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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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Studio project - G11E - House in a given context. The ”other 
home” on the seashore  
Proiect de atelier - G11E - Locuință în context dat. „Celălalt 
acasă” de la malul mării
lect.dr.arch. Horia DINULESCU   
horiadinulescu@yahoo.com
Projects by: arch.stud. Alexandra MÜLLER  I arch.stud. Iulia ARMBRUSTER
The House with a Porch      I  The Sanctuary House   
Locuința cu o prispă             I  Locuința sanctuar 

Keywords: beachfront, retreat house, vernacular techniques and materials, porch, sanctuary

Tema exerciţiului „Locuinţă în context dat” (anul 
I, Facultatea de Arhitectură) a fost formularea unui 
scenariu de locuire în nordul litoralului românesc 
al Mării Negre, într-o zonă de faleză-plajă, fără 
construcţii învecinate.

În cadrul atelierului cu predare în limba engleză, 
abordarea exerciţiului a vizat identificarea, 
articularea şi dezvoltarea unui scenariu de locuire 
sezonieră pentru o familie formată din trei-patru 
persoane, familie care, ocazional, primeşte şi 
musafiri. Aveau să se contureze două abordări 
principale:

a) o „revizitare” a formulei arhitecturale 
tradiţionale: inventarierea tipologiilor de 
articulare a gospodăriei/locuinţei tradiţionale din 
zonă, modul în care aceasta se dezvoltă spaţial, 
flexibil adaptându-se la variaţiile familiei care o 
locuieşte. Etapa finală a acestui parcurs a presupus 
lucrul sensibil cu acele elementele identificate şi 
considerate a fi „esenţiale” acestui univers regional, 

The objective of the “House in a given 
context” exercise (the 1st year, Faculty of 
Architecture) was the formulation of a 
dwelling scenario on the northern Black Sea 
Romanian seaside, in a beachfront area with 
no adjacent buildings.

Within the English-taught studio, the 
exercise approach was aimed at identifying, 
articulating and developing a seasonal 
housing scenario for a family of three or four 
people, a family that occasionally receives 
guests. Two main approaches were to result, 
during the project development:

a) “revisiting” the traditional architectural 
layout: reviewing the typologies in which the 
traditional household/house is articulated, 
how it develops spatially, flexibly adapting 
itself to the variations of the family. The final 
stage of this approach assumed a sensible task: 
working with those elements identified and 
considered to be “essential” for this regional 
universe, even in the sense of changing the 
paradigm in which they were traditionally 
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chiar în sensul schimbării paradigmei în care, în mod  
tradiţional,  erau utilizate; 
b) o raportare având ca obiectiv modul în care beneficiarul 
îşi doreşte locuirea într-un sit/context cu personalitate 
conturată. Punctul de pornire a fost tot o trecere în 
revistă a materialelor şi tehnicilor de construcţie din 
zonă, fără a avea însă, automat, şi reflexul preluării 
formalului aferent. Arhitectura aceasta a „crescut” în 
jurul scenariului personal(-izat) şi sensibil în care familia 
beneficiară înţelege să se „refugieze”, sezonier, într-un loc 
aflat pe malul mării dar şi a modului în care arhitectura 
aceasta nouă, adaptată locului dar fără a cauta şi afişarea 
manifestă a unei imagini tradiţionale, le poate oferi un 
alt „acasă”.

used;
b) an approach aiming at how the beneficiary wishes 
to dwell within a highly personalized site/context. 
The starting point was also a review of the building 
materials and techniques in the area, but without the 
automatic reflex of immitating the corresponding form. 
Architecture “has grown” around this (personalized) 
and sensitive scenario in which the client(s) understands 
to “take refuge” by the sea and how this new architecture, 
adapted to the place but without seeking to show-off a 
traditional image as well, is able to offer them another 
“at home”.

