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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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Photos : 
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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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The conversion of the barn in the traditional Saxon Household
Conversia șurii din gospodăria tradițională săsească
Bachelor’s dissertation in Conservation and Restoration UAUIM Sibiu 2020
Stud.Arch. Ștefania-Cristiana CHIȚU I Assist. Prof. Dr. Arch. Cristina CONSTANTIN
 

My thesis ”The conversion of the barn in 
the traditional saxon household” adresses 
the topic of the old barns in the saxons 
villages and especially the way that these 
reappeared in the general attention as a 
potential for reuse. My interest in this 
topic was aroused by participating in 
the UAUIM Sibiu design workshop 
in November 2019 in Cincșor, Brașov, 
where I had the opportunity to study 
traditional Saxon barns and to propose 
the construction of ”a new barn” with the 
function of an event space.

Addressing the theme of traditional Saxon 
barns in Transylvanian villages, the writing 
captures their evolution over time, from 
the role they initially played in the life of 
the community to the one they can still 
have now, when the Saxon communities 
are already gone for a long time.

Therefore, the first part of the study aims 
to introduce the topic of Saxon barns, 
and then Chapter II tries to describe the 
traditional village and the Saxon household 
with its characteristic elements. We talk 
about the barn and its specific aspects, 
pointing out briefly the materiality and 

Lucrarea ”Conversia șurii din gospodăria 
tradițională săsească” abordează tema vechilor șuri 
din satele săsești și, în special, modul în care acestea 
au reapărut în generală ca potențial de refolosire. 
Interesul meu pentru acest subiect a fost stârnit 
odată cu participarea la workshop-ul de proiectare 
UAUIM Sibiu din noiembrie 2019 la Cincșor, 
Brașov, unde am avut ocazia să studiem șurile 
tradiționale săsești și să propunem construirea unei 
”șuri noi” cu funcțiunea unui spațiu de evenimente. 

Abordând tema șurilor tradiționale săsești din 
satele din Transilvania, lucrarea surprinde evoluția 
acestora de-a lungul timpului, de la rolul pe care 
l-au jucat inițial în viața satului și până la cel pe care 
îl mai pot avea acum, când comunitățile de sași au 
dispărut deja de o bună perioadă de timp. 

Așadar, prima parte a studiului urmărește 
introducerea în tema șurilor săsești, pentru ca 
apoi Capitolul II să surprindă satul tradițional 
și gospodăria săsească împreună cu elementele ei 
caracteristice. Vorbim despre șură și aspectele sale 
specifice, punctând foarte pe scurt materialitatea și 
tehnicile constructive, apoi despre felul în care, de-a 
lungul timpului, șurile au căpătat diferite extensii, 
derivate din forma inițială peste care s-a suprapus 
nevoia de a căpăta mai mult spațiu util. Sub acest 
aspect, al extensiilor, șurile tradiționale pot fi 
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construction techniques, then about how, over time, the 
barn has acquired different extensions derived from the 
original shape combined with the need to get more useful 
space. My thesis tried to make use of this characteristic, 
of extensions, in order to clasiffy the traditional barns 
into different typologies: wooden barns and masonry 
barns, traditional barns with middle gates, ”barns with 
offsprings”, ”barns with wings”, double barns, intersected 
barns, families and communities of barns.

As the title of the writing indicates, we focus especially on 
the use of these types of constructions today in different 
situations. Considering the fact that today, the villages 
in Transylvania are inhabited by fewer and fewer Saxons, 
and taking into account the changes in the occupations 
of those living in the village, many of the households 
are abandoned or without owners and eventualy left 
to deteriorate. However, some of them have been 
bought and reused, refurbished and transformed into 
holiday homes or houses for rent for those who want to 
experience life in the Transylvanian village. This becomes 
more current in the light of recent events, related to the 
pandemic that marks the year 2020, an alternative for 
the house in the city being more and more tempting for 
many families. Providing a substantial amount of space, 
the barns have regained an important status, in terms 
of reuse potential. This topic is discussed in detail in 
Chapter III, analyzing how the barns in different villages 
have been refunctionalized and becoming examples of 
integrating this type of construction in contemporary 
activities.

