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Foreword to the anniversary edition (2010 - 2020)

 The CSAV Journal 2020 edition named „Vernacular Perspectives” is a statement for the vernacular architecture, heritage, 
and cultural landscape  as contemporary assets with rich potential. 
 Structured gradually from professional papers to design studio projects, dissertations, restoration-conservation bachelor’s 
projects, PhD theses, and reviews, the publication is a “bridge” between theory and practice, between students and UNESCO 
professionals, between local and international authors. 
 In this regard, all the published materials are researches and projects realized in 2020. 
 It is about a range of materials that approach contemporary topics illustrated through keywords and expressions such as: 
art, medieval vernacular heritage,  vernacular cultural landscape, sacred rural space, symbol, matrix, archetype, blue houses map, 
ecoregionalism, ruralism, shrinking villages, upcycling, restoration, conservation, safeguarding, education, digitalization. 
 The goal of the publication - including through its digital online version - is to support and promote active debates 
regarding the topic of vernacular architecture, to disseminate and bring together ideas, to map studies, initiatives, and finished 
projects throughout the local territory. It is a communication space and opening between the academic and professional 
environments. Also, CSAV Journal is since 2010 a visit card for the vernacular architecture-related activities for the “Ion Mincu” 
University of Architecture and Urbanism Bucharest, and not only, therefore it must respond to the requested exigency.  
 Thanks to the authors and collaborators for their participation, quality, and support.  

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator 

Cuvânt înainte la ediția aniversară (2010 - 2020)

 Ediția CSAV Journal 2020 intitulată „Vernacular Perspectives” este o pledoarie pentru arhitectura, patrimoniul și peisajul 
cultural vernaculare ca resurse contemporane cu bogat potențial. 
 Structurată gradual de la articole de specialitate la proiecte de atelier, lucrări de disertație, proiecte de diplomă de restaurare 
- conservare, teze de doctorat și recenzii, revista este „o punte” între teorie și practică, între studenți și specialiști UNESCO, între 
autori autohtoni și internaționali. 
 În acest sens, toate materialele publicate sunt cercetări și proiecte realizate în anul 2020. 
 Este vorba despre o gamă de materiale care abordează teme contemporane ilustrate prin cuvinte și termeni-cheie precum:
artă, patrimoniu vernacular medieval, peisaj cultural vernacular, spațiu sacru rural, simbol, matrice, arhetip, harta caselor albastre, 
ecoregionalism, ruralism, shrinking villlages, upcycling, restaurare, conservare, salvgardare, educare, digitalizare.  
 Obiectivul publicației - inclusiv prin formatul digital online - este de a susține și promova dezbateri active pe tema 
arhitecturii vernaculare, de a difuza și reuni idei, de a cartografia studii, inițiative și proiecte finalizate pe întregul teritoriu 
autohton. Este un spațiu de comunicare și deschidere între mediul academic și cel profesional. De asemenea, CSAV Journal este din 
2010 o carte de vizită a activității legate de arhitectura vernaculară pentru Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
București, și nu numai, de aceea conținutul trebuie să răspundă exigențelor.
 Mulțumiri autorilor și colaboratorilor pentru participare, calitate și susținere. 
     Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator 
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Me, when I love, I feel Blue¹
                                                                                                                                                                                                                  Text by Diana Iabrașu
So much we love the Blue color of houses that we decided to search for it throughout the country. To know all its shades. We are creating Te Blue 
Route and we draw both physically and digitally the Blue Houses’ Map of Romania of vernacular architecture. For them to dwell in our memory. 
To enjoy them, to cherish them and to get inspired by their sweet lines and the colors of both their and our times. We form a team of volunteering 
architects, restaurators, photographers, developers and storytellers and we are happy to have the support of the Ambulance of Monuments volunteers 
and the My Transylvania association.

The Blue project team has the intention of finding out the stories of the people inhabiting the vernacular blue houses of Romania and the 
owners with inspiring personal events that can guide the new generation, through new technology that will ease the passing on of the old 
values. We would like a mobile, ”tool-like” app that people can use when they find a blue house to start a process of documentation. Basically, 
casealbastre.ro should offer a permanent and constantly updated national catalog of these houses, with important architectural information, 
with the purpose the saving these houses. Therefore, we would like to realise the content of the map in a collaborative manner, focused on 
architectural criteria and storytelling, using short movies and photography, obtaining a collection of inhabitants’ testimonies, records of old 
materials and building techniques and information about possible accomodation, restaurants or other payed or free of charge activities made 
available by the locals (volunteers for skining meadows, picking apples or nuts, house painting). We would like to get to know people and 
see how their realities are ”clipped” in Blue. We would like to activate a volunteering network in the rural areas. So we started in Transylvania.