Fig. 1. Site cross-section, Ist year studio theme documentation no.5, 2018-2019. Author of the theme: Assoc. Prof. Dr. Arch. Robert Negru. 
Secțiune transversală a sitului, documentație pentru tema de atelier an I, nr.5, 2018-2019. Autor al temei: Conf. Dr. Arh. Robert Negru.   

DRUM FALEZA DRUM PLAJA

MLASTINI - HABITAT ALCATUIT DIN
PLANTE SI PASARI REZIDENTE SI
MIGRATOARE PLAJA

VEGETATIE JOASA -
ARBORI SI ARBUSTI IZOLATI, SAU SUB FORMA DE GRUPURI

TUFARIS DE NISIP
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Fig. 2. Site plan and conceptual plan, Ist year studio theme documentation no.5, 2018-2019. Author of the theme: Assoc. Prof. Dr. Arch. 
Robert Negru. Plan și plan conceptual al sitului, documentație pentru tema de atelier an I, nr.5, 2018-2019. Autor al temei: Conf. Dr. Arh. 
Robert Negru.   
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The House with a Porch  - stud.arch. Alexandra MÜLLER

Spre deosebire de proiectele anterioare, mai abstracte, ale 
primului an de facultate la Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism ,,Ion Mincu” din București, tema cu numărul 
5 introduce noțiuni concrete, precum programul 
arhitectural și situl dat.

Exercițiul propune proiectarea  unei locuințe care să 
găzduiască o familie cu 2 copii și, ocazional, primind 
oaspeți, situl fiind poziționat în partea de nord a 
litoralului Mării Negre, în apropierea unei zone protejate, 
mai exact Parcul Național și Refugiul Ornitologic 
,,Corbu-Nuntași-Histria”.

Analiza Sitului
Prima etapă în dezvoltarea conceptului a fost analiza 
amănunțită a sitului și a arhitecturii tradiționale din 
zonă pentru o mai bună înțelegere a specificului local, 
a principiilor structurale, materialelor de construcţie, 
aspectelor estetice etc.

Situl, amplasat în apropierea comunei Corbu, Județul 
Constanța, permite construirea de clădiri cu multiple 
funcțiuni, printre care și locuire. Situl cuprinde o zonă 
de vegetație joasă (arbori și arbuști izolați în grupuri), 
o zonă de mlaștină, habitatul pasărilor rezidente și 
migratoare, și o zonă întinsă de plajă.  Cele două sunt 
conectate printr-un drum de faleză, care se desfăşoară 
până la zona mlaștinilor, legându-se cu plaja printr-un 
drum pietonal.

Am analizat arhitectura tradițională din Delta Dunării 
și întreaga zonă a Dobrogei. Am căutat în această analiză 
să mă axez pe cerințele esențiale precum: materialele 

Unlike the earlier abstract projects of the first year at 
“Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism 
Bucharest, Exercise no. 5 introduces concrete notions 
such as “the architectural programme” and “the real site”.
The exercise refers to designing a home for a family with 
2 children and, occasionally, receiving guests, the site 
being located on the northern Black Sea coast, next to 
a protected area, the National Park and Ornithological 
Refuge, „Corbu-Nuntaşi -Histria”.

Site Analysis
The first step in the development of the concept was the 
analysis of the site and the local traditional architecture, 
for a better understanding of the local specificity, 
structural principles, building materials, aesthetic aspects 
etc.

The site, located near Corbu commune, Constanţa 
County, allows the construction of multifunctional 
buildings, including houses. The site includes a low 
vegetation area (trees and shrubs isolated in groups), a 
marshland area, habitat of resident and migratory birds, 
and a large beach area. The two are connected by a cliff 
road, which extends to the marshland, connected to the 
beach by a pedestrian road.

