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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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Association

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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Dossier 

Photo: Diana Iabrașu, MONUMENTUM Association 
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Ceramics and modeling in non-formal education and their role in 
the practice of  vernacular architecture
Ceramica și modelajul în educația non-formală și rolul lor în practica 
arhitecturii vernaculare
Visual artist  Radu FULGA 
 Text and images by Radu FULGA
Department of Basics of Architectural Design
“Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism 

Keywords: ceramic, clay modeling, non-formal education, craft

Acest studiu expune instrumentele de educație 
non-formală aplicabile domeniului ceramicii și al 
modelajului în lut, cu focalizare pe rolul acestora în 
percepția practicilor vernaculare din arhitectură. 
Prin distincția educației non-formale de sistemul de 
educație formal, se abordează o metodă de învațare și 
dezvoltare personală sau colectivă potrivită pentru 
însușirea cunoștințelor și abilităților necesare 
atât lucrului cu materialul ceramic și tehnologia 
aferentă, dar și deosebit de utile în observarea și 
studiul patrimoniului arhitectural vernacular, dar 
mai cu seamă pentru activitatea practică în acest 
domeniu. Se arată felul particular în care tehnici 
de lucru tradiționale, unele transmise chiar din 
preistorie, pot fi studiate, exersate și însușite pentru 
a dezvolta aptitudini existente sau pentru a crea 
deprinderi practice, esențiale pentru continuitatea 
moștenirii arhitecturii vernaculare și a activităților 
conexe. S-a cercetat evoluția individuală a unor 
elevi / studenți pe parcursul a 5 ani, prin observarea 
abilităților dobândite și analizarea lucrărilor 
de atelier create sub îndrumarea autorului.

This study offers a view on the non-formal 
education tools applied to the field of ceramics 
and clay modeling, focused on their role in 
the perception of the vernacular architecture 
practices. By distinguishing non-formal education 
from the formal education system, we can approach 
a method of learning and of personal or collective 
development, suitable for acquiring the knowledge 
and practical skills necessary to work with both 
ceramic material and related technology, but also 
particularly useful in observing and studying the 
architectural vernacular heritage, and especially 
fitted for practical work in this field. We address the 
particular way in which traditional work techniques, 
some traced back to prehistoric times, can be studied, 
exercised, and mastered to develop certain existing 
aptitudes or to create practical skillsets, essential for 
the continuity of vernacular architecture and the 
connected activities. The individual evolution 
of the pupils / students during 5 years was 
researched, by observing the acquired skills 
and analyzing the artworks created under the 
guidance of the author.

1. Radu FULGA este profesor de ceramică – modelaj la 
Palatul Copiilor Constanța, Cercul de Ceramică, artist 
plastic  în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din România, 
Filiala Constanța I și doctorand anul I – Școala Doctorală de 
Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu”.

1. Radu FULGA is a ceramics - modelling  teacher 
at the Children’s Palace Constanța, The Ceramics 
Circle, a visual artist member of the Visual Artists 
Union in Romania, Constanța Office and a PhD. 
candidate at the Architecture Doctoral School 
of the „Ion Mincu” Architecture and Urbanism 
University.
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A basic classification of types of education separates the 
field according to the way information is transferred to the 
receiver for learning purposes. There are three such types, 
entitled formal education, informal education and non-
formal education.

The first type of education, the formal one, is currently 
the nucleus of the intellectual development process of the 
modern man, learning, training and understanding the 
acquired knowledge takes place in an institutional education 
system, which aims to form a set of relatively standardized 
skills and abilities verifiable  through an  evaluation (also 
systematic)  of the acquired cognitive range and of the 
intellectual level reached. Formal education is the largest 
part of schools programs, from the youngest ages to the 
institutionalized postgraduate education, or to the various 
professional training or qualification programs  existing 
in the modern society.  The information is organized 
systematically in progressive stages of development and 
structured in the school curricula, and in accordance with 
this structure the learning act is monitored and evaluated, 
using standardized evaluation mechanisms (exam, test, 
interview, etc.) for the classification of the results.

Informal education is, by contrast, the way of training or 
acquiring knowledge in an apparently undirected way, the 
information being collected from the environment, from 
society by the subjects. The vectors of content transmission 
can be extremely varied, from simple conversations or the 
media, to the perception of things and people around us, 
and from the beginning of the 21st century, the Internet.

If the quality level of formal education tends to be 
generally high, especially due to the teaching and 
verification systems, in the case of the informal education 
the quality is replaced by the overwhelming amount of 
information available around.  It is therefore difficult to 
ensure a sound and harmonious intellectual development, 
if not impossible at all, based on the chance-dominated 
basis of informal education alone.  However, this 
process taking place freely, unrestricted by fixed rules or 
objectives,  is particularly comfortable and easy, which 
makes it attractive as an educational alternative. It should 

O clasificare de bază a tipurilor de educație separă 
domeniul în funcție de felul în care informația 
se transferă către receptor în scopul învățării. 
Se disting trei astfel de tipuri intitulate educație 
formală, educație informală și educație non-formală. 
 