The vernacular architecture dwellings of Romania hide valuable stories about heritage, crafts and authentic living.
We would like to crop these stories from their rural landscape and bring them to the urban reality, as a form of respect and sensitisation towards the rural 
esthetics, making the rural world accesible to the urban youth through technology.
The blue color represents the attraction point of the new generation on this matter, being a very popular and meaningful color. It is also the most 
frequent color used on traditional houses, possibly being identified as a national color.

The Blue can be also traditional and innovative or creative and contemplative.

As the impact of the the movies ”Ştefan Vaida’s Blue” and ”The Blue Left Among Us” narrated by Ştefan Câlţia was considerable (hundred of thousands 
of views and thousands of shares), we drew the conclusion that such inspiration is needed online, giving the public accesible formulas of understanding 
the rural word and how a blue painting it is. Furthermore, there are people from the young generation (up to 40 years old), who buy their first houses 
or inherit them from their grandparents and want to restore it, or at least understand the rural enviroment as a new definition of simplicity and value.
Through the Blue Houses’ Map of Romania, we offer a creative guide for conservating and restoring the vernacular residential architecture as 
well as for a fine living. 

The map will be available in 2021 on casealbastre.ro
Details about the Blue project on: albastru.ro

With inspiration, the lovers of Blue and the Monumentum Association

¹Quote belonging to Diana Fufezan, actrice at Radu Stanca National Theatre and friend of the Blue project.
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Eu, când iubesc, simt Albastru1
                                                                                                                                                                                                                  

Text de Diana Iabrașu

Atât de mult ne place Albastrul caselor încât ne-am hotărât să plecăm în căutarea lui prin ţară. Să îi cunoaştem toate nuanţele. Facem Traseul Albastru 
şi desenăm fizic şi digital Harta Caselor Albastre din România, cu arhitectură vernaculară. Să rămână în memoria noastră. Să ne bucurăm de ele, să 
le preţuim şi să ne inspire liniile lor dulci, culorile timpurilor lor şi ale noastre. Formăm o echipă de voluntari arhitecţi, restauratori, fotografi, developeri, 
storytellers şi ne bucurăm de sprijinul voluntarilor „Ambulanţei pentru Monumente” şi ai Asociaţiei My Transylvania. 

Echipa proiectului Albastru îşi propune să afle poveştile oamenilor care locuiesc în case albastre cu arhitectură vernaculară din România, a proprietarilor 
care au istorii personale ce pot fi repere pentru generaţia tânără, iar transferul de valori să fie realizat folosind noile tehnologii. Ne dorim o aplicaţie 
mobilă, de tip-unealtă, pe care oamenii să o folosească atunci când găsesc case albastre şi să înceapă un proces de documentare. Practic pe casealbastre.
ro să fie un catalog al caselor actualizat permanent, la nivel naţional, cu informaţii de importanţă arhitecturală, cu scopul de a salva aceste case.Aşadar 
dorim să realizăm conţinutul hărţii, pe principiul colaborativ, axat pe criterii arhitecturale şi storytelling, pe realizare de filme scurte şi fotografii, culegere 
de mărturii ale locuitorilor caselor, înregistrare de tehnici şi materiale vechi de construcţie şi informatii legate de posibile servicii de masă, cazare sau alte 
experienţe la care se poate participa ca voluntar sau contra cost, propuse de proprietari (voluntari pentru cosit fân şi construit căpiţe/cules mere şi nuci/
văruit). Ne dorim să îi cunoaştem pe oameni, să vedem cum realitatea lor se decupează în Albastru. Şi să activăm o posibilă reţea de voluntariat în zona 
rurală. Şi am început din Transilvania. 

Casele cu arhitecură vernaculară din România ascund poveşti valoroase despre patrimoniu, meşteşuguri şi viaţă trăită autentic. 
Ne dorim să decupăm aceste poveşti din rural şi să aducem bucăţile de realitate în oraşe, ca o formă de respect, de sensibilizare asupra esteticii rurale, 
făcând lumea satului accesibilă tinerilor din oraşe prin intermediul noilor tehnologii. 
Culoarea albastru reprezintă punctul de atracţie a generaţiilor tinere faţă de subiect, albastrul fiind foarte popular şi purtând multe simboluri şi, până la 
urmă este culoarea cea mai prezentă pe casele tradiţionale, putând fi identificată cu o culoare naţională.

Albastrul poate fi şi traditional şi inovator, şi creativ şi meditativ. 

