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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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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: a summer school diary
Jurnalul unei școli de vară. Schönberg Live Studio

Lector Dr. Arch. Cristina CONSTANTIN 
Assist. Prof. Dr. Arch. Ioana ZACHARIAS VULTUR
”Ion Mincu” University of  Architecture and Urban Planning, Bucharest

Schönberg Live Studio 2021 was a pilot summer 
school based on the concept of “outdoor live 
workshop” and the principles of “learning by 
doing” and “hands on”. The idea started from 
the essential role of theory-supported practical 
learning, through the power of the logical 
understanding of complex construction principles, 
which become imprinted in memory. The practical 
intervention was carried out on the barn of a  
typical Transylvanian Saxon household, from 
Dealu Frumos village (in German: Schönberg) 
located in the geographical center of the country, 
in Sibiu county, near the CSAV Center, established 
in the Fortified Church of Dealu Frumos. It 
entailed cooperation between academics in the 
architectural field, specialized organizations and 
distinguished guests, which developed to support 
the real need for practical experience and heritage 
intervention through the formation of essential 
skills and competencies. The goal was to better 
acquaint the participants with some specialties 
they would encounter in their professional career.
The participants in the summer school were 
students from all the faculties with this profile 
replace by all architectural faculties? in the 

Schönberg Live Studio 2021 este o școală de 
vară-pilot, bazată pe conceptul de „atelier 
live în aer liber” și principiile de learning 
by doing și hands on. Ideea pornește 
de la rolul esențial al învățării practice 
în îmbinare cu teoria, prin puterea de 
întipărire în memorie și înțelegerea logică 
a unor principii complexe de construcție. 
Concret, s-a realizat intervenția practică 
asupra unei șuri într-o gospodărie specific 
săsească, din satul Dealu Frumos (în 
limba germană, Schönberg) aflat în centrul 
geografic al țării, în județul Sibiu, în 
imediata apropiere a Centrului CSAV din 
Biserica Fortificată Dealu Frumos. Este 
vorba despre o cooperare între mediul 
universitar de arhitectură, organizații de 
specialitate și invitați deosebiți, care vine 
în sprijinul unei nevoi reale de experiență 
practică și de intervenție pe patrimoniu, 
prin formarea de abilități și competențe 
esențiale. Participanții pot deveni astfel 
mai buni cunoscători ai unor specialități 
cu care se vor întâlni în parcursul lor 
profesional.
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country and from all years of study, including master’s 
and doctoral level, as well as trainee architects enrolled 
in OAR branches. Along with the transmission of 
knowledge, the formation of relationships between 
specialists and participants as well as the development 
of a network of future heritage professionals and the 
sharing of common values and concerns also had a strong 
cohesive and socializing function, on the principle of 
“Heritage & Wellbeing”.

In addition to the practical activities, the participants 
benefited from lectures by special guests, free discussions 
and encounters with local craftsmen, visits to nearby 
construction sites and other experiences of the rich 
local culture. Organized in two weekly series from 
16 to 29 of August, Schönberg Live Studio 2021 
cultivated continuity between the two series and a good 
collaboration between teams with different specialties.

The activities carried out at Schönberg Live Studio 2021 
allowed contact with different aspects of architecture 
and construction, with an emphasis on the latter. Thus, 
in the carpentry workshop coordinated by Sebastian 
Bethge (carpenter-restorer), part of the structure of one 
of the houses in the household was rebuilt; the masonry 
and technical detailing workshop coordinated by Liviu 
Gligor (restoration specialist architect) allowed the 
“live” understanding of materials and concrete work 
on parts of a wall while the design workshop led by 
Cristina Constantin (architect and scenographer) aimed 
at in situ research, both through the direct exploration 
of the village, of the history of the household and its 
construction stages, the understanding of the values 
and the spatial characteristics of the different buildings 
and through the discussion of functional scenarios 
in accordance with the researched context. At the 

Participanții la școala de vară au fost studenți la toate 
facultățile de profil din țară, din toți anii de studiu, 
inclusiv de nivel master și doctorat, precum și arhitecți 
stagiari înscriși la filialele OAR. Alături de transmiterea 
de cunoaștere, formarea de relații între specialiști și 
participanți, precum și dezvoltarea unei rețele de viitori 
profesioniști ai patrimoniului, împărtășirea de valori și 
preocupări comune a avut și un puternic rol coagulant de 
socializare pe principiul „Heritage & Wellbeing”.

