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“Learn by doing” Anonymous proverb

“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” (Aristotle, the Nichomachean Ethics)

”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Confucius)

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve  me and I learn.” (Benjamin Franklin)
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Heritage restoration & conservation
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Schönberg Live Studio 2021*

* Școala de vară „Schönberg live-studio 2021” este un proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură și de Fundația Prințul de Wales.

* The „Schönberg live-studio 2021” Summer-school is a project supported by the Romanian Order of Architects through the Duty Stamp and by the Prince of Wales 
Foundation. 
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Schönberg Live Studio: activities and workshops
Activități și workshop-uri. Schönberg Live Studio

Lector Dr. Arch. Cristina CONSTANTIN 
”Ion Mincu” University of  Architecture and Urban Planning, Bucharest

The paper offers a “cold look” (because some time 
has passed) but also a “warm” look (because it gives 
a personal reflection of reality) on the experience 
of Schönberg Live Studio, a summer school in its 
first edition. I hope it will be resumed, year after 
year, thus accompanying the rebirth of a former 
household and of the Center for Vernacular 
Architecture Studies in Dealu Frumos, part of 
the “Ion Mincu” University of Architecture and 
Urban Planning. 

Conceived as the middle part of a ”triptych” of 
papers for the CSAV 2021 Journal, this text, 
situated  somewhere between the lapidary, 
quantitative and strictly objective Summer school 
diary and the almost poetic Testimonials of some 
of the participants, aims to “see” the summer 
school through three pairs of glasses that I wore, 
sometimes combined, throughout its duration, 
in the second part of August 2021: organizer, 
coordinator and ... participant, each time as part 
of a team of extremely enthusiastic and generous 
people.

Articolul își propune o privire „la rece” 
(pentru că a trecut ceva timp) dar și „la 
cald” (pentru că redă o reflectare personală 
a realității) asupra experienței Schönberg 
Live Studio, o școală de vară aflată la 
prima ediție, cu speranța de a se relua, 
an după an, însoțind astfel renașterea 
unei foste gospodării și a Centrului de 
Studii de Arhitectură Vernaculară din 
Dealu Frumos, parte a Universității de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. 

Gândit ca parte de mijloc a unui „triptic” 
de articole pentru CSAV Journal 2021, 
acest text, situat între un Jurnal lapidar, 
cantitativ, strict obiectiv și Mărturiile, 
nu de puține ori poetice, ale unora dintre 
participanți, textul își propune să „vadă” 
școala de vară din trei roluri pe care le-am 
parcurs, uneori intercalat, pe toată durata 
ei, în a doua parte a lunii august 2021: 
organizator, coordonator și...participant, 
de fiecare dată ca parte a unei echipe de 
oameni extrem de entuziaști și generoși.
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As indicated in the title, the main purpose of the event 
was the involvement of the participants in as many “live” 
activities and workshops as possible, after a year and a few 
months of the pandemic in which most of our activities 
had taken place online. From this initial enthusiasm, but 
also from the desire to keep the possibility of working 
in small groups, if necessary, resulted the abundance of 
activities proposed in the initial announcement of the 
summer school: (A) Carpentry - PRACTICAL; (B) 
Restoration of barn doors - PRACTICAL; (C) Design 
and realization of finishing details for stables - DESIGN 
+ PRACTICAL; (D) Functional scenarios for the 
household - DESIGN; (E) Exhibition installation in 
the attic of The Green House and the annexes inside the 
Fortified Church - DESIGN + PRACTICE. 

The following chapters paragraphs will show how these 
activities were carried out and adapted in reality. It may 
be useful to specify from the outset that some of the 
hands-on activities became dominant as was the case of 
carpentry (A), while others such as the restoration of barn 
doors (B) disappeared or were diminished compared 
to the initially intended emphasis, as in the case of the 
re-functionalization scenarios (D). The summer school 
took place in two series over two weeks, with a break 
in the middle, having as object of study and work a 
typical Saxon household from Dealu Frumos and using 
the spaces of the Center for Vernacular Architecture 
Studies of UAUIM (the Fortified Evangelical Church 
for lectures and meetings and the former Saxon school 
and the Cultural Center for the accommodation of 
participants). Start !

Așa cum am precizat în titlu, miza principală a 
evenimentului a fost implicarea participanților în cât 
mai multe activități și ateliere live, după un an și câteva 
luni de pandemie, în care mare parte din activitățile 
noastre, ale tuturor, s-au văzut blocate în mediul online. 
Din acest entuziasm inițial, dar și din dorința de a păstra 
posibilitatea de a lucra în grupuri mici, în cazul în care 
condițiile impuse de pandemie ar fi fost de așa natură, 
a rezultat abundența de activități propuse în anunțul 
inițial al școlii de vară: (A) Dulgherie subansambluri, 
noduri structurale restaurare șură – PRACTIC / aspect 
/ activitate cu caracter practic; (B) Restaurarea ușilor și a 
porților șurii - PRACTIC; (C) Conceperea și realizarea 
unor detalii de finisaj la grajduri - PROIECTARE + 
PRACTIC / aspect / activitate cu caracter practic; (D) 
Gândirea scenariilor funcționale pentru gospodărie 
– PROIECTARE / activitate de proiectare; (E) 
Amenajarea sumară tip instalație expozițională în podul 
Casei Verzi și anexele din incinta Bisericii Fortificate - 
PROIECTARE + PRACTIC / activitate practică și de 
proiectare. 