Primul tip de educație, cea formală reprezintă în 
prezent nucleul procesului de dezvoltare intelectuală 
a omului modern, învățarea, instruirea și însușirea 
cunoștințelor dobândite se desfășoară într-un sistem 
educațional instituțional, ce are ca scop formarea unor 
abilități și deprinderi relativ standardizate și verificabile 
prin evaluare (deasemenea sistematică) a bagajului 
cognitiv însușit și a nivelului intelectual atins. Educația 
formală constituie cea mai mare parte a programelor 
de școlarizare, de la cele mai mici vârste și până la 
învățământul postuniversitar instituționalizat, sau 
până la diverse programe de instruire profesională ori 
calificare existente în societatea modernă. Informațiile 
sunt organizate sistematic pe etape progresive de 
dezvoltare și structurate în curricula și programe 
școlare, iar în concordanță cu această structură se 
monitorizează și se evaluează actul de învățare, folosind 
mecanisme de evaluare  standardizate (de tip examen, 
test, interviu, etc) pentru clasificarea rezultatelor. 
 
Educația informală este, prin contrast, modalitatea 
de instruire sau dobândire de cunoștințe în mod 
nedirijat aparent, informațiile fiind culese din mediul 
înconjurător, din societate de către subiecți. Vectorii 
de transmitere ai conținuturilor pot fi extrem de 
variați, de la simple conversații sau mass media, 
până la percepția lucrurilor și persoanelor ce ne 
înconjoară, iar de la începutul secolului XXI internetul. 
 
Dacă nivelul calitativ al educației formale tinde să fie în 
general ridicat, mai ales datorită sistemelor de predare 
și verificare, în cazul educației informale calitatea 
este inlocuită de copleșitoarea cantitate a informației 
disponibile în jur necontenit. Este dificil de asigurat o 
dezvoltare intelectuală temeinică și armonioasă, dacă 
nu chiar imposibil, pe baza dominată de hazard a unei 
educații informale. Totuși acest proces desfășurându-se 
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also be remembered here that informal education often 
takes place spontaneously and intuitively, which is 
why it is present even fragmentarily in other forms of 
education.  Ultimately, some teaching methods, such as 
demonstration, presentation or experiment, make use of 
the informal mechanism.

The third category, called non-formal education, is a 
segment of independent education that shouldn’t be 
confused with any of the previously described types, 
although, like formal education, it is systematically 
structured and aims at general and specific objectives to be 
achieved through teaching methods named transmission 
of information.  It is also organized here in stages, in 
educational programs, but in a flexible manner that 
promotes the interdisciplinarity and can vary in adjusting 
the rhythm of teaching, depending on the ability of the 
subjects themselves. A good illustration of a non-formal 
education system is the transmission over time of working 
methods and techniques typical of the phenomenon called 
vernacular architecture. By comparison with architecture, 
which is studied in educational institutions and conforms 
to a rigorous and carefully standardized training system, 
and the professional level can be verified using various 
precise value standards, when we discuss the traditional 
practices of craft builders, the existence of a training 
system becomes clear, one that’s based on demonstrations, 
explanations and a type of reasoning dominated by a 
strong empirical character, which is transmitted through 
practical exercises.

Perhaps the most important aspect of non-formal 
education, from which the name comes, is that it doesn’t 
rigidly impose the speed of learning, through standardized 
assessments designed to achieve the professional 
formation.  Because of this, it is possible to eliminate 
the reference to an abstract scoring system and to the 
formal scale of values, the motivation for perseverance, 
but also the satisfaction being products of the results 
accomplished, the non-formal system leading the 
instructive pathway to moments of self-evaluation.  The 
mechanism of this critical appreciation of one’s own efforts 
is very important in the real understanding of problems 

liber, neîngrădit de reguli sau obiective fixe, este deosebit 
de confortabil și facil, ceea ce îl face atractiv ca alternativă 
educativă. Trebuie amintit aici faptul că educația 
informală are loc adesea în mod spontan și intuitiv, 
drept pentru care ea este prezentă chiar și fragmentar în 
cuprinsul celorlalte forme de educație. În definitiv unele 
metode de predare, precum demonstrația, expunerea 
sau experimentul, fac uz de mecanismul de tip informal.
 
Cea de-a treia categorie, denumită educație non-formală, 
este un segment de educație de sine stătător care nu se 
confundă cu niciuna descrise anterior, deși, asemenea 
educației formale, este structurată sistematic și vizează 
obiective generale și specifice de atins prin metodele 
didactice de transmitere a informației. Aceasta este și aici 
organizată etapizat, în programe educaționale, dar într-o 
manieră flexibilă ce favorizează interdisciplinaritatea 
și ajustarea variabilă a ritmului de predare, în funcție 
de capacitatea subiecților de-ași însuși materia. O bună 
ilustrare a unui sistem de educație non-formal este 
transmiterea de-a lungul timpului a metodelor și tehnicilor 
de lucru tipice fenomenului denumit arhitectură 
vernaculară. Prin comparație cu arhitectura, care se 
studiază în instituții de învățământ și se conformează 
unui sistem formativ riguros și atent normat, unde nivelul 
profesional poate fi verificat folosind diverse standarde 
valorice precise, când punem în discuție practicile 
tradiționale ale constructorilor meșteșugari, devine clară 
existența unui sistem de instruire bazat pe demonstrații, 
explicații și raționamente dominate de un puternic 
caracter empiric, care se transmite prin exerciții practice. 
 
Poate cel mai important aspect al educației non-formale, 
din care provine și denumirea, este faptul că ea nu 
impune viteza de învățare în mod rigid, prin evaluări 
standardizate menite să formeze profesional. Din cauza 
aceasta se poate elimina raportarea la un sistem abstract 
de punctaje și la ierarhia valorică formală, motivația 
perseverenței, dar și satisfacția fiind date de rezultatele 
în sine obținute, sistemul non-formal conducând 
demersul instructiv către momente de autoevaluare. 
Mecanismul acestei aprecieri critice a propriilor eforturi 
este foarte important în înțelegerea reală a problemelor și 
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and solutions on a deep, personal level. Personal, but not 
necessarily  “individual”,  because often the non-formal 
education pays off when teamwork is involved, thus 
achieving the goal of critical, constructive thinking, 
relying on finding common goals.

