark 
on my emotional map and that I have fully benefited 
from this week in my student life. I highly recommend 
such an experience to any budding architect.

Ne-a distrat și pus în dificultate modul de aruncare a 
mortarului. Ne-au pus la încercare răbdarea alegerea 
pietrei de zidărie și cioplirea ei, pentru a deveni plombă 
pentru perete, precum și realizarea cuielor de lemn; mare 
a fost bucuria celor care au reușit, după zeci de minute 
sau ore, să realizeze un cui perfect cioplit. 

Astfel se învață arhitectura – trăind în mediul respectiv și 
reușind să împărtășești emoțiile cu spațiul. Acesta începe 
să-ți ofere propria energie, care atrage și eliberează din 
tine însuți propriile percepții și gânduri. Astfel, ajungi să 
formulezi o reinterretare a unei construcții –  îți spune 
spațiul cum vrea să fie, dacă reușești să-l asculți. Pentru a 
ajunge ca arhitecți la o conștientizare a ceea ce înseamnă 
restaurarea, este necesar să percepem ceea ce este în jurul 
nostru cu propriul corp. Abia apoi, informația percepută 
ajunge să se transforme în gândul sau ideea care, poate, va 
deveni cândva faptă. 
   

În final, mă bucur să pot spune că am zidit un punct de 
reper în plus pe harta mea afectivă, și că o săptămână din 
viața mea de student a fost valorificată, recomandând 
oricărui arhitect în devenire o astfel de experiență. 

Fig. 04-05. Desene de îmbinări din lemn. Autor: Adelina Buliga.
        Wooden elements joint drawings. Author: Adelina Buliga. 
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Fig. 06. Compoziție artistică cu piese din lemn. Foto: Adelina Buliga.
                Art composition with wooden elements. Photo: Adelina Buliga. 
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