Aşa cum ne arată impactul pe care I-a avut filmul „Albastrul lui Ştefan Vaida” şi „Albastrul lăsat printre noi”, povestit de pictorul Ştefan Câlţia, în online 
(sute de mii de views şi mii de shares), ne-am dat seama că există un public care are nevoie de surse de inspiraţie, de formule accesibile de a întelege lumea 
satului cum este o zugraveală albastră. Mai mult, acum există o generaţie (până în 40 de ani) care îşi cumpără prima casă din viaţa lor sau moşteneşte 
casele bunicilor, tineri care vor să înceapa procesul de restaurare sau cel puţin să înţeleagă mediul construit rural, o noua definiţie a simplităţii şi a ceea ce 
este valoros. Iar noi putem oferi prin Harta Caselor Albastre din România, un ghid creativ pentru a păstra, repara casele cu arhitectură vernaculară şi 
pentru a trăi frumos. 

Harta va fi in disponibilă în 2021 pe casealbastre.ro
Detalii despre proiectul Albastru: albastru.ro

Cu inspirație, oamenii iubitori de Albastru şi Asociaţia Monumentum

1Citat aparţinâd Dianei Fufezan, actriţă la Teatrul Național „Radu Stanca” şi prietenă a proiectului Albastru.

http://casealbastre.ro
http://casealbastre.ro
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Art residency, painter Ștefan Câlția, 
 Șona village.

Houses in the village of Roadeș.

Window details, house in Roadeș.

Ștefan Vaida, the restorer, in the ”front room” of the 
Interethnic Museum of Hârtibaciului Valley. 

Ștefan Vaida, the restorer, painting the wall of the 
Interethnic Museum of Hârtibaciului Valley. 

House in Roadeș.

Inscriptions under the cornice, on the Gerendi House in Alțâna.

Door    details, house in Roadeș.
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Rehabilitation and refunctionalization of a former Saxon
household, Archita, Mureș
Reabilitarea și refuncționalizarea unei foste gospodării săsești,
Archita, Mureș
Bachelor’s project in Conservation and Restoration UAUIM Sibiu 2020
Stud. Arch. Diana APETROAIE  I Stud. Arch. Ștefania CHIȚU I Stud. Arch. Teodora IDU I 
Assist. Prof. Dr. Arch. Cristina CONSTANTIN  I Assist. Prof. Dr. Arch. Cosmin PAVEL
Specialty advice: Assoc. Prof. Dr. Arch. Liviu GLIGOR,  Assist. Prof. Dr. Eng. Vlad PETRESCU

Keywords: vernacular heritage, rural, architectural conservation and restoration, 
       architectural education, bachelor’s project

The development of the graduation project was 
a novelty of the last years for the Conservation 
and Restoration section in Sibiu of the Faculty 
of Architecture within UAUIM. Based on 
a series of observations of the evaluation 
committee, this year, the essential difference 
consists in the possibility of a wide choice. Thus, 
the students in the last year of studies were given 
a double choice: one regarding the tutoring 
team and another regarding the actual subject 
of the study (previously both the tutoring team 
the project were imposed). Also, the size of the 
heritage house to be worked on was limited to 
around 200, maximum 300sqm to facilitate the 
possibility of a more detailed study of what is 
existing and the development of a project as 
detailed as possible. It should also be noted 
that within the three-year bachelor’s program, 
working for the diploma and dissertation 
project happens in parallel with the activity of 
the sixth semester, taking theoretical classes, 
doing practical work, passing the exams during 
the summer session and afterwards, eventually 
being able to complete their diploma project 
during the summer. The presentation takes 
place in mid-September for the first session and 
in February for the second session.

Desfășurarea proiectului de licență a 
reprezentat o noutate a ultimilor ani pentru 
secția de  Conservare și Restaurare de la Sibiu a 
Facultății de Arhitectură din cadrul UAUIM. 
Pornind de la o serie de observații ale comisiei 
de evaluare, anul acesta, diferența esențială a 
constat în posibilitatea unei alegeri extinse. 
Astfel studenții aflați în ultimul an de studii 
au putut face o dublă opțiune: cu referire la 
îndrumare și subiectul efectiv al studiului 
(anterior atât îndrumarea cât și proiectul fiind 
impuse). De asemenea dimensiunile casei de 
patrimoniu pe care urma să se lucreze au fost 
limitate în jurul a 200 maxim 300mp pentru a 
facilita posibilitatea unei cunoașteri în detaliu 
a existentului și dezvoltării unui proiect cât 
mai detaliat. Ar mai trebui precizat faptul că în 
cadrul programului de licență de trei ani, lucrul 
pentru proiectul de diplomă și disertație se 
desfășoară în paralel cu activitatea semestrului 
șase, studenții participând în același timp 
la cursuri teoretice, lucrări practice, etc. 
parcurgând examenele din sesiune și putând 
eventual, ulterior, să își completeze studiul pe 
perioada verii. Susținerea are loc la mijlocul 
lunii septembrie pentru sesiunea întâi și în 
februarie pentru sesiunea a doua.
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The project presented in CSAV magazine focuses on 
the whole of a household from Archita village, in Mureș 
county. Another particularity (somewhat experimental) 
of this bachelor’s project was working in teams, each of 
the three students approaching a fragment that could be 
delimited while maintaining its internal coherence: the 
house, the stables and the barn. The revitalization scenario 
involved transforming the household into a guest house, 
including a house for the owner and introducing a new 
space for workshops and a community kitchen. The 
challenge was to maintain an overall unity of the project 
and at the same time would permit designing three 
projects that work with different interior spaces, nuances 
and as personal as possible detail solutions.