În completarea activităților practice, participanții au 
avut parte de prelegeri ale invitaților speciali, de discuții 
libere și apropierea de meșteri locali, vizite la șantiere 
din vecinătate și alte bogate experiențe culturale locale. 
Organizată în două serii, pe perioada a două săptămâni, 
16 - 29 august, Schönberg Live Studio 2021 a cultivat 
continuitatea între cele două părți și buna colaborare 
între diferitele echipe pe specialități.

Activitățile defășurate în cadrul Schönberg Live Studio 
2021 au permis contactul cu aspecte difierite ale 
arhitecturii și construirii, punând accentul pe cea de-a 
doua. Astfel, în atelierul de dulgherie, coordonat de 
Sebastian Bethge (restaurator dulgher) a fost refăcută 
o parte a structurii uneia dintre șurile din gospodărie, 
atelierul de zidărie și detaliere tehnică, coordonat de 
Liviu Gligor (arhitect specialist în restaurare) a permis 
înțelegerea „pe viu” a materialelor și lucrul concret asupra 
unor porțiuni de zid, iar atelierul de proiectare condus 
de Cristina Constantin (arhitect și scenograf ) și-a propus 
cercetarea in situ, atât prin explorarea directă a satului, a 
istoriei gospodăriei și etapelor de construire, înțelegerea 
valorilor și caracteristicilor spațiale ale diferitelor corpuri 
de clădire, cât și prin discutarea unor scenarii funcționale 
în acord cu acestea. La finalul fiecăreia dintre cele două 
serii a fost organizată o expoziție eveniment de tip 
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end of each of the two series,  an event-exhibition of 
the “open doors” type was organized, which allowed 
interaction with the villagers and with specialists and 
the dissemination of summer school results as well as 
critical reflection on the course and on opportunities for 
improvement. 

In our view, Schönberg Live Studio is a flexible concept, 
which can be developed every year to better address 
training and intervention needs and current issues. It can 
even be adapted in the future to other rural sites in the 
network of Saxon villages. 

The coordinators of the 2021 Summer 
School were: Sebastian BETHGE, Stiftung 
Kirchenburgen (carpentry); Liviu GLIGOR , 
Associate Professor, UAUIM, Ph.D. (design of re-
functionalization scenarios); Ioana ZACHARIAS 
VULTUR , Assistant Ph.D., UAUIM (scientific 
coordinator and CSAV Center coordinator); Alina 
CHICIUDEAN, econ.dr., ARCHÉ (partnerships 
coordinator) and Claudia POPESCU, museum 
curator, PhD in Visual Arts, CED UAUIM.

Schönberg Live Studio Summer School is a project 
realized by the “Ion Mincu” University of Architecture 
and Urban Planning (UAUIM) through the Center for 
Vernacular Architecture Studies from Dealu Frumos, the 
“Architectural Conservation and Restoration” program 
of the Architecture Faculty, UAUIM, Sibiu and through 
the Documentary Exhibition Center (CED), UAUIM, 
in partnership with the Sibiu-Vâlcea Territorial Branch of 
the Order of Architects in Romania (OAR), financially 
supported by OAR from the Architecture Stamp Duty 
and by the Prince of Wales Foundation.

„porți deschise”, care a permis atât interacțiunea cu 
oameni din sat sau specialiști și diseminarea rezultatelor 
școlii de vară, cât și o reflecție critică asupra parcursului 
și posibilităților de îmbunătățire a activității.

