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Vernacular architecture   

Text written by Kengo KUMA for CSAV Journal, October 2017

I  consider that “vernacular architecture” is about architecture where the relationship between people and materials is happily 
connected. I say so because buildings are made of materials and the materials had to been found and obtained near the site 
where the building would stand. Under such restriction, human beings and materials used to keep their conversations, which 
resulted in the architecture. 

In the 20th century however, humans and materials were separated. Materials became available everywhere, and buildings 
all over the world began to be built with concrete and steel, which led to an ending of the good relation between people and 
matters. 

Books on vernacular architecture had been written already in the 20th Century, but the arguments there were mostly about 
forms or styles, and discussions about materials were totally absent. 

I would say that the most important “forgotten” material is wood. Wooden materials are born and rooted to the place. 
Furthermore, wood is so easy to work on that human beings have made their nests – the architecture – with wood since ancient 
times. 

Professor Yoshichika Uchida, my most honored teacher from university, is the key figure who contributed to revive wooden 
buildings in Japan. Professor Uchida used to say habitually that as for the wooden structure, Romania and Japan would build the 
best ones. His theory is based on the existence of Carpathian Mountains and the Black Sea in Romania, and the Pacific Ocean 
in Japan. According to Professor Uchida, these topographical features functioned as barriers protected their culture of wood, 
and Romania and Japan have been able to nurture technology to produce unique wooden constructions in their closed fields.

Since I heard Professor Uchida’s theory, I’ve always dreamt of the beauty and uniqueness of Romanian wood architecture. 
Now, the mission assigned to both of us is that, having been born in the countries of wood, we truly revive our wooden buildings 
and create a modern version of vernacular architecture, which is tailored to the speed and density of our time.
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Arhitectura vernaculară
                                                                                                                                                                                                                                          text scris de Kengo KUMA pentru CSAV Journal, Octombrie 2017 

Consider că „arhitectura vernaculară” reprezintă arhitectura în care relația între oameni și materialitate este una fericită. 
Spun asta deoarece clădirile sunt făcute din materiale de construcții, iar materialele trebuiau căutate și extrase din apropierea 
șantierului. Sub asemenea constrângeri, oamenii și materialitatea dialogau, ceea ce a generat arhitectura.

Cu toate acestea, în secolul al XX-lea, oamenii și materialitatea sunt separate. Materiale de construcții sunt disponibile 
oriunde, iar clădirile din toată lumea au început să fie construite din beton și oțel, ceea ce a condus la un final al bunei relații între 
oameni și materialitate. 

Cărți pe tema arhitecturii vernaculare au fost scrise deja în secolul al XX-lea, dar argumentele acolo au fost în mare parte 
despre forme sau stiluri, și discuțiile despre materiale erau total absente. 
Aș spune că cel mai important material „uitat” este lemnul. Materialele cu lemn / din lemn sunt născute și înrădăcinate la fața 
locului. Mai departe, lemnul este atât de ușor de prelucrat, încât oamenii și-au făcut cuiburile – arhitectura – cu lemn din timpuri 
antice. 

Profesorul Yoshichika Uchida, mentorul meu cel mai onorat din universitate, este figura cheie care contribuia la revigorarea 
clădirilor din lemn în Japonia. Profesorul Uchida obișnuia să spună că în ceea ce privește structura din lemn, România și Japonia 
le-ar construi pe cele mai bune. Teoria sa se bazează pe existența Munților Carpați și pe Marea Neagră în România și Oceanul 
Pacific. Conform celor spuse de profesorul Uchida, aceste caracteristici topografice care funcționau ca bariere își protejau 
cultura lemnului, iar România și japonia au putut astfel să-și „îngrijească” tehnologia de a produce construcții unice în arealul 
lor închis. 

De când am auzit teoria profesorului Uchida, întotdeauna am visat la frumusețea și unicitatea arhitecturii din lemn din 
România. Acum, misiunea acordată amândorura (arhitecți japonezi și arhitecți români), năascuți fiind în țări ale lemnului, să 
revigorăm cu adevărat clădirile noastre din lemn și să creem o versiune modernă a arhitecturii vernaculare, adaptată / pliată / 
adecvată vitezei și densității timpurilor noastre. 
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Patrimoniu tehnic vernacular                                                                                                                                                                                                                                          

coș de îngroșat
coș de tras de păr
fântână cu cai
jug pentru potcovit și stănoagă
piuă pentru lână (stofă)
moară de vânt
moară de apă
teasc de stors ceara
teasc pentru ulei
teasc pentru must
teasc pentru vin
teascul Meschendorf
oloiniță
șteamp aurifer
vâltoare

                                                                                                                                                                                                                                                    ”De Re Metallica”, Georgius Agricola, 1555

Ideea acestui număr al CSAV Journal a apărut în timpul workshop-ului internațional VVITA Erasmus + 2018, odată cu vizita într-un 
vechi sat de pescari din Peninsula Lofoten, Norvegia. (v. pag. 305).  

Este vorba despre un sit de patrimoniu vernacular de secol XIX, încă locuit, în care se poate observa o tipologie arhitecturală reprezentată 
de locuințe și ateliere de pescari sau de bărci din lemn, construcții parțial așezate deasupra malului stâncos al mării, pe stâlpi din lemn. Un 
loc aparte între aceste construcții îl ocupa un teasc de ulei de pește, cu toate mecanismele din metal și lemn încă funcționale. Se poate 
observa nu doar o tehnologie răspândită pe întreg teritoriul Europei și mai departe, dar și modul prin care patrimoniul tehnic rămâne 
un „reper mental” pentru mai multe comunități învecinate, loc de întâlnire și sistem ecologic, adaptat și noilor provocări climatice.  

Pe teritoriul României, astfel de sisteme paleotehnice rurale din perioada medievală sau de secol XIX sunt expuse în muzee ale satului 
sau au rămas in situ . Poate acest patrimoniu tehnic rămas in situ să devină un răspuns post-industrial la revitalizarea satelor României ?

Ediția CSAV Journal 2018 acoperă gama completă de lucrări academice care explorează situl rural și arhitectura vernaculară, între 
teorie și practică. Este vorba așadar despre o selecție de proiecte de atelier, școli de vară, lucrări de disertație, diplomă și cercetări 
doctorale pe subiectul arhitecturii vernaculare din anii universitari 2017 și 2018, realizate în Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, București, alături de articole semnate de specialiști și cercetători internaționali.

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator
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Vernacular technic heritage

The idea of this CSAV Journal edition appeared during the international workshop of VVITA Erasmus + 2018, while visiting an old 
fishermen village from the Lofoten Peninsula, Norway. (see page 305). 

It is a 19th century vernacular heritage site, still inhabited, where one can observe an architectural typology represented by wooden housing 
and fishermen or boat workshops, buildings partially arranged upon the cliffy seashore, on wooden piers. A special place among these 
dwellings is the fish oil press, with all the metal and wood mechanisms still working. One can observe not only a technology spread all over 
the territory of Europe and beyond, but also the way in which the technical heritage remains a ”mental landmark” for many neighbouring 
communities, a place for gathering and an ecological system, adapted also to the new climate challenges.  

On Romanian territory, such rural paleotechnical systems dating back from the Medieval Age or 19th Century are exhibited in village 
museums or are still ”in site”. Can this ”in site” technical heritage become a post-industrial answer to the revitalisation of Romanian villages ? 

The 2018 CSAV Journal edition covers the entire range of academic papers exploring the rural site and vernacular architecture, between 
theory and practice. Therefore it is about a selection of the 2017-2018 studio projects, summer schools, dissertation papers, diploma and 
doctoral research on the topic of vernacular architecture, created in or in the frame of the ”Ion Mincu” University of Architecture and 
Urbanism,  accompanied by articles signed by specialists or international researchers. 
 

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator
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Valea Arieșului
Arieș Valley
stud. arch. Adina DOBROTĂ -  - dissertation paper extract, July 2017
„Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest 
coordinated by Professor Dr. Arch.  Ana Maria ZAHARIADE, UAUIM

adinadobrota21@gmail.com 

Keywords: community, rural, tradition, culture, creative tourism, rural revitalisation 

Argument

„Adică cum ai tu în față un sat vechi, [...] de ce spui 
tu că e vechi ?!! Ce înseamnă asta vechi ?! Noi avem 
loturile noastre cam de treizeci de ani, asta înseamnă 
la tine vechime ? Văzuși tu că trecură sutele de ani peste 
noi și lumea se schimbă și numai noi rămăsesem în 
urmă la plugul de lemn ? Unde văzuși tu sat vechi ?” 

(Marin Preda, „Moromeții”)

Aer curat. Natură. Trai simplu. Tihnă. Loc 
al tradițiilor. Wi-Fi. Eficiență energetică. 
Educație alternativă. Satul românesc se schimbă.

În lumea occidentală, revoluția industrială larg 
răspândită a reprezentat prima transformare 
semnificativă a spațiului rural. Fabricile orașelor 
reduc semnificativ numărul de oameni tineri 
de la țară, iar modernizarea utilajelor agricole 
schimbă modul de producție și relațiile 
dintre familii. În secolul XX, răspândirea 

Statement

”What do you mean when you say you’re 
looking at an ancient village, […] why 
are you calling it ancient? What does that 
mean, ancient? We have our plots for about 
thirty years, it that what ancient means to 
you? Did you see that hundreds of years have 
passed over us and the world is changing 
and we were the only ones left behind by the 
wooden plow? Where have you seen ancient 
village?”

(Marin Preda, ”Moromeții”)

Fresh air. Nature. Living simple. Quiet. 
Place of tradition. Wi-Fi. Energetic 
efficiency. Alternative education. The 
Romanian village is changing.

In the Western world, the Industrial 
Revolution widely spread meant the 
first significant transformation of 
the rural space. Factories of cities 
significantly reduce the number of 
young people from the countryside, 
and the modernisation of agrarian 
tools change the production and family 
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automobilului personal și migrația masivă către oraș 
(sau transformarea satelor în orașe) afectează chiar și 
organizarea satelor, loturile cele mai bune devenind 
cele de pe care se poate pleca cel mai ușor spre oraș. 
Cel mai recent val de transformări, specific secolului 
XXI, este reprezentat până acum de o democratizare a 
acestor spații prin accesul liber și instant la informație. 
În ciuda acestor schimbări, vom vedea în următoarele 
pagini că reprezentările dominante ale satului sunt 
coerente în folosirea acelorași clișee de-a lungul istoriei, 
probabil și din cauză că au fost realizate mereu la oraș.

România este, desigur, altfel. Formată dintr-un 
conglomerat de state premoderne până au dispărut 
ultimele state premoderne, istoria satului se confundă 
până târziu cu istoria locuirii în acest teritoriu deoarece 
spațiul urban era aproape inexistent. După ce apare, găsim 
și primele reprezentări ale unui idilic care chiar și astăzi 
transformă pauperitatea, sănătatea și educația precare 
sau lipsa serviciilor într-o simplitate romantică. Desigur, 
nu toate satele românești au fost definite de sărăcie – a 
fost nevoie de perioada comunistă pentru a ajunge în 
acest punct. Asumându-și o politică de reducere treptată 
a spațiului rural, partidul unic a eșuat, însă a reușit să 
introducă aproape peste noapte elemente care au produs 
schimbări radicale, pozitive sau negative: infrastructură 
de transport și comunicații, utilaje agricole dar și o nouă 
formă de organizare a producției, educație de bază.

În România (dar cu siguranță și în alte locuri), 
întâlnirea specifică secolului XXI dintre globalizare, 
postindustrialism și tradiții a dus la dezvoltarea rusticului. 
Cu siguranță că există excepții notabile, însă uitându-ne în 
zone non-turistice la locuința țăranului de rând, modelul 
de succes care a reușit să construiască ceva nou în sat, 
adăugând la patrimoniul cultural existent, se orientează 
spre anumite obiecte-simbol. Un foișor de lemn, un 
grătar de cărămidă exterior sau un șemineu (toate, 
desigur, rustice) reprezintă materializarea unui simptom 
global al capitalismului târziu: consumul non-necesar.

Prin această lucrare, propun o alternativă la modelul 
dominant existent – o simbioză armonioasă între 
globalizare și tradiții. Satul reprezintă mai mult decât 

relationships. In the XXth Century the spread of 
the personal automobile and the massive migration 
towards the city (or the transformation of villages 
into cities) affects even the organisation of villages, 
the best plots becoming those than can facilitate the 
leave towards the city. 

The most recent wave of transformations specific 
of the 21st Century is represented until now by a 
democratisation of these spaces through free and 
instant acces to information. Despite these changes, 
we will see in the following pages that the dominant 
representations of the village are coherent in using 
the same clichees along history, probably also because 
they were always designed in the city. 

Romania is, of course, different. Formed out of 
a mixture of premodern states until the last ones 
dissapeared, the history of the village intermingles 
until later with the history of dwelling in this territory 
because the urban space was almost inexistent. After 
it appears, we also find the first representations of 
an idyllic that even today transforms poverty, health 
and precarious education or the lack of services in 
a romantic simplicity. Of course, not all Romanian 
villages have been defined by poverty - it took the 
Communist age to get to this point. Assuming a 
policy of gradual reduction of the rural space, the 
unique party failed, yet it succeded to introduce 
almost over night elements that generated radical 
changes, positive and negative ones: transport and 
communication infrastructure, agrarian tools, but 
also a new organisation form of production, basic 
education. 

