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Vernacular architecture   

Text written by Kengo KUMA for CSAV Journal, October 2017

I  consider that “vernacular architecture” is about architecture where the relationship between people and materials is happily 
connected. I say so because buildings are made of materials and the materials had to been found and obtained near the site 
where the building would stand. Under such restriction, human beings and materials used to keep their conversations, which 
resulted in the architecture. 

In the 20th century however, humans and materials were separated. Materials became available everywhere, and buildings 
all over the world began to be built with concrete and steel, which led to an ending of the good relation between people and 
matters. 

Books on vernacular architecture had been written already in the 20th Century, but the arguments there were mostly about 
forms or styles, and discussions about materials were totally absent. 

I would say that the most important “forgotten” material is wood. Wooden materials are born and rooted to the place. 
Furthermore, wood is so easy to work on that human beings have made their nests – the architecture – with wood since ancient 
times. 

Professor Yoshichika Uchida, my most honored teacher from university, is the key figure who contributed to revive wooden 
buildings in Japan. Professor Uchida used to say habitually that as for the wooden structure, Romania and Japan would build the 
best ones. His theory is based on the existence of Carpathian Mountains and the Black Sea in Romania, and the Pacific Ocean 
in Japan. According to Professor Uchida, these topographical features functioned as barriers protected their culture of wood, 
and Romania and Japan have been able to nurture technology to produce unique wooden constructions in their closed fields.

Since I heard Professor Uchida’s theory, I’ve always dreamt of the beauty and uniqueness of Romanian wood architecture. 
Now, the mission assigned to both of us is that, having been born in the countries of wood, we truly revive our wooden buildings 
and create a modern version of vernacular architecture, which is tailored to the speed and density of our time.
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Arhitectura vernaculară
                                                                                                                                                                                                                                          text scris de Kengo KUMA pentru CSAV Journal, Octombrie 2017 

Consider că „arhitectura vernaculară” reprezintă arhitectura în care relația între oameni și materialitate este una fericită. 
Spun asta deoarece clădirile sunt făcute din materiale de construcții, iar materialele trebuiau căutate și extrase din apropierea 
șantierului. Sub asemenea constrângeri, oamenii și materialitatea dialogau, ceea ce a generat arhitectura.

Cu toate acestea, în secolul al XX-lea, oamenii și materialitatea sunt separate. Materiale de construcții sunt disponibile 
oriunde, iar clădirile din toată lumea au început să fie construite din beton și oțel, ceea ce a condus la un final al bunei relații între 
oameni și materialitate. 

Cărți pe tema arhitecturii vernaculare au fost scrise deja în secolul al XX-lea, dar argumentele acolo au fost în mare parte 
despre forme sau stiluri, și discuțiile despre materiale erau total absente. 
Aș spune că cel mai important material „uitat” este lemnul. Materialele cu lemn / din lemn sunt născute și înrădăcinate la fața 
locului. Mai departe, lemnul este atât de ușor de prelucrat, încât oamenii și-au făcut cuiburile – arhitectura – cu lemn din timpuri 
antice. 

Profesorul Yoshichika Uchida, mentorul meu cel mai onorat din universitate, este figura cheie care contribuia la revigorarea 
clădirilor din lemn în Japonia. Profesorul Uchida obișnuia să spună că în ceea ce privește structura din lemn, România și Japonia 
le-ar construi pe cele mai bune. Teoria sa se bazează pe existența Munților Carpați și pe Marea Neagră în România și Oceanul 
Pacific. Conform celor spuse de profesorul Uchida, aceste caracteristici topografice care funcționau ca bariere își protejau 
cultura lemnului, iar România și japonia au putut astfel să-și „îngrijească” tehnologia de a produce construcții unice în arealul 
lor închis. 

De când am auzit teoria profesorului Uchida, întotdeauna am visat la frumusețea și unicitatea arhitecturii din lemn din 
România. Acum, misiunea acordată amândorura (arhitecți japonezi și arhitecți români), năascuți fiind în țări ale lemnului, să 
revigorăm cu adevărat clădirile noastre din lemn și să creem o versiune modernă a arhitecturii vernaculare, adaptată / pliată / 
adecvată vitezei și densității timpurilor noastre. 
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Patrimoniu tehnic vernacular                                                                                                                                                                                                                                          

coș de îngroșat
coș de tras de păr
fântână cu cai
jug pentru potcovit și stănoagă
piuă pentru lână (stofă)
moară de vânt
moară de apă
teasc de stors ceara
teasc pentru ulei
teasc pentru must
teasc pentru vin
teascul Meschendorf
oloiniță
șteamp aurifer
vâltoare

                                                                                                                                                                                                                                                    ”De Re Metallica”, Georgius Agricola, 1555

Ideea acestui număr al CSAV Journal a apărut în timpul workshop-ului internațional VVITA Erasmus + 2018, odată cu vizita într-un 
vechi sat de pescari din Peninsula Lofoten, Norvegia. (v. pag. 305).  