Thus, the sub-theme assumed by Teodora Idu was that of 
rehabilitating the house in a scenario of using the attic, 
which is why the theoretical study associated with the 
project addressed the subject of expanding the living 
space in the volume of the roof framing. The former 
house in the Saxon household becomes a vacation home 
for the current owners through an intervention that 
places the new staircase for the attic in the intermediate 
space of the former middle room. At the same time, 
the use of the attic tries to understand and assume the 
initial continuity of the space, the feeling of one single, 
elongated space, through some details related to partition 
walls and furnishing (such as the glass triangle above the 
spaces of the bathroom and dressing room).

Diana Apetroaie worked on the space of the former 
stables, transformed through the project in two 
apartments and a simple room for the reception of guests. 
The study aims to highlight the vertical dimension of 
the two large spaces, using mezzanines, stairs, walkways 
to allow access and at the same time blocking as little 
as possible visually. Materiality, texture, atmosphere 
and light were fundamental themes for Diana’s study, 
fathomed in her dissertation “From stone to wall” (“De 
la piatră la zid”) which integrates the experience of a 
stone workshop in Bonțida in which she participated 
over the summer.

Proiectul prezentat în paginile CSAV se apleacă asupra 
ansamblului unei gospodării din satul Archita, în județul 
Mureș. O altă particulariate cu titlu de experiment a 
acestui proiect de licență a fost lucrul în echipă, fiecare 
dintre cele trei studente abordând un fragment ce putea 
fi delimitat păstrându-și în același timp coerența internă: 
casa, grajdurile, șura. Scenariul de revitalizare a implicat 
transformarea gospodăriei în casă de oaspeți, incluzând 
o locuință a proprietarului și aducând ca noutate un 
spațiu pentru workshopuri și o bucătărie comunitară. 
Provocarea a fost aceea a păstrării unei unități de 
ansamblu care să permită în același timp trei proiecte 
ce lucrează cu spațialități interioare diferite, nuanțe și 
rezolvări de detaliu cât mai personale. 

Astfel, subtema asumată de Teodora Idu a fost aceea a 
reabilitării casei într-un scenariu al folosirii podului, 
motiv pentru care studiul teoretic asociat proiectului a 
abordat tocmai subiectul extinderii spațiului locuit în 
volumul șarpantei. Fosta casă din gospodăria săsească 
devine locuință de vacanță pentru actualii proprietari 
printr-o intervenție care amplasează noua scară de acces 
către pod în spațiul intermediar al fostei tinde. În același 
timp folsirea podului încearcă să înțeleagă și să asume 
continuitatea inițială a spațiului, senzația de spațiu unic, 
alungit, prin câteva detalii ce țin de compartimentare 
și mobilare (cum este timpanul de sticlă de deasupra 
corpului băii și dressingului). 

Diana Apetroaie a lucrat în spațiul fostelor grajduri, 
transformate prin proiect în două apartamente și o 
cameră simplă destinate primirii oasepților. Studiul 
urmărește punerea în valoare a dimensiunii verticale 
a celor două spații mari, folosirea supantelor, scărilor, 
pasarelelor pentru a permite accesul și în același timp 
blocând cât mai puțin vizual. Materialitatea, textura, 
atmosfera și lumina au fost teme fundamentale pentru 
studiul Dianei, aprofundate în cadrul lucrării de 
disertație ”De la piatră la zid” care integrează experiența 
unui workshop de pietrărie la Bonțida la care a participat 
peste vară.
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Finally, the large space of the barn was approached by 
Ștefania Chițu in a scenario of community usage and 
with the architectural means that aimed to preserve the 
impressive spatiality and full visibility of the structure of 
the frame, in a typical barn with a median gate. Ștefania’s 
dissertation focused on the conversion of the barn in 
the Saxon household starting from an inventory of barn 
typologies and lateral extensions of the space (existing or 
possible) as well as tools and principles of intervention.

The project was also a novelty for us as tutors, being the 
first experience of guiding a three-year license project 
and the first in which the specific issue of restoration and 
conservation was so accentuated. The experience was all 
the more motivating as this year’s graduates are part of 
the first generation of students we had the chance to 
guide in Sibiu. What we set out to convey was the joy of 
looking carefully and understanding as much as possible 
from the houses we happen to work with as architects, 
the discreet passion that responsible intervention on 
heritage requires and, finally, the love for architecture.