Also, this system of teaching, evaluation and self-
evaluation is based on intuitive reasoning using for this 
purpose active teaching methods such as demonstration 
or explanation, individual experiment, guided dialogue 
and others, being ideal for the study of practical activities 
especially the technical-applied subjects or the art field.

Through non-formal education, the contents of theory 
are taught as supporting elements of the practical stages of 
study or creation, these being in fact the essential operations 
of this learning process. The special characteristics and the 
possibility of adaptation and personalization of this type 
of education give it a great versatility  of use in creative 
fields, in this sense being suitable for any age category or 
level of professional training.  Ideal for initiation or in-
depth programs, as well as in high level research, it creates, 
through a specialized teaching staff with a guiding role, 
the suitable climate for investigation, experiment and 
discovery, allowing individual and collective creativity to 
fully manifest.

From my professional experience, as a visual artist and 
teacher of ceramics and modeling, during six years 
I noticed a special receptivity of students to certain 
workshop activities of my curriculum.    Studying the 
phenomenon over time I found that clay modeling 
and ceramic technology are truly understood and even 
enthusiastically mastered when they are taught using 
a set of non-formal education tools that allow direct 
interaction of the student with the object of study.  This 
rather complex instrumentation has a number of essential 
components, specifically linked between them:

a rezolvărilor la un nivel profund, personal. Personal, dar 
nu în mod obligatoriu “individual”, deoarece de multe ori 
educația non-formală dă roade când este implicat lucrul 
în echipă, așa atingând și obiectivul gândirii critice, 
constructive, mizând pe găsirea unor scopuri comune.
 
Deasemenea acest sistem de predare, evaluare și 
autoevaluare se sprijină pe raționamentele intuitive 
folosind în acest scop metode de predare active 
precum demonstrația sau explicația, experimentul 
individual, dialogul dirijat și altele, fiind așadar 
ideal pentru studiul activităților practice în 
mod special materii tehnico-aplicative sau arte. 
 
Prin educația non-formală conținuturile de teorie sunt 
predate ca elemente de sprijin ale etapelor practice 
de studiu sau creație, acestea constituind în fapt 
operațiunile esențiale ale acestui proces de învățare. 
Caracteristicile speciale și posibilitatea de adaptare și 
personalizare ale acestui tip de educație îi dau o mare 
versatilitate de utilizare la domeniile creative, în acest 
sens el fiind pretabil oricăror categorii de vârstă sau nivel 
de pregătire profesională. Ideal și pentru programe de 
inițiere sau aprofundare, cât și în cadrul cercetării de 
performanță, el creează prin intermediul unui personal 
didactic specializat, cu rol de îndrumare, climatul propice 
investigației, experimentului și descoperirii, permițând 
creativității individuale și colective să se manifeste deplin. 
 
Din experiența mea profesională, ca artist plastic și 
profesor de ceramică și modelaj, pe parcursul a șase 
ani am observat o receptivitate specială a elevilor 
la anumite activități de atelier din programa mea 
didactică.  Urmărind fenomenul de-a lungul timpului 
am constatat că modelajul în lut și tehnologia 
ceramicii sunt înțelese cu adevărat și chiar însușite cu 
entuziasm atunci când ele sunt predate folosind un 
set de instrumente de educație non-formală ce permit 
interacțiunea directă a eleviloc cu obiectul de studiu. 
Acest instrumentar destul de complex are un număr 
de componente esențiale, asociate în mod specific: 
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        A. Presentation accompanied by demonstration and 
supplemented by explanations;
          B. Guided thematic dialogue;
            C. Guided individual experiment, accompanied by 
explanations;
          D. Independent individual experiment;
          E. Self-assessment and constructive dialogue;
              F. Qualitative observation and comparison, especially 
in correlation with examples from fine arts.

Each of the didactic methods listed has special advantages 
for the development of creativity, but also for widening the 
field of knowledge in interdisciplinary directions. A key 
moment is when I intervene with explanations during the 
practical demonstrations. I physically illustrate a technical 
or aesthetic problem and, simultaneously with the solving 
operations, the explanations offered lead the students’ 
reasoning to various related fields (architecture, physics, 
geography, history, mathematics, biology, etc.). Through 
an active attitude oriented alternately towards each 
participant, a dynamic and participatory transfer of 
knowledge is established, but also of the ways to apply that 
knowledge to their personal creation.  Thus, topics that 
may seem difficult are perceived clearly and with interest 
by students who, understanding them, begin to approach 
them with self-confidence.

The guided experiment, in the first phase and the 
subsequent independent individual experiment are 
valuable tools through which the didactic contents 
can be divided and personalized according to each 
student. Initially it is an attempt to test one’s own limits, 
and the materials used, but here too the explanations 
intervene in the problematic moments, transforming 
them into sources of useful personal observations, but 
also when the work evolves well, to point out what needs 
to be remembered.  In the next stage, independent work 
offers the opportunity to reflect and get used to the state 
of mental concentration, but also to exercise fine hand 
movement control, necessary for the desired quality 
level. These methods involve both creative thinking, but 
also the potential for introspection essential in any artistic 
endeavor.