In most of the cases, the former barns have been 
transformed into accommodation in guesthouses, 
kitchens with a place to eat, restaurants or even homes. 
Among them we will find: the White Barn from Viscri 
32 transformed into a traditional restaurant, the barn 
from Copșa Mare Guesthouse Yellow house which is 
today a spacious kitchen and dining area, like the barn 
from Viscri 125 which has the same function, adding and 
a relaxation area. The onesfrom Cincșor Transylvania 
Guesthouses, in  Cincșor, Brașov, are two different 
examples, one of them was reconstructed - using materials 

clasificate în diferite tipologii: șuri de lemn și șuri de zid, 
șura cu structură de lemn, șura tradițională cu poartă 
median, ”șura cu pui”, ”șura cu aripi”, șura dublă, șuri 
interesectate, familii și comunități de șuri. 

După cum indică și titlul lucrării, ne concentrăm atenția 
în mod special pe utilizarea acestor tipuri de construcții 
astăzi în diferite situații. Luând în considerare faptul că 
astăzi, satele din Transilvania sunt populate în număr 
din ce în ce mai mic de locuitori sași, și ținând cont de 
schimbările survenite în ocupațiile celor care locuiesc 
la sat, multe dintre gospodării sunt abandonate sau 
lipsite de proprietari, lăsate să se deterioreze. Totuși, 
unele dintre ele au fost cumpărate și valorificate, 
recondiționate și transformate în locuințe de vacanță sau 
case de închiriat pentru cei care vor să experiementeze 
viața în satul transilvănean. Acest lucru devine cu atât 
mai actual în condițiile evenimetelor recente, legate de 
pandemia ce marchează anul 2020, o alternativă pentru 
casa din oraș fiind din ce în ce mai tentantă pentru multe 
familii. Depozitare ale unei rezerve consistente de spațiu, 
șurile au recăpătat un statut important, fiind sau putând 
fi refuncționalizate în diferite moduri. Acest subiect este 
dezbătut pe larg în Capitolul III, analizând modul în care 
șuri din diferite sate au fost refuncționalizate și devenind 
exemple de integrare a tipului acestuia de construcții în 
activități contemporane.

În cele mai multe dintre cazurile documentate, fostele 
șuri au fost transformate în spații de cazare din cadrul 
unor pensiuni, bucătării cu loc de luat masa, restaurante 
sau locuințe. Printre acestea: Șura Albă de la Viscri 32 
transformată într-un restaurant cu specific tradițional, 
șura din gospodăria Copșa Mare Guesthouse - Yellow 
House ce este astăzi o spațioasă bucătărie și loc de luat 
masa, asemenea șurii de la Viscri 125 care are aceeași 
funcțiune, adăugând și un spațiu de relaxare. Șurile din 
cadrul Cincșor Transylvania Guesthouses, din Cincșor, 
Brașov, două exemple diferite de șuri, una dintre ele 
reconstruită - utilizând materiale preluate de la alte șuri 
din sat - având funcțiunea de spațiu de evenimente, iar 
cea de a doua, o șură nouă - construită pe locul vechii 
șuri, după modelul celor tradiționale din sat, dar cu 
materiale contemporane - ce funcționează ca loc de 
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taken from other barns in the village - having the function 
of an event space, and the second, a new barn - built on 
the place of the old barn, following the model of the 
traditional ones in the village, but with contemporary 
materials - which function is a meeting place and work 
for various workshops or events that take place in 
Cincșor, but also as accommodation. Another unique 
example of conversion in the Transylvanian area is the 
barn from the Meșendorf Gasthaus, where the volume 
of the barn has been kept in its current form, and inside 
there is a „wooden box” that inserts the contemporary 
intervention in the old, authentic, respecting it, this 
space providing the dining room. Finally, an example 
from Italy, a work by the architect Ca’Giovanni built in 
a different way, obviously contemporary, but respecting 
the existing one, which can be followed as an example in 
the context of our discussion too.