Despre cum s-au desfășurat și adaptat în realitate aceste 
activități vom vedea, pe rând, în  capitolele secțiunile 
următoare. În preambul ar fi însă util de precizat că 
unele dintre activități au „crescut”, ajungând să domine 
întreaga activitate lucrativă a școlii de vară – este cazul 
dulgheriei (A), altele au dispărut, cum s-a întâmplat cu 
restaurarea ușilor șurii (B), iar altele au fost diminuate 
față de ponderea gândită inițial, cum s-a întâmplat cu 
scenariile de refuncționalizare (D). Școala de vară s-a 
desfășurat în două serii pe parcursul a două săptămâni, cu 
o zi de pauză la mijloc, având ca obiect de studiu și lucru 
o gospodărie tipic săsească din Dealu Frumos și folosind 
spațiile Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară 
al UAUIM (Biserica Evanghelică Fortificată pentru 
prelegeri și întâlniri, fosta școală săsească și Căminul 
Cultural pentru cazarea participanților). Start !
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Fig. 02. Foto: Daniel MIROȚOI. 
                Photo: Daniel MIROȚOI.
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Participating in Schönberg Live Studio
This beginning was probably one of the reasons why I 
really felt like a participant in the summer school during 
the first week. I attended with admiration and curiosity 
the workshops coordinated by Sebastian Bethge and 
Liviu Gligor and I assiduously took notes at all the 
lectures, in the Fortified Evangelical Church.

In the carpentry workshop, under the guidance of 
Sebastian Bethge (carpenter restorer), the structure 
of the longitudinal barn annex was rebuilt (a kind of 
extension of the main barn space, which appeared for 
functional reasons and is present in many Saxon barns). 
I gained substantial knowledge as an architect (about 
the elements and structure of the barn, about joints, 
repairs, etc.), as a teacher and as a person who is naturally 
passionate about working with her hands (during a 
lunch break I took advantage of the silence in the barn 
to finish a wood joint and I found enormous pleasure in 
hitting the chisel with a wooden hammer with a shape 
like I had never seen before). From the whole summer 
school experience and of my interaction with Sebastian 
Bethge, watching him teach carpentry and other skills, 
was probably the most exciting part.

After the major clean-up in the barn, the participants, 
organized in teams, were invited to study the wooden 
structure, its elements and degradations and to emit 
hypotheses about the causes of these degradations. 
Next, a discussion based on these findings clarified the 
basic structural principles. The next day began with 
a theoretical lecture on traditional carpentry and on 
intervention works that keep as much of the original 
material and the traditional carpentry work as possible, 
followed by the presentation of tools. After an attentive 
inventory of all structural elements, the annex was 

Participând la Schönberg Live Studio
Poate că acest început a fost unul dintre motivele pentru 
care, în prima săptămână, m-am simțit cu adevărat (și) 
participant la școala de vară. Am asistat cu admirație și 
curiozitate la atelierele coordonate de Sebastian Bethge 
și Liviu Gligor și am luat asiduu notițe la prelegerile 
invitaților, în Biserica Evanghelică Fortificată. 

În atelierul de dulgherie, sub îndrumarea lui Sebastian 
Bethge (restaurator dulgher) a fost refăcută structura 
anexei șurii longitudinale (un fel de extensie a spațiului 
principal al șurii, apărută din motive funcționale și 
prezentă în multe din șurile săsești). Am avut multe de 
învățat ca arhitect (despre elementele și structura șurilor, 
despre îmbinări, reparații etc.), ca om pasionat în mod 
firesc de lucrul cu mâinile (într-o pauză de masă am 
profitat de liniștea din șură pentru a termina o chertare 
începută de altcineva înainte, cu o plăcere enormă de a 
lovi dalta cu un ciocan de lemn cu o formă cum nu mai 
văzusem până atunci), dar și ca profesor. Și cred că din 
întreaga experiență a școlii de vară și din interacțiunea 
mea cu Sebastian Bethge, a-l urmări „predând” dulgheria 
și nu numai a fost partea cea mai pasionantă. 

După eliberarea și curățarea șurii, participanții, organizați 
în echipe, au fost invitați să studieze șura, elementele 
sale structurale, degradările și să emită ipoteze legate 
de cauzele acestor degradări, apoi a urmat o discuție 
pornind de la aceste constatări. A doua zi a debutat cu o 
prelegere teoretică despre dulgheria tradițională și lucrări 
de intervenție, păstrând cât mai mult din materialul 
originar și tehnica de prelucrare, prelegere urmată de 
prezentarea uneltelor. După relevarea și inventarierea 
tuturor elementelor structurale, anexa a fost demontată 
și, din nou, echipele au studiat cu grijă fiecare element 
în parte, observând tipuri de degradări, evaluând 
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dismantled and, again, the teams carefully studied each 
element, observing types of degradation, evaluating the 
possibility of re-using the integral element, of keeping 
certain parts, or of completely replacing it. Axonometric 
sketches were drawn for each piece and the different types 
of joints were drawn directly on the wooden elements 
(new or re-used). Then everyone started to work. I 
am convinced that I did not hear Sebastian explain in 
detail how to use one tool or another, nor did I see him 
demonstrate working methods at length yet each of the 
participants “knew” and discovered by doing it alone, 
with patience. Sebastian was there whenever needed, 
guiding, wondering with the participants, hitting with 
a hammer if necessary, but he did nothing more, with a 
full confidence that gave confidence: that you were able 
to do it, that you understood, that a mistake was not a 
problem, because you already knew and you could find 
out more.

