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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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Hands on
Live Studio

Learning by doing            
Sustainability
Downshifters

Craftsmanship
Authentic building techniques

Heritage restoration & conservation
Heritage research hub

Smart re-use
Livability

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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Testimonials. Schönberg Live Studio
Mărturii. Schönberg Live Studio

Lector Dr. Arch. Cristina CONSTANTIN (coordinator)

Oana MORARU I Daniel MIROȚOI I Laura ICHIM Lucian CĂLUGĂRESCU
  
Mihai BIRTU I Loredana ENACHE I Daiana MACIULSCHI I Sebastian JELEA
  
Nicoleta TRUȘCĂ I Adina BULIGA I Sabina SABOTNICU I Nicholas CANTONI

Ways of seeing
I looked at the Schönberg Live Studio experience 
through two lenses: that of an architectural 
student eager to save pieces of heritage, and that 
of a stranger transformed, after a week, into a 
resident. Towards the end, people replace by the 
villagers assumed that we would not leave The 
Green House, the place we had taken care of 
for a week as we combined practical work with 
all kinds of ideas about the future of Saxon 
households.

At the end of the first week, we outlined different 
scenarios for re-functionalizing the household, 
keeping in mind the creation of an interface 
between the community and the architecture 
students (or trainee architects) who would be 
part of the project in the future. We worked but 
we also played with different ideas and concepts, 
and the nicest memory I have is of a break at the 
construction site, when we drew mental maps of 
Schönberg together with the villagers.

Oana Moraru, 5th Year Architecture student, 
UAUIM Bucharest, series 1

Feluri de a privi
Experienţa de la Schönberg Live Studio 
am privit-o prin două lentile: aceea a unui 
student arhitect dornic să salveze fărâme 
de patrimoniu şi aceea a unui străin 
transformat, după o săptămână, într-un 
om de-ai locului. Spre final, oamenii deja 
credeau că n-o să ne mai dăm duşi de la 
Casa Verde, loc pe care l-am îngrijt timp de 
o săptămână, îmbinând meşteritul cu fel de 
fel de idei asupra viitorului gospodăriilor 
săseşti. 
În urma primei săptămâni am conturat 
diferite scenarii de refuncţionalizare a 
gospodăriei, având în minte crearea unei 
interfeţe între comunitate şi studenţii 
arhitecţi (sau arhitecţii stagiari) care vor 
face parte din proiect în viitor. Am muncit 
dar ne-am şi jucat cu diferite idei şi concepte, 
iar cea mai simpatică amintire pe care o am 
este dintr-o pauză de la şantier, moment 
în care am ajuns să desenăm împreună cu 
sătenii hărţi mentale ale Dealului Frumos. 

Oana Moraru, student an 5, Arhitectură 
UAUIM București, seria 1
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Barns
The reason I chose the Schönberg Summer School 
was the desire to escape from the world of “mouse 
architecture”, to reflect more on the past and the 
landscape, and to learn traditional carpentry 
techniques.

During the workshop, in addition to the lectures that 
took place every day inside the fortified church, I had 
the opportunity to take part in the restoration of a 
barn within a Saxon household.

The first contact with such an object of vernacular 
architecture was special; it impressed me through its 
scale and ample proportions and also through the 
rational arrangement of the structural elements.

Towards the end of the workshop I started documenting 
the barns by taking photos of them. From the church 
tower I discovered that most of the barns kept an 
alignment behind the households. From eye level I 
noticed details that spoke of their past, of the great fire 
in the eighteenth century, of a progressively smaller 
community and of the threat posed by the lack of 
interest in local heritage. However, in the end, our 
presence began to intrigue the people of the village 
who, I hope, realised the importance of preserving the 
historical buildings.

Daniel Miroțoi, trainee architect OAR Nord Est, 
series 1

Șuri
Motivul pentru care am ales școala de vară de la Schönberg 
a fost dorința de a evada din lumea „arhitecturii de mouse”, 
de a reflecta mai mult asupra trecutului și peisajului, și de a 
învăța tehnici de dulgherie tradițională.

În cadrul atelierului, pe lângă prelegerile care aveau 
loc zi de zi în interiorul bisericii fortificate, am avut 
prilejul de a lua parte la restaurarea unui corp de 
șură din cadrul unei gospodării cu specific săsesc. 

Primul contact cu un astfel de obiect de arhitectură 
vernaculară a fost unul deosebit, fiind impresionat de scara 
și de proporțiile ample, dar și de dispunerea rațională a 
elementelor structurale.

Spre finalul atelierului, am început să documentez șurile 
prin intermediul fotografiei. Din turnul bisericii am 
descoperit că majoritatea șurilor păstrează un aliniament 
în spatele gospodăriilor. De la nivelul ochiului am observat 
detalii care vorbesc despre trecutul lor, despre marele 
incendiu din secolul al XVIII-lea și despre o comunitate din 
ce în ce mai restrânsă și de amenințarea lipsei de interes 
asupra patrimoniului local. Cu toate acestea, la final, 
prezența noastră acolo a început să antreneze grupuri 
de oameni din sat, conștientizând, sper, importanța 
conservării lor.