                A.Expunerea însoțită de demonstrație și  
completată cu explicații;
                 B.Dialogul tematic dirijat;
 C.Experimentul individual dirijat, însoțit de 
explicații;
 D.Experimentul individual independent;
 E. Autoevaluarea și dialogul constructiv;
 F. Observația și comparația calitativă, mai ales 
în corelație cu exemple din arta plastică.

Fiecare dintre metodele didactice enumerate prezintă 
avantaje deosebite pentru dezvoltarea creativității, 
dar și pentru lărgirea câmpului de cunoaștere în 
direcții interdisciplinare. Un moment cheie se află în 
intervenția cu explicații pe parcursul demonstrațiilor 
practice. Se ilustrează fizic o problemă tehnică sau 
estetică și, concomitent cu operațiunile de soluționare, 
explicațiile oferite conduc raționamentul elevilor 
către domeniile conexe (arhitectură, fizică, geografie, 
istorie, matematică, biologie etc.). Printr-o atitudine 
activă orientată alternativ către fiecare participant 
se stabilește un transfer dinamic și participativ de 
cunoștințe, dar și al modalităților de aplicare în creația 
personală. Asfel, subiecte ce pot părea dificile sunt 
percepute clar și cu interes de elevi care, înțelegându-
le, încep să le abordeze cu încredere în propriile forțe. 
 
Experimentul dirijat, în primă fază și experimentul 
individual independent ulterior sunt instrumente 
valoroase prin care conținuturile didactice pot fi divizate 
și personalizate pe măsura fiecărui elev. Inițial reprezintă 
o încercare a propriilor limite, sau ale materialului de 
lucru, dar și aici intervin explicațiile în momentele de 
impas, transformându-le ăn surse de observații personale 
utile, dar și atunci când lucrul evoluează bine, pentru 
a puncta ceea ce trebuie reținut. În etapa următoare 
lucrul independent oferă ocazia gândirii reflexive și 
a deprinderi cu starea de concentrare mentală, dar și 
de exercițiu al controlului neuromotoriu fin, necesar 
nivelului de calitate dorit. Aceste metode antrenează 
deopotrivă gândirea creativă, dar și potențialul de 
introspecție esențial în orice acțiune de ordin estetic. 
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Observation, dialogue, self-evaluation and qualitative 
comparison are a range of teaching tools particularly 
useful in developing the ability to theorize the creative 
approach and abstract their own ideas, in order to support 
the creative decisions taken and to analyze their effects.
              

Given that all these strategies are based on the student’s 
continuous interaction with the ceramic material, with 
active sensory involvement (almost all senses are stimulated, 
usually except for taste, although ceramic material can be 
replaced with delicious modeling alternatives!), its ability 
to perceive the world as completely as possible develops, 
with special emphasis on the sense of touch and sight, 
essential for the arts of the volumes, but also for the field 
of construction.  Because the didactic program of the 
ceramics workshop proposes thematic areas that bring 
together all the individual creations of the students from 
a certain period of time, to study certain procedures or 
work techniques, or stylistic treatments, the evolution of 
the whole team advances relatively uniformly, with small 
variations.  Thus the level of preparation is constantly 
increasing for all students, even if at individual different 
rates.
 

Clay is one of the materials used by man since prehistoric 
times.  The didactic pathway revisits the relevant stages 
in the evolution of man-kind, with special importance 
for ceramic modeling and implicitly all the historical 
and current uses of this material are discussed.  Here, 
the theme of vernacular architecture appears in the 
clay’s story.  The description of the relationship between 
ceramics and  constructive practices, inherited from 
ancestors,  should not be limited to the archetype of the 
brick (either in its burnt or adobe form) or the tile roof, 
but kept open the possibilities of association, mentioning, 
for example, the oven as a symbol , a utilitarian device, a 
built enclosure, but also a modeled form, or as another 
example, discussing the constructive systems that use clay 
laid on light reinforcements made of twigs, generating 
fantastic volumes, as they were once present under the 
Dobrogea sun.

Observația, dialogul, autoevaluarea și comparația 
calitativă sunt o gamă de instrumente didactice 
deosebit de utile în dezvoltarea capacității de 
teoretizare a demersului creativ și abstractizare a 
propriilor idei, în vederea argumentării deciziilor 
creative asumate și pentru analiza efectelor acestora. 
 
Ținând cont de faptul că toate aceste strategii se sprijină 
pe interacțiunea continuă a elevului cu materialul 
ceramic, cu implicarea senzorială activă (aproape 
toate simțurile fiind stimulate, de obicei, cu excepția 
gustului, deși se poate substitui materialul ceramic cu 
alternative pentru modelaj delicioase!), se dezvoltă 
capacitatea sa de a percepe lumea cât mai complet, cu 
accent deosebit pe simțul tactil și văz, esențiale pentru 
artele volumului, dar în aceeași măsură și pentru 
domeniul construcțiilor.  Deoarece programa didactică 
a atelierului de ceramică propune arii tematice care 
să reunească toate creațiile individuale ale cursanților 
dintr-o anumită perioadă de timp, pentru a studia 
anumite procedee sau tehnici de lucru, ori tratamente 
stilistice, evoluția întregului colectiv avansează relativ 
unitar, cu mici variații. Astfel nivelul de pregătire crește 
constant pentru toți elevii, chiar dacă în ritmuri diferite.