The disappointment of the first series was that of not 
seeing the new structure assembled. On the other hand, 
I thought, they had the advantage of having seen the 
structure standing, of understanding what they did, with 
what elements, etc. , which I assumed would be difficult 
for the second series. I did not attend, but I shared the 
amazement of Liviu Gligor, who enthusiastically told 
me about the “exercise” Sebastian Bethge had invented: 
the “anastylosis” of the dismantled elements (after the 
markings had been removed); the main frame of the 
annex was reconstructed on the ground, in the yard, 
by drawing, moving, trialing, and understanding once 
again the logic of the structure and joints.

In the second week, the work on the barn became 
passionate, even frantic, taking over the yard and 
involving at some points nearly all the participants, who 

posibilitatea de a refolosi elementul integral, de a păstra 
anumite părți, sau de a-l reface complet. Au fost desenate 
schițe axonometrice pentru fiecare piesă în parte și s-au 
trasat diferitele tipuri de îmbinare direct pe elementele 
de lemn (noi sau refolosite). Apoi s-a trecut la fapte. Am 
convingerea că nu l-am auzit pe Sebastian explicând prea 
mult despre cum se folosește o unealtă sau alta, și nici că/ 
nu l-am văzut arătând prea mult cum se face; și totuși, 
fiecare dintre participanți „știa”, descoperea făcând 
singur /  ca urmare a propriei experiențe, cu răbdare. /   
Sebastian era acolo oricând era nevoie, îndruma, întreba 
sau se întreba alături de paricipanți, lovea cu un ciocan 
dacă era cazul, dar nu făcea nimic în plus, cu o încredere 
deplină care dădea încredere: că poți, că ai înțeles, că o 
greșeală nu e o problemă, că știi deja și că poți afla mai 
departe. 

Tristețea primei serii a fost aceea că nu a văzut structura 
nouă asamblată. Pe de altă parte, mă gândeam, studenții 
aveau avantajul de a fi văzut /  de a vedea structura în 
picioare, de a înțelege ce fac, cu ce elemente etc., lucru 
care mi se părea dificil pentru a doua serie. Nu eram 
acolo, dar am fost încă o dată uimită, alături de domnul 
Gligor care mi-a povestit entuziasmat ce „exercițiu” 
a mai inventat Sebastian: „anastiloza” elementelor 
demontate (după ce în prealabil)/ după ce au fost scoase 
marcajele de pe acestea, cadrul principal al anexei (mai 
puțin grinzile tirant) a fost reconstituit la sol, în curte, 
desenând, mutând, încercând și înțelegând, încă o dată, 
logica structurii și a îmbinărilor. 

În a doua săptămână s-a lucrat frenetic și pasionat la 
șură, invadând curtea, antrenând în anumite momente 
aproape toți participanții, abandonând sau făcând 
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abandoned or did the other activities only intermittently. 
The fourth day was impressive, when the visit of a group 
of architecture students from Timișoara increased even 
more the number of those waiting for their turn to work 
on the many joints in the almost 14-meter-long wall 
plate. “The wall plate unites us” became the motto of the 
second series. On Friday, the structure was assembled 
to check the joints, which were numbered and then 
carefully stored for future re-assembling (pending a more 
complicated repair to the main structure of the barn).

In the masonry and technical detailing workshop 
coordinated by Liviu Gligor, I followed with interest 
the explanations about the different elements, problems, 
materials, details and solutions for the construction site 
in the former stables of   the household (based on a project 
designed by Dr. Gligor). Having everything under your 
eyes and hands, being able to ask, being able to think and 
being able to do the work yourself, are all indisputable 
advantages of a summer school. Some of the explanations 
and demonstrations could have been condensed to leave 
more room and time for practice. Participants learned 
and practiced the filling and grouting of damaged areas 
of masonry (stone and brick) and they also learned 
important details about consolidation interventions, 
repairs, construction physics, etc. I noticed that, those 
who were already architects seemed to derive more 
benefit from the extensive explanations, by taking notes, 
asking questions, etc. while the students were more eager 
“to get their hands dirty” and waited impatiently for the 
trowel or the mortar bucket.

As a participant, I enjoyed the keynote speakers’ lectures, 
held in the Fortified Evangelical Church, where I was 
pleased to find answers to many questions in terms of 
restoration, heritage, the villages and culture of the 

„printre picături” alte activități. Impresionantă a fost cea 
de-a patra zi, când vizita unui grup de studenți arhitecți 
din Timișoara a sporit și mai mult numărul celor care 
își așteptau rândul pentru a lucra la multele chertări 
din cosoroaba lungă de aproape 14 metri. „Cosoroaba 
ne unește” a devenit deviza celei de a doua serii. Vineri, 
structura a fost asamblată pentru a verifica îmbinările, 
numerotată și apoi depozitată pentru momentul în care 
va putea fi remontată (după realizarea unei reparații mai 
complicate la structura principală a șurii).