Daniel Miroțoi, arhitect stagiar OAR Nord Est, seria 1
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Community and heritage
Schönberg Live Studio was a complex architectural 
experience in which the lectures harmoniously complemented 
the practical activities conducted in the carpentry and in situ 
research workshops. The sociological research carried out in 
the village showed us the importance of the community and 
the ways in which individuals relate to this type what type? 
of heritage. The project thus crystallised suggested to avoid 
repetition on a more personal level through the connection 
between the summer school community and the current life 
of the village. Subsequently, the ideas materialized through 
several possible use scenarios; the week of the workshop 
ended with an exhibition of the completed activities, in 
order to open a participatory dialogue.
Laura Ichim, trainee architect, OAR Bucharest, series 1

People
How do you feel when you come to live in a cultural context 
totally foreign to you? How do you feel when the village you 
are looking at is different from your grandparents’ village? 
When people ask you what you are looking for in their 
village?
I hoped that by going to Dealu Frumos I would find the 
answers to these questions one by one. And this is what 
happened. I quickly understood how history  had changed 
the demographics, the craft and the daily life of the Saxon 
village. History had changed the dwellers and the houses 
strung along a well-stretched thread, with the Evangelical 
church and its walls at one end, and the hill beyond which 
the sun sets at the other. The villagers, once ethnically 
separated, working in their own communities, now lived 
together, house by house, and I felt that I also had my place 
there, next to their houses.
Here at Dealu, differences make up functional communities, 
ready to teach us about adjustment to change, tolerance and 
altruism. The villagers, as I knew them, are always ready 
to show you their life, to tell you what the village of their 
childhood looked like, or to invite you into their homes. 
Then you know what to answer when they ask you what 
you are looking for in their village: “ I was looking for you 
people. And I found you. ”
Mihai Birtu,  5th Year student, Interior Architecture, 
UAUIM Bucharest, series 1

Comunitate și patrimoniu
Schönberg Live Studio a fost o experiență complexă de 
arhitectură, în care prelegerile au completat armonios 
activitățile practice desfășurate în cadrul atelierelor 
de dulgherie și cercetare in situ. Cercetarea sociologică 
desfășurată în sat ne-a arătat importanța comunității și felul 
în care indivizii se raportează la acest tip de patrimoniu. 
Proiectul se concretizează astfel la un nivel mai personal, 
prin prisma acestei legături între comunitatea școlii de vară 
și viața curentă a satului. Ulterior, ideile s-au materializat 
prin mai multe posibile scenarii de utilizare, săptămâna 
de workshop finalizându-se cu o expoziție a activităților 
întreprinse, în vederea deschiderii unui dialog participativ.

Laura Ichim, arhitect stagiar OAR București, seria 1

Oameni
Cum te simți atunci când ajungi să trăiești într-un context 
cultural total străin ție? Cum te simți când satul pe care 
îl cuprinzi cu privirea e diferit de satul bunicilor tăi? Dar 
când oamenii te întreabă ce cauți în satul lor?
Am sperat că, mergând la Dealul Frumos, îmi voi răspunde 
pe rând la aceste întrebări. Așa a și fost. Am înțeles repede 
cum istoria a schimbat demografia, meșteșugul și cotidianul 
satului săsesc. Istoria a schimbat locuirea și locuitorii caselor 
desfășurate de-a lungul unui fir de ață bine întins, unde la 
un capăt stă agățată biserica evanghelică cu zidurile sale, 
iar la celălalt dealul după care apune soarele. Sătenii, 
cândva separați etnic, fiecare funcționând în colectivul său, 
acum conviețuiesc casă lângă casă și am simțit că îmi am și 
eu locul acolo, lângă casa lor.
Aici, la Dealul, diferențele compun comunități funcționale, 
gata să ne învețe despre ajustare la schimbări, toleranță și 
altruism. Sătenii, așa cum i-am cunoscut eu, sunt mereu 
pregătiți să îți arate viața lor, să îți povestească cum arăta 
satul copilăriei lor, ori să te invite în a lor gospodărie. 
Atunci știi ce să răspunzi când te întreabă ce cauți în satul 
lor. Pe voi, oamenii. Și v-am găsit.
Mihai Birtu, student an 5, Arhitectură de Interior, 
UAUIM București, seria 1
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A different type of school
An argument for participating in the summer school 
in Dealu Frumos was the possibility of professional 
development in an almost inaccessible niche, with only 
a handful of practitioners.