Este vorba despre un sit de patrimoniu vernacular de secol XIX, încă locuit, în care se poate observa o tipologie arhitecturală reprezentată 
de locuințe și ateliere de pescari sau de bărci din lemn, construcții parțial așezate deasupra malului stâncos al mării, pe stâlpi din lemn. Un 
loc aparte între aceste construcții îl ocupa un teasc de ulei de pește, cu toate mecanismele din metal și lemn încă funcționale. Se poate 
observa nu doar o tehnologie răspândită pe întreg teritoriul Europei și mai departe, dar și modul prin care patrimoniul tehnic rămâne 
un „reper mental” pentru mai multe comunități învecinate, loc de întâlnire și sistem ecologic, adaptat și noilor provocări climatice.  

Pe teritoriul României, astfel de sisteme paleotehnice rurale din perioada medievală sau de secol XIX sunt expuse în muzee ale satului 
sau au rămas in situ . Poate acest patrimoniu tehnic rămas in situ să devină un răspuns post-industrial la revitalizarea satelor României ?

Ediția CSAV Journal 2018 acoperă gama completă de lucrări academice care explorează situl rural și arhitectura vernaculară, între 
teorie și practică. Este vorba așadar despre o selecție de proiecte de atelier, școli de vară, lucrări de disertație, diplomă și cercetări 
doctorale pe subiectul arhitecturii vernaculare din anii universitari 2017 și 2018, realizate în Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, București, alături de articole semnate de specialiști și cercetători internaționali.

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator
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Vernacular technic heritage

The idea of this CSAV Journal edition appeared during the international workshop of VVITA Erasmus + 2018, while visiting an old 
fishermen village from the Lofoten Peninsula, Norway. (see page 305). 

It is a 19th century vernacular heritage site, still inhabited, where one can observe an architectural typology represented by wooden housing 
and fishermen or boat workshops, buildings partially arranged upon the cliffy seashore, on wooden piers. A special place among these 
dwellings is the fish oil press, with all the metal and wood mechanisms still working. One can observe not only a technology spread all over 
the territory of Europe and beyond, but also the way in which the technical heritage remains a ”mental landmark” for many neighbouring 
communities, a place for gathering and an ecological system, adapted also to the new climate challenges.  

On Romanian territory, such rural paleotechnical systems dating back from the Medieval Age or 19th Century are exhibited in village 
museums or are still ”in site”. Can this ”in site” technical heritage become a post-industrial answer to the revitalisation of Romanian villages ? 

The 2018 CSAV Journal edition covers the entire range of academic papers exploring the rural site and vernacular architecture, between 
theory and practice. Therefore it is about a selection of the 2017-2018 studio projects, summer schools, dissertation papers, diploma and 
doctoral research on the topic of vernacular architecture, created in or in the frame of the ”Ion Mincu” University of Architecture and 
Urbanism,  accompanied by articles signed by specialists or international researchers. 
 

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator
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Fig. 1. Model study, various views, author arch. stud. Alin Pătrucă . Studiu pe machetă, vederi variate, autor stud.arh. Alin Pătrucă.. 
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Studio project - G26 - Poetic Architecture in Bărăgan
Proiect de atelier - G26 - Arhitectură poetică în Bărăgan”
prof.dr.arch.Gabriela TABACU I  lect.dr.arch. Lorin NICOLAE I 
teach.assist.dr.arch.Bogdan-Ioan GUIU 

Community bicycle repair workshop
Atelier comunitar pentru reparat biciclete

Project by arch.stud. Alin PĂTRUCĂ

Tema atelierului: Arhitectură poetică în 
Bărăgan

„Citeşte cerul, observă cum lumina dansează peste 
culorile pământului în diferite momente ale zilei, 
ascultă materia şi descoperă spaţiul. Doar apoi 
poţi crea un cadru adevărat pentru viaţă. Vei avea 
nevoie de materiale la îndemână şi de prieteni în 
jur. Urmează-ţi voinţa şi lasă-te în voia sensibilităţii 
şi impresiilor adunate.