În atelierul de zidărie și detaliere tehnică coordonat 
de Liviu Gligor, am urmărit cu interes explicațiile 
despre diferitele elemente, probleme, materiale, detalii 
și rezolvări în șantierul în lucru din zona de grajduri a 
gospodăriei (pe baza unui proiect întocmit de Liviu 
Gligor). A avea totul sub ochi și sub mâini, a putea 
întreba, a te putea gândi și a putea lucra chiar tu, sunt 
toate avantaje incontestabile ale unei școli de vară. 
Uneori, explicațiile foarte lungi și demonstrațiile ar fi 
putut să lase ceva mai mult loc și timp de desfășurare 
practicii directe. Participanții au învățat și experimentat 
plombarea și rostuirea unor zone deterioarate din zidărie 
(piatră și cărămidă) și au aflat amănunte importante 
despre intervențiile de consolidare, reparații, fizica 
construcțiilor, rețete de mortare, etc. Am observat că, 
dintre participanți, cei care erau deja arhitecți păreau 
a profita mai mult de explicațiile extinse, notând, 
întrebând etc., în timp ce studenții erau mai nerăbdători 
să „pună mâna”, stând „ca pe ace”, în așteptarea mistriei 
sau a găleții de mortar. 

Tot ca participant m-am bucurat de prelegerile invitaților, 
desfășurate în Biserica Evanghelică Fortificată, unde, în 
mod fericit, am găsit răspunsuri pentru multe întrebări 
care îmi dădeau târcoale în ceea ce privește restaurarea, 
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Fig. 03. Foto: Daniel MIROȚOI. 
                Photo: Daniel MIROȚOI.
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Transylvanian Saxons, etc. I took notes, I asked questions 
and I tried to apply ideas from the discussions to our 
household, to our work on the re-functionalization 
scenarios. The lectures accompanied the practical 
activity extremely well in most cases, but I sometimes 
felt that presentations with a shorter duration (30-45 
minutes), possibly followed by a discussion session, 
were preferable to the standard university lecture. The 
opening of both series also took place in the church when 
all the participants, guests and coordinators presented 
themselves, briefly or more extensively, which facilitated 
the start of a closer relationship. The “circle” in the 
church and the “line” of the wall plate were probably key 
moments of the summer school in Dealu Frumos.

Coordinating Schönberg Live Studio
The two activities I coordinated at Schönberg Live 
Studio were documenting and thinking about functional 
scenarios for the household (research and design) and 
organizing and conducting an exhibition at the end of 
each series (practical activity). In the initial organization 
of the project, the coordination of these activities was 
supposed to be done together with Cosmin Pavel, but as 
the team expanded and some activities developed beyond 
the expected, we realized that the presence of a single 
coordinator was sufficient. Moreover, because I always 
had the feeling that other activities, discussions, topics 
were more interesting than anything that could be done 
in the “scenarios” workshop, I took a step back in favour 
of these more practical workshops and activities. In a way, 
the main goal of the “live studio”, namely to design live 
and, ideally, to build or achieve the designed, was fulfilled 
rather in the thinking about and the arrangement of the 
final exhibitions while the scenarios remained at the 

patrimoniul, satele și cultura sașilor din Transilvania 
etc. Am notat, am întrebat, am încercat să aplic apoi 
lucrurile în înțelegerea și discuțiile din gospodăria 
noastră, în lucrul împreună cu participanții la scenariile 
de refuncționalizare. De cele mai mule ori, prelegerile au 
însoțit extrem de bine activitatea practică, dar am simțit 
și eu uneori că sunt de preferat prezentări cu o durată 
mai scurtă (30-45 de minute), urmate eventual de o 
sesiune de discuții, mai degrabă, decât prezentări de tip 
curs universitar. Tot în biserică a avut loc „deschiderea” 
/ deschiderea pentru cele două serii, când fiecare dintre 
participanți, invitați, coordonatori s-a prezentat pe scurt 
sau mai extins, facilitând stabilirea unei prime relații de 
apropiere. „Cercul” din biserică și „linia” cosoroabei cred 
că au fost momente cheie ale școlii de vară de la Dealu 
Frumos.

Coordonând Schönberg Live Studio
Cele două activități pe care le-am coordonat în cadrul 
Schönberg Live Studio au fost documentarea și gândirea 
scenariilor funcționale pentru gospodărie (cercetare și 
proiectare) și organizarea și realizarea unei expoziții la 
finalul fiecărie serii (activitate practică). În organizarea 
inițială a proiectului era prevăzută coordonarea acestor 
activități în tandem cu Cosmin Pavel, însă pe măsură ce 
echipa s-a lărgit și unele activități prevăzute în planul 
inițial au luat amploare, ne-am dat seama că prezența 
unui singur coordonator este mai mult decât suficientă. 
Mai mult, pentru că am avut permanent senzația că alte 
activități, discuții, subiecte sunt mai interesante decât 
orice s-ar putea face în atelierul de „scenarii”, am lucrat 
de fapt, până la urmă în completarea celorlalte ateliere 
și activități mai practice. Într-un fel, miza acestui „live 
studio” de a „proiecta” pe viu și, la modul ideal, de a 
construi sau realiza ceea ce proiectezi, s-a împlinit mai 
degrabă în partea de gândire și amenajare a expozițiilor 
de final, scenariile rămânând la nivel de studiu, discuții, 
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level of study, discussions, schemes, written notes and 
some drawing and model interventions. To these aspects 
were added the wish to reduce as much as possible the 
time spent in front of the computer, and the reluctance 
to intervene with new suggestions in a project already 
started by another architect. The experience at Dealu 
Frumos was interesting, although I cannot claim to be 
very happy with what I managed to do. This, however, 
may not be a relevant measure, since I am very rarely and 
all too briefly satisfied by my work.