I analyzed the traditional architecture of the Danube 
Delta and the whole area of   Dobrodja. I was focused 
on the essential requirements such as: the building 
materials, the structural logic, the height limits, the street 
orientation, the functional requirements of a house, the 
placement and functioning of the traditional porch, the 
movement inside and outside the house, hierarchies, and 
the relations between served and service spaces.
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Fig. 3. Model study, top and frontal views, author arch. stud. Alexandra Müller . Studiu pe machetă, vederi de sus și frontală, autor stud.arh. 
Alexandra Müller. 
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utilizate, logica structurală, limitele de înălțime permise, 
orientarea la stradă, cerințele funcţionale ale unei case, 
modul de amplasare şi funcţionare al prispei, circulația 
în interiorul și în exteriorul casei, ierarhiile, precum și 
relația dintre spațiile servite și cele servante.

Datorită istoriei sale, Dobrogea este o regiune bogată 
din punct de vedere cultural, acest fapt reflectându-
se și în arhitectura locului. Este amplasată la răscrucea 
a două drumuri comerciale și militare importante 
și, astfel, s-a aflat în calea multor armate, a cunoscut 
stăpânirea musulmană dar și invazia rusă spre Balcani 
și Constantinopol. Provincia a fost puternic colonizată, 
de-a lungul istoriei, de greci, germani, ruși și popoare 
turcice. Rutele comerciale și militare care străbat 
Dobrogea unesc Marea Nordului cu Marea Neagră, 
străbătând întreagă Europa Centrală, sau porturile 
Mediteranei orientale cu stepele pontice.

Așa se face că Dobrogea zilelor noastre a devenit un 
mozaic cultural format din optsprezece nații, fapt 
vizibil, după cum am menționat anterior, și în specificul 
arhitectural, metodele şi tehnicile de construcţie, 
ornamentele și culorile folosite pentru decorarea caselor. 

Cele mai evidente sunt diferențele dintre casele ruşilor 
lipoveni și cele ale turcilor, acestea deosebindu-se mai 
ales prin forma și materialele folosite pentru acoperire. 
Lipovenii folosesc, cel mai adesea, acoperire pe bază de 
stuf, astfel acoperișul fiind mai înalt, mai abrupt, și având 
fronton de lemn spre stradă. La rândul lor, turcii folosesc 
învelitoare ceramică din olane, iar acoperișul rezultat 
este unul în patru ape, și nu în două precum cel anterior 
menționat, având o pantă cu un unghi de minim 11 grade. 

Due to its history, Dobrodja is a region rich in culture, 
this fact being reflected in the local architecture. It 
is located at the crossroads of two major commercial 
and military roads and thus has been in the path of 
many armies, has known the Muslim rule but also the 
Russian invasion of the Balkans and Constantinople. 
The province was strongly colonized throughout its 
history by Greeks, Germans, Russians and Turks. The 
commercial and military routes that cross Dobrogea 
unite the North Sea with the Black Sea, crossing the 
whole Central Europe, or the ports of the Eastern 
Mediterranean with the Pontic steppes.

That’s how Dobrogea became, in fact, a cultural mosaic 
of eighteen nationalities, a fact that is also still visible in 
the architectural specific, the methods and techniques 
of construction, the ornaments and the colors used to 
decorate the houses.

The most obvious are the differences between the houses 
of the Lippovan Russians and the Turks, which are 
differentiated mainly by the shapes and the materials 
used for the roofing. The Lippovans often use reed, so 
the roof is taller, steeper, and has a wooden gable facing 
the street. In turn, the Turks use ceramic pantiles and 
the resulting roof has four slopes, not two such as the 
previous, with a slope of minimum a 11 degrees angle.

