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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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Photos: Diana Iabrașu, MONUMENTUM Association
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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
Citat aparţinâd Dianei Fufezan, actriţă la Teatrul Național „Radu Stanca” şi prietenă a proiectului Albastru.

1

Itinerary of a vernacular voyage 2
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Inscriptions under the cornice, on the Gerendi House in Alțâna.

House in Roadeș.

Art residency, painter Ștefan Câlția,
Șona village.
Houses in the village of Roadeș.

Window details, house in Roadeș.

Door 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.

Photos :
Diana Iabrașu,
MONUMENTUM
Association
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Fig.01. Cover and poster. Credits: Cristina Constantin and Cosmin Pavel.
Copertă și poster. Credite: Cristina Constantin și Cosmin Pavel.

The Romanian dwelling. A dossier
Locuința românească. Un fișier
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arh. Cristian BEȘLIU
STARH

Not very long ago, on the occasion of another project very
close to their heart1, during an interview with Cristina
Constantin and Cosmin Pavel, we were discussing about
the essential importance of the archive for the spirit and
the foundation of architecture as a profession and, the
fact that the meaning of the primordial arkhē-2 is to be
found at the common etymological root of the two is
not, by any means, accidental. This bicephalous arkhē- is
also the sign under which their latest publication came
to be edited.
”THE ROMANIAN DWELLING | A DOSSIER”, a
book recently published at the ”Ion Mincu” University
Publishing House, is comprised as an archive of such,
one that accounts for most of the shapes and types of
dwellings that have come to be in the geographical
space that we now call Romania, and I like to believe
that I am not the sole person to have been breathlessly
waiting for this editorial event... From under the threat
1. Cristina Constantin and Cosmin Pavel (Abruptarhitectura)
were also commissioned to rearrange the Museum of “Ion Mincu”
University, a work whose profound spatial and curatorial discourse
is deeply rooted in notions such as archive and memory (“IMUAU
Museum” – Zeppelin Magazine #153 – article published based on an
interview with the two).
2. In ancient Greek, Arkhē- stands for beginning, origin, but can be
also understood as the first, primordial.

Nu demult, cu prilejul unui alt proiect foarte apropiat
lor1, discutam cu Cristina Constantin și Cosmin Pavel
despre importanța esențială a arhivei pentru spiritul și
fundamentul profesiei de arhitect, iar faptul că sensul
primordialului arkhē-2 stă la rădăcina comună a celor
două nu este, cu siguranță, o întâmplare. Sub semnul
acestui arkhē- bicefal stă și cea mai nouă publicație a lor.
Cartea „LOCUINȚA ROMÂNEASCĂ | UN FIȘIER”,
apărută recent la Editura Universitară „Ion Mincu”, se
constituie ca o arhivă a formelor de locuire ce au apărut
în spațiul geografic a ceea ce numim astăzi România
și îmi place să cred că nu sunt singurul care a așteptat
publicarea ei cu sufletul la gură... Sub amenințarea
fatalității volatilizării informației digitale, dar și a
perimării inevitabile a celei analogice, importanța acestui
document a ivit în mine, inițial, un reflex impulsiv de
conservare a lui... palpitația fulgurantă a unei misiuni
absurde ce ar fi avut ca scop plasarea strategică a acestei
colecții în puncte cheie din care, în cazul unui potop
1. Cristina Constantin și Cosmin Pavel (Abruptarhitectura) s-au
ocupat de reamenajarea Muzeului UAUIM, o lucrare cu un profund
discurs spațial și curatorial fundamental ancorat în noțiunile de
arhivă și memorie. („Muzeul UAUIM” – Revista Zeppelin #153 –
articol publicat în baza unui interviu cu cei doi autori).
2. Arkhē- înseamnă, în greaca veche, început, originie, sursă, însă
poate însemna și întâiul, primul.
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of both the fatal volatilization of digital information,
and the inevitable obsolence of the analogical one,
the importance of this document initially sparked in
me something of an impulsive reflex to preserve it... a
flashing throb of an absurd mission that would’ve had
as its sole purpose the strategical distribution of this
collection in key points from where, in the case of a
devastating flood of forgetfulness, anyone could’ve used
it to reconstruct ARCHITECTURE3 through nothing
but a mere interpretation of the hieroglyphs and graphs
comprised within these pages.
Even though one can also find photographs and concise
quotations in its pages, the book is, first and foremost,
an important collection of “beautiful plans”4, not
necessarily an exhaustive and conventional history of
architecture, but a fascinating amount of memories
about architecture, the collective imaginary of dwelling
in the shape of the emotional memory of the authors,
an occasion for affinities, rediscoveries and nostalgic
exaltations gathered in the form of 400 printed pages,
with over 200 models of dwellings organized under 10
chapters that chronologically and typologically overlap
in a taxonomy that naturally structures the information
at the time of its reading.
Redrawing the plans of important precedents in
architecture speaks of the use of model as a source for
recovering that previously mentioned arkhē-, and what

3. Not just the architecture of the Romanian dwelling, but
architecture as a whole.
4. A reference to architect Julien Gaudet’s quotation found at the
beginning of the book: “This determines me to clarify the meaning
of the wors <<a beautiful plan>>. This phrase is concise and we must
understand by it a plan that allows and promises beautiful things
(…)”.