 
Lutul este unul dintre materialele folosite de om din 
epoci preistorice. Parcursul didactic revizitează etapele 
din evoluția omenirii, cu importanță deosebită pentru 
modelajul ceramic și implicit sunt puse în discuție toate 
întrebuințările istorice și acuale ale acestui material. Aici 
apare tema arhitecturii vernaculare, în povestea lutului. 
Nu trebuie limitată descrierea relației dintre ceramică și 
practicile constructive, moștenite din străbuni, doar la 
arhetipul cărămizii (atât în forma ei arsă sau de chirpici) 
sau la învelitoarea cu olane, ci menținute deschise 
posibilitățile de asociere, amintind, de exemplu, cuptorul 
ca simbol, dispozitiv utilitar, incintă construită, dar și 
formă modelată, ori ca alt exemplu, discutând sistemele 
constructive ce utilizează lutul așternut pe armături 
ușoare din nuiele, generatoare de volumetrii fantastice, 
așa cum erau prezente odinioară sub soarele Dobrogei. 
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Many of the traditional working techniques in the 
vernacular architecture are found in the activity of the 
ceramic artist. Fundamental operations, such as preparing 
clay for modeling, by kneading, mixing and homogenizing, 
or basic stages of modeling, such as making a free-hand 
flat surface, or a ceramic vessel with and without the 
potter’s wheel, are essentially the same as those mastered 
by craftsmen builders or craftsmen of the past. Let’s not 
forget that ceramics and the art of construction have 
always been together since the dawn of human civilization, 
and as essence of the form, both are expressions of man’s 
concern to outline and delimit an empty space using 
solid matter. One of them is meant to contain water, and 
another is meant to contain life. Occasionally, both seek 
to contain fire or food, receptacles of people’s intentions 
and deeds. All these things tend to go unnoticed in the 
modern era, by the hurried or disinterested man, but by 
re-associating them within the non-formal education 
programs in the workshops, a beneficial bridge can be 
created for deciphering both.  Seeking to preserve the 
clay tradition even in the artist’s electrified workshop or 
researcher’s ultramodern laboratory, future generations 
can feel the meaning of shaping a thought into the 
amorphous matter, before reading about the complex 
science of thermodynamics and chemistry that reveals the 
ancestral secrets of this craft.  In order to appreciate the 
value of innovations that have passed the test of time, it is 
important to be able to experiment directly with processes 
and materials so that we can perceive them beyond their 
apparent simplicity by being aware of their sustainability 
relationships with the natural environment.

The curved tiles used for the ceramic roofs of traditional 
Dobrogean houses can be produced in two efficient 
ways, namely by extrusion or by pressing clay tiles in 
semi-cylindrical shapes similar to gutters. From the 
point of view of the workshop exercises, the shape of 
the terracotta shingles can be made precisely using the 
craft methods, but it can also be extracted from the 
longitudinal sectioning of a tube built by hand or thrown 
on the potter’s wheel. During the exercise students 
experiment with different approaches and determine the 
advantages and disadvantages of each. After gaining these 

Multe din tehnicile de lucru tradiționale din arhitectura 
vernaculară se regăsesc în activitatea artistului ceramist. 
Operațiuni fundamentale, precum pregătirea lutului 
pentru modelaj, prin frământare, amestec și omogenizare, 
sau etape de bază ale modelării, precum realizarea unei 
suprafețe plane cu mâna liberă, sau a unui vas ceramic 
cu și fără roata olarului, sunt în esență aceleași cu cele 
stăpânite de meșterii constructori sau artizani din trecut. 
Să nu uităm că ceramica și arta construcției au fost mereu 
alături din zorii civilizației umane, și ca esență a formei 
sunt ambele expresii ale preocupării omului de a contura 
și delimita un spațiu gol folosind materia plină. Una 
dintre ele este menită să conțină apa, iar alta e menită 
să conțină viața. Ocazional, ambele caută să conțină 
focul sau hrana, receptacole ale intențiilor și faptelor 
oamenilor. Toate aceste lucruri tind să treacă neobservate 
în era modernă, de către omul grăbit sau dezinteresat, 
dar prin reasocierea lor în programele de educație non-
formală din ateliere, se poate crea o punte benefică pentru 
descifrarea amândurora. Căutând păstrarea tradiției 
lutului chiar și în atelierul electrificat al artistului sau 
laboratorul ultramodern al cercetătorului, generații 
viitoare pot simți ce înseamnă plămădirea unui gând din 
materia amorfă, înainte de a citi despre știința complexă 
a termodinamicii și a chimiei ce dezvăluie tainele 
ancestrale ale acestui meșteșug. Pentru a aprecia valoarea 
unor inovații ce au trecut cu brio proba timpului, este 
important să putem experimenta direct, cu procedeele 
și materialele astfel încât să reușim să le percepem 
dincolo de aparenta lor simplitate conștientizând 
relațiile lor de sustenabilitate cu mediul natural. 
 