Our specific goal was to understand the household 
in which we worked, which became the subject of our 
study and of our project. We gradually covered several 
aspects:  the discovery of the spaces and of their initial 
use (the presence of Prof. Martin Rill in the early days 
was very helpful); the history and oddity of the two 
barns (eventually explained by the wealth of the owners 
and by the big fire of 1873); the village with its mixed 
community (consisting of the few remaining Saxons 
and the emigrated Saxons  who occasionally visit in 
the summer, the Romanians, the Roma, and a few 
foreigners) and the understanding of what functioned 
in other Saxon villages which became “success stories” 
(Viscri, Cincșor, Alma Vii, Richiș, Hosman, etc.). The 
discussions with Ștefan Bâlici and Alina Chiciudean 
also had a beneficial contribution in clarifying a scenario 
in which we somehow returned to what we already 
knew, namely that what could put Dealu Frumos on 
the map of villages that have something to say (and to 
do) in Transylvania today is precisely ... the Center for 
Vernacular Architecture Studies, in a scenario of artistic 
or research residencies, summer schools focused on crafts 
and restoration techniques, the same and yet another 
CSAV, in which UAUIM would have a Schönberg NGO 
by its side. Some excerpts from the conclusions written 
by the “scenarios” team at the end of the first series are 
summarized below.

scheme, notițe scrise și câteva încercări în desen și 
machetă. Peste aceste aspecte s-a suprapus și dorința 
de a restrânge cât mai mult timpul petrecut în fața 
computerului și sfiala în a interveni cu propuneri peste 
un proiect deja început de alt arhitect. A fost o experiență 
interesantă la Dealu Frumos, dar nu pot să spun că sunt 
foarte mulțumită de ceea ce am reușit să fac, cu toate că 
s-ar putea să nu fie un criteriu relevant, dar rezultatele ar 
fi putut fi mai bune, deși evaluarea este subiectivă.

Concret, am încercat să înțelegem gospodăria în care am 
lucrat, pe care am studiat-o și care devenea și subiectul 
proiectului nostru, parcurgând treptat mai mulți pași: 
descoperirea spațiilor cu folosirea lor inițială (prezența 
lui Martin Rill în primele zile a fost de mare importanță), 
istoria și aspectul atipic al celor două șuri (explicată până 
la urmă de statutul înstărit al proprietarilor și de un 
incendiu din 1873), satul cu comunitatea sa amestecată 
(cei câțiva sași rămași și ceilalți plecați, care vin uneori 
vara, românii, romii, cei câțiva străini care s-au mutat 
în sat), să vedem ce a funcționat în alte sate săsești 
care au povești de succes (Viscri, Cincșor, Alma Vii, 
Richiș, Hosman etc). Discuțiile cu Ștefan Bâlici și Alina 
Chiciudean au avut și ele un aport benefic în clarificarea 
unui scenariu în care ne-am întors cumva la ceea ce 
știam, ceea ce ar putea să pună Dealu Frumos pe „harta” 
satelor care au ceva de spus (și de făcut) în Transilvania, 
azi, este tocmai Centrul de Studii de Arhitectură 
Vernaculară, într-un scenariu de rezidențe artistice sau 
de cercetare, cu școli de vară axate pe meșteșug și tehnici 
de restaurare, același și alt CSAV, în care UAUIM nu 
mai este singură unica instituție ci ar putea avea alături o 
fundație Schönberg. Am reluat mai jos câteva extrase din 
textul scris de către participanții din echipa „scenarii” la 
finalul primei serii.
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Fig. 04. Releveu gospodărie.
Casa și sala de mese - studenții anului II CRA UAUIM Sibiu, coord. arh. Cristina CONSTANTIN, Cosmin PAVEL

Grajduri - arh. Liviu GLIGOR
Șuri - scanare 3D GRAPHEIN, stud.arh. Oana Maria ANGHEL, Diana-Maria BĂDICU, Theodora BRATU, Corina Elena FRĂȚICĂ-

DRAGOMIR, Cristian MORMENSCHI, Diana RUSU, coord. arh. Andreea IOSIF UAUIM 
                Household survey.