nimicitor al uitării, oricine ar fi putut reconstitui
ARHITECTURA3 prin simpla decodificare a sumei de
hieroglife și grafii cuprinse în carte.
Deși în toată această punere laolaltă apar, pe alocuri,
fotografii și citate lapidare, totul este, mai cu seamă,
o importantă colecție de „planuri frumoase”4, nu atât
o istorie exhaustivă și convențională a arhitecturii,
cât o sumă fascinantă de amintiri despre arhitecturi,
imaginarul colectiv al locuirii sub forma memoriei
afective a autorilor, un prilej de afinități, redescoperiri
și exaltări nostalgice adunate sub forma a 400 de pagini
tipărite, cu peste 200 de modele de locuințe cuprinse în
10 capitole ce se întrepătrund cronologic și tipologic
într-o taxonomie ce structurează firesc informația la
momentul parcurgerii acesteia.
Redesenarea planurilor unor precedente importante
vorbește despre recursul la model ca sursă a redobândirii
lui arkhē-, iar ce găsim între aceste pagini se conturează ca
o pleiadă de modele iconice de case ale căror ideograme
dezvăluie o ordine a așezării lor pe pământ și a felului
în care, această ordine intrinsecă, descrie un înăuntru
și un opozabil înafară. Fascinația abstracțiunii planului
poate fi acaparatoare, însă este esențială în această carte,
constituindu-se ca principală cheie în lecturarea ei, fie
ea și superficială, la cea mai fugarnică răsfoire… planul
devine cel mai concis și clar simbol al modelului, iar
perpetuarea lui obsesivă stă, de fapt, la fundamentul
3. Nu doar arhitectura locuinței românești ci, de ce nu, arhitectura
întru totul.
4. Cu trimitere la citatul arhitectului Julien Gaudet, care se regăsește
în primele pagini ale publicației: „Acest lucru mă determină să
lămuresc sensul cuvintelor <<un plan frumos>>. Această expresie
este concisă, trebuie să înțelegem prin ea un plan care permite și
promite lucruri frumoase (...)”.

we find between these pages is outlined precisely as a
plethora of iconic models of houses whose ideograms
reveal a certain order inherent to their implantation in
the ground, as well as their intrinsic law that describes an
inside, and its opposable outside. The fascination brought
about by the plan’s abstraction can be overwhelmingly
captivating, it is, however, essential to this book, making
up the key of its reading, even when being browsed
through superficially... the plan turns out to be the
clearest and most concise symbol for the model, and its
obsessive perpetuation is to be found at the root of the
act of design as a forward projection, a leap… yet, this
leap cannot occur out of nothing!
The architecture to be found in this book is not old,
but contemporary to its reader, fresh, a thing that
becomes even more evident when looking at the poster
that accompanies it; there, all architectures appear as if
projected on a single horizontal slate, that of the moment
of their reading. A glossary where one discovers the first
forms of Neolithic houses under the shelter of primordial
archetypes (tholos/megaron) right above the cluster
of vaulted rooms that makes up Mogoșoaia Palace, the
single-chamber masonry house built right next to the
hermit’s cavernous cell dug into the mountain’s rock,
merchants’ dwellings found next to fortified homes,
while Oltenian kule, and partially buried huts find their
place between townhouses and noble residences… an
entire labyrinth of chambers, from porches, cellars, secret
hideouts and pantries, to vestibules, loggias, boudoirs,
saloons and living rooms, everything put together in
what seems quite clearly to be an exemplary editorial
moment for Romanian architecture.
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actului proiectării ca proiecție spre înainte, ca salt… însă
saltul nu se poate produce din nimic!
Arhitectura din această carte nu este veche, ci
contemporană cititorului, proaspătă, lucru care transpare
și din afișul care o însoțește; acolo, toate arhitecturile apar
proiectate pe un unic plan orizontal, cel al momentului
lecturării lui. Găsești, ca într-un glosar, primele forme
neolitice de locuire, sub adăpostul arhetipurilor
primordiale (tholos/megaron), imediat deasupra
conglomeratului de camere boltite ce alcătuiește Palatul
Mogoșoaia, casa cu o singură cameră zidită stă lângă
chilia cavernoasă excavată în stânca muntelui, iar casele
de negustori cu prăvălii se învecinează cu locuințele
fortificate, în vreme ce culele și bordeiele oltenești își
găsesc loc printre case de oraș și reședințe nobiliare...
un întreg labirint de camere, de la tinzi, beciuri, prispe,
tainițe, odăi și cămări, până la marchize, foișoare,
budoare, saloane și sufragerii, totul pus laolaltă în ceea ce
pare destul de clar a fi un moment publicistic exemplar în
arhitectura românească.
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Fig.02. The book launching at BETA, Timișoara.
Lansarea de carte la BETA, Timișoara.
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Fig.03. The book cover, zoom-in.
Coperta, de aproape.

Fig.04-09. Extract pages from the book.
Pagini extrase din carte.
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Fig.010. The cover.
Coperta.
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