We asked Teodora, Diana and Ștefania to add a short 
explanatory text to the selection of graphic materials 
extracted from their study for the Archita household.

În fine, spațiul amplu al șurii a fost abordat de Ștefania 
Chițu într-un scenariu de folosire comunitară și 
cu mijloace arhitecturale care au urmărit păstrarea 
spațialității impresionante și vizibilitatea deplină asupra 
structurii șarpantei, într-o șură tipică cu poartă mediană. 
Disertația Ștefaniei s-a aplecat asupra conversiei șurii 
din gospodăria săsească pornind de la o inventariere 
a tipologiilor de șuri și extensii laterale ale spațiului 
(existente sau posibile) precum și instrumente și principii 
de intervenție. 

Proiectul a reprezentat o noutate și pentru noi ca 
îndrumători, fiind prima experiență de îndrumare a unui 
proiect de licență de trei ani și prima în care problematica 
specifică a restaurării și conservării a fost atât de 
accentuată. Experiența a fost cu atât mai motivantă cu 
cât licențialii acestui an fac parte din prima generație de 
studenți pe care am avut șansa să o îndrumăm la Sibiu. 
Ceea ce ne-am propus să transmitem a fost bucuria de 
a privi atent și înțelege cât mai mult din casele cu care 
întâmplă să lucrăm ca arhitecți, pasiunea discretă pe care 
o cere intervenția responsabilă asupra patrimoniului și, 
în cele din urmă, dragostea pentru arhitectură.

Le-am rugat pe Teodora, Diana și Ștefania să însoțească 
fiecare cu un scurt text lămuritor o selecție de materiale 
grafice extrase din studiul lor pentru gospodăria din 
Archita.
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THE HOUSE / Teodora Idu

My proposal for the graduation project focuses on the 
house of the chosen household from Archita village, Mureș 
County, and especially its roof space. And I refer especially 
to the roof because that was the main challenge of the study.
 
The household is located within the historic area of   the 
village, just across the road from the fortified church, 
therefore it was essential that the intervention respects the 
contemporary principles of restoration and conservation. 
For a start, I tried to observe with as much attention as 
possible the existing situation, to make a detailed survey of 
the degradation and pathology of the building, and at the 
same time to study the context to preserve the authenticity 
of the house and the place as a whole.

The rehabilitation scenario considers the transformation of 
the household into a guesthouse, starting with the theoretical 
study within the dissertation but also through observing and 
visiting similar interventions. It is worth mentioning here 
about the guesthouses from Cincșor (where I had the chance 
to participate in a design workshop in 2019) a real source of 
inspiration through the rigor of execution and through the 
important lesson of saving some precious households and 
houses.

As part of the rehabilitation project, I proposed a small 
wine cellar in the basement that shares the room with the 
technical space of the house, living rooms for owners (and 
occasionally for visitors) and a bathroom that occupies two 
smaller rooms at the ground floor, and for the roof level the 
project aimed for its transformation into an inhabited garret. 
This will be divided in a sleeping area, with bathroom and 
dressing, and an open area for study, work, discussions, etc.

The project tried to identify and formulate an answer to the 
main problems posed by the decision to extend the living 
space in the attic: adding a stairway, partitioning the attic 
space and introducing servant spaces (bathroom, storage), 
adding dormer windows for light and ventilation and 
thermal insulating of the roof.

CASA / Teodora Idu

Proiectul pe care l-am propus pentru lucrarea de licență se 
ocupă de casa gospodăriei alese din satul Archita, Județul 
Mureș, și în special de șarpanta acesteia. Și spun în special 
șarpanta deoarece acesta a fost principala provocare a 
studiului.

Gospodăria este amplasată în raza zonei istorice a satului, 
chiar peste drum de biserica fortificată, așadar a fost esențial 
ca propunerea să respecte principiile contemporane ale 
restaurării și conservării. Pentru început am încercat să 
observ cu cât mai multă atenție situația existentă a casei, să 
fac un releveu cât mai detaliat al degradărilor și patologiei 
construcției, și în același timp să studiez contextul pentru 
păstrarea autenticității casei dar și a locului în ansamblul său.

Scenariul de revitalizare are în vedere transformarea 
gospodăriei în casă de oaspeți, pornind de la studierea în cadrul 
disertației dar și de la observarea și vizitarea directă a unor 
intervenții similare. Merită amintit aici ansamblul caselor de 
oaspeți de la Cincșor, unde am avut șansa participării la un 
workshop de proiectare în 2019, adevărată sursă de inspirație 
prin rigurozitatea realizării dar și importanța lecției salvării 
unor gospodării și case prețioase.