The house and the dining hall - students of the 2nd year at CRA UAUIM Sibiu, coord. arch. Cristina CONSTANTIN, Cosmin PAVEL
Stables - arch. Liviu GLIGOR

Barns - 3D scanning GRAPHEIN, stud.arch. Oana Maria ANGHEL, Diana-Maria BĂDICU, Theodora BRATU, Corina Elena FRĂȚICĂ-
DRAGOMIR, Cristian MORMENSCHI, Diana RUSU, coord. arch. Andreea IOSIF UAUIM



CSAV Journal  2 0 2 1
             113 

Fig. 05. Foto: Ștefan STOICA. 
                Photo: Ștefan STOICA.
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Outline of a new life for The Green House
Schönberg Live Studio defines by name a series of 
activities with active participation, complemented 
by theoretical debates on heritage valorization 
and capitalization. The study focused on 
The Green House household, the search for 
functional scenarios for it and especially on the 
restoration of the barn in the interior building 
front of the ensemble. The activity started with 
understanding the functioning of the household 
and its configuration and with the assessment of 
each component space, with an emphasis on the 
barn as the subject of the carpentry workshop. (...)

History
The household, dating probably from the 
beginning of the 19th century, gradually 
expanded on the long side to the southwest. The 
main house consists of three rooms on the ground 
floor, arranged in an L-shape with a porch, at first 
only covered and then closed (the interventions 
being visible on the facade of the building, on the 
porch roof and most easily observed in the attic of 
the house). The shape of the roof, high and with a 
slope break, indicates a high social status as it has 
the configuration of a baroque attic, built with an 
understanding acquired rather by incorporating 
elements from different periods (such as the 
combined use of vertical posts and principal 
rafters) and mixing structural techniques in a 
kind of “rural baroque”. The basement consists 
of two cellars with independent entrances, with 
different covering systems, from wooden beams, 
cylindrical vault, brick vaults between L-shaped 
beams, to the more recent concrete slab (under the 
entryway).

Schița unei noi vieți pentru Casa Verde
Schönberg Live Studio definește, prin denumire, o 
serie de activități cu participare activă completate 
de dezbateri teoretice pe tema patrimoniului, 
valorizarea și valorificarea acestuia. Studiul s-a 
axat pe gospodăria Casei Verzi, căutarea unor 
scenarii funcționale pentru aceasta și în special 
restaurarea șurii din frontul comun interior al 
ansamblului. Activitatea a început cu înțelegerea 
modului de funcționare a gospodăriei, a 
configurației acesteia și diagnosticarea fiecăruri 
spațiu component, punând accentul pe șura 
asupra căreia s-a lucrat în cadrul atelierului de 
dulgherie. (...)

Istoric
Gospodăria Casei Verzi, de început de secol XIX, 
se extinde treptat pe latura lungă dinspre sud-
vest. Casa este alcătuită la parter din trei camere 
dispuse în formă de „L”, cu o prispă, la început 
doar acoperită, iar ulterior închisă (intervențiile 
fiind vizibile pe fațada clădirii, la acoperișul 
prispe și, cel mai ușor de observat, în podul casei). 
Forma acoperișului, înalt, cu rupere de pantă, 
indică un statut social ridicat, având configurația 
unui pod de tip baroc, însă construit cu o înțelegere 
dobândită mai degrabă prin înglobarea unor 
elemente din perioade diferite (precum folosirea 
popilor și a arbaletrierilor în același timp) 
amestecând tehnici structurale, într-un fel de 
„baroc țărănesc”. Subsolul este alcătuit din două 
pivnițe cu intrări independente, cu sisteme de 
acoperire diferite, de la planșeu cu grinzi de lemn, 
boltă în plin cintru, bolțișoare pe profile de metal, 
până la planșeu recent de beton (sub prispă).
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Next to the house was most likely the dining space, 
open towards the courtyard, where the family 
spent most of their time. This space has undergone 
significant changes and is currently a sleeping area 
with sanitary facilities. Its extension is formed by 
the stables and the longitudinal barn, atypically 
located on the long side of the yard. This placement 
enables the building of a partition wall between 
the stables and the barn, a protective measure 
following the fire of 1873 when all the barns in 
the village were destroyed by a great fire. The 
transversal barn with a median gate burnt to its 
foundations, and was rebuilt quickly on the long 
side during the same year, using in part elements 
borrowed from other similar constructions and 
what was left of the burned shaft (the year 1873 is 
inscribed on the cornice of the partition wall and 
some elements of the barn keep the traces of a fire). 
Later, a transversal barn was also rebuilt, more 
precariously.

Also on the long side, but opposite the house, we 
find the kitchen with the oven. The short side of 
the plot is larger, almost double the usual size of a 
plot in the village and emphasizes once again the 
material well-being of the owners.

Scenarios, visions and re-functionalizations
In order to create a natural course of development, 
the successful experiences and the existing 
communities of other Saxon villages were taken 
into account. Theoretical debates, conducted 
together with Martin Rill, Ștefan Bâlici and Liviu 
Gligor, revealed that CSAV is the main catalyst 

În continuarea casei se afla, cel mai probabil, 
locul de luat masa, un spațiu deschis către curte, 
unde familia petrecea majoritatea timpului, 
acoperirea fiind simplă, în două ape, cu pod. 
Acest spațiu suferă modificări semnificative, 
actualmente devenind spațiu de dormit cu un 
grup sanitar. În prelungirea sa urmează grajdurile 
și șura longitudinală, atipic amplasată pe latura 
lungă a curții. Datorită acestei amplasări, între 
grajduri și șură este înălțat un zid despărțitor de 
protecție împotriva focului, măsură luată în urma 
incendiului din 1873 când toate șurile satului iau 
foc. Șura transversală cu poartă mediană arde 
până la temelii, iar în același an este construită, 
rapid, șura pe latura lungă, folosind în parte 
elemente împrumutate de la alte construcții 
similare și ce a mai rămas din șura arsă (anul 
1873 este înscris pe cornișa zidului despărțitor iar 
unele elemente ale șurii păsterază urmele unui 
incendiu). Ulterior, se reconstruiește mai precar, 
și o șură transversală.