In recent years, restoration has become a noble cause 
in non-governmental circles. But once you step out of 
school as a young architect, the difficulties of acquiring 
restoration experience and of developing a career in this 
field are greater than those of the Olympic 110-metre 
hurdles, with a long way to go before the first hurdle 
and with no idea of how many you still have to jump.

After the days spent around The Green House, you 
gain the knowledge and the skill for architectural 
“surgery”; you develop your observation skills to 
find out the answers to the degradation of buildings 
through a meticulous study of the facts that gave rise to 
“written” history, in the tissues of these witnesses who 
lie unhindered, crying for help. They bear the image 
of time; the decipherment of a scenario that might 
revive them is the start of a fascinating search, fueling 
the lust for knowledge which enables the continuous 
development of those who want to specialise in 
restoration.

Lucian Călugărescu, trainee architect, OAR 
Bucharest, series 1

O altfel de școală
Un argument pentru participarea la „școala”/ școala de 
la Dealul Frumos a fost posibilitatea de a mă dezvolta 
profesional pe o nișă aproape inaccesibilă, practicată cu 
precădere doar de o mână de oameni. 

Pe parcursul ultimilor ani, în mediul organizațiilor 
neguvernamentale, restaurarea reprezintă o cauză nobilă. 
Însă odată ce pășești în afara școlii ca tânăr arhitect, 
dificultățile întâmpinate pentru a lua contact cu astfel de 
practici și a-ți croi un drum profesional devin o luptă, o 
probă sportivă mult prea lungă, cu obstacole mai ceva ca la 
o sută de metri garduri, unde – să nu înțelegeți greșit – nu 
îți vine să renunți, însă mai ai mult de galopat până vei 
sări abia primul gard, neștiind câte mai sunt în față.

În urma zilelor petrecute în jurul Casei Verzi, obții 
cunoștiințele și îndemânarea necesară să începi să operezi 
chirurgical, să îți dezvolți abilitățile de observație mai 
presus de cele învățate înainte, să afli răspunsurile 
degradărilor clădirii prin prisma unu studiu meticulos 
asupra faptelor ce au dat curs unei istorii „scrise” , chiar 
în țesuturile acestor martori, ce zac nestingheriți strigând 
după ajutor. Ei poartă chipul timpului, iar descifrarea unui 
scenariu posibil ce îi va scoate din morbiditate începe să 
devină o căutare fascinantă, alimentând pofta cunoașterii 
ce păstrează șansa dezvoltării continue a celor care vor să 
calce pe drumul restaurării.

Lucian Călugărescu, arh. stagiar OAR București, seria 1
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People
How do you feel when you come to live in a cultural 
context totally foreign to you? How do you feel when 
the village you are looking at is different from your 
grandparents’ village? When people ask you what you 
are looking for in their village?

I hoped that by going to Dealu Frumos I would find 
the answers to these questions one by one. And this is 
what happened. I quickly understood how history  had 
changed the demographics, the craft and the daily life 
of the Saxon village. History had changed the dwellers 
and the houses strung along a well-stretched thread, 
with the Evangelical church and its walls at one end, 
and the hill beyond which the sun sets at the other. The 
villagers, once ethnically separated, working in their 
own communities, now lived together, house by house, 
and I felt that I also had my place there.

Here at Dealu, differences make up functional 
communities, ready to teach us about adjustment to 
change, tolerance and altruism. The villagers, as I 
knew them, are always ready to show you their life, to 
tell you what the village of their childhood looked like, 
or to invite you into their homes. Then you know what 
to answer when they ask you what you are looking for 
in their village: “ I was looking for you people. And I 
found you. ”

Mihai Birtu,  5th Year student, Interior 
Architecture, UAUIM Bucharest, series 1

Oameni
Cum te simți atunci când ajungi să trăiești într-un context 
cultural total străin ție? Cum te simți când satul pe care 
îl cuprinzi cu privirea e diferit de satul bunicilor tăi? Dar 
când oamenii te întreabă ce cauți în satul lor?

Am sperat că, mergând la Dealul Frumos, îmi voi răspunde 
pe rând la aceste întrebări. Așa a și fost. Am înțeles repede 
cum istoria a schimbat demografia, meșteșugul și cotidianul 
satului săsesc. Istoria a schimbat locuirea și locuitorii caselor 
desfășurate de-a lungul unui fir de ață bine întins, unde la 
un capăt stă agățată biserica evanghelică cu zidurile sale, 
iar la celălalt dealul după care apune soarele. Sătenii, 
cândva separați etnic, fiecare funcționând în colectivul său, 
acum conviețuiesc casă lângă casă și am simțit că îmi am și 
eu locul acolo, lângă casa lor.