În viziunea noastră, Schönberg Live Studio este un 
concept flexibil, care poate fi dezvoltat în fiecare an 
pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de formare și 
intervenție, temelor de actualitate și chiar „exportat” în 
viitor și în alte situri rurale din rețeaua satelor săsești.

Coordonatori activități practice: Sebastian BETHGE, 
Stiftung Kirchenburgen – coordonator dulgherie (șură), 
Liviu GLIGOR, conf. dr. arh., UAUIM – coordonator 
zidărie și finisaje (grajd), Cristina CONSTANTIN, 
șef lucr. dr. arh., UAUIM – coordonator proiectare 
scenarii de refuncționalizare, coordonator științific 
Ioana ZACHARIAS VULTUR, asist. dr. arh. 
UAUIM, coordonator CSAV Journal și Centrul CSAV, 
coordonator parteneriate Alina CHICIUDEAN, 
econ. dr., ARCHÉ / dr. Alina CHICIUDEAN 
Asociația Arché, Coordonator proiect cultural: Claudia 
POPESCU, muzeograf dr. arte vizuale, CED UAUIM.

Școala de vară Schönberg Live Studio este un proiect 
realizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu”, prin Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară 
de la Dealu Frumos, Secția „Conservare și Restaurare 
de Arhitectură” a Facultății de Arhitectură, Sibiu și prin 
Centrul Expozițional Documentar - Muzeul Școlii de 
Arhitectură / cf. site Centrul Expozițional Documentar al 
Universității de  Arhitectură  și Urbanism Ion Mincu 
(Muzeul Școlii de Arhitectură), în parteneriat cu Filiala 
Teritorială Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din 
România, susținut de Ordinul Arhitecților din România 
din timbrul de arhitectură și de Fundația Prințul de Wales.
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FIRST SERIES

 DAY 1
- opening of the Schönberg Live Studio Summer School 
at the Center for Vernacular Architecture Studies, 
UAUIM, established in the Evangelical Church of 
Dealu Frumos;
- presentation of the participants, guests, coordinators 
and events of the first week;
- presentation/inauguration of the barn;
- exploration of the barn structure and degradations;
- observation/analysis of barn features/components.
photography: Ștefan Stoica

DAY 2
-  doing the inventory, marking and dismantling of 
wooden elements of the barn extension, theoretical 
presentation and presentation of carpentry tools;
-  attending “The Saxon Farm” lecture by Prof. Martin 
Rill;
- visiting the frame of the fortified church from Dealu 
Frumos;
-  doing a household tour and inventory and 
understanding the evolution and initial use of different 
building components.
photography: Ștefan Stoica

DAY 3
- initial brainstorming for household refurbishment 
scenarios;
- field documentation in the village and discussion of 
examples of good practice from other Transylvanian 
villages;
- beginning of work in the carpentry workshop (drawing 
and first cuts);
- lecture by Ștefan Bâlici (INP): “An ecosystem of 

SERIA 1

ZIUA 1
- deschiderea școlii de vară Schönberg Live Studio, 
Biserica evanghelică Dealu Frumos / Centrul de Studii 
de Arhitectură Vernaculară UAUIM;
- prezentarea participanților, invitaților, coordonatorilor 
și a evenimentelor care se vor desfășura pe parcursul 
primei săptămâni;
- eliberarea șurii;
- înțelegerea structurii și a degradărilor;
- relevarea elementelor.
foto: Ștefan Stoica

ZIUA 2
- inventarierea, marcarea și demontarea elementelor de 
lemn ale extensiei șurii, prezentare teoretică și prezentarea 
uneltelor de dulgherie;
- prelegerea dlui profesor Martin Rill „Gospodăria 
sașilor”;
- vizitarea șarpantei bisericii fortificate din Dealu 
Frumos;
- turul gospodăriei, inventarierea și înțelegerea evoluției 
și folosirii inițiale a diferitelor corpuri.
foto: Ștefan Stoica