In Romania (but certainly in other places too), 
the meeting specific for the 21st Century between 
globalisation, postindustrialism and traditions lead 
to the development of the rustic (bucolic). Certainly 
that there are also notable exceptions, yet looking 
at the non-touristic areas to the ordinary peasant 
dwelling, the success model that managed to build 
something new in the village, adding to the existing 
cultural heritage, orients itself towards certain 
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atributele pe care le-am enumerat la începutul acestui 
argument, așadar primul pas este înțelegerea elementelor 
specifice care dau unicitatea locului în care intervenim 
(sociale, economice, naturale) și alegerea celor mai 
valoroase. Acestea trebuie apoi scoase în evidență și aduse 
la zi pentru a fi atractive pentru turiști, care sunt interesați 
mai mult de un consum simbolic confortabil, relaxant și 
distractiv decât de un istoricism aspru. În același timp, 
lucrul cu localnicii garantează păstrarea autenticității, 
chiar dacă contextul este modificat. Intervenția 
arhitecturală urmărește aceeași logică: construim după, 
însă intervenim cu tehnici și materiale moderne, străine 
satului unde este cazul. Obiectivul este un demers 
sincer, care să mulțumească localnicii și turiștii – nici 
unii, nici alții, nu își doresc muzeificarea spațiului rural.

Prolog

Mediul rural trece, în prezent, printr-o perioadă de 
tranziție, cu două contexte extreme de raportare: 
dezvoltarea mediului rural aflat, în principal, la 
periferia centrelor urbane, care conduce către o 
omogenizare și o creștere scăpată de sub control 
(definită prin conceptul de ,,rurbanism”, utilizat de 
Heidi Pretterhofer) și stagnarea spațiului rural într-o 
proiecție socială idealizată, alcătuită din clișeele unui 
stil de viață tradițional în cadrul unui ,,paradis pierdut”. 

symbol-objects. A wooden pavilion, an exterior 
brick grill or a fire-place (all, of course, rustical) 
represent the materialisation of a global system of 
late capitalism: the non-necessary consumption. 

Through this work, I propose an alternative to the 
existing dominant model - a harmonious symbiosis 
between globalisation and traditions. The village 
represents more than the attributes I have listed in 
the beginning of this statment, therefore the first 
step is the understanding of specific elements that 
give the unicity of the place in which we intervene 
(social, economic, natural) and the choice of 
the most valuable ones. These have to be then 
highlighted and updated in order to be attractive for 
tourists, which are interested more in a comfortable 
symbolic consumption, relaxing and fun, instead 
of a rough hystoricism. At the same time, working 
with the locals guarantees the preservation of 
authenticity, even though the context is modified. 
The architectural intervention follows the same logic: 
we build afterwards, yet we intervene with modern 
techniques and materials, alien for the village where 
it os the case. The objective is an honest undertaking, 
that can please both locals and tourists - neither 
some, nor others, do not wish for the museification 
of  the rural space. 

Prologue

Rural environment is currently undergoing a 
transition period with two extreme contexts: the 
development of the rural environment, situated 
mainly at the outskirts of urban centers, which leads 
to a homogenization and growth out of control 
(defined by the concept of “rurbanism” used by Heidi 
Pretterhofer) and the stagnation of rural space in an 
idealized social projection, made up from the clichés 
of a traditional lifestyle within a “lost paradise”.

The Romanian village is subjected to a process 
of degradation, loss of identity, weakening 
social relations within the community due to 
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Satul românesc este supus unui proces de degradare, de 
pierdere a identității, de slăbire a relațiilor sociale din 
cadrul comunității, datorate colectivizării, industrializării 
și urbanizării forțate. Îmbătrânirea populației, declinul 
demografic și sărăcia au contribuit la definirea unui 
teritoriu a cărui puritate și veșnicie specifice țăranului 
român nu mai există. Imaginea satului a fost înlocuită de 
perspective ce oscilează între idilă și prejudecată, nostalgie 
și dispreț, care contribuie la dispariția principalului 
element ce caracterizează satul – comunitatea. 

În acest context, numeroși arhitecți tratează în mod critic 
ruralitatea ca un domeniu experimental de explorare. 
Se definesc, astfel, noi perspective de abordare care 
contestă modul de construire actual. Deși revitalizarea 
este percepută ca un concept aplicat zonelor urbane, 
cu o concentrare pe regenerarea centrelor isorice și a 
zonelor industriale, regenerarea este la fel de importantă 
și pentru zonele rurale. Pentru a se produce o dezvoltare 
a satelor, este necesar ca revitalizarea să implice 
procese sociale, economice și referitoare la mediu. 

Astfel, apare necesitatea unor inițiative și strategii ce 
consideră arta și cultura un mijloc de creare, consolidare 
și îmbunătățire a spațiului rural, înțeles în totalitatea 
sa. Programele artistice și culturale oferă o educație 
despre contextul istoric și etnografic al unei comunități 
și oportunități de participare activă la viața acesteia. 
Spațiile artistice pot iniția o conversație despre artă, 
cultură, identitate și pot stabili o structură de evenimente 
și planuri care să garanteze că activitățile creative vor 
continua să se dezvolte. Prin această dezvoltare, se 
pot asigura locuri de muncă, alternative economice 
la ocupația de bază reprezentată de agricultură și un 
sentiment de apartenență. Toate aceste efecte contribuie 
în mod cert la evoluția în sens pozitiv a unei comunități.

 

collectivization, industrialization and forced 
urbanization. Population aging, demographic decline 
and poverty contributed to defining a territory whose 
purity and eternity specific to the Romanian peasant 
no longer exists. The image of the village has been 
replaced by perspectives that oscillate between idyll 
and bias, nostalgia and contempt, which contribute 
to the disappearance of the main element that 
characterizes the village - the community.

In this context, many architects are critically treating 
rurality as an experimental field of exploration. 
Thus, new perspectives of approach that defy the 
current construction method are defined. Although 
revitalization is perceived as a concept applied 
to urban areas, with focus on the regeneration of 
historic centers and industrial areas, regeneration 
is equally important for rural areas. In order for 
village development to take place, revitalization 
needs to involve social, economic and environmental 
processes.

Thus, there is a need for initiatives and strategies that 
consider art and culture to be a means of creating, 
consolidating and improving rural space, understood 
in its entirety. Artistic and cultural programs provide 
an education about the historical and ethnographic 
context of a community and opportunities for active 
participation in its life. Artistic spaces can initiate 
a conversation about art, culture, identity, and 
establish a structure of events and plans to ensure 
that creative activities continue to develop. Through 
this development, can be provided jobs, economic 
alternatives to the basic occupation of agriculture 
and a sense of belonging. All of these effects clearly 
contribute to the positive evolution of a community.
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1. Introducere

1.1 Plan de idei

1. Introducere

Lucrarea începe cu un capitol introductiv, ce prezintă 
pe scurt importanța studiului pentru lucrarea de 
diplomă în relație cu ceea s-a studiat până în prezent, 
în cercetările științifice și în arhitectură. De asemenea, 
se enunță metodologia de cercetare utilizată, se 
menționează stadiul la zi al bibliografiei, realizându-
se o raportare critică la aceasta și se sintetizează 
ipotezele de lucru. În final, capitolul definește 
noțiunile esențiale utilizate în argumentarea ideilor.

2. Spațiul rural în societatea contemporană

2.1 Problematica spațiului rural

Capitolul al doilea definește situația satului în 
perspectivă europeană și națională. Un sfert din 
populația Europei trăiește în mediul rural, România 
fiind țara cu cel mai mare procentaj al populației rurale 
din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, satul se 
află într-un continuu declin, din cauza îmbătrânirii 
populației, scăderii demografice și a săraciei, a 
lipsei de inițiative locale sau a inerției autorităților.

2.2 ,,Producerea” spațiului rural

În continuare, se aplică perspectiva lui Lefebvre asupra 
spațiului rural și se explică modul în care acesta este un 
spațiu social. Manifestările culturale regăsite în cadrul 
festivalurilor, ale mesteșugurilor, ale taberelor de creație 
se proiectează peste cadrul natural prin spații dispersate. 
Conform conceptului lefebvrian, aceste manifestări au 
schimbat spațiul convențional al mediului rural, încât nu mai 
există un simplu spațiu rural, ci mai degrabă o multiplicitate 
de spații sociale care se suprapun în aceeași arie geografică. 

1. Introduction
1.1 Plan of ideas

1. Introduction

The paper begins with an introductory chapter, which 
summarizes the importance of the study for the 
diploma thesis in relation to what has been studied 
so far in scientific research and architecture. It also 
sets out the methodology of the research used, the 
current stage of the bibliography, viewing it critically 
and the synthesis of the working hypotheses. Finally, 
the chapter defines the essential notions used in 
argumentation of ideas.

2. Rural space in contemporary society

2.1 The problematic of rural space

The second chapter defines the situation of the village 
in a European and national perspective. A quarter of 
Europe’s population lives in rural areas, Romania 
being the country with the highest percentage of rural 
population in the European Union. However, the 
village is continuously declining due to population 
aging, demographic decline and poverty, lack of 
local initiatives or to the inertia of authorities.

2.2 ,Making” rural space

Below is Lefebvre’s perspective on rural space and 
the explanation how it is a social space. The cultural 
manifestations found in festivals, crafts, creation 
camps are projected over the natural environment 
through dispersed spaces. According to the Lefebvrian 
concept, these manifestations have changed the 
conventional space of the rural environment, that 
there is no more a simple rural space, but rather a 
multiplicity of social spaces that overlap in the same 
geographical area. 
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3. Tradiția în mediul rural – Identitate și comunitate

În al treilea capitol se ilustrează legătura dintre mediu, 
loc și creativitate și se identifică acele caracteristici ale 
vieții rurale care contribuie la definirea culturii rurale. 
Deși definirea satului devine imposibilă în contextul 
contemporan, identitatea și comunitatea sunt cele 
două elemente care conturează imaginea acestuia. 

3.1 Identitatea prin prisma idilicului

Dacă memoria colectivă definește o comunitate prin 
raportarea la trecut, autenticitatea ridică problema 
păstrării culturii locale, mai ales în contextul dezvoltării 
tehnologice. Se analizează modul în care mediul rural 
recunoaşte valorile trecutului și transmite această 
cunoaștere, prin prisma idilicului. Ignorarea trecutului 
înseamnă un pas înapoi, deoarece ignoră cunoașterea.

3.2 Comunitatea prin prisma tradiției

Comunitatea se definește prin intermediul tradițiilor. 
De-a lungul timpului, tradiția a fost percepută 
în diverse moduri și a evoluat odată cu influența 
exteriorului – mediul urban. Se studiază, deci, modul 
în care comuntitatea rurală percepe tradiția și modul 
în care este definită și redefinită prin intermediul ei.

4. Revitalizare rurală

Al patrulea capitol explorează modalități de revitalizare 
rurală care implică turismul creativ, bazat pe exploatarea 
peisajului natural și al celui cultural, adică a tradițiilor, 
obiceiurilor și meșteșugurilor. Se subliniază rolul culturii 
și a tradiției în activarea unei comunități și se identifică 
în mod critic modul de intervenție prin studii de caz.

3. Tradition in the rural environment – Identity and 
community

The third chapter illustrates the link between the 
environment, place and creativity and identifies 
those characteristics of rural life that contribute to 
the definition of rural culture. Although defining 
the village becomes impossible in the contemporary 
context, identity and community are the two 
elements that shape its image. 

3.1 Identity from the viewpoint of idyllic

If collective memory defines a community by 
reference to the past, authenticity raises the issue of 
preserving local culture, especially in the context of 
technological development. It is analyzed how the 
rural environment acknowledges the values of the 
past and conveys this knowledge through the idyllic 
perspective. Ignoring the past is a step back because 
it ignores knowledge.

3.2 Community through the viewpoint of tradition

The community is defined through traditions. Over 
time, tradition has been perceived in various ways 
and has evolved along with the external influence - 
the urban environment. It is studied how the rural 
community perceives tradition and how it is defined 
and redefined through it.

4. Rural revitalization

The fourth chapter explores ways of rural 
revitalization which involve creative tourism, based 
on the exploration of the natural and cultural 
landscape, that is, traditions, customs and crafts. 
It emphasizes the role of culture and tradition in 
activating a community and critically identifies how 
to intervene through case studies.
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Fig. 1. Concept and references for the diploma project, by the author, arch. stud. Adina 
DOBROTĂ.  Concept și referințe pentru proiectul de diplomă, realizate de autor, stud. arh. Adina 
DOBROTĂ. 
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4.1 Problematica turismului rural

Declinul agriculturii și a altor ocupații specifice zonelor 
rurale a creat o nevoie de o diverisificare a afacerilor din 
mediul rural. Turismul și diversele forme de recreere 
contribuie la procesul dezvoltării integrate. Acest 
subcapitol analizează schimbările la nivelul tipurilor 
de recreere, apariția discursului sustenabil, rolul și 
influența comunității locale și conexiunile dintre 
local și global, cu accent pe posibilitățile dezvoltării 
mediului rural prin intermediul turismului creativ.

4.2 Cultura și tradiția ca resurse ale revitalizării 
rurale

Arta, cultura și patrimoniul sunt văzute nu numai ca 
posibilități de îmbunătățire a vieții, ci și ca o fundație pe 
care se poate clădi viitorul comunităților rurale. Astfel se 
studiază posibilitățile de valorificare și integrare a culturii 
în cadrul unei posibile dezvoltări ale satului, modul în care 
promovarea meșteșugurilor locale poate mări veniturile 
unei comunități rurale și poate reține populația în mediul 
rural. Principala metodă prin care se poate revitaliza 
un sat prin implicarea comunității este reprezentată 
de turismul creativ, concept care face parte dintr-o 
dezvoltare mai largă a turismului cultural și a noțiunii 
de revitalizare prin cultură (culture-led regeneration).  