Aici, la Dealul, diferențele compun comunități funcționale, 
gata să ne învețe despre ajustare la schimbări, toleranță și 
altruism. Sătenii, așa cum i-am cunoscut eu, sunt mereu 
pregătiți să îți arate viața lor, să îți povestească cum arăta 
satul copilăriei lor, ori să te invite în a lor gospodărie. 
Atunci știi ce să răspunzi când te întreabă ce cauți în satul 
lor. Pe voi, oamenii. Și v-am găsit.

Mihai Birtu, student an 5, Arhitectură de Interior, 
UAUIM București, seria 1
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A personal view
Schönberg Live Studio designates a series of practical 
activities supported by debates and lectures on cultural 
heritage. But even more important to me was the order 
in which they took place, making possible a gradual 
understanding of the “existing”, which we were going 
to work with during the week.
Although all our attention was to be directed to 
The Green House household and especially to the 
barn, we needed to discover the cultural landscape, 
the communities and ethnic groups, their activities 
and traditions,etc. In other words, it was beneficial 
to discover the reality of the contemporary deep 
countryside.

The questions that arose and which we tried to answer 
were how to capitalize on something already “given” 
(in our case, the barn); what contemporary scenario 
to adapt to a Saxon household and, especially, what 
scenario to adapt in relation to the specific context.

Through observation and discussions, we discovered 
an urbanized rural area where the villagers worked 
in services and had many opportunities in the urban 
environment. Because heritage is dependent on people 
and implicitly on the community, any newly proposed 
activity must take into account the resources and 
development possibilities of the place.
We also include here the re-use of resources in the 
context of awareness of consumption patterns and of the 
circular economy. One such example is the household 
barn. Thus, the carpentry workshop organized within 
the workshop helped me to estimate more accurately the 
value of the existing resources. From the sketches to the 
realization of the new wood joints, I understood that 
much of their value was given by the whole process.
At the same time, the in situ work and the direct 
contact with the architectural object allowed more 
detailed observations and time to reflect on each 
solution. This approach is necessary in the context of 

O perspectivă
Schönberg Live Studio defineşte prin denumire o   serie 
de activități practice susținute de dezbateri şi prelegeri 
pe tema patrimoniului cultural. Dar, şi mai importantă 
pentru mine, a fost ordinea în care s-au desfăşurat acestea, 
făcând posibilă o înțelegere treptată a „existentului” cu 
care urma să lucrăm pe parcursul săptămânii.
Deşi toată atenția noastră urma a se îndrepta asupra 
gospodăriei Casei Verzi şi, mai ales, a şurii, a fost nevoie 
să descoperim peisajul cultural existent, comunitățile 
şi grupurile etnice, activitățile şi tradițiile lor ş.a.m.d. 
Cu alte cuvinte, a fost benefică descoperirea realității 
ruralului profund, de astăzi.

 
Întrebările care au apărut şi la care am încercat să 
răspundem au fost despre modul în care valorificăm un 
„dat” (în cazul nostru, şura), ce scenariu contemporan 
poate fi adaptat unei gospodării săseşti, dar, mai ales, ce 
scenariu poate fi adaptat, dar raportat la contextul actual.
Prin observație şi discuții, am descoperit un rural 
urbanizat, în care sătenii lucrează în servicii şi au 
numeroase oportunități în mediul urban. Pentru că 
patrimoniul este dependent de oameni şi implicit de 
comunitate, orice activitate nou propusă trebuie să țină 
cont de resursele şi posibilitățile de dezvoltare ale locului.
Aici includem şi refolosirea unor resurse în contextul 
conştientizării felului în care consumăm şi al economiei 
circulare. Un astfel de exemplu este şura gospodăriei. 
Astfel, atelierul de dulgherie organizat în cadrul 
workshop-ului m-a ajutat să estimez mult mai bine 
valoarea resurselor existente. De la schițe la realizarea 
noilor îmbinări  de lemn, am înțeles că mult din valoarea 
acestora este dată şi de întregul proces.
În acelaşi timp, lucrul in situ şi contactul direct cu 
obiectul de arhitectură au permis observaţii mai detaliate 
şi timp pentru a reflecta asupra fiecărei soluții. O astfel
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modern architectural practice where such contact is 
often limited. The direct proximity to the vernacular 
built space brings with it an in-depth understanding 
of specific techniques and details.

Finally, the whole approach proposes the reintegration 
of the vernacular heritage in the circuit of contemporary 
life, against the background of valuing sustainability 
and authenticity.