Arhitectura şi peisajul sunt una. Uite, câmpul auriu 
de flori este chiar în faţa ta, aducând la viaţă pânza 
albă a zidurilor, soarele împodobeşte faţada cu 
picături de umbră; vântul oferă energie, iar ploaia 
este leacul pentru uscăciunea copleşitoare. ”

Alexandra Purnichescu: O cale către un nou (simţ 
al) spaţiu(lui)

Locul nostru: satul Măriuța, comuna Belciugatele, 
jud. Călărași.

Prin studiul temei 1 ne propunem să atingem 
în cadrul atelierului trei obiective majore, în 
concordanță cu obiectivele majore ale temei 
comune întregului an:

1. Înțelegerea modului în care o anumită identitate 
culturală locală influențează și definește locuirea. 

Keywords: poetic architecture,phenomenological analysis, vernacular technologies, integrated aesthetics 

The studio theme: Poetic 
architecture in Bărăgan

”Read the sky, observe how the light danses 
over the colors of the earth in different 
moments of the day, listen to the matter 
and discover the space. Only afterwards 
you can create a real context for life. You 
will need to have available materials and 
friends around. Follow your will and let 
yourself loose in front of sensibility and 
gathered impressions. 

The architecture and the landscape are 
one. Look, the golden flower field is right 
in front of you, bringing to life the white 
canvas of the walls, the sun adorns the 
façade with drops of shadow; the wind 
offers energy, and the rain is the medicine 
for the overwhelming drought.”

Alexandra Purnichescu: A way towards a 
new sense (sense of (the) space)

Our site: Măriuța village, Belciugatele, 
Călărași county.

Through the study of theme no.1, we plan 
to reach three main objectives, according 
to the ones of the entire year of study: 
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Satul, cu specificul său, modelează atât spațiul public, cât 
și spațiul experienței domestice, iar cultura comunității 
mediază tranziția dintre public și privat.

2. Aprofundarea noțiunii de construcție prin analiză 
fenomenologică. Vom înțelege felul în care un anumit 
tip de spațiu generează o anumită utilizare; în același 
timp, vom analiza felul în care o configurare spațială 
particulară este expresia unei anumite nevoi. Vom vedea 
și vom desena construcții reprezentative ale satului, din 
punctul de vedere al valorii lor de utilizare, al conformării 
spațial-volumetrice, al expresiei plastice și, nu în ultimul 
rând, al poeticii spațiale. În același timp, vom observa nu 
doar ceea ce este, dar și ce anume face spațiul arhitectural 
și vom realiza un inventar al activităților pe care acesta le 
poate integra. Vom da atenție porții și pragului, relației 
orizontale a încăperilor cu grădina de flori, cu puțul de 
apă, cu banca pentru privit ulița, cu anexele. Totodată, 
succesiunea verticală a pivniței, camerelor și podului va 
da seama despre poziția omului pe pământ, cu picioarele 
în noroi și capul în nori.

3. Observarea atentă a utilizării materialelor și 
tehnologiilor locului, precum și înțelegerea modului prin 
care acestea generează expresia plastică a arhitecturii. 
Materialitatea construcțiilor pe care le vom analiza va 
constitui reperul pentru propunerea de arhitectură.

„(...) în afară de valoarea practică a porticelor, 
pridvoarelor, care fac posibilă utilizarea unui spaţiu 
exterior adăpostit aproape tot timpul anului, trebuie să 
admitem o înţelegere particulară a comuniunii omului 
cu natura şi a expresiei plastice prin umbra dominantă 
asupra luminii, restrânsă la coloane, antablament şi 
balustrade. În arhitecturile istorice coloanele au o 
robusteţe suficientă pentru a realiza aproape un echilibru 
între lumină şi umbră, dar în arhitectura populară 
echilibrul e complet rupt şi umbra domină total părţile 
luminoase ale structurii.

Ceea ce diferenţiază arhitectura civilă românească 
de arhitectura țărilor balcanice este tocmai această 
ruptură totală a echilibrului lumină-umbră. Arhitectura 

1. Understanding the way in which a certain local 
cultural identity influences and defines dwelling. 
The village, its specific, models the public space, as well 
as the space of domestic experience, and the community 
culture mediates the transition between public and 
private. 

2. The thoroughness of the notion of construction by 
phenomenological analysis. We will understand the 
way in which a certain type of space generates a certain 
use; at the same time, we will analyse the way in which 
a particular spatial configuration is the expression of a 
certain need. We will see and we will draw representative 
buildings of the village, from the point of view of their 
usage value, of their spatially-volumetric conformation, 
of their plastic expression and, of the poetics of space. 
At the same time, we will observe not only what it is, 
but also what can the architectural space do, and we will 
realise an inventary of the activities it can contain. We 
will pay attention to the gate and to the threshold, to 
the horizontal relationship of the rooms with the flower 
garden, with the well, with the bench for watching 
the alley, with the outbuildings. At the same time, the 
vertical  sequence of  the cellar, the rooms and the attic 
will reflect the position of man on earth, with the feet in 
the mud and the head in the clouds. 