4.3 Către o nouă ruralitate – Studii de caz

În acest subcapitol, se analizează diferitele moduri 
în care proiecte din România și Europa au influențat 
comunitățile rurale. Proiectele analizate pot constitui 
modele și nu rețete pentru dezvoltarea unor proiecte 
asemănătoare. Proiectele culturale implică un proces 
continuu care poate implica modificarea viziunii inițiale 
și poate schimba rezultatul final ce a fost preconizat.

4.1 The problematic of rural tourism

The decline of agriculture and other occupations 
specific to rural areas has created a need for 
diversification of rural businesses. Tourism and 
various forms of recreation contribute to the 
integrated development process. This subchapter 
analyzes the changes in the types of recreation, the 
emergence of sustainable discourse, the role and 
influence of the local community and the connections 
between local and global, with emphasis on the 
possibilities of developing the rural environment 
through creative tourism.

4.2 Culture and tradition as resources of rural 
revitalization

Art, culture and heritage are seen not only as 
opportunities for improving life but also as a 
foundation on which the future of rural communities 
can be built. Thus, the possibilities of capitalizing 
and integrating culture in the possible development 
of the village, the way in which the promotion 
of local crafts can increase the incomes of a rural 
community and can retain the population in rural 
areas is studied. The main method by which to 
revitalize a village through community involvement 
is represented by creative tourism, a concept that is 
part of a wider development of cultural tourism and 
culture-led regeneration).  

4.3. Towards a new rurality – case studies

This subchapter analyzes the different ways in which 
projects in Romania and Europe have influenced 
rural communities. The analyzed projects can be 
models and not recipes for the development of similar 
projects. Cultural projects involve a continuous 
process that may involve changing the initial vision 
and may change the end result that was expected.
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5. Valea Arieșului și potențialul de dezvoltare

Analiza situației existente din întreaga zonă a văii Arieșului 
arată că aceasta are potențialul de a dezvolta activități 
creative care să reprezinte baza unui turism creativ de-a 
lungul întregului traseu al Căii ferate înguste Abrud – 
Turda.  Reabilitarea acestui traseu prin intermediul unor 
funcțiuni creative ar reprezenta o alternativă de dezvoltare 
economică. Dinamica din cadrul comunității ar fi 
afectată în mod pozitiv, prin crearea de locuri de muncă, 
reducerea migrației rural – urban. O astfel de intervenție 
ar aduce în discuție si ar rezolva probleme la nivelul 
spațiului public, al colectivității si al mediului natural.

6. Concluzii – Tema de proiectare

Capitolul de concluzii încheie lucrarea prin 
extragerea și punctarea ideilor principale enunțate 
anterior și prin identificarea elementelor esențiale 
pentru proiectul de diplomă, după conturarea 
temei de proiectare în cadrul capitolului precedent.

1.2 Scopul și metoda de cercetare

Tema propusă reprezintă baza teoretică a proiectului 
de diplomă - dezvoltarea unui traseu turistic pe valea 
Arieșului, de-a lungul traseului mocăniței, al cărui punct 
principal îl reprezintă centrul creativ din satul Sălciua, 
județul Alba. Întreaga zonă ce se află pe cursul mijlociu 
al râului Arieș este o zonă cu puternice caracteristici 
culturale etnografice, legate de istoria comunității de 
mocani din satele Lupșa, Ocoliș, Poșaga și Sălciua, 
centrul de odinioară al mocănimii. Această comunitate 
este motivul pentru care calea ferată îngustă Abrud – 
Turda a primit denumirea de ,,mocăniță”. Principala 
conexiune socială, economică, turistică a satelor din 

5. Arieș Valley and the developing potential

The analysis of the existing situation in the whole 
area of the Arieș Valley shows that it has the potential 
to develop creative activities that will form the basis 
of creative tourism along the entire Abrud-Turda 
narrow-gauge railway train. Rehabilitating this route 
through creative functions would be an alternative 
to economic development. The dynamics within the 
community would be positively affected, by creating 
jobs, by reducing rural - urban migration. Such 
intervention would bring into question and solve 
problems at the level of public space, the community 
and the natural environment.

6. Conclusions – Design theme

The conclusion chapter finalizes the work by 
extracting and scoring the above-mentioned main 
ideas and by identifying the essential elements of 
the diploma project, after shaping the design theme 
within the previous chapter.

1.2. Purpose and research method

The proposed theme represents the theoretical 
grounds for the diploma project - the development of 
a touristic route on the Arieș Valley, along the route 
of Mocănița, whose main point is the creative center 
in the village of Sălciua, Alba County. The entire area 
on the middle course of the Arieş River is an area 
with strong ethnographic cultural features, linked to 
the history of the mocani community in the villages 
of Lupsa, Ocoliş, Poşaga and Sălciua, the former 
center of the mocani community. This community 
is why the narrow Abrud-Turda railway has been 
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zonă se făcea prin intermediul trenului pe cale ingustă. 
Însă, odată cu scoaterea din uz, s-au deteriorat relațiile 
din cadrul traseului și s-a pierdut identitatea si memoria 
locală. Reabilitarea acestui traseu prin intermediul 
unor funcțiuni creative ar reprezenta o alternativă de 
dezvoltare a satului și, prin extindere, a întregii zone. 

În acest sens, lucrarea de disertație iși dorește să 
definească spațiul rural contemporan, să determine 
conexiunile între spațiile creative si spațiul satului, 
să stabilească rolul pe care turismul creativ îl are 
în cadrul unei comunități rurale și posibilități de 
revitalizare și intervenție arhitecturală, cu referire la 
impactul social și economic pe care acestea îl generează.

Cercetarea este susținută prin analiza unor 
proiecte considerate importante pentru tema 
aleasă, urmărind impactul pe care acestea l-au avut 
asupra locului și a comunității în care s-au realizat.

1.3. Critica la zi a bibliografiei

Bibliografia aleasă tratează diferite aspecte ale 
subiectului propus, lucrările științifice și prezentările 
putând fi grupate în două direcții de cercetare.

Prima categorie se referă la problematica satului, 
identificând aspectele cheie ale mediului rural 
care vor reprezenta baza pentru conturarea 
atitudinii si posibilelor perspective de intervenție. 
(Halfacree, Keith, ,,Rural Space: Constructing a 
Three-Fold Architecture”, ,,Dincolo de oraș”).

A doua categorie de lucrări studiază influența tipurilor 
de turism asupra evoluției mediului rural și rolul 
valorificării tradiției, meșteșugurilor și folclorului în 
dezvoltarea comunităților rurale. ,,Developing and 
Revitalising Communities through Arts and Creativity: 
An International Literature Review and Inventory of 
Resources” (2009), ,, Tourism, Creativity and Development” 

called “Mocănița”. The main social, economic and 
tourist connection of the villages in the area was 
made by narrow-gauge railway train. However, along 
with taking it out of use, relations within the route 
deteriorated and local identity and memory were lost. 
Rehabilitating this route through creative functions 
would be an alternative development for the village 
and, by extension, the entire area. 

In this respect, the dissertation aims at defining the 
contemporary rural space, establishing connections 
between the creative spaces and the village space, 
establishing the role that creative tourism has in a 
rural community and possibilities for revitalization 
and architectural intervention, with reference to the 
social and economic impact they generate.

The research is supported by the analysis of some 
projects considered important for the chosen theme, 
following the impact they had on the place and the 
community in which they were made.

1.3. Current day critique of bibliography

The chosen bibliography treats different aspects of the 
proposed subject, scientific papers and presentations 
being grouped into two research directions.

The first category refers to village issues, identifying 
the key aspects of the rural environment that 
will be the basis for shaping the attitude and 
possible perspectives of intervention. (Halfacree, 
Keith, ,,Rural Space: Constructing a Three-Fold 
Architecture”, ,,Dincolo de oraș”).

The second category studies the influence different 
types of tourism have on the evolution of rural 
environment and the role of valorization of 
tradition, crafts and folklore in the development of 
rural communities. ,,Developing and Revitalizing 
Communities through Arts and Creativity: An 
International Literature Review and Inventory 
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(2007), ,,The Handbook of Rural Studies” (2006) sunt 
doar câteva dintre cercetările care desemnează principii 
esențiale pentru revitalizarea satului, bazate pe legătura 
dintre două elemente esențiale: turismul și tradiția.

1.4. Definirea termenilor

1.4.1. Comunitate rurală

COMUNITATE provine din latină – communitas (it. 
comunità) – și înseamnă: 1. Faptul de a fi comun mai 
multor lucruri sau ființe; posesiune în comun 2. Grup de 
oameni cu interese, credințe sau norme de viață comune; 
totalitatea locuitorilor unei localități, a unei țări. 1

RURAL provine din franceză – rural – și se referă 
la sat: (spre deosebire de urban) De la sat, sătesc. 2

În contextul unor limite incerte între spațiul urban și 
spațiul rural, ca urmare a unei dezvoltări economice rapide 
ce a dus la invadarea mediului rural de către cel urban, 
definiția COMUNITĂȚII RURALE se limitează în 
Europa la următoarele interpretări: comunități cu o 
densitate mică a populației, sate izolate cu un număr mic 
de locuitori, orașe mici cu până la 20000 locuitori, zone 
defavorizare ce nu au acces facil la cultură, populație 
ce locuiește înafara marilor orașe, comunitate cu un 
simț al locului, conștientă de memoria și tradițiile sale.3

1.4.2. Tradiție

Provenind din latină – traditionem, acc. traditio = 
a inmâna, a da mai departe latină – TRADIȚIE 
înseamnă: Ansamblu de concepții, de obiceiuri, de 
datini și de credințe care se statornicesc istoricește 

of Resources” (2009), ,, Tourism, Creativity and 
Development” (2007), ,, The Handbook of Rural 
Studies” (2006) are just a few of the researches that 
designate essential principles for revitalizing the 
village, based on the link between two key elements: 
tourism and tradition.

1.4. Defining terms

1.4.1. Rural community

COMMUNITY derives from Latin – communitas (it. 
comunità) – and means: 1. The fact of being common 
to several things or beings; shared ownership 2. 
Group of people with common interests, beliefs or 
living standards; the entire population of a locality, 
of a country. 1

RURAL comes from French – rural – and refers to 
the village: (unlike urban) from the village. 2

In the context of uncertain boundaries between 
urban and rural space as a result of a rapid economic 
development that has led to the invasion of the rural 
environment by the urban one, the definition of 
the RURAL COMMUNITY is limited in Europe 
to the following interpretations: communities with 
low population density, isolated villages with a 
small number of inhabitants, small towns with up to 
20,000 inhabitants, disadvantaged areas with no easy 
access to culture, population living outside of the big 
cities, community with a sense of place, aware of its 
memory and traditions.3

1.4.2. Tradition

Coming from Latin – traditionem, acc. traditio = to 
give, to give further Latin – TRADITION means: 
A set of concepts, habits, customs and beliefs that 
are historically established within social or national 
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Fig. 2. 3D Rendered perspectives for the diploma project, by the author,  arch. stud. Adina DOBROTĂ.  Perspective 3D pentru proiectul 
de diplomă, realizate de autor, stud. arh. Adina DOBROTĂ. 
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Fig. 3. Plan and details of the diploma project, by the author.  Plan și detalii ale proiectului de diplomă, realizate de autor.
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în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care 
se transmit (prin viu grai) din generație în generație, 
constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui 
specifică. Obicei, uzanță; datină. Informație (reală 
sau legendară) privitoare la fapte ori evenimente 
din trecut, transmisă oral de-a lungul timpului. 4

 TRADIȚIA este un conținut cultural ce este 
transmis în mod continuu în cadrul unei comunități 
umane. Pornind de la memoria unui eveniment sau 
a unui trecut imemorabil, tradiția conferă identitate 
comunității, devenind un patrimoniu cultural și 
impunând necesitatea și responsabilitatea transmiterii 
din generație în generație. Memorie și conștiință 
colectivă, devine un tip de autoritate care aduce după 
sine noțiunea de respect față de trecut. Tradiția este 
o caracteristică principală a existenței unui popor.5

1.4.3. Cultură

CULTURĂ provine din latină – cultura (it. cultura) – 
și înseamnă: Totalitatea valorilor materiale și spirituale 
create de omenire și a instituțiilor necesare pentru 
comunicarea acestor valori.  Faptul de a poseda cunoștințe 
variate în diverse domenii; totalitatea acestor cunoștințe; 
nivel (ridicat) de dezvoltare intelectuală la care ajunge 
cineva. (Arheol.) Totalitatea vestigiilor vieții materiale 
și spirituale prin intermediul cărora se reconstituie 
imaginea unei comunități omenești din trecut. 
Ansamblu de activități și modele de comportament 
proprii unui grup social dat, transmisibile prin educație. 6

În contextul mediului rural, CULTURA, mai 
ales în interpretarea sa antropologică, reprezintă 
obiceiurile, practicile și valorile comunităților umane.

groups and are transmitted (through spoken 
language) from a generation to another, representing 
for each social group its specific feature. 1. Habit, 
usage; custom. 2. Information (real or legendary) 
about facts or events of the past, transmitted orally 
over time. 4

 TRADITION is a cultural content that is transmitted 
continuously within a human community. Starting 
from the memory of an event or a past far away, 
tradition gives identity to the community, becoming 
a cultural patrimony and imposing the necessity 
and responsibility of transmitting from generation 
to generation. Being collective memory and 
consciousness, it becomes a type of authority that 
brings about the notion of respect for the past. 
Tradition is a major feature of the existence of a 
people.5

1.4.3. Culture

CULTURE comes from Latin– cultura (it. cultura) 
– and it means: The totality of material and spiritual 
values created by mankind and the institutions 
needed to communicate these values. 1. The fact of 
having various knowledge in diverse fields; all of this 
knowledge; (high) level of intellectual development 
attained by someone. 2. (archae.) The totality of the 
vestiges of material and spiritual life through which 
the image of a human community of the past is 
reconstituted. 3.Ensemble of activities and behavior 
patterns of a given social group, transmissible 
through education. 6

In the context of rural environment, CULTURE, 
especially in its anthropological interpretation, 
represents the habits, practices and values of human 
communities.
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1.4.4. Turism creativ

TURISM provine din franceză – tourisme (it. turismo) 
– și înseamnă: Totalitatea relațiilor și fenomenelor care 
rezultă din deplasarea și sejurul persoanelor în afara 
locului lor de reședință (ca petrecerea vacanței sau 
concediului de odihnă, participarea la diferite manifestări.