Tot pe latura lungă, dar opusă casei, regăsim 
bucătăria cu cuptorul. Latura scurtă a lotului fiind 
mai mare, aproape dublă, față de dimensiunea 
uzuală a unei parcele din sat, subliniază, încă o 
dată, statutul înstărit al proprietarilor.

Scenarii, viziuni și refuncționalizări
Pentru crearea unui curs firesc de dezvoltare, s-a 
avut în vedere interogarea experiențelor care au 
funcționat și a comunităților existente în alte sate 
săsești, au avut loc dezbateri teoretice împreună 
cu Martin Rill, Ștefan Bâlici și Liviu Gligor. În 
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that can coagulate a multidisciplinary core 

where architecture, anthropology and sociology 

reunite the current community and position it 

on a trajectory of cultural development, as an art 

and research residence.

The re-functionalization of household spaces 
for managing the desired activities is outlined 

as follows: The Green House can still be used to 

house teachers and guests, with the former dining 

room reconfigured as a common workspace 

and the former stables as accommodation for 

participants. The longitudinal barn can serve 

as a craft workshop and the transversal one as a 

space for meetings and festive meals.”

If at the end of the first week we outlined the operating 
scenario, during the second week we worked more on 
the two models at the 1:20 scale, discussing and then 
testing on the model some intervention principles that 
took into account and valorized as much as possible the 
spatial qualities of the two barns.

The exhibition was also re-organized along the way. 
Initially we intended to organize a single exhibition at 
the end of the summer school, but during the first week 
we understood the structuring role it could have for the 
participants and for the general evolution of the work. 
So we had two exhibitions: one at the end of the first 

urma acestor dezbateri a ieșit la iveală faptul că 
înglobarea CSAV-ului este principalul catalizator 
ce poate coagula un nucleu pluridisciplinar, unde 
arhitectura, antropologia și sociologia reîntregesc 
comunitatea actuală și o poziționează pe o 
traiectorie de dezvoltare culturală, ca rezidență 
artistică și de cercetare.

Refuncționalizarea spațiilor gospodărești pentru 

gestionarea activităților dorite se conturează 

astfel: Casa Verde poate fi în continuare destinată

locuirii profesorilor și invitaților, fostul loc de

luat masa reconfigurat ca spațiu de lucru comun,

grajdurile și podurile acestora ca spațiu de cazare

pentru participanți. Șura longitudinală ca atelier

de meșteșug iar cea transversală ca spațiu de

întâlniri și mese festive.” 

Dacă la finalul primei săptămâni am creionat în mare 
scenariul de funcționare, pe parcursul celei de a doua 
săptămâni am lucrat mai mult cu ajutorul celor două 
machete la scara 1:20, discutând și apoi testând în 
machetă câteva principii de intervenție care să țină cont 
și să pună, pe cât posibil, în valoare calitățile spațiale ale 
celor două șuri. 

Expoziția s-a reorganizat și ea din mers; inițial aveam de 
gând să organizăm o singură expoziție la finalul școlii de 
vară, dar pe parcursul primei serii, ne-am dat seama de 
rolul structurant pe care îl poate avea pentru participanți 
și pentru evoluția generală a lucrului. Așadar, am avut 
două expoziții: una la finalul primei serii și o alta, 
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ceva mai amplă, de tip eveniment „porți deschise” la 
finalul celei de a doua. Deplasată în curte și în șura de 
lucru, practic aproape tot ce se afla în preajmă a fost 
valorizat: de la grămezile de materiale și resturi sortate 
(lemn, cărămidă, țigle), la o mare grindă care se afla în 
așteptare (devenită „bârnă” de expunere pentru unelte de 
dulgherie), la obiectele găsite în pod și în șură (fiecare 
spunând un început de poveste), elementele demontate  
din structura șurii, sau elementele în lucru „expuse” 
direct pe caprele suport, și până la buchetele de flori de 
câmp agățate în șură. 

Și, probabil, cel mai intens și instructiv eveniment al 
școlii de vară a fost însăși transformarea șurii, trăită și 
observată pe rând ca: depozit de vechituri, atelier de 
lucru, spațiu de expoziție, întâlniri, discuții sau sală de 
cinema pentru o seară.