The main occupations of the inhabitants are visible in 
the organization of homesteads: fishing, beekeeping, 
forestry in forest areas, harvesting and processing of 
reeds. These are shown also by the presence of annexes 
built right next to the houses, in some situations, or on 
the perimeter of the courtyard, by the shape of the porch 
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Fig. 4. Model study, various views, author arch. stud. Alexandra Müller . Studiu pe machetă, vederi variate, autor stud.arh. Alexandra Müller. 
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Vizibile în organizarea gospodăriilor sunt și ocupațiile 
principale ale locuitorilor: pescuitul, apicultura, 
silvicultura în zonele forestiere, recoltarea și procesarea 
stufului. Acestea se fac remarcate prin prezenţa anexelor 
alipite caselor, în unele situații, sau amplasate perimetral 
curții, prin forma prispei sau prin felul în care casa este 
orientată către stradă sau cu accesul posibil dinspre/
înspre apă.
Am continuat analiza cu o săptămână de practică la 
Muzeul Satului, unde am relevat câteva case provenind 
din zona Dobrogei, căutând să înţeleg logica și 
dimensionarea elementelor structurale.

Povestea
Următoarea etapă a dezvoltării proiectului a fost 
imaginarea scenariului legat de client și de tipul de 
locuință pentru acesta, etapă care avea să contureze 
întregul proiect.
Clientul imaginat este designer grafic și lucrează pentru 
multiple corporații, având un program încărcat. Familia 
are 2 copii de vârste medii de care au grijă, cel mai adesea, 
bunicii - de aici şi necesitatea de a include şi o cameră 
pentru oaspeți în structura acestei case de vacanţă
Astfel, am ales ca loc pentru proiectul meu începutul 
zonei de plajă, în legătură, spre vest, cu drumul carosabil.
Elemente importante în dezvoltarea conceptului au fost 
nevoia de liniște, de detașare față de problemele cotidiene 
ale orașului, de sursă de inspirație pentru părinți, păstrând, 
în același timp, spațiul versatil, flexibil, pentru nevoile 
celor care-l locuiesc.

Conceptul
La baza conceptului a stat moștenirea arhitecturii 
tradiționale, folosirea adecvată a materialelor specifice 

or by the way the house is facing the street or is accessed 
from/by the water.
I continued my analysis during a week of practice at 
the Village Museum, where I surveyed some houses 
from Dobrodja, trying to understand the logic and 
dimensioning of the structural elements.

The story
The next stage of  the project development was imagining 
the client scenario and the requested type of dwelling, a 
stage that would outline the entire project.
The imagined client is a graphic designer and works for 
multiple corporations, having a heavy program. The 
family has two children who are, most often, in the care 
of their grandparents - hence the need to include also a 
guest room in the structure of this holiday home
Thus, I chose as the place for my project the beginning of 
the beach area, in connection, to the west, with the road.
Important elements in the development of the concept 
were the need for quietness, detachment from the daily 
problems of the city, inspiration for parents, while 
maintaining a versatile, flexible space for the needs of 
those that live here.

The concept
The basis of the concept was the legacy of traditional 
architecture, the proper use of specific materials and 
vernacular construction techniques, serving the needs of 
the client while aiming at integrating within the natural 
landscape, without acting as a parasite for the site; finally, 
complying with the local building regulations.

I tried to imagine an architecture that does not eclipse 
the old one, but acts complementary.



CSAV Journal  2 0 1 8
             203 

Fig. 5. Model study,  author arch. stud. 
Alexandra Müller . Studiu pe machetă, 
vederi variate, autor stud.arh. Alexandra 
Müller. 

Fig. 6. Main façade and furnished plan 
drawings, author arch. stud. Alexandra 
Müller . Desenele fațadei principale și a 
planului mobilat, autor stud.arh. Alexandra 
Müller. 
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şi a tehnicilor de construcţie vernaculare, satisfacerea 
dorinţelor clientului urmărind, totodată, integrarea în 
peisajul natural într-un mod care să nu-l paraziteze și 
care să respecte regulile de construire în zonă.