TURISMUL CREATIV este un concept care a 
apărut în anii 2000, ca o dezvoltare a conceptului 
de turism cultural, fiind definit pentru prima 
dată în 2006 de UNESCO, în cadrul primei 
conferințe internaționale despre turism creativ:

,,Creative tourism is a trip directly oriented towards 
participation and acquisition of authentic experience, 
gaining certain knowledge in the field of arts, 
heritage and particular kind of locations where 
immediate communication with local community is 
possible, which would allow creating a ‘live’ culture.”7

Principala idee a turismului creativ se bazează pe 
comunicarea și legătura dintre turiști și comunitate. 
Astfel se încurajează nu numai dezvoltarea socială și 
culturală, dar și cea a economiei locale, prin asigurarea 
de locuri de muncă pentru comunitate. Crispin 
Raymond identifică o caracteristică principală ce 
definește turismul cultural – comunicarea informală. 
Asigurarea integrării în cadrul unei comunități și 
insușirea anumitor tradiții, obiceiuri, aptitudini se 
poate realiza doar în contextul unui mediu informal.8

1.4.5. Revitalizare rurală

A REVITALIZA provine din franceză – 
revitaliser – și înseamnă a reda puteri; a revigora. 

Deși termenul de REVITALIZARE RURALĂ nu este 
la fel de clar definit precum cel de revitalizare urbană, prin 
analogie, putem spune ca revitalizarea rurală este un proces 
care urmărește să inverseze declinul din mediul rural, cu 
scopul de a îmbunătăți calitatea vieții comunităților, prin 

1.4.4. Creative tourism

TOURISM comes from French – tourisme (it. 
turismo) – and means: The totality of relationships 
and phenomena resulting from the movement 
and stay outside their place of residence (such as 
spending holiday or rest leave, participating in 
different events).

CREATIVE TOURISM is a concept that emerged 
in the years 2000 as a development of the concept 
of cultural tourism, being defined for the first time 
in 2006 by UNESCO, at the first international 
conference on creative tourism:

,,Creative tourism is a trip directly oriented 
towards participation and acquisition of authentic 
experience, gaining certain knowledge in the field of 
arts, heritage and particular kind of locations where 
immediate communication with local community is 
possible, which would allow creating a ‘live’ culture.”7

The main idea of creative tourism is based on 
communication and the link between tourists and 
the community. This encourages not only the social 
and cultural development, but also that of the local 
economy, by providing jobs for the community. 
Crispin Raymond identifies a main feature that 
defines cultural tourism - informal communication. 
Ensuring integration within a community and the 
appropriation of certain traditions, habits, skills 
can only be achieved in the context of an informal 
environment.8

1.4.5. Rural revitalization

TO REVITALIZE comes from French - revitaliser - 
and means to give power; to revive. 

Although the term RURAL REVITALIZATION 
is not as clearly defined as urban revitalization, 
by analogy, we can say that rural revitalization is a 
process that aims to reverse the decline in rural areas 
in order to improve the quality of community life by 
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dezvoltarea unei economii durabile și diversificate, prin 
stimularea oportunităților care vor genera venituri, dar 
care mențin caracteristicile unice ale vieții rurale. The 
Charitty Commission for Northern Ireland definește 
termenul de revitalizare rurală prin revitalizarea 
infrastructurii sociale și economice din zone defavorizate.

1.4.6. Revitalizare prin cultură (culture – led 
regeneration)

REVITALIZAREA PRIN CULTURĂ este un 
concept ce apare în literatura de specialitate în anii ’80, 
dar este implementat începând cu anii ’90 prin diferite 
acțiuni de regenerare urbană. Acest tip de revitalizare 
a apărut în contextul globalizării și restructurării 
economice și are ca obiective crearea unor experiențe 
artistice inovative, de înaltă calitate, introducerea 
unei noi dinamici și încurajarea răspunsurilor creative 
la probleme, implicarea diferitelor comunități, 
creșterea și dezvoltarea diferitelor forme artistice, 
îmbogățirea resurselor umane, artistice și financiare, 
conștientizarea diverselor funcții ale creației artistice. 9

În zonele rurale, revitalizarea prin cultură ridică alte 
tipuri de probleme decât în zonele urbane, din cauza 
resurselor limitate pe care acestea le prezintă – peisajul 
natural, cultura și arhitectura locală sunt cele mai 
importante. Tipurile de abordări folosite diferă în 
funcție de dimensiunea așezărilor. Dacă orașele mici 
și de dimensiuni medii se concentrează în special pe 
atragerea unor noi rezidenți din industriile creative, 
satele încearcă să folosească resursa cea mai importantă, 
cultura, cu scopul de a rezolva probleme precum lipsa 
oportunităților, diversitatea economică redusă. 10

developing a sustainable and diversified economy by 
stimulating opportunities that will generate revenue 
but maintain the unique characteristics of rural life. 
The Charitty Commission for Northern Ireland 
defines the term of rural revitalization by revitalizing 
social and economic infrastructure in deprived areas.

1.4.6. Culture – led regeneration

CULTURE – LED REGENERATION is a concept 
that appears in the speciality literature in the 
1980s, but has been implemented since the 1990s 
through various urban regeneration actions. This 
type of revitalization has evolved in the context of 
globalization and economic restructuring and aims 
to create innovative high-quality artistic experiences, 
to introduce new dynamics and encourage 
creative answers to problems, to involve different 
communities, to increase and develop different 
artistic forms, enrich human, artistic and financial 
resources, and the awareness of various functions of 
artistic creation. 9

In rural areas, culture – led regeneration raises other 
types of problems than in urban areas because of the 
limited resources they present - the natural landscape, 
culture and local architecture are the most important. 
The types of approaches used differ depending on 
the size of the settlements. If small and medium-
sized cities are particularly focused on attracting 
new residents in the creative industries, villages are 
trying to use the most important resource, culture, in 
order to solve problems such as lack of opportunities, 
reduced economic diversity. 10
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2. Spațiul rural în societatea contemporană

2.1. Problematica spațiului rural

Satul este prima formă de organizare socială în care au 
trăit oamenii și, până în 2008, majoritatea populației 
planetei a fost rurală11. Însă discursul științific despre 
sat a fost inevitabil unul paternalistic, din moment ce 
majoritatea cunoașterii este produsă la oraș. Astfel, 
de-a lungul timpului, cercetătorii au privit mediul 
rural cu romantism sau, din contră, cu temere; a fost 
considerat un spațiu pentru o întoarcere simbolică 
la o viață mai simplă, sau un spațiu ce trebuie 
exploatat indiferent de bunăstarea locuitorilor săi. 
Deși nu o fac aproape niciodată explicit, cercetătorii 
studiază satul aproape mereu în opoziție cu orașul.

Postmodernismul și capitalismul târziu complică și 
mai mult lucrurile: peste diferențele dintre abordări 
se suprapune ștergerea granițelor ferme dintre rural 
și urban. Aceste schimbări interne sunt cu siguranță 
mai importante decât perspectivele teoretice, care 
trebuie acum adaptate faptului că imaginea idilică 
a satului nu poate fi “înghețată” fără a fi afectată de 
evenimentele ce se petrec în jurul său. Cloke ajunge 
chiar să afirme că “the urbanization and indeed 
globalization of cultural dissemination through 
broadcast and print media and especially the Internet, 
means that most seemingly rural places in the 
Western world are effectively culturally urbanized”12. 

Faptul că aceste granițe conceptuale se schimbă și se 
intercalează este asumat și de Uniunea Europeană. 
Statisticile Eurostat nu mai vorbesc așadar doar despre 
regiuni urbane sau rurale, ci și de unele “intermediare”. 
Populația României cade majoritar în ultimele două 
categorii, o situație comparabilă doar cu Slovacia 
sau Ungaria, în timp ce restul țărilor europene 
sunt mult mai urbanizate13. O altă particularitate 
națională este dată de faptul că doar 15.7% din 
persoanele care locuiesc în mediul rural au peste 
65 de ani, al doilea cel mai mic procent din UE14.

2. Rural space in contemporary society

2.1. The problematic of rural space

The village is the first form of social organization 
in which people lived, and by 2008 the majority of 
the planet’s population was rural. However, the 
scientific discourse about the village was inevitably 
paternalistic, since most of the knowledge is 
produced in the city. Thus, over time, researchers 
have looked at the countryside with romance or, on 
the contrary, with fear; it was considered a space 
for a symbolic return to a simpler life, or a space 
to be exploited irrespective of the welfare of its 
inhabitants. Although they almost never make it 
explicitly, researchers are studying the village almost 
always in opposition to the city.

Postmodernism and late capitalism complicate things 
even more: over the differences between approaches, 
overlaps the wiping of firm boundaries between rural 
and urban. These internal changes are certainly more 
important than the theoretical perspectives, which 
must now be adapted to the fact that the idyllic 
image of the village can not be “frozen” without 
being affected by the events that take place around it. 
Cloke even asserts that “the urbanization and indeed 
globalization of cultural dissemination through 
broadcast and print media and especially the Internet, 
means that most seemingly rural places in the Western 
world are effectively culturally urbanized”11. 

The fact that these conceptual borders are changing 
and interlacing is also assumed by the European 
Union. Eurostat statistics no longer speak only of 
urban or rural areas, but also of some “intermediate” 
ones. Romania’s population falls mostly in the last two 
categories, a situation comparable only to Slovakia 
or Hungary, while the rest of the European countries 
are much more urbanized. Another national feature is 
that only 15.7% of people living in rural areas are over 
65, the second lowest percentage of the EU12.
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Și istoria Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene 
(PAC) arată cum a evoluat înțelegerea mediului rural 
în ultimii 50 de ani. Acest aspect este important, 
deoarece fondurile imense alocate au reprezentat 
principalul instrument pentru finanțarea schimbărilor 
ce au avut loc pe continent. La momentul înființării 
PAC în 1962, spațiul rural era înțeles ca unul definit 
de agricultură, în special de micile ferme de familie, o 
fundație pentru acest stil de viață, care conținea și valențe 
morale. A urmat trasarea pe hartă a spațiilor rurale, 
iar granițele au fost desenate în funcție de existența 
caracteristicilor geografice specifice agriculturii. În 
anii ’70 devin evidente o serie de schimbări în satele 
Europei, fapt ce duce la o schimbare în documentele 
editate la Bruxelles: ruralul este în premieră autonom de 
agricultură, iar acest spațiu devine unul al consumului, 
nu doar al producției. Apropriindu-ne de zilele noastre, 
observăm că PAC a ajuns să conțină o asumare a nevoilor 
diferite din regiunile Europei, iar procesele definitorii 
pentru regiunile rurale nu sunt mereu agricole15.

2.2. ,,Producerea” spațiului rural

Deoarece în acest context enunțarea unei definiții devine 
aproape imposibilă, vom vorbi mai departe despre 
spații rurale ca acele zone care îndeplinesc simultan 
următoarele trei condiții: (1) sunt dependente de 
terenuri agricole sau forestiere întinse; (2) conțin așezări 
umane la scară redusă, legate puternic de peisajul din 
care fac parte; (3) creează o identitate unitară definită de 
traiul în strânsă relație cu un mediu înconjurător extins. 

Cele trei condiții enumerate mai sus au în comun faptul 
că nu lasă nimic la voia întâmplării – toate caracteristicile 
mediului rural sunt produsul acțiunii umane, nu în sensul 
în care un kilogram de făină este produs, ci ca o precondiție 
și un rezultat al existenței suprastructurilor sociale (i.e. 

And the history of the European Union’s Common 
Agricultural Policy (CAP) shows how the 
understanding of the rural environment has evolved 
over the last 50 years. This is important because the 
huge funds allocated have been the main instrument 
for financing the changes that have taken place on 
the continent. At the time of the establishment 
of the CAP in 1962, rural space was understood 
as one defined by agriculture, especially by small 
family farms, a foundation for this lifestyle that 
also contained moral valences. What followed was 
the mapping of rural areas and the boundaries were 
drawn according to the existence of the geographic 
characteristics specific to agriculture. In the 1970s, 
a series of changes took place in the villages of 
Europe, which led to a change in the documents 
published in Brussels: the countryside is for the first 
time autonomous from agriculture, and this space 
becomes one of consumption, not just of production. 
Approaching today, we note that the CAP has come 
to bear on the different needs of the regions of 
Europe, and the defining processes for rural areas are 
not always agricultural13.

2.2. ,,Making of ” rural space

Because in this context, stating a definition becomes 
almost impossible, we will further talk about rural 
spaces as those areas that simultaneously meet the 
following three conditions: (1) they are dependent 
on extensive agricultural or forest land; (2) contain 
small scale human settlements, strongly linked to the 
landscape they belong to; (3) creates a unitary identity 
defined by living in close relationship with an extended 
environment. 

