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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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(Re-)înființarea unui loc: comunitate intențională și fundație 
culturală la Poienărei, Argeș

 „Povestea începe cu trăirile unui copil care hoinărea toată vara prin sat și pe dealuri, care iubește 
livezile, umbra și roadele lor, razele de lumină curajoase, ce pătrund prin frunzișul des, foșnetul vântului și 
mireasma fructelor coapte. Ea continuă cu o dragoste tăinuită pentru tradițiile și meșterii satelor, acei puțini 
care nu au abandonat meșteșugul și îl practică cu entuziasm copilăresc. Acei meșteri care își doresc ucenici cu 
ajutorul cărora satul de mâine să nu fie străin de cel de azi. 
 Proiectul intervine într-un proces pentru a continua și pentru a (re-)inventa satul contemporan. 
Pentru a susține în egală măsură continuitatea și (re-)inventarea satului românesc, situl ales trebuia să se afle 
într-o zonă mai puțin atinsă de dorințele arzătoare ale modernizării, dezvoltării nefirești, atât din punct de 
vedere etnografic, cât și arhitectural. 
 Așa începe povestea locului, care mi s-a dezvăluit pe parcursul unui an, pe care l-am cunoscut la ceas 
de seară, când norii grei de ploaie apăsau satul din deal, dar el radia și printr-o șoaptă mă convingea să-l aleg 
ca fundament al ideii mele. 
 Astfel s-a conturat tema care are ca puncte de plecare locul și o comunitate intențională formată din 
cinci familii tinere doritoare să descopere ce înseamnă a locui la curte, ce înseamnă să întreții o gospodărie și 
cum te întrețin roadele muncii din gospodărie. Membrii comunității vor locui permanent în satul Poienărei, 
dorind să se întrețină din produsele locale. Astfel, vor avea o vatră unde vor pregăti conserve pentru iarnă, 
dulcețuri, murături, vor avea un turn plin cu plante medicinale și multe mirodenii. Aceștia oferă oportunitatea 
atât sătenilor să povestească despre cunoștințele lor și să petreacă momente culturale, spirituale, educative în 
cadrul fundației, cât și celor din afara satului, care ar putea deveni gazde ale comunității pentru cel puțin zece 
zile, participând la toate activitățile gospodăriei. 
 Din punct de vedere arhitectural, locul în sine este un dat puternic, o succesiune de poieni separate 
de rânduri de pomi în proximitatea livezii cu câteva luminișuri. Spațiului neconstruit descris i se alătură o alee 
pavată străjuită de brazi înalți ce conduc către școala neutilizată a satului (în sat mai sunt trei copii, cel mai 
mic având 10 ani; numărul sătenilor: 70). 
 Proiectul ia formă în urma stabilirii relațiilor dintre spațiile nou propuse și existentul, fie el construit 
(școala, gardul de lemn, de plasă) sau neconstruit (limitele vegetale, topografia). „A mă așeza în umbră”, la 
marginea poienilor, nu a însemnat doar o simplă privire „către” și refacerea limitei luminișului prin construit, 
ci a însemnat a răspunde punctual datelor locului, declivității terenului, orientării, punctelor de belvedere 
obținute. 
 Mi-am propus să lucrez cu limitele fragile cu care operează satul și cu relația de vecinătate care se 
creează între clădirile aceleași gospodării, sau între clădiri și vegetație, sau între toate acestea și cele alăturate. 

Andreea-Ioana NICUȚ - diploma project, July, 2018
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The (Re-)creation of a place: intentional community and 
cultural foundation in Poienărei, Argeș
(Re-)înființarea unui loc: comunitate intențională și fundație 
culturală la Poienărei, Argeș
Andreea-Ioana NICUȚ - diploma project, July, 2018
”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest

Proiectul intervine în procesul de 
„modernizare” a spațiului rural pentru 
a contribui în mod necesar în acest 
demers. Pentru a susține continuitatea 
și (re-)inventarea satului contemporan, 
situl a fost ales într-o zonă mai puțin 
atinsă de dorințele arzătoare ale 
modernizării, dezvoltării nefirești, atât 
din punct de vedere etnografic, cât și 
arhitectural. 

Ideea proiectului pornește de la 
sintagma „less is enough”( Pier Vittorio 
Aureli, Less is enough: On Architecture 
and Ascetism) prin care trebuie să 
înțelegem schimbarea ca un lucru 
moral prin modelul propriu, printr-o 
atitudine individuală, care se va cumula 
și va rodi. 

Astfel s-a conturat tema care are ca 
puncte de plecare locul și o comunitate 
intențională (cinci familii) doritoare să 
descopere ce înseamnă a locui la curte, 

The project interposes in the ”modernisation” 
process of the rural space to improve this 
approach. Supporting the continuity and 
the (re-)invention of contemporary village, 
the site was chosen in a less touched area by 
acute wishes of modernisation, unnatural 
evolution, both from the ethnographical 
and architectural points of view. 

The idea of the project starts from the ” less 
is enough” collocation (Pier Vittorio Aureli, 
Less is enough: On Architecture and Ascetism) 
by which we have to understand the change 
as a moral aspect of personal example, an 
individual attitude, which is going to collect 
and fructify. 

Thus, the subject has blueprinted, which has 
begun with the place and the intentional 
community (five families) eager to discover 
what means to dwell in the countryside, 
what means to maintain a household and 
to valorize its harvest. The community 
members are going to live permanently in 

Keywords: intentional community, nature, modernisation of the rural space
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ce înseamnă a întreține o gospodărie și a valorifica 
roadele ei. Membrii comunității vor locui permanent 
în satul Poienărei și vor fi conectați la practici noi și 
vechi, care plasează proiectul în actualitate. 

Unul dintre principiile de compoziție ale actului 
de a construi în acest proiect a fost preluarea 
și contaminarea fiecărui obiect arhitectural cu 
elemente din care au fost create vecinele lui. De 
asemenea, un rol important l-au avut locurile mai 
accidentate sau cele cu vegetație densă. Clădirea 
se detașează pentru a lăsa cursivitatea terenului, 
respectiv se retrage în umbră pentru a privi spre 
luminiș. Totul se bazează pe un respect reciproc între 
ființa umană și natură și pe această nouă atmosferă 
(re-)creată. 

Poienarei village and be connected to new and old 
practices, which place the project nowadays. 

In this project, one of the composition principles 
of the act of building was the taking over and 
contamination of every architectural object with 
elements from which its neighbours were created. 
Also, an important role had the more rugged 
places or those with dense vegetation. The building 
detached itself to allow fluency to the terrain, it 
withdraws into the shade to look to the glade, 
respectively. Everything relies on a mutual respect 
between human beings and nature, and on this 
newly (re-)created atmosphere. 
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