Am încercat să imaginez o arhitectură care să nu o 
eclipseze pe cea veche, ci care să îi fie complementară.
Zona având un profil predominant liniar, am ales ca 
dezvoltarea volumului propus să fie orizontală, păstrând 
proporțiile unei case tradiționale și evitând, astfel, 
alterarea peisajului printr-un obiect arhitectural agresiv. 
Poziţionarea casei este paralelă cu strada pentru a orienta 
prispa, acest spaţiu flexibil şi mereu reconfigurabil, către 
mare. Prin alegerea unei înălțimi modeste a volumului, 
am încercat să păstrez în interior atmosfera specifică 
caselor tradiționale. Pereții sunt făcuți din chirpici pe 
un schelet de lemn iar întreaga casă stă pe o fundație de 
piatră.

Volumul „închis” al casei se continuă, flexibil, cu un 
spaţiu având ca referinţă prispa tradiţională dar într-o 
manieră reinterpretată. Acesta este spaţiul maleabil către 
care se deschid toate celelalte încăperi ale casei, un spaţiu 
spre care acestea pot „creşte” şi pe care îl pot ocupa, în 
funcţie de nevoile funcţionale de moment. 

Astfel, zona biroului este poziționată în dreptul 
dormitorului matrimonial. În prelungirea dormitorului 
pentru oaspeți, zona de discuţie. În fața camerei copiilor, 
un loc lăsat înadins liber, pentru joacă şi scenariile 
acesteia. În prelungirea zonei de zi și a bucătăriei, zona de 
luat masa, deschisă către mare.

The area having a predominantly linear profile, I chose 
to develop the volume horizontally, preserving the 
proportions of a traditional house and thus avoiding 
the disturbance of the landscape through an aggressive 
architectural object. The orientation of the house is 
parallel to the street in order to guide the “porch”, 
this flexible and always reconfigurable space, towards 
the sea. By choosing a modest height of the general 
volume, I tried to preserve the atmosphere specific of 
the traditional houses. The walls are made of adobe on 
a wooden frame and the whole house stands on stone 
foundation.

The “closed” volume of the house is continued, flexibly, 
by a space that has, as reference, the traditional porch, 
but in a re-interpreted manner. This is the malleable 
space to which all the other rooms of the house open, 
a space towards which they can “grow” and that may be 
taken into possesion, depending on the functional needs 
of the moment.

Thus, the office area is positioned in continuation of 
the matrimonial bedroom. In the extension of the guest 
bedroom, the discussion area. In front of the children’s 
room, a place left empty, ready for play and its scenarios. 
In the extension of the day area and the kitchen, the 
dining area, open towards the sea.

At the same time, this flexible porch-like space is the 
passage from the inside to the outside and vice versa. 
It is the open space facing the sea but which, by closing 
the large exterior curtains on its outline, can become a 
closed space.
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În acelaşi timp, acest spaţiu este zona de trecere dinspre 
interior către exterior şi invers. Este spaţiul deschis 
către mare dar care, prin închiderea amplelor perdele 
de exterior amplasate pe conturul său, poate deveni un 
spaţiu închis.

Structura casei este constituită, în principal, din 
perimetrul de stâlpi dubli, din lemn, poziţionat de jur 
împrejurul şirului de încăperi. Acest exoschelet face 
posibilă, în timp, modificarea ulterioară a planului 
casei, pereții putând fi desfăcuți și refăcuți sau chiar 
repoziționați. Flexibilitatea aceasta reprezintă o lecţie 
importantă pe care am învăţat-o cercetând arhitectura 
tradiţională locală.

Casa propriu-zisă este compusă dintr-un şir de încăperi: 
3 dormitoare, 2 băi, cameră de zi și bucătărie prevăzută 
cu o cămară.