The three conditions outlined above have in common 
that they leave nothing to chance - all the characteristics 
of the rural environment are the product of human 
action, not in the sense that one kilogram of flour 
is produced, but as a precondition and result of the 
existence of social superstructures (ie the state in all 
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statul în toate formele sale). Folosim astfel teoria lui 
Lefebvre, conform căreia natura creează, iar munca 
omului produce. Satul este un produs, deoarece poate fi 
replicat și este rezultatul unor acțiuni repetitive. Însă nu 
doar istoricul sau natura definesc satul, ci și mediatorii 
– “obiecte” naturale și sociale, precum rețelele, acțiunea 
grupurilor, ideologiile etc. Felul în care s-a schimbat 
satul românesc doar în ultimul secol, trecând prin două 
ideologii radicale și revenind la o democrație particulară, 
confirmă teoria lui Lefebvre, care analizează evoluția și 
impactul forțelor de producție (agricultură, industrie, 
meșteșuguri) în Toscana începând cu secolul XIII16. 

• Globalizarea nu înseamnă 
că diferitele forme de spațiu social 
local dispar, ci că ele se intersectează 
și se suprapun din ce în ce mai mult. 
Deoarece rămân relevante, și o astfel 
de abordare intersecțională, diferită 
de standardul pentru un arhitect 
(o perspectivă fragmentată, privind 
doar către clădiri) este necesară17. 
Critica lui Lefebvre contemporană 
subliniază faptul că existența materială 
a satului este definită în primul rând de 
procesele care se desfășoară în interior. 
Prezența unor elemente geografice, 
fizice, devine irelevantă dacă 
interacțiunile și evenimentele ce au loc 
nu sunt luate în considerare. Îmbinând 
conceptele lui Lefebvre cu dezbaterea 
contemporană, Halfacree18 identifică 
trei componente ale spațiului rural:

• Localitățile rurale, 
definite de practici spațiale, 
precum producția sau consumul;

• Reprezentări formale ale 
ruralului, precum felul în care 
ruralul este descris și definit de la 
centru, în procesul de producție;

its forms) (p. 85). We use Lefebvre’s theory, according 
to which nature creates, and man’s work produces 
(p. 70). The village is a product because it can be 
replicated and is the result of repetitive actions (p. 75). 
But not only history or nature defines the village, but 
also mediators - natural and social “objects” such as 
networks, group actions, ideologies, etc. The way in 
which the Romanian village has changed only in the 
last century, passing through two radical ideologies 
and returning to a particular democracy, confirms the 
theory of Lefebvre, which analyzes the evolution and 
impact of the productive forces (agriculture, industry, 
crafts) in Tuscany since the 13th century (p. 77-79). 

• Globalization does not 
mean that different forms of local 
social space disappear, but that 
they intersect and overlap more and 
more. Because they remain relevant, 
and such a cross-sectional approach, 
different from the standard for an 
architect (a fragmented perspective 
looking only at buildings) is 
required (pp. 87-91). Contemporary 
Lefebvre’s criticism emphasizes 
that the material existence of the 
village is defined primarily by the 
processes that take place inside. The 
presence of some physical, physical 
elements becomes irrelevant if 
the interactions and events taking 
place are not taken into account. By 
combining Lefebvre’s concepts with 
contemporary debate, Halfacree 
identifies three components of rural 
space:

• Rural settlements, defined 
by spatial practices such as 
production or consumption;

• Formal representations of 
the rural, such as the way the rural 
is described and defined from the 
center in the production process;
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Viața cotidiană a ruralului, segmentată și incoerentă, 
conținând experiențe individuale și sociale precum 
cultura.

Comunitatea rurală este definită de o serie de relații 
între indivizi sau grupuri de indivizi, importante pentru 
aceștia deoarece reprezintă atât un instrument, cât și un 
rezultat al bunăstării sociale. Reies așadar două scopuri: 
dezvoltare a comunității sau dezvoltare în comunitate. 
Primul este esențial, împlinind o nevoie fundamentală a 
oamenilor, așadar sunt create structuri sociale teritoriale 
și non-teritoriale. Al doilea scop înțelege comunitatea 
dintr-o perspectivă utilitaristă, reprezentând doar 
un cadru teritorial pentru creștere economică, 
modernizare sau servicii sociale îmbunătățite. Desigur, 
acest lucru poate duce și la o dezvoltare a comunității. 

Într-o abordare ce are ca scop dezvoltarea în comunitate, 
economia locală este asemenea unei companii, care are 
scopul de a folosi eficient resursele pentru a produce 
profit (care se traduce, în acest caz, în mai multe 
locuri de muncă și venituri mai mari). Apare așadar 
și competiția, atât între comunități, cât și în interiorul 
acestora, pe criterii ce țin de clasă, etnie, vârstă etc. 
Conflictele posibile trebuie prevenite sau rezolvate 
de către reprezentantul local al statului. “Community 
economic development is the capacity of the local state 
to continue generating income and employment in order 
to maintain, if not to improve, its relative economic 
position”19. Resursele esențiale pentru această dezvoltare 
sunt pământul (terenurile), forța de muncă și capitalul. 
Acestea sunt folosite în baza unor strategii, care au multe 
în comun cu alte tipuri de intervenție planificată. Scopul 
nu poate fi determinat complet obiectiv, având așadar o 
componentă ideologică, și nu reflectă neapărat dorința 
tuturor localnicilor. Strategiile sunt foarte diverse și 
conțin o serie de dihotomii – reformă sau revoluție, 
control elitist sau popular, intervenție structurală sau 
individuală, concentrare pe proces sau pe rezultate etc. 
Summers20 concentrează posibilitățile în trei tipuri 
de intervenție: autoritară, în care un actor (extern) 
susține, printr-o abordare științifică, ideea că  proiectul 
va aduce o îmbunătățire comunității; concentrată pe 
client, cu o emfază pe decizie populară, exprimare 

The everyday life of the countryside, segmented 
and incoherent, containing individual and social 
experiences such as culture.

The rural community is defined by a series of 
relationships between individuals or groups of 
individuals that are important to them because they 
represent both an instrument and a result of social 
welfare. There are therefore two purposes: community 
development or development inside the community. 
The first is essential, fulfilling a fundamental need 
of the people, so territorial and non-territorial social 
structures are created. The second goal understands 
the community from a utilitarian perspective, 
representing only a territorial framework for economic 
growth, modernization or improved social services. Of 
course, this can also lead to community development. 

In an approach that aims at development inside the 
community, the local economy is like a company that 
aims to efficiently use resources to produce profit 
(which in this case translates into more jobs and 
higher incomes ). Therefore, competition also arises, 
both between and within communities, on criteria 
such as class, ethnicity, age, etc. Possible conflicts must 
be prevented or resolved by the local representative 
of the state. “Community economic development 
is the capacity of the local government to continue 
generating income and employment in order to 
maintain, if not to improve, its relative economic 
position”. The essential resources for this development 
are land (land), workforce and capital. They are used 
on the basis of strategies that have much in common 
with other types of planned intervention. The goal 
can not be determined entirely objectively, having an 
ideological component, and does not necessarily reflect 
the desire of all locals. Strategies are very diverse and 
contain a series of dichotomies - reform or revolution, 
elitist or popular control, structural or individual 
intervention, focus on either process or results, etc. 
Summers focuses on three types of intervention: 
authoritarian, in which an (external) actor supports, 
through a scientific approach, the idea that the project 
will bring an improvement to the community; focused 
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liberă a tuturor și fiecărui cetățean; și reforma radicală, 
cea mai rară și neobișnuită, pornind de la o premiză 
(specifică actorilor urbani, nu rurali) că obiectivele 
proiectului de dezvoltare nu pot fi îndeplinite 
decât printr-o reformare masivă a sistemului local.

Înțelegerea celor două perspective – dezvoltare în  sau a 
comunității - este importantă deoarece ele definesc felul 
în care sunt create și implementate politicile de dezvoltare 
rurală. În același timp, ele reprezintă un instrument util 
pentru a descifra abordarea celor care realizează proiecte 
în sate. Cele două perspective reprezintă modele ideale 
– în realitate, de cele mai multe ori ele se intersectează.

Tradiția în mediul rural – identitate și 
comunitate

3.1. Identitatea prin prisma idilicului

Termenul ,,idilic” apare de cele mai multe ori asociat cu 
mediul rural, deși originea sa nu are o legătură directă 
cu satul. Idila lirică este în primul rând despre o poveste 
dragoste, dar adjectivul a ajuns să se refere la cadrul în care 
se desfășoară această poveste. Majoritatea dicționarelor 
chiar consideră termeni precum bucolic, pastoral, 
rustic sau câmpenesc sinonime. Ca în multe alte cazuri, 
încărcătura culturală a devenit mai importantă decât 
cea lingvistică. Definiția cuvântului prezent în limbajul 
comun nu capătă înțeles fără un celălalt care este ne-idilic, 
la fel cum și viața în mediul rural este de cele mai multe 
ori percepută în opoziție cu cea urbană, cu ceea ce nu este.

Tradiția, identitatea și comunitatea rurală sunt adesea 
descrise vag prin termenul ,,idilic”. Acesta a ajuns să fie 
asumat la cel mai înalt nivel, apărând chiar în politici 
de dezvoltare. Înțelegerea acestui concept și implicațiile 
sale devin așadar esențiale. Short21 studiază felul în care 
apare în literatură, precum și semnificațiile sale de-a 
lungul timpului, începând cu perioada arhaică. Peisajul 
ideal apărea și era menținut în clasicism prin agricultură 

on the client, with a emphasis on a popular decision, 
free expression of each and every citizen; and radical 
reform, the most rare and unusual reform, starting 
from a premise (specifying urban, non-rural actors) 
that the objectives of the development project can only 
be met by a massive reformation of the local system.

Understanding the two perspectives is important 
because they define how rural development policies 
are being developed and implemented. At the same 
time, they are a useful tool to decipher the approach 
of those who implement projects in villages. The two 
perspectives are ideal models - in reality, they often 
intersect.

Tradition in the rural environment - 
identity and community

3.1. Identity through the idyllic

The term ”idyllic” appears frequently associated with the 
rural space, although its origin does not have a direct 
connection with the village. The lyric romance is about 
a love story in the first place, yet the adjective now refers 
to the context where the story takes place. The majority 
of the dictionaries really consider terms such as bucolic, 
pastoral, rustic or villatic as synonims. As in many other 
cases, the cultural charge became more important than 
the linguistic one. The definition of the word present 
in common language does not have a meaning without 
another that is non-idillycal, in the same way as life in 
the rural environment is often perceived in opposition 
with the urban one, which is not. 

Tradition, identity and rural community are often 
vaguely described by the term ‘idyllic”. It is assumed 
at the highest level, appearing even in development 
policies. The understanding of this concept and its 
implications become therefore essential. Short21 studies 
the manner in which it appears in literature, as well as its 
menanings over time, beginning with the archaic ages. 
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simplă, justiție socială și bună vecinătate, însă mereu există 
o tensiune internă, o amenințare explicită sau invizibilă. 
O situație similară cu abordarea contemporană, care 
conține acest monstru semi-ascuns sub forma globalizării 
și a efectelor distructive ale capitalismului târziu.

Perioada medievală este mai puțin bogată în exprimări, 
însă tot se păstrează un element de atunci: o concentrare 
pe natură și mai ales pe o varietate de plante, fapt 
ce anticipează componenta ecologistă necesară și 
inevitabilă astăzi. Desigur, rolul medieval al naturii 
bogate era altul, conținând un simbolism pre-creștin 
puternic, însă anumite forme de exprimare s-au păstrat. 

Oarecum contraintuitiv, creșterea urbanizării în 
Renaștere a însemnat și că idilicul a devenit mai bine 
definit. Cele mai multe caracteristici care sunt astăzi 
acceptate pentru termen sunt nuanțate atunci de autori 
care crează în noile orașe, la fel cum astăzi politicile și 
proiectele pentru sate vin de la centru. Tot atunci apare 
și prima critică a idilicului – în secolul XVI, deja există 
autori care denunță transformarea unor vechi sate în 
reședințe de elită pentru aristocrați, peisajul natural 
rămânând singura componentă autentică. La fel cum 
în România spațiul rural pre-comunist este etalonul 
pentru definirea tradiției, și în Anglia Epoca de Aur 
(epoca Elisabetană) devine un punct de referință o dată 
ce se încheie pentru a desena un model pentru sate. 

Încheierea epocii feudale a avut loc într-un ritm foarte 
diferit în Europa, începând deja în secolul XVIII în vestul 
Europei. Aceasta a fost urmată de un (pre-)capitalism 
agrar, în care mai apare un nivel de diferențe cu orașul, 
dat de contextul istoric mai mare. Orașele din Europa 
de Vest devin mult mai bogate în această perioadă prin 
dezvoltarea tehnologiilor industriale și prin aducerea 
bogățiilor din colonii. Este greșit să credem că satele nu 
sunt influențate de aceste schimbări – țăranii liberi au 
intrat în competiție și au fost nevoiți să își profesionalizeze 

The ideal landscape appeared and it was maintained 
during Clasicism through simple agriculture, social 
justice and good vicinage, yet there always exists an 
internal tension, an explicit or invisible threat. A similar 
situation with the contemporary approach, that contains 
this semi-hidden monster in the form of globalisation 
and distructive effects of late capitalism. 

The Middle Ages is less rich in expressions, yet something 
is still preserved: a focus on nature and especially on a 
variety of plants, fact that anticipates the necessary and 
inevitable ecologist component today. Of course, the role 
of rich nature was a different one, containing a strong 
pre-Christian symbolism, though certain expression 
forms are still preserved. 