Loredana Enache, trainee architect, 
OAR Nord Est, series 1

de abordare este necesară în contextul practicii 
moderne de arhitectură în cadrul căreia acest 
contact este adesea limitat. Apropierea directă 
de spațiul construit vernacular aduce de la sine o 
înțelegere în profunzime a tehnicilor și detaliilor 
specifice.
În cele din urmă, întregul demers propune 
reintegrarea patrimoniului vernacular în circuitul 
vieții contemporane, pe fondul valorizării 
sustenabilității și autenticității.
Loredana Enache, arh. stagiar OAR Nord Est, seria 

1
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On site
During my student years I participated in a significant 
number of workshops and summer schools, because I 
felt that this enabled me to acquire a different kind of 
knowledge, an experience much closer to the reality on 
the ground, unlike what we learned in college. I think 
that this aspect also contributed to my enthusiasm for 
the profession, and made me eager to finish my studies 
and to start working as an architect. I did my first 
year of internship mostly online, and that involved 
many hours of work in front of the computer, from 
home. When I saw the announcement of the launch 
of the summer school in Schönberg, addressed also 
to trainee architects, I signed up instantly, precisely 
because I had missed so much in the last year the direct 
interaction with materials and work tools, but also 
with professionals and colleagues from the same field. 
For me, the experience at Dealu Frumos exceeded 
expectations, and this was primarily due to the 
coordinators who were very involved in our work and 
whom we could ask questions at any point as they had 
the time and willingness to answer. Throughout this 
workshop I felt the constant need to write down all the 
information I received, because I found out new things 
I did not want to forget, but also because I was aware 
that what I learned in the workshop would be very 
useful to me in my future work on existing buildings.

Daiana Maciulschi, trainee architect, OAR Timiș, 
series 1

On site
În anii în care am fost studentă, am participat la un 
număr semnificativ de ateliere și școli de vară, iar acest 
lucru s-a datorat faptului că am simțit că astfel pot 
dobândi un alt fel de cunoaștere, o experiență mult mai 
aproape de realitatea din teren, spre deosebire de ceea ce 
învățam în facultate. Cred că acest aspect a contribuit 
major și la entuziasmul meu vizavi de profesie, și m-a 
făcut nerăbdătoare să îmi finalizez studiile și să încep 
să lucrez ca arhitect. Primul an de stagiu l-am făcut în 
mare parte online, iar asta a presupus multe ore de 
lucru în fața calculatorului, de acasă.  După ce am văzut 
anunțul lansării școlii de vară de la Schönberg, adresat 
inclusiv arhitecților stagiari, m-am înscris imediat, 
tocmai pentru că mi-a lipsit atât de mult în ultimul an 
interacțiunea directă cu materialele și uneltele de lucru, 
dar și cu profesioniști și colegi din domeniu. Pentru 
mine, experiența de la Dealu Frumos a depășit așteptările 
cu care am venit, iar aceasta s-a datorat în primul rând 
coordonatorilor care au fost foarte implicați în ceea ce 
făceam și cărora le puteam pune oricând întrebări și care 
aveau timpul și disponibilitatea de a ne răspunde.  Am 
simțit în tot acest workshop nevoia constantă de a nota 
tot ceea ce primeam ca informație, pe de o parte pentru 
că aflam lucruri noi și nu voiam să le uit, dar și pentru 
că știu că ceea ce am aflat în acest workshop îmi va fi de 
mare folos în ceea ce îmi doresc să fac pe mai departe, și 
anume să lucrez pe clădiri existente. 

Daiana Maciulschi, arh. stagiar OAR Timiș, seria 1
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The threshold
Perhaps the barn was an unexpected pretext to see that, 
in a way, the village does not start with the first house 
that appears on the road, but that the village somehow 
starts beyond the household gate. The village is born in 
a room, grows up in the yard, discovers the street, the 
church, the holidays and then it appropriates the field 
I saw when I first approached it, as a stranger.

Passing beyond the gate, from the street to the yard, the 
image of the village changes: from a stranger who can 
cut the village in two, in a speeding car, you become, in 
stepping over this threshold, someone who is in touch 
with the life and privacy of the household.

Sebastian Jelea, 3rd year student, Architectural 
Conservation and Restoration, UAUIM Sibiu, 

series 2

 Pragul
Poate că șura a fost un pretext neașteptat pentru a vedea că, 
într-un fel, satul nu începe cu prima casă ce apare pe drum, 
ci că satul începe cumva dincolo de poarta gospodăriei. Vine 
pe lume într-o cameră, crește în curte, descoperă strada, 
biserica, zilele de sărbătoare, iar mai apoi își însușește 
câmpul văzut de mine când mă apropiam prima dată, 
străin. 

Trecerea dincolo de poartă, din stradă în curte, schimbă 
imaginea despre sat: dintr-un străin care poate tăia în fugă 
satul în două cu mașina, pășind peste acest prag, iei contact 
cu viața și intimitatea gospodăriei.