The barns provide a substantial amount of space that, 
through conversion, can accommodate a wide range 
of functions, from living, to event space, community 
kitchen, space for workshops, etc. In this sense and 
following the typological classification in Chapter II 
we can distinguish three situations in which different 
extensions of space can be useful in refunctionalizing 
existing barns, or even in building new spaces that 
follow the typological model of the barn: using existing 
extensions, possible contemporary ways fo the space 
expansion or possible volumes for the new barns.

As shown in the previous chapters, the barns are built 
according to a specific spatial typology, with the high 
central central space and smaller lateral spaces. The space 
of the attic, despite its generous dimensions, is (curently) 
not used in this type of building. In the Transylvanian area 
there are enough examples of restored barns that have used 
the space for storing hay as a place for the development of 
a floor withdrawn that takes over various functions, more 
intimate, such as sleeping or rest areas. The insertion of a 
staircase is also necessary if the stable receives a new level. 
The choice of the type of staircase requires attention, 
because it must be inserted in the building without 
affecting the historical structure. Also, narrow spaces such 

întâlnire și lucru în cadrul diferitelor workshop-uri sau 
evenimente ce au loc la Cincșor, dar și ca spațiu de cazare. 
Un alt exemplu inedit de conversie din zona șurilor 
transilvănene este șura din cadrul Meșendorf Gasthaus, 
unde volumul șurii a fost păstrat în forma actuală, iar la 
interior apare o ”casetă de lemn” care inserază intervenția 
contemporană în cadrul vechi, autentic, respectându-l 
pe acesta din urmă. Acest spațiu înglobează sala de mese. 
În final, un exemplu din Italia, o lucrare a arhitectului 
Ca’Giovanni construită în altă manieră, în mod evident 
contemporană, dar respectând existentul, ce poate fi 
urmată ca un exemplu și în cadrul în care se desfășoară 
discuția.

Prezentarea acestor exemple de conversii din peisajul 
local și internațional a avut scopul de a ilustra și formula 
în Capitolul IV o serie de principii de intervenție ce se 
referă în primul rând la spațiu, materialitate, atmosferă: 
extensii laterale, dezvoltarea verticală a spațiului, 
compartimentări ce păstrează unitatea spațiului major, 
lumină, materile nou introduse în șură, etc. Acest capitol 
analizează principalele particularități ale spațiului, 
atmosferei, materialității șurii, felul în care acestea pot fi 
folosite și potențate în cadrul procesului de reabilitate și 
refuncționalizare.

Șurile pun la dispoziție o rezervă consistentă de spațiu 
care, prin conversie, poate adăposti o gamă largă 
de funcțiuni, de la locuire, la spațiu de evenimente, 
bucătărie comunitară, spațiu pentru workshopuri, etc. 
În acest sens și urmărind clasificarea tipologică din 
Capitolul II putem distinge trei situații în care diferitele 
extensii ale spațiului pot fi utile în refuncționalizarea 
unor șuri existente, sau chiar în construirea unor spații 
noi care urmează modelul tipologic al șurii: folosirea 
extensiilor deja existente, moduri posibile de extindere 
contemporană a spațiului, sau ca sugestii volumetretrice 
posibile pentru șuri noi.

Așa cum am văzut în capitolele anterioare, șurile sunt 
construite după o structura specifică, cu spațiul median 
central înalt și spații mai scunde laterale. Spațiul podului 
este neutilizat în cazul șurilor, deși acestea dispun de 
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as stables do not allow the installation of a straight ramp, 
so it can be useful to make a more compact stair, a spiral 
stair or even a stair with a steeper slope.
Also, by adding a catwalk it is possible to move to the 
upper level, still maintaining the connection and visual 
relationship with the space at ground level. The „bridge” 
attached to the walls, in the form of a closed circuit 
around a central gap, retain the characteristic appearance 
of the central, open space, creating the feeling of an inner 
courtyard within the barn. The catwalks that appear in 
the form of connections from one end to the other, like 
a bridge, dynamize the continuity of the initial space, 
while making room for the new function that appears at 
the upper level.