Somehow counterintuitive, the growth of urbanisation 
in the Renaissance meant that alos the idyllic became 
better defined. Most characteristics that are accepted 
today for the term are nuanced then by the authors 
that create in the new cities, in the same way the 
policies and projects for the villages today come from 
the center. At the same time the first citic of the idyllic 
appears - in the 16th Century, exists already authors 
that denounce the transformation of old villages in elite 
courts for the aristocrats, the natural landscape being 
the only authentic component. In the same manner as in 
Romania the pre-communist rural space is the standard 
for defining tradition, and in England the Golden Age 
(the Elisabethan Age) becomes a reference point once it 
ends, in order to draw a model for the villages. 

The end of the Feudal Age happened in a very different 
rythm than in Europe, starting already in the 18th 
Century in Western Europe. This was followed by 
an agrarian (pre-)capitalism, where another level of 
differences with the city appear, due to the larger historic 
context. The cities in Western Europe become much 
richer during this time through the development of 
industrial technologies and by bringing treasures from 
the colonies. It is wrong to believe that the villages 
are not influenced by these changes - the free peasants 
enterd in competition and they had to professionalize 
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producția. Țările în care acest lucru nu se întâmplă, 
precum România secolului XIX, rămân cu zone rurale 
subdezvoltate din punct de vedere economic, fapt ce se 
reflectă în aspecte ce țin de calitatea vieții, precum speranța 
de viață mult mai scăzută decât în satele din țările care 
erau puteri coloniale. În aceste țări apare acum și o nouă 
perspectivă, pe lângă cea a locanicului experimentat sau 
a orășeanului nostalgic: turistul, un concept intermediar 
care se poate bucura de specificitățile satului fără a fi 
întristat de faptul că lui îi lipsesc din viața cotidiană.

Faptul că apogeul idilicului coincide cu revoluția 
industrială, indiferent de momentul când are loc pe 
diferite părți ale continentului, nu mai surprinde: 
orașul devine centrul viciilor și al criminalității, 
chiar dacă satul este reprezentat ocazional ca lipsit 
de intelectualitate, cultură și chiar moralitate. Însă 
acest lucru este acceptabil, deoarece viața urbană a 
devenit mai grea decât oricând în istorie, iar apropierea 
războaielor mondiale nu promit o îmbunătățire în 
viitorul anticipabil. Un alt fapt care duce la dezvoltarea 
idilicului în această perioadă este și convingerea că lumea 
strâns legată a satului a dispărut pentru totdeauna, 
la fel cum și alte generații anterioare au vrut să salveze 
o reprezentare abstractă a unui spațiu nedefinit.

La mijlocul (sau sfârșitul, în funcție de zonă) secolului 
XX, creșterea economică și mai ales mașina personală 
reduc semnificativ distanța dintre idilic și admiratorii săi 
– familiile de la oraș. Acest lucru a fost stimulat artificial 
în mod cinic de către companiile petroliere: încă din 
anii 30, reclame ale benzinăriilor Shell încurajau șoferii 
să viziteze mediul rural22. Deși obiectivul companiei era 
să crească vânzările de combustibil, rezultatul a avut un 
impact cultural relevant mai mare. Idilicul câștigă teren 
și prin noile forme de media – radioul și televiziunea – 
prin care la început este privit ca un erou care a hrănit 
de-a lungul timpului țara. Perspectiva se complică 
spre sfârșitul secolului în Europa Occidentală, când 
modelul economic se îndepărtează de obsesia pentru 
producție, iar probleme precum poluarea, distrugerea 
peisajului sau supra-producția devin aparente. În mod 
ironic, criticii acestor aspecte – clasa de mijloc nouă 
– continuă să promoveze idilicul în țările din lumea 
a doua și a treia, fiind forța care susține ecoturismul.

their production. The countries in which this thing 
does not happen, like the 19th Century Romania, stay 
with economically underdeveloped rural areas, fact 
that is reflected in life quality aspects, as well as a much 
lower life expectancy than in the villages of the colonial 
power countries. In these countries now appears a a new 
perspective, next to the one of the experienced local 
or the nostalgic citizen: the tourist, an intermediary 
concept that can enjoy the specificities of the village 
without being saddened by the fact that they miss from 
his life. 

The fact that the culmination of  the idyllic coincides 
with the Industrial Revolution, no matter when it 
takes place on different parts of the continent, surprise 
no more: the town becomes the center of viciousness 
and criminality, even though the village is ocasionally 
represented as missing intelectuality, culture and even 
morality. This is acceptable though, because the urban 
life became harder than anytime in history, and the on-
coming of world wars does not promise an enhancement 
of the anticipated future. Another fact that takes to 
the belief that the tightly connected world of the 
village dissapeard forever, as well as other generations 
before wanted to save an abstract representation of an 
undefined space.

In the middle of the 20th century (or at the end, depending 
on the region), the economic growth and especially the 
personal car reduce significantly the distance between 
the idyllic and its admirers - the families from town. This 
thing was artifically and cinically stimulated by the petrol 
companies: as early as the 30s, commercials of Shell 
gas stations encourage drivers to visit the rural areas22. 
Although the company objective was to grow the fuel 
sales, the result had a relevantly bigger impact. The idyllic 
gains ground through new media forms also - radio and 
television - by which in the beginning it is seen as a hero 
that fed the country along the years. The perspective gets 
complicated towards the end of the century in Western 
Europe, when the economic model   moves away from 
the obsession for production, and problems such as 
pollution, distruction of landscape or overproduction 
become visible. Ironically, the critics of these aspects - 
the new middle class - continues to promote the idyllic 
in the second and third world countries, being the force 
that supports ecoturism. 
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Am văzut, așadar, cum sensul autenticității și memoriei 
rurale au evoluat de-a lungul timpului, subliniind mai 
sus acele elemente care mai sunt prezente și astăzi în 
componenta culturală definitorie pentru politicile și 
proiectele desfășurate în sate: idilicul. Ce este autentic, 
deși a variat în nuanțe de la un secol la altul, a rămas în 
mare parte la fel încă din antichitate: un spațiu definit de 
peisaj și natură, de activități repetitive precum agricultura, 
în care viața e mai plăcută sau mai simplă decât la oraș. 
Memoria despre sat, deși de asemenea se schimbă la câteva 
generații când vine vorba de detalii, este preponderent 
construită prin apelarea la o nostalgie pentru un sat dintr-
un trecut relativ îndepărtat, care nu a fost experimentat 
direct de cei care îl invocă, ci doar prin referințe la 
precursori, fie că aceștia sunt alți autori sau bunicii. 

Revitalizare rurală

4.1. Problematica turismului rural

În contextul estompării graniței dintre urban și rural, 
pentru ca turismul într-o anumită zonă să poată fi definit 
drept turism rural, trebuie să reflecte caracteristicile unui 
spațiu rural – dimensiuni reduse, densitate de locuitori 
redusă, economie bazată pe agricultură și comunități 
tradiționale.26 Deși nu există o definiție unanim acceptată 
și recunoscută, necesitatea separării între turismul rural 
și alte tipuri de turism provine nu dintr-o diferență 
a tipurilor de activități practicate, ci mai degrabă din 
faptul că ele necesită administrare și resurse diferite 
din punct de vedere al conținutului și al cantității. 
Totodată, mediul în care acestea se desfășoară este unul 
specific, definit prin vaga dihotomie dintre ,,localnic” și 
,,vizitator” care ajută la perpetuarea mitului ruralității 
idilice în aceeași măsură în care încearcă să o protejeze.27

Odată cu perpetua căutare de către turiști a valorilor de 
autenticitate și idilic are loc o comodificare a ideii de 
loc, ce rezultă din proiectarea unei imagini asupra unui 
peisaj cultural. Relația dintre turism și ruralitate este 
cel mai bine exprimată prin materializarea înțelesului 

We saw, therefore, how the sense of suthenticity and 
rural memory evolved along the years, highlighting 
here above, those elements that are still present today, in 
the in villages: the idyllic. What is authentic, although 
varies from a century to another, remained mostly as in 
Antiquity: a space defined by landscape and nature, by 
repetitive activities such as agriculture, in which life is is 
more pleasant or simpler than in the city. The memory 
about the village, although changes in a few generations 
when it comes to details, it is mostly built by nostalgia 
for a village from a relatively distant past, that hasn’t 
actually been experienced directly by those who invoke 
it, but only through reference to ancestors, either other 
authors or grandparents. 

Rural revitalisation

4.1. The matter of rural tourism

In the context of the fading away of the border between 
urban and rural, in order to be able to define it as rural 
tourism, it must reflect the characteristics of a rural space 
- reduced dimensions, reduced density of inhabitants, 
economy based on agriculture and traditional 
communities26. Although there is no unanimously 
accepted and recognised definition, the neccesity of 
separation between rural tourism and other types comes 
not from a difference of types of practiced activities, 
but  rather by the fact that they require administration 
and different resources from the content and quantity 
point of view. Concurrently, the environment in which 
these take place is a specific one, defined by the vague 
dichotomy between the “local” and the “visitor” that 
helps to perpetuate the myth of idyllic rurality in the 
same measure that it tries to protect it27. 

At the same time with the perpetual search for values of 
authenticity and idyllic by the tourists, a change of the 
idea of place happens, which results in the projection of 
an image upon the cultural landscape. The relationship 
between tourism and rurality is best expressed through 
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și a percepției mediului rural. Societatea consumeristă 
a creat reprezentări metaforice care ilustrează diverse 
destinații, activități sau evenimente asociate cu 
imaginile reprezentative pentru sat – peisajul natural 
și cultural. Totuși, materializarea unui spațiu a cărui 
sens original a fost erodat de timp poate prezenta o 
atractivitate mai mare decât un spațiu ,,înghețat” în 
timp. Ca urmare, numeroase comunități au preluat 
și s-au identificat cu modul în care sunt percepute de 
către turiști. Reproducerea acestei imagini strict în scop 
de promovare a condus la zone ,,back-stage” și ,,front-
stage” – perspectiva turistului fiind restricționată la zona 
,,pusă în scenă”.28 Există, însă, și cazuri în care localnici 
au sentimente negative față de reprezentarea creată, mai 
ales în contexte politice, de promovare comercială sau în 
situații care compromit modul uzual de viață în zonă.

Totuși, maniera în care turiștii consumă ruralitatea 
rămâne esențială în aproprierea și obiectificarea spațiului 
rural. Analiza turismului, a ruralității și a relației dintre 
cele două se complică în continuare, astfel încât spațiul 
rural este reconstituit și remodelat. Deși vizitatorilor 
le este prezentată o imagine, interacțiunea cu aceasta 
și interpretarea ei se realizează într-un mod nuanțat și 
complex. Broșurile turistice, reclamele și prezentările 
pot înfățișa anumite aspecte, dar ele rezonează diferit cu 
audiența căreia îi sunt destinate, în funcție de educație, 
experiența culturală, cunoștiințe și personalitate. 
Individul nu doar participă la un proces cognitiv și vizual, 
ci și interacționează direct cu mediul și se implică activ.29 
Totodată, la construirea unei perspective contribuie și 
interacțiunile sociale. Într-un context turistic, relația 
turist – locuitor definește impresia generală asupra 
evenimentelor și experiențelor. Turistul ajunge la 
propria sa imagine asupra ruralității. El reacționează în 
funcție de cultura în care trăiește și la care se raportează. 
Identitatea, tradiția, autenticitatea sunt interpretate prin 
filtrul culturii contemporane. Astfel, folosirea imaginilor 
evenimentelor, peisajelor, comunităților și chiar culturilor 
de către industria turistică înseamnă că orice noțiune a 
ruralității pre-turistice a fost modelată și schimbată.30

the materialisation of denotement and perception of the 
rural environment. The consumerist society has created 
metaphoric representations for the village - natural and 
cultural landscape. Nonetheless, the materialisation of a 
space whose original sense has been eroded by time can 
represent a bigger attraction than a “frozen” space in time. 
As a consequence, numeorus communities have taken 
over and identified themselves with the manner in  which 
they are perceived by the tourists. The reproduction of 
this image strictly for advertising, led to  areas of “back-
stage” and “front-stage” - the perspective of the tourist 
being restricted to the ‘mis-en-scene’ (staged) area28. 
There are though, cases when the locals have negative 
feelings towards the created representation, especially 
in political contexts, of commercial advertising or in 
situations that compromise the usual lifestyle in the area. 

Still, the manner in which tourists absorb rurality 
remains essential in the apropiation and obejctification 
of the rural space. The analysis of tourism, of rurality 
and relationship between the two continues to get 
complicated, so that the rural space is rebuilt and 
remodeled. Although the visitors receive a certain image, 
the interaction with it and its interpretation is realised 
in a nuanced and complex manner. Touristic brochures, 
commercials and presentations can show certain aspects, 
yet they resonate differently with the audience they are 
destined to, according to education, cultural experience, 
knowledge and personality. The individual not only 
participates to a congnitive and visual process, but 
also interacts directly with the environment and gets 
actively involved29. At the same time, to the building of a 
perspective, the social interactions also are contributing.  
In a touristic context, the relationship tourist - dweller 
defines the general impression over events and 
experiences. The tourist gets to his own image of rurality. 
He reacts according to the culture in which he lives and 
to which he relates to. Identity, tradition, authenticity 
are interpreted through the filter of contemporary 
culture. Thence, the use of images, events, landscape and 
even cultures by the tourism industry means that any 
pre-tourism notion of rurality has been modelled and 
changed.30 
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Fig. 4. Cross-sections of the diploma project, by the author.  Secțiuni ale proiectului de diplomă, realizate de autor.
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Fig. 5. Cross-sections and inner courtyard of the diploma project, by the author.  Secțiuni și perspective ale curții interioare, ale 
proiectului de diplomă, realizate de autor.
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Unul dintre principalele avantaje ale turismului rural 
este tocmai valorificarea elementelor specifice. Deoarece 
resursele sunt limitate, turismul rural se bazează pe 
inițiative locale, administrare locală, se înrădăcinează 
în peisajul natural și cultura locală. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care ar putea genera o dezvoltare 
regională și ar putea contribui la revitalizarea și 
diversificarea socio-economică.31 Acceptând perspectiva 
consumeristă și faptul că spațiile rurale s-au redefinit 
în acest spirit, vom analiza impactul creativității și 
modul în care aceasta poate genera revitalizarea rurală. 