În cadrul proiectului de reabilitare, la subsol am propus  o 
mică cramă care să împartă spațiul cu cel tehnic al casei, 
la parter camere de locuit pentru proprietari (și ocazional 
pentru vizitatori) și o baie împărțită în două spații mai mici, 
iar pentru șarpantă am propus transformarea acesteia într-o 
mansardă locuită. Mansarda va fi împărțită între zonă de 
dormit, cu baie și dresing, și o zonă deschisă de lucru, discuții, 
etc. 

Proiectul a încercat să identifice și să formuleze un răspuns 
pentru principalele probleme pe care le pune decizia 
de a extinde în pod spațiul locuit: adăugarea unei scări, 
compartimentarea spațiului podului și introducerea unor 
spații servante (grup sanitar, depozitare), adăugarea unor 
lucarne pentru lumină și ventilație și termoizolarea șarpantei. 
O altă decizie importantă a fost intervenția asupra fațadei 
de la stradă, pe care inventarul foto o arată vopsită în diferite 
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Another important decision was the intervention on the 
facade to the street. The photo inventory shows that it was 
painted in different colours over the years. The exfoliated 
layers of plaster and paint revealed that the colour of the 
first layer was blue, quite widespread in Saxon villages. Thus, 
the proposal regards cleaning and maintaining the well-
preserved portions of plaster, carrying out repairs and filling 
gaps with compatible plaster (based on lime and sand), 
preserving or restoring plaster decorations (rosettes and 
flowers) in order to regain the house’s original dignity and 
charm.

THE STABLES / Diana Apetroaie
The intervention project and the study associated 
with it started from the fact that the Saxon household 
is based on the Franconian household, developed on 
narrow, crowded and long plots. Its relationship with 
the outer space, the public space, is shaped according to 
the requirement to offer protection to the inhabitants 
against possible invasions. The interior space of the 
household, the courtyard, is delimited by the house, 
annexes, the wall of the neighbouring house and the barn. 
The house and the annexes are placed longitudinally on 
the plot. The stables are attached to the house, and the 
barn is positioned transversely, closing the space of the 
courtyard. Behind the barn, on the remaining parcel, the 
Saxon peasants used to plant vegetables. This vegetable 
garden was not protected, unlike the yard which was 
protected by existing buildings.

The annexes within the studied household take the 
shape of barns, but leave aside their impressive sizes. The 
proportions are adjusted according to the proportions of 
the house, keeping the height and shape of its roof. The 
walls of the stables are made of stone at the bottom and 
brick above, especially in the gable area. The images of 
these walls without plastering reveal how they were built 
and their historical value, the raw texture of the layers of 
material and the quick gestures of the masons. Another 
identified value is generated by the median, large spaces 
of the stables, which once allowed access housed hay 
carts. These double-height spaces reveal the skeleton 
of the roof (with two slopes) – the rafters, impressing 

culori de-a lungul anilor. Straturile exfoliate de tencuială și 
vopsitorie au adus la iveală ca strat prim culoarea albastră, 
destul de răspândită în satele săsești. Astfel propunerea are în 
vedere curățarea și păstrarea porțiunilor stabile de tencuială, 
efectuarea reparațiilor și completarea lacunelor cu tencuială 
compatibilă (pe bază de var și nisip), păstrarea sau refacerea 
decorațiilor din tencuială (rozete și flori) pentru a-i reda casei 
demnitatea și farmecul inițial.

GRAJDURILE / Diana Apetroaie
Proiectul de intervenție și studiul asociat acestuia au 
pornit de la faptul că gospodăria săsească are la bază 
gospodăria franconă, dezvoltată pe parcele înguste, 
îngrămădite și lungi. Relația acesteia cu spațiul exterior, 
spațiul public, se conturează conform cerinței de a oferi 
protecție locuitorilor față de posibilele invazii. Spațiul 
interior al gospodăriei, curtea, este delimitat de casa de 
locuit, de anexe, de zidul casei vecine și de șură. Casa și 
anexele sunt așezate longitudinal pe parcelă. Acareturile 
sunt alipite casei, iar șura este poziționată transversal, 
închizând spațiul curții. În spatele șurii, pe fragmentul 
de parcelă rămas, țăranii sași obișnuia să sădească legume. 
Această grădină de legume nu era protejată la fel cum era 
curtea protejată de construcțiile existente.