3. The accurate observation of the use of materials and  
of  the local technologies, as well as understanding  
the manner these generate the plastic expression of 
architecture. The materialisty of the constructions that 
we will analyse will be the mark for the architectural 
proposal. 

”(...) except for the practical values of the porticoes, 
porches, that make possible the use of an exterior 
space sheltered almost all year round, we must admit 
a particular understanding of the togetherness of man 
and nature and the plastic expression through the 
dominant shadow upon light, but restricted to the 
columns, entablature and handrailing. In the historic 
architectures the columns have a sufficient stourdiness to 
realize almost a balance between light and shadow, but 



CSAV Journal  2 0 1 8
             213 

românească nu e numai volum şi spaţiu, ci expresie 
necondiţionată de material, în principal luptă între 
lumină şi umbră. Fără sa fie o viziune picturală a spaţiului, 
e un joc al structurii în umbră, în loc să fie al luminii 
pe material şi structură, ca în arhitecturile istorice. 
Arhitectura românească nu e joc compoziţional de 
elemente arhitectonice sub lumină, ci suflul unei unităţi 
expresive integral puse sub semnul umbrei.”

Constantin Joja, 

„Valoarea umbrei în arhitectura civilă românească”

În cadrul acestui exercițiu, studenții sunt invitați să 
descopere și să analizeze critic orientarea optimă a 
clădirilor existente față de punctele cardinale, tipologia 
acoperirilor, relația public-privat, decorațiile și 
simbolurile, materialele utilizate și relațiile dintre ele. 
Concluziile analizei privitoare la identitatea arhitecturală 
locală vor sta la baza gândirii spațialității, materialității și 
semnificației proiectului de arhitectură.

Studenții vor explora satul, reperele sale, tipologiile 
funcționale, moștenirea trecutului, identitatea culturală 
locală; vor identifica materialele folosite la construcțiile 
existente, precum și tehnologiile locale de punere în 
operă a acestora. Prin proiect, studenții vor propune 
o arhitectură a cărei logică structurală și estetică va 
fi o consecință a tipologiei adoptate și materialelor 
folosite, în contextul cultural analizat. Se vor utiliza 
materiale locale care pot fi transformate de meșteșugari 
în ansambluri inteligente, capabile să ofere un răspuns 
adecvat factorilor de mediu.

Proiectul poate să aibă în vedere o mică funcțiune cu grad 
redus de complexitate, dar care însumează cel puțin 3 
spații cu valențe diferite, cum ar fi dispensarul, farmacia, 
magazinul de materiale de construcție, barul, magazinul 
mixt, secția de poliție, sediul unei asociații de conservare 
a patrimoniului arhitectural rural, poșta locală, etc.

Construcția nou proiectată va reflecta nu doar nevoile 
contemporane de utilizare a spațiului, ci și bogăția istoriei 

in popular architecture the balance is completely broken 
and the shadow dominates totally the brilliant parts of 
the structure. 

What differentiates the Romanian civil architecture 
form the Balkan one is precisely this total breaking of the 
light-shadow balance. The Romanian architecture is not 
only volume and space, but uncondintioned expression 
of material, mainly a fight between light and shadow. 
Without being a pictorial vision of the space, it is an 
interplay of the structure into shadow, instead of being 
of the shadow on the material and structure, as in the 
historic architectures. Romanian architecture is not a 
compositional interplay of architectural elements under 
the light, but the breath of an expressive unity under the 
sign of the shadow.”
                                                                          Constantin Joja,
”The value of the shadow in Romanian civil architecture” 

In the context of this exercise, the students are invited to 
discover and critically analyse the optimum orientation 
of the existing buildings in relation to the cardinal points, 
the roofing typology, the public-private relationship, 
decorations and symbols, used materials and the 
relationship between them. The local architectural 
identity analysis conclusions will become the foundation 
for thinking the spaciousness, materiality and of the 
architecture project meaning. 

The students will explore the village, its landmarks, the 
functional typologies, the inheritance of the past, the 
local cultural identity; they will identify the building 
materials used for the existing constructions, as well as 
the local technologies of placing. By the means of this 
project the students will propose an architecture whose 
structural and aesthetic logic will be a consequence of 
the adopted typology and used materials, in the analysed 
cultural context. Local materials will be used, that can 
be transformed by craftsmen in intelligent assemblies, 
capable to offer an adapted response to the environment 
factors. 