Dormitorul matrimonial are baie proprie, iar cele două 
dormitoare identice, destinate copiilor şi/sau oaspeților, 
au acces la o baie comună. Spaţiul de zi este generos iar 
peretele exterior al acestuia este unul „moale”, „fluid”, 
adunând, prin forma sa concavă, familia laolaltă; „creşte” 
către exterior pentru a le face loc, la interior, celor care 
stau împreună. Această formă a fost aleasă şi cu referire la 
zona de zi a caselor vechi, poziționată de obicei în centrul 
casei, loc în care întreagă familie se aduna la sfârșitul zilei. 
Camerele se deschid amplu către spaţiul flexibil - prispa, 
prin uşi din lemn vopsit albastru, întocmai precum 
obloanele vechilor caselor; odată deschise complet, 
acestea ajung să dea o nouă fațadă casei, o faţadă cu 
accente albastre pe un perete cu tencuială albă... amintind 
de vechile case.

The structure of the house is based primarily on the 
perimeter of double wooden posts placed around the 
row of rooms. This exoskeleton makes possible, in time, 
any subsequent modification of the house plan, the walls 
being dismantled and rebuilt or even repositioned. This 
flexibility is an important lesson I learned by researching 
traditional local architecture.

The house itself consists of a row of rooms: 3 bedrooms, 
2 bathrooms, a living room and a kitchen with a pantry.
The master bedroom has its own bathroom, and the two 
identical bedrooms, intended for children and/or guests, 
have access to a shared bathroom. The living-room space 
is generous and its exterior wall is “soft”, “fluid”, bringing 
and holding together the family through its concave 
shape; it is “growing” outwards in order to make room, 
on the inside, for those who enjoy sitting together. This 
form was also chosen in reference to the day-time area of   
the old houses, usually located in the center of the house, 
where the whole family used to gather at the end of the 
day.

The rooms open wide toward the flexible, porch-like 
space, through painted blue wooden doors, just like 
the shutters of the old houses; once opened, those large 
doors give a new facade for the house, a facade with blue 
accents on a white plaster wall... remembering the old 
house-architecture.
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Analiza sitului
Situl este situat în partea de nord a litoralului românesc 
al Mării Negre, în apropierea plajei Corbu, care face parte 
din Grindul  Chituc, o zonă de mare importanţă pentru 
biodiversitate. Corbu se află la 8 kilometri distanță de 
stațiunea Mamaia, în apropiere de plaja Năvodari.

Spațiul de construcție a fost ales pentru a oferi acces atât 
la drumul acarosabil, cât și la drumul pietonal care duce 
până la plajă. Locația a reprezentat un factor important 
pentru proiect, în sensul respectării tradițiilor locale.

Clădirea este situată cu latura scurtă către drumul 
principal. Fiind orientat spre nord, proiectul beneficiază 
de un loc spectaculos. Peisajul cuprinde litoralul și 
iazurile cu stuf, plante și păsări specifice Deltei Dunării.

Povestea
Proiectul este conceput ca o casă de vacanță pentru o 
familie dintr-un oraș aglomerat. Părinții își petrec cea 
mai mare parte a timpului în fața unui birou, fără a reuși 
să se îndepărteze de viața aglomerată a oraşului. Astfel, 
acest proiect a fost conceput pentru a funcționa ca un 
sanctuar pentru membrii familiei și pentru oaspeții lor.

Conceptul
Construcția a fost împărțită în două volume separate. 
Fiecare este independent, cele două fiind despărţite de 
un spațiu acoperit care, în acelaşi timp, uneşte cele două 
părți ale construcției, creând un spațiu comun. Volumul 
mic, pentru oaspeți, a fost conceput pentru a părea cât 
mai „ușor”, aşezat direct pe pământ. În acest fel, se creează 
un contrast între volumul uşor, din lemn, și cel înconjurat 

Site analysis
The site is located in the northern part of the Romanian 
Black Sea coast, near Corbu beach, part of Chituc Grind, 
an area of   great importance for the biodiversity. Corbu is 
8 km away from Mamaia resort, near Năvodari beach.

The construction site has been chosen to provide access 
to both the road and the pedestrian road leading to the 
beach. The location was an important key-factor for the 
project, in keeping connection with the local building 
traditions.