Olanele folosite la invelitoarele ceramice ale 
acoperișurilor caselor tradiționale dobrogene pot 
fi produse în două variante eficiente și anume prin 
extrudare sau prin presarea unor plăci de lut în forme 
semicilindrice asemănătoare unor jgheaburi. Din punt 
de vedere al exercițiilor de atelier, forma olanelor poate 
fi realizată întocmai cu procedeele meșteșugărești, dar 
poate fi extrasă și din secționarea longitudinală a unui 
tub construit cu mâna liberă sau ridicat pe roata olarului. 
În timpul exercițiului elevii experimentează diferitele 
metode și determină avantajele și dezavantajele fiecăreia. 
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experiences, the contact with the authentic tiles observed 
in the villages, acquires a greater value, they starting to 
appreciate the work of craftsmen specialized in such 
works. Subtle details such as the slight taper of the pieces 
begin to make sense through personal observation and 
create the premises for future active involvement in the 
restoration or conservation of households with cultural 
heritage value. Also, the exercises for making cylinders 
or clay containers offer the possibility of learning one 
of the oldest techniques for building a vessel, which 
precedes the appearance of the potter’s wheel, being a 
technique called “coil building”. Used since the Neolithic 
period on the current territory of Romania, it is based 
on the principle of circular deposition of a uniform 
amount of clay and securing it to the wall by pressing 
and gluing. This construction system has also been used 
in vernacular architecture, including large constructions 
intended for storing grain or to create shady spaces. As 
the size increased, the clay cord was replaced with clay 
material mixed with organic plant debris and sometimes 
sand, a mixture prepared in uniformly dosed quantities 
and deposited successively on the desired contour of the 
building initially represented by a schematic floor plan. 
Ignoring the differences in material, we can find a similarity 
of the process with the construction of a snow igloo. In 
recent years there has been a comeback of this type of 
construction, due to Ceramic 3D print technology that 
reproduces the formal type of clay material deposition (or 
concrete). The advantage of such shapes is in the curved 
surfaces that give it strength and ensure an appropriate 
contained volume. By practicing the Neolithic circular 
way of building vessels, students study axial symmetry, 
rotating bodies and develop their attention to detail 
while discovering the logical reasoning behind the convex 
volume of a clay hut or even an outdoor oven (Fig.01.). 
The enclosure’s rounded shape of the latter is instrumental 
for achieving the desired temperature hotspot inside while 
generating the natural draft of flue gases, which can be 
observed by the students directly, by personally building 
with the method described, small-scale models of ovens 
with different shapes, to test them using the flame of a 
candle and understand how the circulation of hot gases in 
the inner volume works. Of course, the experiment can be 

După dobândirea acestor experiențe, contactul cu 
olanele autentice observate în sate capătă o altă valoare, 
ei ajungând să aprecieze munca meșterilor specializați în 
astfel de lucrări. Detalii subtile precum ușoara conicitate 
a pieselor capătă sens prin observația personală și 
se crează premisele unor viitoare implicări active în 
restaurarea sau conservarea unor gospodării cu valoare 
de patrimoniu cultural. De asemenea, exercițiile de 
realizare a cilindrilor sau a unor recipienți din lut oferă 
posibilitatea de învățare a uneia dintre cele mai vechi 
tehnici de construcție a unui vas, ce precede apariția roții 
olarului, fiind vorba despre tehnica numită „construcția 
cu bastonașe”. Folosită încă din perioada neolitică pe 
teritoriul actual al României, aceasta se bazează pe 
principiul depunerii circulare a unei cantități uniforme 
de lut și asigurarea ei în perete prin presare și lipire. 
Acest sistem constructiv a fost folosit și în arhitectura 
vernaculară inclusiv la construcții de dimensiuni mari 
destinate depozitării grânelor sau pentru a crea spații 
umbrite. Odată cu creșterea dimensiunilor, cordonul 
de lut a fost înlocuit cu material argilos amestecat 
cu resturi organice vegetale și uneori nisip, amestec 
preparat în cantități dozate uniform și depuse succesiv 
pe conturul dorit al clădirii reprezentat la început printr-
un plan schematic la sol. Facând abstracție de diferențele 
de material, putem găsi o asemănare a procedeului 
cu construcția unui igloo din zapadă. În perioada 
recentă a apărut o revenire a acestui tip de construcție, 
datorită tehnologiei de print 3d ceramic ce reia modul 
de depunere formală a materialului argilos (sau chiar a 
betonului).  Avantajul unor astfel de forme îl reprezintă 
suprafețele curbate care-i conferă rezistența și asigură 
un volum conținut corespunzător. Exersând construcția 
circulară de vase de tip neolitic, elevii studiază simetria 
axială, corpurile de rotație și își dezvoltă atenția la detalii 
în timp ce descoperă raționamentul volumetriei bombate 
al unui bordei din lut sau chiar al unui cuptor (Fig.01.). 
Forma rotunjită a incintei acestuia din urmă este 
instrumentală pentru realizarea focarelor de temperatură 
dorite la interior și generarea tirajului natural al gazelor 
de ardere, fapt care poate fi observat direct de către 
elevi, construind personal prin metoda descrisă, 
machete la scara redusă a unor cuptoare cu diferite 
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developed, as I had the opportunity to do in 2002, on the 
occasion of an experimental archeology camp in Vădastra, 
where I built ovens using available natural resources and 
traditional methods inspired by vernacular architecture.

We remain in the field of fire, so suitable for ceramics 
to evoke the famous terracotta stoves that are still 
enjoying popularity, especially among those looking for 
harmonious and sustainable heating solutions in the rural 
mountain areas. As a peculiarity of the tiles that make up 
these stoves, we mention the method of their production 
by pressing in negative forms, often with decorations 
engraved on the surface of the negative to be transferred 
in series on the clay pieces. This method is a very good 
opportunity to discover the principle of translation and 
reflected images. Standalone decorative panels can be 
made if the construction of a stove is not intended, and in 
this way variants of modular shapes can be explored which, 
through repetition and joining, cover various surfaces. 
In order to understand the phenomena of transposing 
volumes in negative and again in positive, imprints with 
a multitude of objects are made, starting from one’s own 
palm and going up to delicate elements with high fineness 
such as plant fragments. These imprints also have the 
role of allowing the discovery of the decorative effects 
of repetition, translation, symmetry, etc. In fact, even in 

forme, pentru a le testa folosind flacăra unei lumânări 
pentru a întelege cum funcționează circulația gazelor 
fierbinți în volumul interior. Desigur, experimentul se 
poate dezvolta, așa cum și eu am avut ocazia să verific 
în anul 2002, cu ocazia unei tabere de arheologie 
experimentală la Vădastra, unde am construit cuptoare 
folosind resursele naturale disponibile și metodele 
tradiționale inspirate de arhitectura vernaculară.
 