The project can consider a small function with a reduced 
degree of complexity, but which contains at least three 
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și tradițiilor locale, decantată într-un limbaj poetic, bazat 
pe armonie, proporție, ritm. Ea trebuie să se insereze în 
cadrul arhitectural existent fără emfază, în armonie cu 
locul, evitând mimetizarea trecutului.

Predare:

În afara celor menționate în tema cadru, la faza 1 se 
va preda o machetă la scara 1:500 a unei zone din sat 
convenită după vizita la fața locului și care va conține 
și amplasamentele potențiale pentru construcțiile nou 
propuse. Această machetă este comună întregului atelier. 
Totodată, fiecare student va preda tema proiectului, 
specificând amplasamentul, destinația și lista spațiilor 
necesare funcțiunii.

Pentru faza a doua, macheta construcției se va realiza la 
scara 1:50, chiar din materialele propuse prin proiect, 
într-o manieră la alegere, capabilă sa dea seama de 
expresivitatea reală a materialelor utilizate. Această 
machetă se poate completa cu machete la scară mai mare 
(1:20, 1:10, 1:5, 1:2) cuprinzând detalii, îmbinări, dar și 
experimente cu materialele în alcătuiri noi, inovative.

spaces with different valencies, such as the clinic, the 
pharmacy, the building materials shop, the bar, the shop, 
the police station, the main office of a rural heritage 
conservation association, the local mail office, etc. 

The newly designed construction will reflect not only the 
contemporary needs of space use, but also the richness 
of the local history and tradition, transposed in a poetic 
language, based on harmony, proportion, rythm. It must 
insert itself in the existing natural landscape, without 
rant, in harmony with the place, avoiding the mimicking 
of the past. 

Project delivery:

Beside the above mentioned in the frame theme, in 
phase 1 there will  be delivered a model at scale 1:500 of 
an agreed area of the village, after the visit on site, that 
will contain also the possible locations for the newly 
proposed constructions. This model is common for the 
entire studio. At the same time, each student will deliver 
the project theme pointing out the site, destination and 
the list of spaces needed for the function. 

For phase two, the construction model will be realised 
at scale 1:50, precisely from the materials proposed by 
the project, in a free choice manner, capable to show the 
real expression of the used materials. This model can 
be rounded with larger scale models (1:20, 1:10, 1:2) 
containing details, joints, but also experiments with 
materials in new, inovative manners.  
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Atelier comunitar pentru reparat biciclete

Satul Măriuța, din poziția de sat mărginaș, administrativ 
călărășean și istorico-cultural ialomițean,  nu a reușit, în 
istoria sa de peste 400 de ani, să-și depășească condiția de 
așezare minoră, excentrică rutelor naționale de tranzit. 
Oportunitățile economice sunt puține, cum au fost 
dintotdeauna, iar după schimbările în orânduiala socială 
pe parcursul secolului XX, începutul secolului XXI i-a 
găsit pe măriuțenii apți de muncă plecați în număr mare, 
în Capitală sau în țări străine, lăsând în urmă un segment 
de populație îmbătrânit, neinstruit și cu mijloace 
limitate la dispoziție. Deși se află în rețeaua națională 
de drumuri asfaltate, drumul spre reședința de comună, 
Belciugatele, este neasfaltat, denivelat și dificil de parcurs. 
Astfel, contextul actual de trai în sat este caracterizat de 
dificultăți de funcționare în situații de bază: deplasarea 
individuală (înăuntrul și în afara localității), relația cu și 
accesul la autorități, menținerea unei ocupații/activități, 
obținerea unui venit constant și suficient traiului. În ideea 
de a soluționa mai multe dintre aceste probleme primare 
ale locuitorilor, am propus construirea unui atelier 
comunitar pentru reparat biciclete, unde sătenii pot 
repara și obține pentru ei înșiși un mijloc de locomoție 
necesar în sat și în relația cu instituțiile aflate la un sat și 
câțiva kilometri distanță, ulterior putând vinde biciclete 
reparate provenite din numeroasele inițiative de reciclare 
și ajutorare care strâng bicicletele defecte sau nedorite de 
la oraș.