ZIUA 3
- brainstorming inițial pentru scenariile de 
refuncționalizare a gospodăriei;
- documentare de teren în sat și discutarea unor exemple 
de bună practică în alte sate din Transilvania;
- începerea lucrului în atelierul de dulgherie (trasarea și 
primele tăieturi);
- prelegere Ștefan Bâlici (INP) „Un ecosistem al 
patrimoniului cultural - România”;
- vizită la Apold, prezentarea Bisericii Fortificate și a 
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cultural heritage - Romania”;
- visit to Apold, presentation of the Fortified Church 
and of future plans by Sebastian Bethge.
photography: Ștefan Stoica

 DAY 4
- intensive work in the barn carpentry workshop;
- explanations about materials and details in the stable 
site;
- ARCHÉ lecture / free discussion (Anca Majaru, 
Raluca Bărbulescu, Alina Chiciudean): “Valorization 
and capitalization of cultural heritage”;
- visit to some of households in the village;
- continuation of the discussions on re-functionalization 
scenarios.
photography: Ștefan Stoica, Cristina Constantin

DAY 5
- the making of wooden nails;
- the making of the first joints in the barn carpentry 
workshop;
- masonry workshop explanations and grouting with 
lime mortar;
- meeting with Franz Ullrich and Klaus Birthler, visit to 
the household, workshops and discussion in the Church;
- lecture by Andreea Iosif: “Photogrammetry and 
heritage”;
- clarification of the program theme for the household 
and drafting the conclusions of the first stage;
- selection of objects and pre-assembly of the exhibition;
- conclusions of the first series of the carpentry workshop;
- evening movie in the barn.
photography: Ștefan Stoica

planurilor de viitor (Sebastian Bethge).
foto: Ștefan Stoica

ZIUA 4
- lucru intensiv în atelierul de dulgherie din șură;
- explicații despre materiale și detalii în șantierul 
grajdurilor;
- prelegere/ discuție liberă ARCHÉ (Anca Majaru, 
Raluca Bărbulescu, Alina Chiciudean) – „Valorizarea și 
valorificarea patrimoniului cultural”;
- vizitarea câtorva gospodării din sat;
- continuarea discuțiilor pentru scenariile de 
refuncționalizare.
foto: Ștefan Stoica, Cristina Constantin

ZIUA 5
- realizarea cuielor de lemn;
- primele îmbinări în atelierul de dulgherie din șură;
- atelier de zidărie, explicații și rostuire cu mortar de var;
- întâlnire cu Franz Ullrich și Klaus Birthler, vizită în 
gospodărie, ateliere și discuție în Biserică;
- prelegere Andreea Iosif „Fotogrametrie și patrimoniu”;
- clarificarea temei program pentru gospodărie și 
redactarea concluziilor primei etape;
- selectarea obiectelor și premontarea expoziției;
- concluziile primei serii pentru atelierul de dulgherie;
- seară de film în șură.
foto: Ștefan Stoica
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 DAY 6
- mounting the traveling exhibition, receiving feedback 
and visitors, taking group photos etc.
- giving thanks to the participants of the first series and 
welcoming the second series.
photography: Ștefan Stoica

PARTICIPANTS IN SERIES 1

Adina Anghel-Ionescu
Alexandru Barbu
Mihai Daniel Birtu
Lucian-Ștefan Călugărescu
Bogdan Costea
Loredana Enache
Emilia-Gabriela Gireadă
Laura Ichim
Daiana Laura Maciulschi
Ana-Maria Marțiș
Marius Moldovan
Oana Moraru
Diana Oprea
Mara Șandru
Diana Maria Zaharie
Daniel Miroțoi

SECOND SERIES
 DAY 1
- presentation of Sebastian Bethge’s carpentry workshop;
- presentation of Liviu Gligor’s masonry workshop;
-  official opening of the second series;
- “anastylosis” of wood elements and the study of joints;
- presentation of tools.
photography: Claudia Popescu and Diana Gosav