Rămânem în domeniul focului, atât de potrivit ceramicii 
pentru a evoca celebrele sobe din teracotă care încă se 
mai bucură de popularitate, mai ales în rândul celor 
care caută soluții armonioase și sustenabile de încălzire 
în mediul rural montan. Ca o particularitate a cahlelor 
din care se compun aceste sobe, menționăm metoda de 
producție a lor prin presare în forme negative, adeseori 
cu decoruri gravate pe suprafața negativului pentru a fi 
transferate în serie pe piesele din lut. Această metodă 
este un foarte bun prilej de descoperire al principiului 
translației și al imaginilor reflectate. Se pot realiza 
panouri decorative dacă nu se urmărește construcția 
unei sobe, iar în acest fel pot fi explorate și variante 
de forme modulare care prin repetiție și îmbinare să 
îmbrace diverse suprafețe. Pentru a înțelege fenomenele 
transpunerii unor volume în negativ și din nou în pozitiv, 
se folosesc amprentările cu o multitudine de obiecte, 

Fig.01. Circular constructions. Photos: Radu Fulga.  Construcții circulare. Foto: Radu Fulga.
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the University of Architecture, the Form Studies class 
explores such creative possibilities (Fig.02.). With the 
modular pieces obtained, one can try not only coatings of 
other shapes but even their own assembly to create three-
dimensional mosaics.

For a better understanding of the volume of sculptural 
compositions in non-formal education, experiments are 
generated for random sectioning of simple geometric 
bodies, such as the cube or the cylinder, and with the 
fragments thus obtained we propose to find new spatial 
re-composition arrangements. The exercise takes the form 
of a game, the results being largely chaotic and difficult 
to control. Gradually, however, as a strategy is developed 
in the sectioning stage, interesting and creative results 
appear (Fig.03 and Fig.04). The secondary stake of this 
process of fragmentation and re-composition consists in 
the discovery of formulas for joining voluminous bodies 
and their efficient use. In support of this approach, the 
discussions can be illustrated with examples from the 
carpentry of vernacular wooden constructions, especially 
the massive joints between components from traditional 
wood churches. (Fig.05).

In contrast to the family of rounded shapes from 
circular constructions, the study of edges and assembly 
construction produces more aggressive volumes through 
their dynamism, fact that poses the question of the 
functionality of such bodies and discusses topics such as the 
shape of a traditional roof compared to various household 
annexes and with the temporary shelters of sheep herders. 
The construction of such objects with jagged contours 
and straight lines forces the creators to use carefully the 
techniques of joining wet clay, which can be pushed in 
such exercises to the extreme, the drying stage then being 
important and the observations to be made during it. . In 
this way, the phenomena of shrinkage of drying materials 
and the resistance of various joints styles are discovered. 
Compared to the understanding of a traditional building, 
we analyze the structural problems that may occur 
depending on humidity or different temperatures, on 
separate areas of the same volume (Fig.06). Of course, 
in this case too, the ceramic objects created can act as 

începând de la propria palmă și mergând până la elemente 
cu finețe ridicată cum ar fi fragmente de plante. Aceste 
amprentări mai au și rolul de a permite descoperirea 
efectelor decorative ale repetiției, translației, simetriei, 
etc. De altfel inclusiv în universitatea de arhitectură 
la studiul formei se explorează astfel de posibilități 
creative (Fig.02). Cu piesele modulare obținute se 
pot încerca nu doar acoperiri ale altor forme dar chiar 
asamblarea lor pentru a crea mozaicuri tridimensionale.
 
Pentru o mai bună înțelegere a volumetriei compozițiilor 
sculpturale în educația non-formală se generează 
experimente de secționare aleatorie a unor corpuri 
geometrice simple, precum cubul sau cilindrul, iar cu 
fragmentele astfel obținute se propune găsirea unor noi 
aranjamente de recompuneri spațiale. Exercițiul capătă 
forma unui joc, rezultatele fiind în bună măsură haotice 
și dificil de controlat. Treptat însă, pe măsura dezvoltării 
unei strategii în etapa de secționare, apar și rezultate 
interesante și creative (Fig.03. și Fig.04). Miza secundară 
a acestui proces de fragmentare și recompunere constă 
în descoperirea unor formule de îmbinare a unor corpuri 
voluminoase și utilizarea acestora cât mai eficientă. În 
sprijinul acestui demers, discuțiile pot fi ilustrate cu 
exemple din tâmplăria construcțiilor vernaculare din 
lemn, în special îmbinarile masive dintre componente 
de la bisericile tradiționale. din lemn (Fig.05).
 