Funcțional, proiectul este simplu: un spațiu central de 56 
mp, suplimentat în marea parte a anului printr-o prispă 
acoperită de 19 mp, dotat cu scule și unelte pentru o 
gamă largă de operațiuni,  în care se pot repara biciclete 
(dar și utilaje agricole, vehicule de mici dimensiuni, 
polivalența fiind o trăsătură de bază a omului în mediul 
rural și a uneltelor pe care le folosește), având ca spații 
complementare o „cameră curată” cu depozitare, 
pentru lucrul de finețe (gresare, completare rulmenți, 
repararea subansamblurilor de dimensiuni mici), un mic 

Community bicycle repair workshop

The outlying village of Măriuța, administratively 
part of of Călărași County and historically and 
socially more part of Ialomița County, has so far not 
managed, in its history spanning over 4 centuries, to 
overcome itself as a minor settlement, offset from 
the main routes. Economic opportunities are few and 
far between, as always in less traveled rural areas, and 
after the social upheaval in 20th century Romania 
the beginning of the 21st finds the able-bodied locals 
scattered about, in the country and abroad, having left 
behind an aging, mostly unemployed population of 
limited means. People know how to farm, do manual 
work and work in industrial settings, some of them 
being former employees in state-run factories during 
the communist era. Even the commune’s town hall is 
in a different village, 7 kilometres of rocky dirt road 
away, even though the village does have asphalt roads 
going north and south to neighbouring communities. 
Consequently, it’s hard to carve out a living here, and 
people have difficulty with performing even basic 
societal tasks: moving about (inside and outside of 
the village), dealing with and having access to local 
authorities, finding work or simply an occupation, 
having adequate and sufficient income. In order to 
solve several of these basic issues, the following is a 
proposal for a community bicycle repair workshop, 
where locals can repair and provide themselves with 
a means of transportation for them to move about 
in the village, deal with the local authorities in the 
village over, be more productive on a daily basis and 
eventually obtain a supplementary income by selling 
repaired bicycles after the local transportation needs 
have been met. 

From a functional standpoint, the project is 
simple: a 56 sqm central, unhindered interior 
space, supplemented for most of the year by a 19 
sqm covered porch, providing tools and utensils 
for a wide range of repairs and operations, fit for 
repairing bicycles firstly, but also implements and 
small agricultural machines due to the many and 
varied needs in a rural context, and complemented 
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magazin pentru consumabile, piese comune și produse 
alimentare ambalate, și un grup sanitar. Cele 3 spații 
închise sunt separate de spațiul central prin pereți izolați 
și au o suprafață mică pentru economia energetică în 
funcționarea pe timp de iarnă, spațiile mici încălzindu-
se mai ușor, și pentru că în spațiul de lucru munca fizică 
și traficul persoanelor interior-exterior fac încălzirea 
întregii construcții inutilă și neeconomică.

Conceptual, propunerea își însușește o serie de elemente 
stilistice și funcționale aparținând culturii rurale, atât 
celei locale cât și celei regionale și naționale. Poziționarea 
aproape de stradă și stâlpii de lemn o așează alături de 
multe din casele din jumătatea nordică a satului, cea 
mai veche, unde casele aflate pe partea nordică a ulițelor 
orientate est-vest se prezintă cu prispele și implicit 
laturile lungi spre drum, spre sud. În cazul atelierului 
de biciclete, însă, orientarea este spre vest, primând 
accesul și vizibilitatea raportate la axele principale de 
tranzit la intersecția cărora se află. Stâlpii filiformi de 
lemn, susținând o structură de gabarit similar cu cel al 
caselor din preajmă, fac referire la prispele cu stâlpi de 
lemn ai caselor din zona nordică a satului, unde se află, 
spre deosebire de casele din sud, construite între secolele 
XIX-XX, cu coloane și arce din cărămidă. De asemenea, 
fiind vorba de o construcție cu caracter utilitar, panourile 
de fațadă care protejează de vânt și ploaie construcția, în 
3 tipuri de orientări și dimensiuni de șipci, amintesc de 
coșarii de porumb, din șipci de lemn, și de hambarele 
cu scânduri rare și desperecheate din gospodăriile din 
sat, din care noaptea mai răzbate lumina becului, unde 
săteanul mai stă până târziu să-și ascută coasa, să-și facă 
o coadă de topor nouă sau să repare plasa de la o cușcă de 
găini, și ale cărui mișcări se disting slab, printre scândurile 
depărtate, în lumina slabă de bec incandescent. 

Amplasarea în sat și în sit e reprezentată de adaptare la 
condiții, în concordanță cu principiile care guvernează 
viața rurală, de dezvoltare în unison cu natura, nu 
împotriva ei, și de economie de mijloace și de activitate. 

by a clean room with parts storage for small, delicate 
operations a common parts and consumables store 
with snacks and drinks and a small single bathroom. 
The 3 enclosed spaces are insulated and small, being 
the only spaces that require and are provided with 
active heating during the cold periods, seeing as how 
the manual work performed in the workshop and the 
comings and goings of people make heating the entire 
workspace a wasteful and unwarranted endeavour.