The partition of old barns reclaims the creation of spaces 
with light walls, finding different methods to shape the 
interior space, to define „places” but at the same time 
to preserve the feeling of one, total, comprehensive 
space. Generally, if we are talking about conversion or 
restoration, the interventions must take into account the 
original appearance of the building and the principles 
according to which it was designed, without trying to 
change them, but only to enhance them. That is why 
defining space through furniture elements, can transform 
an old construction into one with a contemporary look 
without too bold interventions. In the case of Saxon 
barns, the preservation of their authentic appearance 
and the atmosphere they provide are essential in the 
restoration process, so this principle also applies to them. 
The use of a material such as wood for partiton walls and 
paravanes creates a harmonious image, without appearing 
aggressively in the composition of the barn. Also, the 
use of large areas of glass may suggest a contemporary 
intervention, a minimal delimitation of the interior, 
but which does not directly enclose the space. Another, 
more daring way of partitioning, is building autonomous 
”boxes”, placed inside the volume of the shed, a stategy 
that maintains a continuous space, above or below them.

Light is a very important subject, it can enhance the 
value of a construction, natural light being a tool able to 
define and build space, through the infinite possibilities 

deschideri destul de mari pentru a fi folosite. În zona 
transilvăneană sunt suficiente exemple de șuri restaurate 
care au folosit spațiul pentru depozitarea fânului ca 
loc pentru dezvoltarea unei supante care preia diferite 
funcțiuni mai restrânse, mai intime, precum spații de 
dormit sau de stat. Inserarea unei scări este de asemenea 
necesară în cazul în care șura primește o supantă. Alegerea 
tipului de scară necesită atenție, deoarece aceasta trebuie 
inserată în clădire fără să afecteze structura istorică. De 
asemenea, spațiile înguste precum grajdurile nu permit 
montarea unei rampe drepte, așadar poate fi utilă 
confecționarea unei scări balansate, a unei scări elicoidale 
sau chiar a unei scări cu pantă mai abruptă. 

De asemena, prin crearea unor cursive este posibilă 
circulația la nivelul superior, păstrând în continuare 
legătura și relația vizuală cu spațiul de la nivelul 
pământului. Cursivele alipite pereților, sub forma unui 
circuit închis în jurul unui gol central păstrează aspectul 
caracteristic al spațiului central, deschis, creând senzația 
de curte interioară în cadrul șurii. Cursivele ce apar sub 
forma unor legături dintr-un capăt în altul, asemenea 
unui pod, dinamizează continuitatea spațiului inițial, 
făcându totodată loc noii funcțiuni ce apare la nivelul 
superior. 

Compartimentarea șurilor vechi, presupune crearea unor 
spații fără ca acestea să fie definite sau închise de pereți 
portanți, găsind diferite metode de a modela spațiul 
interior, de a defini ”locuri” dar de a păstra în același timp 
senzația de spațiu unic, total, cuprinzător. În general, în 
cazul în care aducem în discuție conversia sau restaurarea, 
intervențiile trebuie să țină cont de aspectul original al 
clădirii și de principiile după care aceasta a fost concepută, 
fără încercarea de a le schimba, ci doar de a le potența. De 
aceea compartimentarea de acest tip, prin elemente de 
mobilier, poate transforma o construcție veche într-una 
cu aspect contemporan fără intervenții prea îndrăznețe. 
În cazul șurilor săsești, păstrarea aspectului autentic și 
a atmosferei pe care acestea le conferă sunt esențiale 
în procesul de restaurare, așadar și în cazul acestora se 
potrivește acest principiu. Utilizarea unui material precum 
lemnul în cazul compartimentării creează o imagine 
armonioasă, desprinsă din peisajul local, fără să apară în 
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to create games of light and shadow. Barns do not have 
large openings that facilitate natural lighting of the 
interior, because their initial function did not require 
this. However, the opening of the middle gate is large 
enough to illuminate the space on the lower level, so 
one method can be glazing the surface of this former 
gate. One option is to keep the gate as a shutter. When 
it is closed, the image of the barn is almost the initial 
one, and when open it can occupy different positions 
in relation to the barn and the boundaries of the yard, 
generating protected places. The smaller side areas for 
animals are generally darker, with small ventilation 
openings, but in some cases they also have a door that 
opens onto the yard, which could also be used for more 
light. It is not advisable to create new openings in the 
structure of the barn, but there may be exceptions 
when they are absolutely necessary, and in this case it is 
recommended to create openings inspired by the shapes 
and proportions of those already encountered.