ZIUA 6
- montarea expoziției de parcurs, feedback, fotografii de 
grup, vizitatori;
- mulțumiri participanților din prima serie și cuvânt de 
bun venit pentru seria a doua.
foto: Ștefan Stoica

PARTICIPANȚI SERIA 1

Adina Anghel-Ionescu
Alexandru Barbu
Mihai Daniel Birtu
Lucian-Ștefan Călugărescu
Bogdan Costea
Loredana Enache
Emilia-Gabriela Gireadă
Laura Ichim
Daiana Laura Maciulschi
Ana-Maria Marțiș
Marius Moldovan
Oana Moraru
Diana Oprea
Mara Șandru
Diana Maria Zaharie
Daniel Miroțoi

SERIA 2
ZIUA 1
- prezentarea atelierului de dulgherie Sebastian Bethge;
- prezentarea atelierului de zidărie Liviu Gligor;
- deschiderea oficială pentru seria a doua;
- „anastiloza” elementelor de lemn și înțelegerea îmbinărilor;
- prezentarea uneltelor.
foto: Claudia Popescu, Diana Gosav
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DAY 2
- theoretical lecture on carpentry by Sebastian Bethge;
- talks and the making of wooden joints / Sebastian 
Bethge;
-  filling and jointing a brick wall / Liviu Gligor;
- lecture by Daria Pîrvu: “Valea Hârtibaciului - People, 
places, facts”;
- visit to the museum housed in the former Saxon school 
of Dealu Frumos;
- exploration of the barn space, its values and qualities, 
re-use potential and possible interventions / Cristina 
Constantin.
photography: Rebeca Oprescu, Clara Oprescu and 
Cristina Constantin

DAY 3
- carpentry & masonry work;
- trip to the hills.
photography: Cristina Constantin, Cristina Nistor and 
Claudia Popescu

DAY 4
- barn refurbishment study;
- carpentry & masonry work;
- lecture by Cosmin Ignat: “Saxon parish houses in the 
Hârtibaciu valley”;
- visit to the Evangelical Parish House of Dealu Frumos;
- exhibition & Open Doors event “Schönberg Live 
Studio”;
- the visit of a group of architecture students from 
Timișoara;
- the visit of the former owners of the household.
photography: Cristina Constantin

ZIUA 2
- prelegere teoretică despre dulgherie / Sebastian Bethge;
- chertări și realizarea îmbinărilor de lemn / Sebastian 
Bethge;
- plombarea și rostuirea unui perete de cărămidă / Liviu 
Gligor;
- prelegerea „Valea Hârtibaciului - Oameni, locuri, fapte” 
susținută de Daria Pîrvu; 
- vizitarea muzeului din fosta școală săsească din Dealu 
Frumos;
- înțelegerea spațiului șurii, valori și calități ale acestuia, 
potențialul de refolosire și intervenții posibile / Cristina 
Constantin.
foto: Rebeca Oprescu, Clara Oprescu, Cristina 
Constantin

ZIUA 3
- lucru dulgherie și zidărie;
- excursie pe dealuri
foto: Cristina Constantin, Cristina Nistor, Claudia 
Popescu

ZIUA 4
- studiu refuncționalizare șură;
- lucru dulgherie & zidărie;
- prelegere Cosmin Ignat „Casele parohiale săsești din 
bazinul Hârtibaciului”;
- vizită Casa parohială evanghelică Dealu Frumos;
- expoziție eveniment Porți Deschise Schönberg Live 
Studio;
- vizita unui grup de studenți arhitecți din Timișoara;
- vizita foștilor proprietari ai gospodăriei.
foto: Cristina Constantin



CSAV Journal  2 0 2 1     
  84

DAY 5
- carpentry: finishing the summer beam and assembling 
the elements of the wooden structure on the ground;
- masonry: filling the gaps at the base of the stables;
- lecture by Liviu Gligor: “Sibiu - Rehabilitation of the 
historic center”;
- exhibition & Open Doors event “Schönberg Live 
Studio”.
photography: Claudia Popescu