În contrast cu familia de forme rotunjite de la construcțiile 
circulare, studiul muchiilor și al construcției prin 
asamblare produce volume mai agresive prin dinamismul 
lor, ce dau posibilitatea analizei funcționalității unor 
astfel de corpuri și lansează în discuție subiecte precum 
șarpanta unui acoperiș tradițional comparată cu diversele 
anexe gospodărești sau cu adăposturile temporare ale 
crescătorilor de animale. Construcția unor astfel de 
obiecte cu contururi frânte și linii drepte obligă pe creatori 
să respecte tehnicile de îmbinare ale argilei umede, ce pot 
fi împinse în astfel de exerciții până la extrem, importantă 
fiind mai apoi etapa de uscare și observațiile ce trebuie 
făcute pe parcursul ei. Se descoperă în acest fel fenomenele 
contracției materialelor la uscare și rezistența îmbinărilor 
diverse. Raportat la înțelegerea unei clădiri tradiționale, 
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Fig.02. Fingerprints. Photos: Radu Fulga. Amprente. Foto: Radu Fulga.
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Fig.03. Recomposition. Photos: Radu Fulga. Recompuneri. Foto: Radu Fulga.

Fig.04. Cross-sections. Photos: Radu Fulga. Secționări. Foto: Radu Fulga.
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Fig.05. Jointing. Photo: Radu Fulga. Îmbinări. Foto: Radu Fulga.
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models or can be assigned a function, such as a shelter for 
aquarium fish, which would also allow observations about 
the effects of water and submersion on ceramic materials.

Another direction from which pottery can be relevant 
to vernacular architecture is that of decoration. As 
mentioned earlier, decorative rules such as repetition 
or symmetry can be speculated creatively to cover some 
surfaces, but the decorative elements can contribute to the 
modeling and volumetric play. The repetitive appearance 
of the shingles or tiles on the roofs can be harmoniously 
complemented by the modularity of the stone masonry, 
which can demonstrate effects of progression from sea 
to small and vice versa, or of pronounced relief gradually 
altered to the smooth surface. If we look at the decorative 
motifs of the Lipovan houses in Jurilovca or Vişina, Tulcea 
County, then a decorated facade is an opportunity for a 
spectacular display, as long as it’s executed neatly and 
carefully. Such a competence can be developed by inviting 
students to complete their works with decorative elements 
and encouraging them to interpret the ornament also in 
the sense of volumetric play (Fig.07). The results can be 
delightful, but in any case, the appreciation of a balanced 
decorative ensemble and the formation of a sense of visual 
rhythm are valuable gains for those who look closely at 
the surrounding buildings, giving them the ability to 
differentiate between traditional art and fake.

In conclusion, the main advantage of non-formal 
education in learning the modeling and ceramic materials 
technology is that it allows a development of creativity 
and knowledge, without forcing the student to continue 
on a professional path in the field, instead opening the 
appetite for beauty, thorough, durable, but also efficient 
and sustainable, these being all attributes incorporated in 
the essence of vernacular architecture, through its practice 
conditioned not by design laws and norms, but by the 
collective experience, accumulated over time through the 
methods of transmission “from father to son” arranged by 
professional categories of craftsmen, but not restricted by 
standardization.                

se analizează problemele de structură care pot să apară 
în funcție de umiditate sau temperaturi diferite, pe zone 
separate ale aceluiași volum (Fig.06.). Desigur și în acest 
caz obiectele ceramice create pot avea rol de machete sau 
li se poate atribui o funcție, cum ar fi de adăpost pentru 
peștii din acvariu, ceea ce ar permite și observații despre 
efectele apei și a submersiei asupra materialelor ceramice. 
 
O altă direcție din care ceramica poate fi relevantă pentru 
arhitectura vernaculară este cea a decorului. După cum am 
pomenit anterior, reguli decorative precum repetiția sau 
simetria pot fi speculate în sens creativ pentru a acoperi 
niște suprafețe, dar elementele de decor pot să contribuie în 
cazul modelajului și la jocul volumetric. Aspectul repetitiv 
al șindrilei sau al olanelor pe acoperișuri poate fi completat 
armonios cu modularitatea zidăriei din piatră, care poate 
demonstra efecte de progresie de la mare la mic și invers, sau 
de relief pronunțat alterat gradat până la suprafața netedă. 
Dacă e să ne luăm după motivele decorative ale caselor de 
lipoveni din Jurilovca sau Vișina, județul Tulcea, atunci 
o fațadă decorată este un prilej de spectacol atât timp cât 
este executată îngrijit și atent. O astfel de competență se 
poate dezvolta invitând elevii la definitivarea lucrărilor 
cu elemente de decor și încurajarea lor să interpreteze 
decorul și în sens al volumului (Fig.07.). Rezultatele pot 
fi încântătoare, dar în orice caz, aprecierea unui ansamblu 
decorativ echilibrat și formarea unui simț al ritmului vizual 
reprezintă câștiguri valoroase pentru cei care privesc cu 
atenție clădirile din jur, dându-le capacitatea de a distinge 
creația artistică populară, tradițională, de surogate.
 
În concluzie, avantajul principal al educației non-formale 
în învățarea modelajului și a tehnologiei materialelor 
ceramice este că permite o dezvoltare a creativității și a 
bagajului de cunoștințe, fără să oblige la continuarea unui 
drum profesional în domeniu, dar deschide în mod plăcut 
apetitul pentru frumos, temeinic, durabil, dar și eficient și 
sustenabil, acestea fiind toate atribute încorporate în esența 
arhitecturii vernaculare, prin practica ei condiționată nu de 
norme ale proiectării, ci de experiența colectivă, acumulată 
de-a lungul timpului prin metodele de transmitere 
„din tată în fiu” ordonate pe categorii profesionale 
meșteșugărești, dar neîngrădite de standardizare.
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Fig.06. Construction.Photo: Radu Fulga. Construcție. Foto: Radu Fulga.
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Fig.07. Decorated objects. Photos: Radu Fulga. 
                  Obiecte decorate. Foto: Radu Fulga.
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