If the attic receives a new function, in particular a 
residential one that requires natural light, a suitable 
lighting method must be established. The addition of 
dormers is a possible solution, which finds its justification 
in the previous existence of hay loading dormers. When 
the tympanum is made of wood, full or partial glazing 
can be an option, possibly doubled by a perforated 
wooden surface, using different cuts or arrangements of 
wood elemente to maintain volumetric integrity while 
allowing light to enter.

In the case of barns, artificial light was not something 
specific, but it becomes necessary with restoration 
and conversion. In addition to the functional need 
for such an installation, the way in which this system 
is introduced into the traditional structure and its 
adaptation in the least harmful way must also be taken 
into account. On the other hand, as mentioned above, 
such an intervention can mark the stage in which it was 
carried out, by using elements or materials specific to the 
contemporary period.

mod agresiv în componența șurii. De asemenea, utilizarea 
suprafețelor mari de sticlă poate sugera o intervenție 
contemporană, o delimitare minimală a interiorului, dar 
care nu îngrădește în mod direct spațiul. Un alt mod de 
compartimentare, ceva mai îndrăzneț, este acela de a 
construi casete spațiale autonome, plasate în interiorul 
volumului șurii, care lasă spațiul continuu, deasupra sau 
dedesubtul lor. 

Lumina este un subiect foarte important, ea poate potența 
valoarea unei construcții, lumina naturală fiind un 
instrument capabil să definească și să construiască spaţiul, 
prin infinitele posibilități de a crea jocuri de lumini și 
umbre. Șurile nu dispun de goluri mari care să faciliteze 
luminarea naturală a interiorului, deoarece funcțiunea 
lor inițială nu necesita acest lucru. Golul porții mediane 
este totuși suficient de mare pentru a lumina spațiul 
de la nivelul inferior, așadar o metodă poate fi vitrarea 
golului. O variantă este păstrarea porții ca oblon. Atunci 
când acesta este închis imaginea șurii este aproape cea 
inițială, iar deschis poate ocupa diferite poziții în relație 
cu șura și limitele curții, generând locuri protejate. Spațiile 
laterale scunde destinate animalelor sunt în general mai 
întunecate, cu goluri mici de aerisire, dar în unele cazuri 
acestea au și un gol de ușă ce se deschide spre curte, ce ar 
putea fi de asemenea folosit pentru mai multă lumină. Nu 
este indicată crearea unor goluri noi în structura șurii, dar 
pot exista excepții când acestea sunt absolut necesare, iar 
în acest caz se recomandă realizarea unor goluri inspirate 
din formele și proporțiile celor deja întâlnite.

În cazul în care podul primește o nouă funcțiune, în special 
una de locuire care necesită lumină naturală, trebuie 
stabilită o metodă de iluminare potrivită. Adăugarea unor 
lucarne este o soluție posibilă, ce își găsește justificare în 
existența anterioară a unor lucarnele de încărcare a fânului. 
Atunci când timpanul este de lemn, vitrarea integrală sau 
parțială poate fi o variantă, eventual dublând tâmplăria 
cu un trafor, și folosind diferite decupaje și dispuneri 
ale lemnului care să păstreze integritatea volumetrică 
permițând simultan pătrunderea luminii în spațiul 
interior. 