The building is located on a short walk from the main 
road. Being north-oriented, the project benefits from a 
spectacular place. The landscape embraces seashores and 
ponds, plants and birds specific to the Danube Delta.

The story
The project is intended as a holiday home for a family 
living in a crowded city. Parents spend most of their 
time in an office without being able to get away from 
the crowded city life. Thus, this project was intended to 
function as a sanctuary for the family members and their 
guests.

The concept
The construction was divided into two separate volumes. 
Each is independent, the two being separated by a 
covered space that, at the same time, unites the two parts 
of the building, creating a common space. The small 
volume, for guests, was designed to look as „light” as 
possible, sitting directly on the ground. In this way, a 
contrast is generated between this light, wooden volume 

The Sanctuary House - stud.arch. Iulia ARMBRUSTER
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Fig. 7. Model study, volume and detail, author arch. stud. Iulia Armbruster . Studiu pe 
machetă, volumetrie și detaliu, autor stud.arh. Iulia Armbruster. 
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de un zid de piatră. Clădirea destinată oaspeților este 
parțial din sticlă pentru a oferi o deschidere amplă către 
pitorescul peisaj din jur.

În contrast, volumul imaginat pentru familie 
funcționează ca un sanctuar, o fortăreață. La parter se 
află camera de zi cu șemineu, sala de mese și bucătăria, 
cu un necesar spațiu de depozitare. Nivelul este deschis 
spre două curţi, una poziţionată către mare, cealaltă la 
capătul opus. Atunci când familia doreşte, fortăreaţa îşi 
deschide porţile mari, din lemn, ale primei curţi; odată 
cu deschiderea acestora camera de zi vede marea.

Cel de-al doilea nivel, din lemn, pare să plutească, 
„agăţat” fiind la partea superioară a „incintei” protectoare 
de fortăreaţă. Etajul conţine cele două dormitoare: 
unul pentru părinți, celălalt pentru copii. Dormitorul 
părinților se deschide larg către o loggia şi mare, în vreme 
ce dormitorul copiilor este organizat şi cu un posibil 
spațiu pentru studiu.

În sensul respectării unei logici constructive locale, 
tradiţionale, am ales utilizarea materialelor locului: 
piatra și lemnul. Abordarea a fost aceea de a conecta 
această propusă inserţie cu arhitectura specifică zonei și 
de a respecta cultura locală, propunând o arhitectură cu 
referinţă tradițională dar modernă în același timp.

and the one surrounded by a stone wall. The guest-house 
is partially glass-built in order to provide a wide opening 
towards the picturesque surroundings.

In contrast, the volume imagined for the family, functions 
as a sanctuary, a fortress. On the ground floor, there is a 
living room with fireplace, a dining room and a kitchen 
with an adjacent storage. The level is open towards two 
courtyards,one towards the see, the other at the opposite 
end of the house. When the family wishes so, the fortress 
opens its large, wooden gates from the first courtyard; 
once the gates opened, the living-room sees the see. 

The second level, built in wood, seems to float, “hanging” 
at the upper part of the fortress’s “enclosure”. This floor 
contains the two bedrooms: one for the parents, the 
other for the children. The parents’ bedroom opens 
wide towards a loggia and the sea, while the children’s 
bedroom is organized with a possible space for study.

In order to respect a local, traditional constructive logic, 
I chose the use the local materials: stone and wood. 
The approach was to connect this proposed insertion 
with the local-specific architecture and so, to respect 
the local culture, by proposing a traditional yet modern 
architecture at the same time.
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Fig. 8. Furnished plans, author arch. stud. Iulia Armbruster . 
Planuri mobilate, autor stud.arh. Iulia Armbruster. 

Fig. 9. Furnished cross-sections, author arch. stud. 
Iulia Armbruster . Secțiuni mobilate, autor stud.arh. Iulia 
Armbruster. 
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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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