Anexele din cadrul gospodăriei studiate iau forma unor 
șuri, dar lasă la o parte dimensiunile impresionante ale 
acesteia. Proporțiile sunt ajustate în funcție de proporțiile 
casei, păstrând înălțimea și forma acoperișului acesteia. 
Pereții grajdurilor sunt realizați din piatră la partea 
inferioară și cărămidă la partea superioară, mai ales în 
zona timpanelor. Imaginea acestor ziduri netencuite 
ne dezvăluie modul în care au fost ridicate și valoarea 
lor istorică, textura brută a straturilor de material și 
gesturile rapide ale zidarilor. O altă valoare identificată 
este generată de spațiile mediane, ample, ale grajdurilor, 
care odinioară trebuiau să permită accesul carelor cu 
fân. Aceste spații pe dublă înălțime dezvăluie osatura 
grinzilor acoperișurilor (în două ape), impresionând 
prin amploare dar și prin iscusința realizării lor. Pe lângă 
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through their size but also through the skill of their 
construction. In addition to the double height median 
spaces within the stables, there are two smaller spaces on 
either side.

In the stable rehabilitation project, the restoration 
principles (authenticity, reversibility, legibility and 
minimal intervention) guided the intervention 
proposals. The interventions will be visible but will not 
alter the existing historical material. On the ground floor, 
the summer kitchen of the household, which is isolated 
from the two apartments, retains its function, while the 
rest of the spaces change their use. Also at this level, three 
bathrooms are introduced that serve the proposed living 
spaces: the apartment in the first stable, the apartment in 
the second stable and the studio on the ground floor of 
the second stable. The ground floor of the first apartment 
also has a kitchenette and a living area, and the ground 
floor of the second apartment has an entrance hall and a 
living area. In the volume of the roof, the two bedrooms 
in each stable communicate through wooden walkways, 
and the delimitation between the bedrooms and the 
central spaces is achieved by introducing wooden 
railings.

The new materials are compatible with the existing ones 
(wood, plaster and lime-based paints) while the stairs are 
made of metal, with contemporary details, thus marking 
the intervention and the new function installed here. 
The windows and doors of the kitchen space is restored, 
and the other openings receive new wooden windows 
and doors. The median spaces of the stables offer a 
perspective to the green courtyard of the guesthouse 
through the proposed glazed surfaces.

spațiile mediane, pe dublă înălțime, în cadrul grajdurilor, 
sunt incluse și două spații mai scunde de o parte și de alta. 

În proiectul de reabilitare a grajdurilor, principiile de 
restaurare (principiul autenticității, reversibilității, 
lizibilității și a intervenției minime) au dirijat propunerile 
făcute. Intervențiile vor fi vizibile dar nu vor alterea 
materialul istoric existent. La parter, bucătăria de vară a 
gospodăriei, care este izolată de cele două apartamente, 
își păstrează funcțiunea, în timp ce restul spațiilor își 
schimbă rolul. Astfel, tot la acest nivel, sunt introduse 
trei grupuri sanitare care servesc spațiilor de locuit 
propuse: apartamentul din primul grajd, apartamentul 
din cel de al doilea grajd și studioul de la parterul 
grajdului doi. Parterul primului apartament mai dispune 
de o chicinetă și de o zonă de zi, iar parterul celui de al 
doilea apartament dispune de un antreu și o zonă de zi. 
În volumul acoperișului cele două dormitoare din cadrul 
fiecărui grajd comunică prin intermediul unor pasarele 
din lemn, iar delimitarea dintre dormitoare și spațiile 
centrale este realizată prin introducerea unor parapete/ 
balustrade din lemn.

Materialele folosite sunt compatibile cu cele existente 
(lemn, tencuieli și vopsitorii pe bază de var) în timp ce 
scările sunt realizate din metal, cu detalii contemporane, 
marcând astfel intervenția și noua funcțiune instalată 
aici. Tâmplăriile spațiului bucătăriei sunt restaurate, iar 
celelalte goluri primesc tâmplării noi din lemn. Spațiile 
mediane ale grajdurilor oferă o perspectivă spre curtea 
înverzită a casei de oaspeți prin intermediul suprafețelor 
vitrate propuse.
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THE BARN / Ștefania Chițu

The studied barn has a typical layout, consisting of one 
tall, central space and two smaller spaces to the left 
and right respectively. The building’s structure is made 
of mixed masonry – brick and stone, with wooden 
roof framing and roofing made of tiles. The interior 
partition is also constructed with mixed masonry walls 
– having joints with no grout. Several areas preserve the 
original plaster making use of adobe. The central space 
is the tallest, while the other two that were dedicated to 
sheltering animals have smaller heights.

In the restoration and conversion process, I tried 
to intervene minimally in order to keep the barn’s 
appearance as close as possible to the original. My 
interventions focused on the areas where structural 
problems were identified, strengthening the foundations 
and the roof. The interventions that regard the new 
functions imply the insertion of a metal stairway and 
railing that lead to the upper level created above one of 
the small, lateral spaces, as mezzanine. The new function 
intends to modify the original structure of the barnas 
little as possible, so following a study of the constructive 
elements, I decided to remove the beams only in the 
area where they prevented the functioning of the space. 
The initial wall openings were preserved, because, even 
though they are reduced in size and may seem non-
functional, they are part of the history of the barn and its 
use. The median gate is rebuilt (becoming a large shutter) 
and is doubled by a glazed joinery that provides natural 
lighting to the space. The project proposes the addition 
of a kitchen and bathrooms. Their insertion does not 
imply invasive interventions for the initial structure as 
they are integrated in the already existing spaces.