Concluzii
În acest articol am încercat, în primul rând, o trecere în 
revistă a activităților reunite în jurul primei ediții a școlii 
de vară Schönberg Live Studio, de la finalul lunii august 
2021, la Dealu Frumos, în cadrul CSAV. Am rememorat, 
pe de o parte, câte ceva din partea de organizare, cea care 
de obicei nu se (mai) vede în momentul desfășurării 
efective a lucrurilor, am privit apoi ca participant 
și organizator cele trei ateliere, dulgherie, zidărie și 
detaliere tehnică, proiectare și scenografie expozițională 
și am urmărit scenariul de funcționare propus în urma 
cercetării din cadrul școlii de vară, precum câteva 
încercări spațiale, lucrul efectiv asupra elementelor 
structurale ale anexei șurii etc. Schönberg Live Studio este 
un eveniment care ar merita continuat și care ar putea 
deveni un motor al dezvoltării continue a Centrului de 
Studii de Arhitectură Vernaculară de la Dealu Frumos.

series and another, a slightly larger, “open doors” event at 
the end of the second. Set in the yard and in the barn, it 
valorized almost all the surrounding elements: from the 
piles of sorted materials and debris (wood, brick, tiles), 
to a large wooden beam that became an exhibition beam 
for carpentry tools, to the objects found in the attic and 
in the barn (each telling the beginning of a story), to all 
the elements dismantled from the structure of the barn, 
or the replacement elements “exhibited” directly on 
the wooden stands, and up to the wild plant bouquets 
carefully hung in the barn.

Finally, the most intense and instructive event of the 
summer school was probably the transformation of the 
barn itself, experienced and observed as storage space, 
carpentry workshop, exhibition space, meeting and 
discussion space, or as movie theater for one evening.

Conclusions
This paper aimed foremost to review the activities 
developed around the first edition of the Schönberg 
Live Studio Summer School of August 2021, in Dealu 
Frumos, organised by CSAV. I recalled something of 
the organization phase, which is usually (no longer) 
visible during the development. I also observed as 
a participant and organizer the three workshops of 
carpentry, masonry and technical detailing and of design 
and exhibition scenography and I briefly described the 
functional scenario proposed on the basis of the summer 
school research such as some spatial trials and the actual 
work on the structural elements of the annex of the barn, 
etc. Schönberg Live Studio is an event that deserves to 
be continued and that could become an engine of the 
continuous development of the Center for Vernacular 
Architecture Studies in Dealu Frumos.
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Fig. 06. Variante pentru spațiul dintre casă și fostele grajduri. Desen: Lucian CĂLUGĂRESCU.
 Versions for the space in-between the house and the former stables. Drawing: Lucian CĂLUGĂRESCU.
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Fig. 07. Variante pentru spațiul dintre casă și fostele grajduri. Desen: Lucian CĂLUGĂRESCU.
  Versions for the space in-between the house and the former stables. Drawing: Lucian CĂLUGĂRESCU.
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Și pentru a încheia, în chestionarul de feedback 
anonim completat de către participanți, una dintre 
cele mai importante întrebări a fost: „Consideri că 
a fost îndeplinit conceptul de live-studio? Dacă da, 
te rugăm descrie pe scurt cum.” Răspunsurile au fost 
aproape unanim afirmative, unele extrem de interesante, 
punctând pe rând lucrul împreună, învățarea prin 
practică, deschiderea și disponibilitatea coordonatorilor, 
importanța prelegerilor, intreacțiunea cu materialele etc. 
Personal, cel mai mult m-a bucurat acest răspuns anonim:

„Da, consider că a fost îndeplinit conceptul, iar acesta a 
fost conturat cel mai bine, cred, prin acea discuție liberă, 
degajată și interesantă din jurul machetei, cu doamna 
profesor Cristina Constantin. Faptul că aveam în față 
atât macheta, cât și obiectul arhitectural propriu-zis și 
întreg contextul, cred că a fost cel bun mod de a învăța 
cum să ne adaptăm la patrimoniu, cum să îl înțelegem 
și cum să îl „ajutăm”. De asemenea, lucrările practice de 
dulgherie și zidărie au fost un bun mod de a învăța să 
lucrăm în echipă, căci bariera dată de efortul fizic ne-a 
făcut să conștientizăm că fiecare e de ajutor și fiecare 
contribuie la o mică parte care formează întregul. Așa 
cum fiecare element din structură face ca aceasta să stea în 
picioare, așa și noi am contribuit ca echipă sub dictonul 
„cosoroaba ne unește” :)”.

To conclude, in the anonymous feedback questionnaire
completed by the participants, one of the most important
questions was: “Do you consider that the concept of 
‘livestudio’has been fulfilled? If so, please briefly describe
how.” The answers were almost unanimously affirmative
and some were extremely interesting, highlighting
cooperation, learning by doing, the openness and
availability of the coordinators, the importance of
the lectures, the interaction with the materials, etc.
Personally, I enjoyed this anonymous answer the most:

“Yes, I consider that the concept has been fulfilled, and it 
has been best outlined, I think, through that free, relaxed 
and interesting discussion around the model with Mrs. 
Cristina Constantin. The fact that we had in front both 
the model and the architectural object itself and the 
whole context was, I think, the best way to learn how to 
adapt to heritage and how to understand it and support 
it. Also, the practical carpentry and masonry workshops 
were a good way to learn to work in a team, because the 
barrier created by the physical effort made us realize that 
everyone is helpful and everyone contributes a small 
part to the whole. Just like each element of the structure 
makes it stand, each of us contributed as a team members 
under the motto “the wall plate unites us” :)”
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Fig. 08. Foto: Cristina CONSTANTIN. 
                Photo: Cristina CONSTANTIN.
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