Sebastian Jelea, student an 3 Conservare și Restaurare 
UAUIM Sibiu, seria 2
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Schönberg
I arrived at Dealu Frumos with a kind of 
embarrassment. It always happens to me when it 
comes to groups of new people. But I knew it would be 
worth it because I already knew the place and some of 
the tutors. It would be a success. The village was quietly 
dressed, and it was whispered to me that time had 
fallen asleep in the west tower of the fortified church. 
Shyness always vanished once we picked up the tools, 
whether it was a saw, a hammer, a trowel or a simple 
pencil. “What do we have to do now?” You let yourself 
be carried away by the desire to act, by curiosity, and 
you wanted it to work out. And it worked out for you. 
Maybe not at the first attempt- the first beam I worked 
on with my teammate will remain a mystery to those 
who will see it later. It is something else when theory, at 
the level of principles or at the level of solutions, finds its 
place in practice, in concrete terms. And then you seem 
to become more aware of the connection between what 
you think and what you do, between the concept and 
the final object. Moreover, you feel how inevitably you 
have to adjust your own will to the will of the material 
and how you have to be present through all the senses. 
I am used to doing things on my own, but I could not 
help but be moved by the moments when teamwork 
proved to be the only solution to some problems, when 
everyone leaned with their hands in the wall plate 
and so we managed to tame it. And it felt like it was  
about more than rudimentary physics (not in vain 
the slogan of our group was “the wall plate unites 
us”). Even the moments of physical rest were in fact 
other opportunities to learn, to complete the practical 
training through church lectures or brief visits -to the 
old parish house or the camp in Apoș where I made my 
first tile, which I suspect was short-lived.

Dealu Frumos
Am ajuns la Dealu Frumos cu un soi de stinghereală. Mi 
se întâmplă mereu când e vorba de grupuri de oameni noi. 
Dar știam / de ce italics că va merita, pentru că eu cunoșteam 
deja locul și pe o parte din cei ce ne-au îndrumat. Mergeam 
la sigur adică. Satul era îmbrăcat în liniște și mi s-a șoptit 
că timpul își făcuse culcuș în turnul de vest al bisericii 
fortificate. Timiditatea se destrăma întotdeauna odată ce 
luam în mână uneltele, fie că era vorba de un fierăstrău, 
un ciocan, o mistrie sau un simplu creion. Ce avem de făcut 
acum? Te lăsai / păstrarea pers I pl? Ne lăsam purtați de 
dorința de a face, de curiozitate, și am fi vrut să ne și iasă. 
Și ne ieșea. purtat de dorința de a face, de curiozitate și ai 
fi vrut și să îți iasă. Și îți ieșea. Poate nu din prima ce e 
drept – prima grindă la care am lucrat cu coechipierul meu 
va rămâne un mister pentru cei ce o vor vedea mai târziu. 
E altceva când teoria, la nivel de principii sau la nivel de 
soluții, își găsește loc în practică, în concret. Și atunci devii 
parcă mai conștient de legătura dintre ceea ce gândești și 
ceea ce faci, dintre concept și obiectul final. Mai mult, simți 
cum, inevitabil, trebuie să îți acordezi propria voință la 
voința materialului și cum e obligatoriu să fii prezent prin 
toate simțurile. Eu sunt obișnuită să fac lucrurile de una 
singură, dar nu am putut să nu fiu mișcată de momentele 
în care lucrul în echipă se dovedea unica rezolvare a unor 
probleme, când fiecare se proptea cu mâinile în cosoroabă 
și astfel reușeam să o îmblânzim. Și se simțea că la mijloc 
e mai mult decât fizică rudimentară (nu degeaba sloganul 
grupei noastre este „cosoroaba ne unește”). Iar momentele 
de odihnă fizică erau, de fapt, alte prilejuri de a învăța, 
de a completa partea practică prin prelegerile din biserică 
sau prin micile vizite – vechea casă parohială, tabăra de 
la Apoș, unde am făcut prima mea țiglă manuală, care mă 
îndoiesc că a avut o viață prea lungă.
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Such an experience reminds you that you can 
find beauty and joy in seemingly common things, 
that fulfillment does not necessarily come from the 
extraordinary, but from the way you relate to what 
surrounds you. I felt so pleased when I finally managed 
to achieve the required mortar consistency or when I 
looked at the repaired wall and I felt such satisfaction 
when the piece of wood came off at the end of the beam 
after minutes of intense sawing. You cannot anticipate 
such feelings until you experience them in your own 
heart. And, of course, this will make you look more 
closely at the work of others, without underestimating 
it. Our arrival at Dealu Frumos may have changed 
the usual silence slightly, not like a stain over a white 
fabric, but rather like a wild flower that you pin to 
your chest and that withers in a few days, a flower 
that you will be sure to find blossoming again every 
summer in the field behind the barn.