Conceptually, the proposal appropriates aesthetic and 
functional elements from both the local and national 
rural cultures. Its position relative to the street, the 
wooden pillars and the porch link it to houses in the 
northern, older part of the village, where buildings 
line the street facing it with open, inviting porches 
facing usually south. The bike workshop faces west 
for optimal visibility and accessibility, and ties itself 
more closely to the poorer, older northern part of the 
village, as opposed to the newer, southern one, where 
brick buildings, columns and arches dating from 
the first half of the 20th century are more common. 
Being an utilitarian structure akin to an annex rather 
than a residential building, it takes aesthetic design 
cues from the barns and corn cribs scattered around 
the village. The 3 different types of wooden facade 
panels with angled wood elements enveloping the 
semi-transparent porch link the workshop to the 
airy, permeable, repetitive pattern of the corn cribs, 
while the light shining through the windows, past the 
crooked wood elements tell tales of late nights where 
one can glimpse a lonely lightbulb in a barn through 
the barn boards, weathered and slightly spread apart, 
and just barely see a villager work on his tools and 
belongings in the faint light. 

The workshop’s position in the village, on site, is 
representative of the chief governing principles 
of rural life, which are continuous adaptation to 
surrounding conditions and development in concord 
with nature, as opposed to resisting it, as well as the 
economy of means and movement. The alleyways 
leading to the building are natural extensions of the 
adjacent roads, while the building itself is close to 
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Aleile de acces de pe teren vin în prelungirea naturală a 
ulițelor existente, iar construcția stă aproape de drum și 
de răscruce, dar nu în calea normală de tranzit, fiind în 
natura omului să scurteze drumul repetat care deviază 
prea mult de la linia dreaptă. Construcția este aliniată 
cu strada Abatorului pentru acces și vizibilitate, dar 
coama este răsucită pentru a întoarce apele învelitorii 
în vânturile puternice: cel de nord, care iarna troienește 
zăpada și poate ridica un acoperiș cu streașină prea 
proeminentă, și cel sudic, de furtună, care apare vara și 
accelerează spre nord, spre Carpații de Curbură. Astfel, 
profilul clădirii prezentat străzii Abatorului, pentru 
care este capăt de perspectivă, este cel al construcției 
tradiționale, dreptunghiulare în plan, cu acoperiș în 2 
ape, profil simplificat aici la forma de bază, de pentagon, 
fără streașină sau alte ieșinduri. Terenul ales este în partea 
nordică, mai veche și mai săracă a satului, unde populația 
mai bătrână și mai lipsită de mijloace are nevoie de mijloc 
de transport individual și de o suplimentare a venitului 
prin vânzarea de biciclete reparate. De asemenea, se află 
pe unul din cele două drumuri care merg din sat spre 
baltă (Mostiștea), precum și spre câmpuri, fiind accesibil 
atelierul pentru repararea de urgență a bicicletelor pe care 
sătenii le folosesc inclusiv la munci grele (cărat pietre, lut, 
saci cu grâne, știuleți și coceni de porumb și alte reziduuri 
ale muncii agricole de pe câmp, nutreț pentru animale).

Din punct de vedere constructiv a fost preferat sistemul 
de stâlpi cu grinzi coplanare pentru a păstra o înălțime 
mai redusă a construcției și pentru a constitui un spațiu 
mare și nerestricționat în care să poată încăpea biciclete 
și utilaje de diferite forme și dimensiuni, în diferite 
configurații. Pentru a nu limita spațiul semnificativ în 
plan vertical, în locul grinzilor secundare sau tiranților 
unei șarpante tradiționale sau industriale, fermele 
șarpantei se sprijină în grinzile principale longitudinale 
și susțin direct căpriorii pe liniile imaginare a 2 coame 
longitudinale, formând astfel la interior, în ciuda unei 
forme neconvenționale a șarpantei la exterior, imaginea 
familiară a unui acoperiș în două ape, deformat de timp 

the road, but not so much so that it forces people just 
transiting the site to alter their intended paths. The 
workshop is intended to be inviting, encouraging 
people to use its alleyways as a shortcut around the 
corner, in case their knowledge or company might 
be requested by someone working in the repair 
shop. The building is aligned to Abatorului street, 
while the roof ridge is oriented perpendicular to the 
strong north winter winds and south summer storm 
winds that affect buildings and roofs yearly in the 
Romanian Plain. Owing to this alignment, it presents 
a familiar pentagonal house-like profile from 
Abatorului street, albeit simplified. Its location in 
the northern part of the village speaks of the attempt 
to invigorate the older, poorer, more immobile part 
of the village, and the position relative to the main 
axes of transit is a consequence of the need to have a 
repair workshop along the most well-traveled parts 
of the village, especially on roads that lead to points 
of increased labor activities (the fields, the Mostiștea 
river on which banks the village is located), where 
breakdowns of bicycles and other machinery are 
most likely to occur. 