Dacă industriile creative din mediul urban au fost studiate 
și clar definite, acaparând zone disfuncționale ale orașului, 
transformând clădiri abandonate sau generând noi 
centre de dezvoltare culturală, creativitatea rurală capătă 
alte valențe. Ea se poate manifesta prin intermediul unei 
săli de spectacole multifuncționale a căminului cultural 
atât de des întâlnit în sate. Festivalurile și târgurile se 
materializează ca spații creative efemere, cu funcționalitate 
temporară, iar atelierele individuale de creație produc 
obiecte reprezentative din punct de vedere cultural. 

Pe baza acestor manifestări ale artei și culturii s-a dezvoltat 
turismul cultural, pentru ca mai apoi acest concept să 
evolueze spre turismul creativ. Distincția se face prin 
contrastul activ versus pasiv: turismul creativ ,,offers 
visitors a creative pursuit (including arts, crafts and cookery 
workshops), with the opportunity to stay in high quality 
accommodation, and to connect with local people in a 
distinctive destination”. 32 Acest tip de turism caută să ofere 
o experiență în care individul să fie implicat, să înțeleagă, 
să analizeze și să interpreteze, în opoziție cu individul 
care doar primește informațiile și imaginile prestabilite 
de cultura consumeristă. Noua abordare se bazează pe 
ideile de autenticitate și identitate deja discutate. Ceea 
ce aduce în plus este o încercare de a interpreta și de a 
descoperi semnificații în cadrul experiențelor turistice.

Paul Cloke identifică patru modalități de 
interacțiune cu ruralitatea prin intermediul 
turismului creativ: aprecierea (tasting), plasarea 
(placing), producerea creativă (performing creatively), 
producerea interactivă (performing interactively).33

One of the main advantages of rural tourism is exactly 
the capitalisation of the specific elements. Because the 
resources are limited, rural tourism is based on local 
initiatives, local administration, they are rooted in 
natural  landscape and local culture. This is one of the 
reasons why it could generate a regional development 
and and it could contribute to the socio-economic  
revitalisation and diversification.31 Accepting the 
consumerist perspective and the fact that rural spaces 
have been redefined in this spirit, we will analyse the 
impact of creativity and the manner in which it can 
generate the rural revitalisation. 

If the creative industries of the urban environment have 
been studied and clearly defined, digesting disfunctional 
areas of the town, transforming abandoned buildings 
or generating new cultural development centers, 
rural creativity receives new valences. It can manifest 
through a multifunctional show hall of the cultural 
house so often seen in villages. The festivals and markets 
become temporary creative spaces, with a temporary 
functionality, and the individual creation workshops are 
producing culturally representative objects. 

Based on these manifestations of art and culture, the 
cultural tourism developed, so that it could further 
evolve towards  creative tourism. The difference is made 
by the contrast of the active vs. passive: creative tourism 
,,offers visitors a creative pursuit (including arts, crafts 
and cookery workshops), with the opportunity to stay 
in high quality accommodation, and to connect with 
local people in a distinctive destination”.32 This type 
of tourism seeks to offer an experience in which the 
individual to feel involved, to understand, to analyse and 
interpret, in opposition with the individual that only 
receives the information and preestablished images by 
the consumerist culture. The new approach is based on 
the ideas of authenticity and identity already discussed. 
What brings a plus is an attempt to interpret and discover 
meanings in the case of touristic experiences. 

Paul Cloke identifies four ways of interaction with 
rurality through creative tourism: tasting, placing, 
performing creatively, performing interactively.33 
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Aprecierea se referă la manifestări artistice în mediul 
rural care nu sunt neapărat specifice acestuia. Poate 
însemna organizarea de evenimente culturale sau 
oportunități care până atunci erau accesibile doar într-
un mediu urban. Printre exemple se numără propunerea 
unui traseu de-a lungul mai multor locații rurale prin 
intermediul căruia se pot prezenta bijuterii, ceramică, 
textile, pictură, sculptură inspirate din imaginea satelor 
sau propunerea de degustări de băuturi și mâncare 
locală. Prin intermediul acestor evenimente, turistul 
nu participă pasiv, ci dezvoltă abilități critice, intuiția și 
potențialul creativ. Imaginea idilică este în același timp 
consolidată, cât și contestată prin diverse interpretări.

O formă de interacțiune imaginativă pentru turiști 
este reprezentată prin recrearea și reimaginarea 
anumitor texte sau imagini. Un mare număr de 
locații rurale au fost descrise în cărți, povestiri sau 
au fost utilizate în media – filme, muzică. Vizitarea 
acestor locuri este o modalitate de plasare a zonelor 
respective într-un context mai larg, de interpretare și 
reinterpretare atât a locului real, cât și a celui imaginat.

Referindu-ne la participarea activă a turiștilor, putem vorbi 
atât despre producere creativă, cât și despre producere 
interactivă. Recent, s-a observat o creștere a activităților 
ce implică turiștii în mediul rural. Multe locații, pensiuni, 
sate de vacanță oferă posibilitatea dobândirii de noi 
aptitudini, de participare la cursuri creative, cursuri de 
meșteșuguri și de descoperire a culturii locale. Aceste 
activități nu se opresc însă la cele specifice unui mediu 
tradițional, ci pot fi adaptate astfel încât să includă și alte 
atracții – sport, cursuri de muzică, evenimente tematice. 
Producerea interactivă aduce încă o dimensiune, peisajul 
natural, prin prezentări, excursii, cursuri. Scopul este 
a oferi experiențe mult mai informate și cuprinzătoare.

Așadar, din perspectiva triunghiului lui Lefebvre, 
conceptul turismului creativ, a implicării active în 
descoperirea unei culturi locale și a comunicării dintre 
turiști și comunitate, conduce la rândul său la o reproducere 
a spațiului rural.34 Orice proiect și intervenție trebuie să 
țină cont de faptul că oferă posibilitatea de interpretări 
diverse, ce oferă spațiului rural o nouă identitate. 

Tasting refers to artistic manifestations in rural 
environment that are not specific for it. It can mean 
the organisation of cultural events or opportunities, till 
then only available in an urban environment. Among 
the examples there is the proposal of an intinerary 
along many rural locations, by way of which jewelries, 
ceramics, textiles, painting, sculpture inspired by the 
image of villages or the proposal of local beverage 
and food tasting. By these events, the tourist does not 
participate passively, but develops critical abilities, 
intuition and creative potential. The idyllic image is at 
the same time consolidated, as well as litigated through 
different interpretations. 

A form of imaginative interaction for tourists is 
represented by the recreation and reimagining of certain 
texts or images. A great number of rural locations have 
been described in books, stories, or used in media - 
movies, music. Visiting these places is a way to place 
these areas into a larger context, of interpretation 
and reinterpretation of the real place, as well as of the 
imagined one. 

In respect to the active participation of tourists, we 
can speak of creative production, as well as interactive 
production. Recently, it has been observed a growth in the 
activities that involve the tourists in rural environment. 
Many locations, guesthouses, holiday villages offer the 
possibility to develop new skills, to participate in creative 
courses, handmaking courses and local culture discovery 
courses. These activities do not stop to a traditional 
environment one, but can be adapted so that it includes 
other attractions - sport, music lessons, thematic events. 
The interactive production brings another a dimension, 
the natural landscape, through presentations, excursions,  
lessons. The purpose is to offer much more informed and 
wide experiences. 

Therefore, from lefebvre’s triangle perspective, the 
concept of creative tourism, of active involvement in the 
discovery of a local culture and active communication 
between tourists and community, leads to a reproduction 
of the rural space.34 Any project and intervention must 
take into account the fact that it offers the possibility for 
various interpretations, that give the rural space a new 
identity. 
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4.2. Cultura și tradiția ca resurse ale revitalizării rurale

Dezvoltarea turismului creativ ca un mijloc de revitalizare 
rurală impune studierea culturii și a tradiției ca 
principalele resurse ale dezvoltării spațiului rural. Acestea 
sunt văzute nu numai ca posibilități de îmbunătățire a 
vieții, ci și ca o fundație pe care se poate clădi viitorul 
comunităților. Din acest motiv, continuăm prin analiza 
manifestărilor artei și culturii în mediul rural, modul în 
care pot fi valorificate și impactul pe care îl generează. 
Se diferențiază trei subiecte ce sunt abordate în literatura 
de specialitate: activitățile artistice inițiate și întâlnite în 
cadrul comunităților, festivalurile și turneele artistice.35

În ceea ce privește manifestările artistice locale, 
majoritatea comunităților rurale nu fac distincția dintre 
artă și meșteșug, iar majoritatea creațiilor artistice sunt 
produse în strânsă legătură cu meșteșugurile. Cauza 
acestei ambiguități este transmiterea cunoașterii artistice 
prin intermediul tradiției, din generație în generație, 
în lipsa unei educații profesionale și academice. Ca 
urmare, în literatura de specialitate, arta produsă în 
cadrul satelor a căpătat o categorie distinctă, fiind 
definită prin termenul de ,,artă rurală”.36 Pentru a putea 
cuprinde mișcarea artistică în totalitatea ei, extindem 
definiția dincolo de meșteșug pentru a include și 
alte tipuri de exprimări creative. Acestea pot ține de 
folclor (cântece, povestiri, zicale, obiceiuri), cât și 
de un mod de viață și un peisaj specifice (decorații 
domestice, un mod unic de construcție a caselor, garduri, 
fânețe, organizarea și imaginea grădinilor, livezilor). 

O trăsătură care face distincția dintre arta rurală și cea 
urbană este faptul că prima este bazată pe inițiativele 
voluntarilor și participarea comunității.37 Orice creație 
artistică contribuie la definirea identității locale, întărind 
sentimentul de mândrie și de apartenență la o anumită 
colectivitate. Faptul că arta rurală este asociată cu 
abilități sociale și de colaborare reprezintă o oportunitate 
de valorificare a proceselor participative. Acestea sunt 
definite prin cooperarea dintre artiști ce țin de un mediu 
exterior și comunitatea locală. Prin această modalitate se 

4.2. Culture and tradition as sources for rural 
revitalisation

The development of creative tourism as a mean for rural 
revitalisation, imposes the study of culture and tradition 
as main resources of development of the rural space. 
These are seen not only as possibilities to enhance life, 
but also as a foundation upon which one can build the 
future of communities. For this reason, we continue by 
the analysis of art and culture, in the rural environment,     
the manner in which they can be capitalised and the 
impact they generate. Three subjects that are approached 
in professional literature: artistic activities initiated 
and met within communities, festivals and artistic 
tournaments.35 

Concerning local artistic manifestations, the majority 
of the rural communities do not make the difference 
between art and handcraft, and the majority of artistic 
creations are produced in strong connection with the 
handcrafts. The cause of this ambiguity is the transfer of 
artistic knowledge through tradition, from generation to 
generation, in the absence of a professional and academic 
education. As a result, in the professional literature, 
the produced art within the villages gained a distinct 
classification, being defined by the term of ”rural art”36. 
In order to embound the artistic movement in its totality, 
we extend the definition beyond handcraft in to include 
other types of creative expressions. These can relate to 
folklore (songs, stories, sayings, traditions), as well as a 
specific lifestyle and landscape (domestic decorations, 
a unique way of building houses, fences, grassland, 
organising and the image of gardens, orchards). 

A specific characteristic that makes the distinction 
between the rural art and the urban one is the fact that 
the first is based on the initiatives of the volunteers and 
the participation of the community. 37  Any artistic 
creation contributes to the definition of the local identity, 
strenghtening the feeling of pride and belonging to a 
certain colectivity. The fact that rural art is associated 
with social and collaboration skills represents a 
capitalisation opportunity of the participative processes.  
These are defined by the cooperation between artists that 
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Fig. 6. Complex ground floor . Renovation plan for the cereal and oil museum, with the objective of revitalising the Xihe community  
of the Henan Province, China. Project and photographies by: authors  He Wei, Qi Honghai, Chen Long. Source: http://www.archdaily.
com/777339/xihe-cereals-and-oils-museum-and-villagers-activity-center-he-wei. Plan parter ansamblu. Planul de renovare al muzeului de 
cereale și ulei cu scopul revitalizării comunității zonei Xihe din Provincia Henan, China. Autori proiect și fotografii: He Wei, Qi Honghai, 
Chen Long. Sursa: http://www.archdaily.com/777339/xihe-cereals-and-oils-museum-and-villagers-activity-center-he-wei 
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Fig. 7. Interior image of the restaurant. The restaurant and main meeting area of the cereal and oil museum, with the objective of revitalising 
the Xihe community  of the Henan Province, China. Project and photographies by: authors  He Wei, Qi Honghai, Chen Long. Source: 
http://www.archdaily.com/777339/xihe-cereals-and-oils-museum-and-villagers-activity-center-he-wei. Imagine de interior a restaurantului. 
Restaurantul și locul principal de întâlnire al muzeului de cereale și ulei, cu scopul revitalizării comunității zonei Xihe din Provincia Henan, 
China. Autori proiect și fotografii: He Wei, Qi Honghai, Chen Long. Sursa: http://www.archdaily.com/777339/xihe-cereals-and-oils-museum-
and-villagers-activity-center-he-wei 
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Fig. 8. Interior image of the restaurant. The restaurant and main meeting area of the cereal and oil museum, with the objective of revitalising 
the Xihe community  of the Henan Province, China. Project and photographies by: authors  He Wei, Qi Honghai, Chen Long. Source: 
http://www.archdaily.com/777339/xihe-cereals-and-oils-museum-and-villagers-activity-center-he-wei. Imagine de interior a restaurantului. 
Restaurantul și locul principal de întâlnire al muzeului de cereale și ulei, cu scopul revitalizării comunității zonei Xihe din Provincia Henan, 
China. Autori proiect și fotografii: He Wei, Qi Honghai, Chen Long. Sursa: http://www.archdaily.com/777339/xihe-cereals-and-oils-museum-
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pot iniția proiecte de concepere și dezvoltare a produselor 
de design realizate de meșteri locali. Tehnica tradițională 
poate fi valorificată astfel în contexte contemporane. 
De asemenea, proiectele de educație artistică în mediul 
rural pot fi o verigă importantă în dezvoltarea tinerilor.