Nicoleta Trușcă, Architectural Conservation and 
Restoration graduate, UAUIM, Sibiu and student 

of Sapienza University, Rome, series 2

O astfel de experință îți reamintește că poți găsi frumosul 
și bucuria în lucruri aparent banale, că împlinirea nu vine 
neapărat din extraordinar, ci din felul în care tu te raportezi 
la ceea ce te înconjoară – ce bine mă simțeam când reușeam, 
în sfârșit, să obțin consistența dorită a mortarului, cu cât 
drag priveam zidul reparat sau ce mulțumire interioară 
provoca bucata de lemn ce se desprindea într-un final de 
grinda la care meșteream după minute intense de tăiat cu 
fierăstrăul! Nu poți bănui asemenea trăiri decât după ce 
le experimentezi pe/ cu propria ta inimă. Și, bineînțeles, 
vei privi cu mai mare considerație la munca altora, fără a 
o subestima. Poate că venirea noastră la Dealu Frumos a 
schimbat puțin liniștea obișnuită, dar nu ca o pată peste o 
țesătură albă, ci mai degrabă ca o floare de câmp pe care o 
prinzi în piept, care se ofilește în câteva zile, dar pe care o 
vei găsi în mod sigur în fiecare vară pe câmpul din spatele 
șurii.

Nicoleta Trușcă, absolvent Conservare și Restaurare 
UAUIM Sibiu - student Sapienza Roma, seria 2
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What did we do replace by achieve together?
The household is sick, the skeleton of the barns is shaky, 
but people remain faithful through an architectural 
action that aims to heal the structure by reconditioning 
it. To assist our understanding of the space, we had 
at our disposal the models of the two houses in the 
household - essential points at the beginning of our 
intervention. In order to return to the normal course of 
operation, those barns had to become functional, and to 
get closer to this goal we had discussions about the new 
functions (designed by colleagues from the first series of 
summer school). Our role was to formulate and answer 
questions by bringing solutions that would improve the 
quality of our stay there. Setting up a workshop on the 
ground floor and arranging the sleeping area in the 
attic - so far it seems simple, but how do you achieve a 
beneficial replace by optimal? circulation between the 
ground floor and the upper level? How do we prioritize 
between the the picturesque view of the rows of barns and 
the placement of the servant spaces (bathroom, storage, 
kitchenette) in an appropriate way? The questions made 
us think and we tried to formulate answers.
A space comes to life through the objects of furniture 
that steal inside, as necessary for man and space alike. 
If the real space of the barn was populated by tools and 
sawhorses for carpentry, in the model we meticulously 
played with the materials available (paper, needles, 
dried plants) and we improvised furniture, platforms, 
stairs and walkways, in order to use them in the 
study of the future refurbishment of the barn. These 
models could be admired towards the end of the week, 
in an exhibition, next to objects we had found in the 
household and which could tell a story, about a past and 
a future life. Colleagues from Timișoara were the first 
to share impressions, followed by other visitors eager to 
see the process and the result of our work, of the desire to 
rehabilitate and of the care for vernacular architecture.

Adina Buliga, 3rd year student at the Faculty of 
Architecture, Iași, series 2

Ce am lucrat împreună?
Gospodăria e bolnavă, scheletul șurilor e șubred, dar 
oamenii rămân fideli printr-o acțiune arhitecturală ce 
are drept scop vindecarea structurii prin recondiționare. 
În sprijinul înțelegerii spațiului, am avut la dispoziție 
machetele celor doua șuri din gospodărie – puncte esențiale 
în începerea intervenției noastre. Pentru a reintra în cursul 
normal de funcționare, acele șuri trebuie refolosite, iar 
pentru a ne apropia de acest deziderat  am purtat discuții 
despre noile funcțiuni (gândite de colegii din prima 
serie a școlii de vară). Rolul nostru a fost să formulăm 
și să răspundem la întrebări, aducând soluții care să 
îmbunătățească calitatea șederii acolo. Un atelier la parter 
și zona de dormit la mansardă - până aici pare a fi simplu, 
dar cum realizezi o circulație benefică între parter și 
nivelul de sus? Ce anume prioritizăm între priveliștea către 
„tabloul” / tabloul pitoresc al șurilor înșiruite și așezarea 
spațiilor servante (grup sanitar, depozit, chicinetă) într-un 
mod corespunzător? Întrebările ne-au pus pe gânduri și am 
încercat să formulăm variante de răspuns.
Un spațiu prinde viață prin obiectele de mobilier ce se 
strecoară înăuntru, ca fiind necesare omului și spațiului 
deopotrivă. Dacă spațiul real al șurii a fost populat de 
grinzi, unelte și capre de lucru pentru dulgherie, în 
machetă ne-am jucat minuțios cu materialele avute la 
dispoziție (hârtie, ace, plante uscate), improvizând obiecte 
de mobilier, platforme, scări și pasarele, pentru a le folosi în 
cadrul studiului refuncționalizării viitoare a șurii. Aceste 
machete au putut fi admirate către sfârșitul săptămânii, 
într-o expoziție, alături de obiecte găsite în gospodărie și 
care puteau spune o poveste, despre o viață trecută și una 
viitoare. Colegii de la Timișoara au fost primii cu care am 
împărtășit impresii, apoi alți vizitatori dornici să vadă 
rodul muncii noastre, al dorinței de reabilitare și grijă față 
de arhitectura vernaculară.