În cazul șurilor, lumina artificială nu era ceva specific, însă 
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Any new function brings the need to introduce a 
bathroom or, as the case may be, a kitchen. This can 
be done to rise to modern comfort standards without 
adversely affecting the structure or appearance of the 
barn. As other interventions, in the case of a bathroom 
or kitchen it is important that these transformatons do 
not affect too much the historical structure, to choose 
methods and materials compatible with the existing, 
managing to combine the contemporary way of life with 
the old space. in which it takes place.

The restoration of the old Saxon barns follows the same 
principles that guide any restoration process, based on 
respect for the history and significance of the place. 
Adherence to the initial construction technique and the 
use of materials similar to the original and compatible 
ones are two of the most important stages of the correct 
restoration process. The integration of incompatible 
materials both from an aesthetic and technological point 
of view leads to the deterioration of the building’s values. 
Therefore, when deciding on the types of materials to be 
integrated into the new shape of the barn, it is important 
to take into account aspects related to the original 
construction techniques, namely, the type of masonry, 
finishes, wooden structural elements, carpentry, doors, 
etc.

The Conclusions chapter summarizes the information 
gathered in all other chapters, resuming the most 
important principles for the conversion and 
revitalization of both barns and entire households, with 
special emphasis on the case of a household in the village 
of Archita, my Bachelor’s Degree Final Project.

aceasta devine necesară odată cu restaurarea și conversia. 
Pe lângă nevoia funcțională a unei astfel de instalații 
trebuie luată în calcul și modalitatea de introducere 
a acestui sistem în structura tradițională și adaptarea 
acestuia într-un mod cât mai puțin nociv. Pe de altă parte, 
așa cum menționam anterior, o astfel de intervenție poate 
marca etapa în care a fost realizată, prin utilizarea unor 
elemente sau materiale specifice  perioadei contemporane.

Orice nouă funcțiune aduce necesitatea introducerii unui 
grup sanitar sau după caz, a unei bucătării. Acest lucru 
poate fi realizat în așa fel încât să se ridice la standardele 
de confort moderne fără a afecta în mod negativ structura 
sau aspectul șurii. Ca și la nivelul celorlalte intervenții, și în 
cazul unei camere de baie sau bucătărie este important ca 
aceste lucrări sa nu afecteze prea mult în structura istorică, 
să fie alese metode și materiale compatibile cu existentul, 
reușind să combine modul contemporan de viață cu 
spațiul vechi în care acesta se desfășoară. 

Restaurarea vechilor șuri săsești urmează aceleași principii 
după care se ghidează orice proces de restaurare, bazându-
se pe respectul față de istoria și însemnătatea locului. 
Respectarea tehnicii constructie inițiale și utilizarea 
materialelor similare cu cele originale  și compatibile sunt 
două dintre cele mai importante etape ale procesului corect 
de restaurare. Integrarea unor materiale incompatibile atât 
din punct de vedere estetic cât și tehnologic conduce către 
deteriorarea valorilor clădirii. Așadar, în momentul în care 
se decid tipurile de materiale ce vor fi integrate în noua 
formă a șurii, este important să fie luate în considerare 
aspectele legate de tehniciile originale de construire și 
anume, tipul de zidărie, de finisaje, elementele structurale 
de lemn, tâmplării, foi de uși, etc.

La finalul lucrării, capitolul de Concluzii sintetizează 
informația descrisă în toate celelalte capitole, reluând cele 
mai importante principii pentru conversia și revitalizarea 
atât a șurilor, cât și a întregilor gospodării, cu aplecare 
specială asupra cazului șurii dintr-o gospodărie aflată 
în satul Archita, de care se ocupă în detaliu proiectul de 
licență.
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