Unul dintre beneficiile colaborării comunității 
cu persoane din mediul exterior este influența 
asupra culturii locale. Iarăși putem vorbi despre o 
redefinire a ruralității care contestă imaginea idilică.

Noțiunile de identitate și conștiință colectivă sunt 
regăsite și în caracterizarea festivalurilor și târgurilor. 
Multe dintre festivaluri aveau ca rol la origine celebrarea 
unor evenimente locale precum recolte, echinocții și 
solstiții, sărbători regionale sau religioase. Totuși, după 
conștientizarea potențialului economic, comunitățile 
au inclus ca scop al festivalurilor și târgurilor atragerea 
turiștilor. Acest fenomen ce s-a extins în ultimele decenii 
a dus la o schimbare a caracterului evenimentelor în 
discuție. Cele mai întâlnite tipuri de festivaluri sunt cele 
muzicale, de arte și meșteșuguri, de reconstituiri istorice.

Pe lângă faptul că festivalurile pot mări în mod 
considerabil veniturile unei comunități, ele pot participa 
la dezvoltarea unui brand. În acest caz, revitalizarea zonei 
se realizează prin conceperea unei noi identități locale 
în cazul în care aceasta nu există sau prin promovarea și 
dezvoltarea uneia existente. Un exemplu relevant în acest 
sens este festivalul de film independent ,,Anonimul” ce 
are loc anual în localitatea Sfântu Gheorghe din Delta 
Dunării și care crează o identitate asumată a acestui sat.

Manifestările artistice din zonele rurale sunt îmbogățite 
prin turnee. Ele au ca scop sporirea accesibilității culturii 
în zonele defavorizate și au de obicei loc ori în spații 
informale ori în cadrul școlii, bisericii, căminului cultural. 
Calitățile distinctive în ceea ce privește experiența 
trăită se referă la intimitatea spațiului, oportunitatea 

belong to an exterior environment and local community. 
Through this manner one can initiate projects for the 
conception and development of locally crafted design 
products. The traditional technique can be capitalised 
in contemporary contexts. Also, the artistic education 
projects in rural space can be an important chain link in 
the development of young people. 

One of the benefits of community collaboration with 
people from the outside is the influence upon local 
culture. Again we can speak about a redefinition of 
rurality that litigates the idyllic image. 

The notions of identity and collective conscience are 
found also in the characterisation of festivals and markets. 
Many festivals were originating in the celebration 
of local events such as crops, equinox and solstices, 
regional and religious holidays. Still, after the awarness 
of the economic potential, the communities included 
as purpose of festivals and markets, the inveigling of 
the tourists. This phenomenon that extended in the last 
decades brought to a change of the character of events in 
debate. The most frequently met festivals are the musical 
ones, of handcraft and arts, of historic re-enactments. 

Next to the fact that festivals can enlarge considerably 
the revenues of a community, they can participate to the 
development of a brand. In this case, the revitalisation 
of the area is realised by the conception of a new local 
identity in case it doesn’t exist or by promoting and the 
development of a new one. A relevant example in this 
sense is the independent film festival “The Anonymous” 
that takes place each year in the town of Sfântu Gheorghe 
in the Danube Delta and which creates an asumed 
identity of this village. 

The artistic manifestations within the rural areas are 
enriched by itinerancy. The’re purpose is to increase 
the accesibility to culture in under-privileged areas 
and they usually take place in informal spaces or in the 
school, church or culture house. The distinctive qualities 
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de a cunoaște interpreții, faptul că spectatorii se cunosc 
între ei și atmosfera familiară. Turneele oferă avantajul 
conceperii unui spațiu social pentru comunitate și 
reprezintă o oportunitate de dezvoltare a unor proiecte 
ulterioare și implicit de revitalizare a zonelor rurale.

În revitalizarea și dezvoltarea rurală, cultura și tradiția 
au un dublu rol: atât economic, cât și social. Aplicarea 
conceptului de revitalizare prin cultură are două urmări 
– prima se referă la problematica populației, mai ales 
prin reducerea migrației din spațiul rural în cel urban, 
iar a doua are implicații în dezvoltarea economică, 
mai ales prin intermediul turismului cultural și creativ.

Reținerea și atragerea populației este una din problemele 
principale ale mediului rural. Inițiativele de revitalizare 
prin cultură se concentrează asupra trei categorii 
sociale: tinerii, artiștii și locuitorii care migrează către 
sate.38 În cazul tinerilor scopul nu este numai de a oferi 
o mai mare diversitate a posibilităților de petrecere a 
timpului liber, ci și de a oferi mai multe oportunități 
de educare. Ca urmare a strategiilor de dezvoltare 
se pot implementa soluții ca răspuns la necesitatea 
locurilor de muncă. În acest fel, tinerii ar putea rămâne 
în cadrul comunității și ar putea participa activ la viața 
ei, în loc să părăsească locul natal din motive ce au 
legătură cu educația sau lipsa posibilităților de angajare.

O altă abordare de dezvoltare a zonelor rurale se 
orientează asupra artiștilor și a investitorilor în afaceri 
de dimensiuni reduse. Acest proces presupune o 
migrație din orașe către sate. Motivele pot fi multiple, 
dar printre cele mai comune se numără dorința unui stil 
diferit de viață, pensionarea, întemeierea unei familii, 
creșterea costurilor chiriilor sau a valorilor locuințelor. 
Provocarea constă în felul în care locuitorii acceptă 
influențe exterioare, felul în care evoluează, în care 
valorifică oportunitățile oferite, păstrând în același 
timp esența a ceea ce reprezintă drept comunitate.39

regarding the lived experience refers to the intimacy of 
space, the opportunity to meet the artists, the fact that 
the public knows each other and the familiar atmosphere.  
The itinerancies offer the advantage to conceive a 
social space for the community and they represent an 
opportunity to develop future projects and implicitly to 
revitalise the rural areas.  

In the rural revitalisation and development, culture and 
tradition have a double role: economical as much as social. 
The practice of revitalisation concept through culture 
has two consequences - the first refers to the problem of 
the population, especially by reducing migration from 
the rural space towards the urban one, and secondly has 
implications in the economic development, especially 
through the cultural and creative tourism. 

Engaging and attracting the population is one of the 
main issues of the rural environment. The intiatives 
of revitalisation through culture focus on three social 
categories: the youth, the artists and the dwellers that 
migrate towards the village.38 In the case of the youth 
the purpose is not only the offer of a wider diversity to 
spend free time, but also of more education possibilities. 
As a consequence of development strategies solution can 
be implemented, as a response to the need for working 
places. Thus, the youth could stay within the community 
and could actively participate to their life, instead of 
leaving the natal place for reasons that are related to 
education or the lack of emplyment possibilities. 

Another approach for the development of the rural 
areas focuses on artists and small business investors. 
This process assumes a migration from towns towards 
the villages. The reasons can be multiple, yet among the 
most common there is the wish for a different lifestyle, 
retirement, the foundation of a family, the raise of rent 
or the value of the houses. The challenge is the manner 
in which the dwellers accept exterior influences, the 
manner in which they evolve, in which they capitalise 
the opportunities, guarding at the same time, the essence   
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Deși în acest caz apare problema integrării noilor 
locuitori în comunitate, diversificarea alternativelor 
economice și creșterea forței de muncă reprezintă în 
cele mai multe cazuri beneficii ce nu pot fi negate.

În concluzie, tradiția, arta și cultura contribuie la 
dezvoltarea economică regională și rurală, au rol în 
procesul de revitalizare și oferă oportunități bazate 
pe turismul cultural și creativ. Turismul, alături de 
valorificarea patrimoniului cultural sau evenimente 
precum târguri și festivaluri reprezintă un motiv de 
stabilizare a populației rurale, dacă se obține un echilibru 
între activitatea turistică și necesitățile comunității.

Ceea ce este de reținut din perspectiva programelor 
arhitecturale este faptul că facilitățile și centrele 
culturale reprezintă locuri importante de întâlnire și 
socializare, contribuind la bunăstarea și consolidarea 
comunităților. Dezvoltarea infrastructurii culturale 
poate constitui puncte de mediere între diverse grupuri 
sociale, fie că este vorba despre crearea unor noi facilități 
sau despre menținerea și îmbunătățirea celor existente.40

of what represents a community39. Although in this 
case the problem of integrating the new dwellers in the 
community, the diversification of economic alternatives 
and the growth of workforce, represent in most cases 
benefits that cannot be denied. 

In conclusion, tradition, art and culture contribute to the 
regional and rural economic development, have a role in 
the revitalisation process and offers opportunities based 
on cultural and creative tourism. Tourism, together with 
the capitalisation of the cultural heritage or events such 
as markets and festivals represent a reason of stability of 
the rural population, if a balance between the touristic 
activtity and the community necessities is achieved. 

What is to keep in mind from the perspective of 
architectural programs is the fact that facilities and 
cultural centers represent important meeting places and 
socialisation, let it be the wellbeing and consolidation 
of communities. The development of the cultural 
infrastructure can be mediation points between diverse 
social groups, be it new facilities or the maintanance and 
enhancement the existing ones.40
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CONCLUZII 

Satul românesc trece în prezent printr-o schimbare, 
evoluând de la idilicul imaginii romantice încărcat cu 
arhetipuri estetice la un amestec de case tradiționale, 
vile nou construite ce nu se încadrează în specificul 
local și lipsa oportunităților economice. Contrar 
unei opinii des întâlnite, satul românesc nu moare. 
,,Ce îl face viu e tocmai realitatea constrângerilor 
civilizatoare, modernizatoare şi ideologice.”66

Tradiția și turismul sunt două dintre resursele pe care 
mediul rural le poate valorifica cu scopul revitalizării. 
Această simbioză poate furniza noi abordări în 
activitatea economică, culturală și socială. Arta și 
cultura pot reprezenta o modalitate de consolidare 
și îmbunătățire a mediului rural, mai ales prin 
programele creative care oferă comunității oportunități 
de dezvoltare și turiștilor posibilitatea de a se implica 
activ în viața acesteia. Totodată, în acest fel se pot 
asigura noi locuri de muncă care ar duce la stabilizarea 
populației și la o dezvoltare economică a zonei.

Analiza situației existente din Valea Arieșului a arătat că 
aceasta are potențialul de a dezvolta activități precum 
turismul creativ, prin intermediul resurselor de care 
dispune – peisajul natural și cultural, tradiția, obiceiurile, 
folclorul și modul de viață specific doar acestei zone a  
Munților Apuseni. Pentru dezvoltarea unor activități 
creative, zona are nevoie de o intervenție integrată, 
care poate avea ca model revitalizarea satului Viscri sau 
reședința pentru artiști și centrul cultural Thread. Aceste 
exemple arată că valorificarea tradiției și a potențialului 
turistic poate contribui la revitalizarea rurală.

Centrul creativ pe traseul mocăniței, în contextul 
reabilitării traseului căii ferate înguste, poate 
deveni un centru de atracție al zonei și un punct 
generator al dezvoltării Văii Arieșului. În plus, ar 
avea potențialul de a deveni un reper identitar și 
cultural care va contribui la bunăstarea comunității.

CONCLUSIONS

The Romanian village goes through a change, evolving 
from the idyllic romantic image charged with esthetic 
archetypes to a mix of traditional houses, new built 
villas that do not fit in the local specificity and the lack 
of economic opportunities. Contrary to a frequently 
met opinion, the Romanian village does not die. 
”What makes it alive is precisely the reality of civilising, 
modernising and ideological constraints.”66

Tradition and tourism are two of the resources that 
the rural environment can capitalise for revitalisation. 
This symbiosis can provide new approaches in the 
economic, cultural and social activity. Art and culture 
can represent a way to consolidate and enhance the rural 
environment, especially through creative programs that 
offer development opportunities to the community 
and possibilities for the tourists to actively involve in 
its life. Concurrently, in this way one can ensure new 
workplaces that can lead to the stability of population 
and an economic development of the area. 

The curent situation analysis of Arieș Valley indicated 
that it has the potential to develop activities such as 
creative tourism, through available resources - natural 
and cultural landscape, tradition, folklore and the 
specific way of life, only for this area of Apuseni 
Mountains. For the development of creative activities, 
the area needs an integrated intervention, that can hev 
as model the revitalisation of Viscri village or the Thread 
art residence and cultural center. These examples show 
that the capitalisation of tradition and touristic potential 
can contribute to the rural revitalisation. 

The creative center on the Mocănița train itinerary, in 
the context of the narrow railway path, can become an 
attraction center of the area and a development generator 
of Arieș Valley.  In addition, it could have the potential 
to become an identity and cultural landmark that will 
contribute to the wellbeing of society. 
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