The wooden post and beam structural system was 
a natural choice, as opposed to load-bearing walls 
(the more common structural system in the village), 
because of the greater flexibility in spatial organisation 
that it allows for, and to allow even larger machinery 
and installations to be brought in and repaired/
overhauled. So as not to limit the space vertically, 
secondary beams, collar beams or tie joists have been 
eliminated in favor of a structure made primarily 
out of struts resting on the main beams and holding 
up the rafters in a longitudinally-oriented structure 
aesthetically resembling a common attic structure, 
apparently warped by time and the elements, without 
posts under the ridge beam, allowing for a tall, 
unobstructed interior space between the main beams. 
Despite the unconventional outward appearance of 
the roof, the interior woodwork and structure will be 
familiar and resonate with the locals.
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Fig. 2. General urban plan of Măriuța village . 
                     Plan urbanistic general al satului Măriuța.  
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Fig. 3. Community bicycle 
repair workshop, volume study 
drawings, author arch. stud. 
Alin Pătrucă. Atelier comunitar 
de reparat biciclete, studii 
volumetrice în desen, autor stud. 
arh. Alin Pătrucă.  

Fig. 4, 5. Perspectives of the 
proposal from Neguță Dumitru 
Street and Abatorului Street, 
Măriuța village . Perspective ale 
propunerii dinspre Strada Neguță 
Dumitru și Strada Abatorului, 
satul Măriuța. 
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și de vreme, cu coama paralelă cu latura lungă a casei, 
și eliberând către interior spațiul dintre contrafișe, pe 2 
travei separat, pe întreaga lungime a construcției.

Atelierul comunitar rezultat devine o anexă 
gospodărească a comunității și reflectă spiritul rural, 
întreprinzător, incluziv, folosind tehnici și materiale 
vechi și noi, tradiționale și moderne, adaptând în mod 
unic construcția la nevoi și la locul ales, și păstrând o 
flexibilitate inerentă unui obiect menit să slujească unui 
număr mare de scopuri înrudite. Estetica nouă, dar cu 
materiale vechi, se așează discret într-un sat pestriț, forțat 
să abandoneze tradiții ancestrale devenite irelevante cu 
apariția mijloacelor și materialelor noi, fără să agreseze 
prin stridență, amintind sătenilor de construcțiile mici, 
funcționale, fără pretenții, care le mai populează și acum 
unora gospodăriile.

By using techniques and materials both old and new, 
traditional and modern, by adapting the building 
uniquely to its circumstances and by maintaining a 
high degree of functional flexibility much needed 
in a village context where repair and improvisation 
are part of everyday life, the community bike repair 
workshop thus becomes a household annex for the 
whole village, a backyard shed for everyone, reflecting 
the rural spirit of togetherness, inclusiveness and 
communal problem-solving. The updated aesthetic, 
achieved using mostly traditional materials, help it fit 
neatly in a patchwork village that was forced by the 
times and conditions to adapt, abandon traditions 
and use whatever means at hand to maintain living 
conditions. Despite the new, the connection with 
the past is maintained in the look and feel of the 
workshop, clearly linking it with the numerous barns 
and sheds that still populate the village.
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Fig. 6. Community bicycle 
repair workshop, model and 
light study . Atelier comunitar 
pentru reparat biciclete, studiu de 
machetă și lumină. 
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Fig. 7. Community bicycle repair 
workshop, façade drawings. Fațade, atelier 
comunitar pentru reparat biciclete. 
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Fig. 8. Community bicycle 
repair workshop, floor, roof and 
timber framing plans. Atelier 
comunitar de reparat biciclete, 
planuri nivel, șarpantă și 
învelitoare.  
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Fig. 9. Community bicycle repair 
workshop, structure axonometry drawings. 
Atelier comunitar pentru reparat biciclete, 
desene ale structurii în axonometrie. 
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Fig. 10. Community bicycle 
repair workshop, context and 
situation plans. Atelier comunitar 
de reparat biciclete, planuri de 
încadrare în zonă și de situație.
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