Adina Buliga, student an 3 Arhitectură Iași, seria 2
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Five times live
Schönberg Live Studio was live because it made the 
difference between the architecture of the drawing 
board, in front of the screen and built architecture, the 
“live architecture” that can be felt, touched, smelled 
and finally built;

Schönberg Live Studio was live because it meant 
physical work, which becomes a good reason to realize 
that it takes teamwork to get a job done, because when 
your body tells you to stop, you have to you stop to make 
room for your teammate.

Schönberg Live Studio was live because it meant the 
face-to-face discussion with two “models”: the one-
on-one of the existing barn and the smaller-scale 
proposal, resulting in the most interesting architectural 
discussion I have had so far;

Schönberg Live Studio was live because it brought me 
immense joy and satisfaction at the end of each day, 
no matter how little we advanced, so I managed to 
appreciate the little things;

Schönberg Live Studio was live because I lived, I 
worked, I had fun, I socialized, I learned right at the 
heart of vernacular architecture, with the community, 
feeling that I was and would remain part of it.

Schönberg was that live experience that makes you 
come back …

Sabina Sabotnicu, 4th year student, UAUIM 
Bucharest, series 2

Live de cinci ori
Schönberg Live Studio a fost live pentru că a făcut 
diferența dintre arhitectura de planșetă din fața ecranului 
și arhitectura construită, „arhitectura live” care se poate 
simți, se poate atinge, se poate mirosi, se poate construi 
în cele din urmă;

Schönberg Live Studio a fost live pentru că a însemnat 
muncă fizică, care devine motivul bun de a-ți da seama că 
e nevoie de lucru în echipă pentru a duce o lucrare la bun 
sfârșit, căci atunci când corpul îți spune stop, trebuie să te 
oprești pentru a lăsa loc coechipierului.

Schönberg Live Studio a fost live pentru că a însemnat 
discuția față în față cu două „machete”: cea unu la unu a 
șurii existente și propunerea la scară mai mică, rezultând 
cea mai interesantă discuție de arhitectură avută de mine 
până acum;

Schönberg Live Studio a fost live, căci mi-a adus o bucurie 
și o satisfacție imense la finalul fiecărei zile, orișicât de 
puțin am fi înaintat; astfel am reușit să apreciez lucrurile 
mici.

Schönberg Live Studio a fost live, căci am trăit, am lucrat, 
m-am distrat, am socializat, am învățat chiar în inima 
arhitecturii vernaculare, alături de comunitate, simțind 
că fac parte și că pot deveni parte din ea. / că fac parte 
din ea.

Schönberg a fost acea experiență live care te face să te 
reîntorci…

Sabina Sabotnicu, student an 4 Arhitectură UAUIM 
București, seria 2
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The wall plate united us
I would like to thank all the participants and in 
particular the coordinators, guiding organizers, 
teachers of architecture and craftsmen for the empathy 
and patience extended to all of us in the learning 
process  and for the excellent team work. I think that 
cherished friendships were created between us, solid 
like the structure of our barn in Dealu Frumos. Next 
year I hope to participate again and encounter the 
same enthusiasm and the same attitude of the force 
of good and creativity.The energy between us all was 
extraordinary. 

This year, inspired by the the craft of carpentry and  
by a creative master carpenter, we were linked by the 
strength and effort of materializing creation, which 
found its goal in the combination of the carpentry 
elements produced by each of us within a single 
structure. The wall plate which is the result of our joint 
work will unite us firmly for a long time.

Nicholas Cantoni, trainee architect, OAR Nord 
Vest, PhD student Cluj, series 2

 

Cosoroaba ne-a unit!
Mulțumesc coordonatorilor, organizatorilor 
îndrumători, profesorilor arhitecți și meșterilor, colegilor 
arhitecți și studenților pentru răbdarea acordată fiecăruia 
dintre noi de a învăța împreună, de a empatiza și pentru 
lucrul minunat în echipă.Cred că între noi s-au legat 
prietenii solide și bine chertate ca structura șurii noastre 
de la Dealu Frumos.! Anul viitor sper să ne reîntâlnim în 
forță cu același elan și aceeași atitudine a forței binelui și 
creației.

Anul acesta, inspirați de creația meșteșugului dulgheriei 
și a dulgherului creator, ne leagă forța și efortul 
materializării creației, care-și găsește obiectivul prin 
asocierea fiecarui element dulgheresc produs (a fiecăruia 
dintre noi) într-o singură structură!!! . Cosoroaba în care 
se întâlnesc chertările și îmbinările muncii noastre ne va 
uni trainic pentru mult timp.

 
Nicholas Cantoni, arh. stagiar OAR Nord Vest, drd. 

Cluj, seria 2
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