In the project the barn was conceived, not only as a 
kitchen and dining, but also for hosting different types 
of culinary events. During the harvest season, the owners 
aim to organize canned food preparation sessions for the 
winter, with the participation of the villagers. The kitchen 
in the barn uses products from the village and works 
only with locals in an attempt to carry on the traditional 

ȘURA / Ștefania Chițu

Șura  studiată are o structură tipică, fiind alcătuită dintr-
un spațiu central și două laterale, în stânga și în dreapta 
acestuia. Clădirea are o structură din zidărie mixtă, de 
cărămidă și piatră, cu șarpantă din lemn și învelitoare din 
țiglă. Compartimentarea interioară este realizată tot prin 
intermediul unor pereți din zidărie mixtă, fără rostuire 
cu mortar. S-au păstrat câteva zone cu tencuiala originală 
realizată pe bază de pământ. Spațiul central este cel mai 
înalt, în timp ce celelalte două spații ce erau dedicate 
adăpostirii animalelor au înălțimi mai reduse. 

În procesul de restaurare și conversie am încercat să 
intervin cât mai puțin în structura acesteia și să îi păstrez 
aspectul cât mai apropiat de cel original. Am intervenit 
în zonele în care existau probleme la nivel structural, 
consolindând fundațiile și șarpanta. Intervențiile 
aferente noii funcțiuni presupun inserarea unei scări 
metalice cu o balustradă ce duce la nivelul superior 
creat deasupra unuia dintre spațiile scunde, laterale, 
sub forma unei supante. Noua funcțiune intenționează 
să modifice cât mai puțin posibil structura originală 
a șurii, așadar în urma unui studiu al elementelor 
constructive, am decis să  înlătur grinzile doar în zona 
în care împiedicau utilizarea funcțională a spațiului. Am 
păstrat golurile inițiale, deși acestea sunt de dimensiuni 
reduse și pot părea nefuncționale, ele fac parte din istoria 
șurii și a modului în care erau utilizate. Poarta mediană 
este refăcută, devenind un oblon amplu, și dublată de 
o tâmplărie vitrată ce asigură iluminarea naturală a 
spațiului. Pentru asigurarea confortului folosirii șurii, 
proiectul propune introducerea unei bucătării și a unor 
grupuri sanitare. Inserarea lor nu presupune intervenții 
invazive pentru structura inițială, ele integrându-se în 
spațiile deja existente.

Șura a fost concepută în acest proiect, nu doar ca o 
bucătărie și un loc comun de luat masa, dar și pentru 
găzduirea diferitelor tipuri de evenimente culinare. De 
altfel, în sezonul recoltelor, proprietarii, își propun să 
organizeze sesiuni de preparare a conservelor pentru iarnă, 
cu participarea sătenilor. Bucătăria din șură utilizează 
alimente din sat și funcționează doar cu localnici ce 
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dish recipes. The concept of such a community kitchen 
integrates naturally with the specific of the village, where 
in the past numerous activities took place in common. 
The barn kitchen manages, through the events it hosts, 
to bring together people with different backgrounds 
and from different areas of the country, giving them 
the opportunity to socialize and bring together their 
common passions for cooking. Also, Archita is a village 
that currently does not enjoy a lot of visitors. Its position 
along a secondary road between neighbouring towns 
allowed for a better preservation of the local tradition, 
and a strategy that would be beneficial at this moment 
should take advantage of this to protect the built heritage 
and cultural landscape while proposing activities and 
experiences that make the village attractive for rural 
tourism.

încearcă să ducă mai departe rețetele tradiționale. 
Conceptul unei astfel de bucătării a comunității se 
încadrează firesc în specificul satului, unde în trecut se 
desfășurau numeroase activități comune. Bucătăria din 
șură reușește prin evenimentele pe care le găzduiește să 
aducă la un loc persoane din diferite domenii și locuri 
ale țării, oferindu-le prilejul de a socializa și de a reuni 
pasiuni comune pentru gătit. De asemenea, Archita este 
un sat ce nu se bucură în prezent de un număr prea mare 
de vizitatori. Situarea sa pe un drum adiacent legtăturilor 
între localitățile importante ale zonei i-a permis să 
păstreze cât mai mult din specificul tradiționla nealterat, 
iar o strategie benefică în acest moment ar trebui să 
profite de acest lucru, protejând patrimoniul construit 
și peisajul cultural și propunând simultan activități și 
experiențe care să facă satul atractiv pentru turismul 
rural.
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