DAY 6
- filling of the gaps in the masonry in the base area of the 
stables;
- temporary closure of the barn in order to preserve the 
created wooden elements;
- giving thanks to all participants, guests and coordinators.
photography: Liviu Gligor and Claudia Popescu

PARTICIPANTS IN SERIES 2

Aura Bembea
Bianca Dumitru
Mihaela Gabriela Oancea
Rebeca Oprescu
Alexandru Sava
Andreea Ursache
Alma Vasile
Nicolae Sebastian Jelea
Elena-Raluca Mihăilă
Nicoleta Trușcă
Diana Gabriela Gosav
Lucia-Clara Oprescu
Adina Adelina Buliga
Cristina-Ionela Nistor

ZIUA 5
- dulgherie: finalizarea cosoroabei și asamblarea 
elementelor structurii de lemn la sol;
- zidărie: completarea lacunelor la soclul grajdurilor;
- prelegere Liviu Gligor „Sibiu - Reabilitarea centrului 
istoric”;
- expoziție eveniment Porți Deschise Schönberg Live 
Studio.
foto: Claudia Popescu

ZIUA 6
- completarea lacunelor zidăriei din zona de soclu a 
grajdurilor;
- închiderea provizorie a șurii în vederea conservării 
elementelor de lemn realizate;
- mulțumim tuturor participanților, invitaților și 
coordonatorilor!
foto: Liviu Gligor, Claudia Popescu

PARTICIPANȚI SERIA 2

Aura Bembea
Bianca Dumitru
Mihaela Gabriela Oancea
Rebeca Oprescu
Alexandru Sava
Andreea Ursache
Alma Vasile
Nicolae Sebastian Jelea
Elena-Raluca Mihăilă
Nicoleta Trușcă
Diana Gabriela Gosav
Lucia-Clara Oprescu
Adina Adelina Buliga
Cristina-Ionela Nistor
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Andra Miruna Radulescu
Sabina Sabotnicu
Nicholas Cantoni
Ogulbagt Charyyeva

Schönberg Live Studio Summer School is a project 
realized by the “Ion Mincu” University of Architecture 
and Urban Planning through the Center for Vernacular 
Architecture Studies from Dealu Frumos, the 
“Architectural Conservation and Restoration” program 
at UAUIM, Sibiu and through the Documentary 
Exhibition Center (CED), UAUIM, in partnership 
with the Sibiu-Vâlcea Territorial Branch of the Order of 
Architects of Romania (OAR).

Project collaborators/supporters include representatives 
of the ASTRA National Museum Complex, the National 
Institute of Heritage, the ARCHÉ Association. Our 
media partners are Zeppelin Magazine and the National 
Press Agency AGERPRES.

We gratefully acknowledge the financial support granted 
by the OAR from the Architecture Stamp Duty and by 
the Prince of Wales Foundation.

Andra Miruna Radulescu
Sabina Sabotnicu
Nicholas Cantoni
Ogulbagt Charyyeva

Școala de vară Schonberg Live Studio este un proiect 
realizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, prin Centrul de Studii de Arhitectură 
Vernaculară de la Dealu Frumos, Secția „Conservare și 
Restaurare de Arhitectură” a Facultății de Arhitectură 
din Sibiu și prin Centrul Expozițional Documentar - 
Muzeul Școlii de Arhitectură, în parteneriat cu Filiala 
Teritorială Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din 
România.

Alături de noi în acest proiect sunt reprezentanți 
ai Muzeului Astra, ai Institutului Național al 
Patrimoniului, ai Asociației ARCHÉ. Partenerii noștri 
media sunt Revista Zeppelin și Agenția Națională de 
presă Agerpres.

Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România 
din Timbrul de arhitectură și de Fundația Prințul de 
Wales.
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Fig. 01. Foto: Daniel MIROȚOI. 
                Photo: Daniel MIROȚOI.
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