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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
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Learning by doing            
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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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Schönberg Live Studio 2021. Retrospective on the masonry 
workshop
Schönberg Live Studio 2021. Retrospectivă asupra atelierului 
de zidărie
Assoc. Prof.Dr. Arch. Liviu GLIGOR
”Ion Mincu” University of  Architecture and Urban Planning, Bucharest
Department of Technical Sciences
Certified specialist of the Romanian Ministry of Culture
Masonry workshop coordinator – Schönberg Live Studio, 16-28 August 2021

The masonry activities included in the summer 
school at Dealu Frumos aimed, on the one hand, 
to diversify and complete the general picture 
of repairs with traditional materials that are 
required for vernacular buildings. On the other 
hand, they represented a useful contribution and 
a demonstrative-experimental alternative with 
regard to the actual ongoing finishing work for 
the adaptation of the concrete annex (p) into a 
multi-functional space destined for the Center for 
Vernacular Architecture Studies at Dealu Frumos 
and for theoretical and practical teaching activities 
of the “Ion Mincu” University of Architecture and 
Urban Planning.

The chosen theme addressed the filling and 
matting with fat lime mortar of an interior 
parament of mixed stone and brick masonry, which 
would be left visible, and of an exterior masonry 
corner (Fig. 01), adjacent to vertical circulation, 
towards the loft of the house. The activity aimed 
to acquaint the participating architecture students 

Lucrările de zidărie programate în cadrul 
atelierelor școlii de vară de la Dealu Frumos 
au intenționat, pe de o parte, să diversifice 
și să întregească generic imaginea 
reparațiilor cu materiale tradiționale, 
necesare la o clădire vernaculară, iar pe 
de altă parte au reprezentat o contribuție 
utilă și o alternativă demonstrativ-
experimentală privind lucrările de finisaje 
propriu-zise aflate în desfășurare, pentru 
amenajarea Anexei de beton (p) ca spațiu 
multifuncțional destinat Centrului pentru 
studii de arhitectură vernaculară – Dealu 
Frumos, respectiv activităților didactice 
teoretice și practice ale Universității de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Tema propusă a abordat plombări și 
rosturi cu mortar de var gras a unui 
parament interior, de zidărie mixtă, din 
piatră și cărămidă, propus a fi păstrat 
aparent în prezent, cât și reconstituirea 
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and trainee architects with traditional masonry materials 
(fat lime, sand, water, yellow earth, manually produced 
solid brick and natural stone), with typical masonry 
tools: (trowel, jointer, ladle, mason’s hammer), with 
mortar formulae and with specific work techniques. It 
also aimed to emphasize the necessity and value of high-
quality manual work.

Last but not least, the preparation of mortar and the 
laying of the stones and bricks as a live exercise, applied to 
a real objective, generated a strong sense of responsibility 
and motivation as they offered the participants the 
opportunity to confront their own limits in relation to 
the manual effort required by the work with masonry 
tools as well as the opportunity to develop performance 
accuracy, tenacity and endurance, all of which are vital in 
manual work.

The participants’ access to all the types of work as well 
as to the small-scale masonry workstation was initially 
ensured by the organisers through controlled rotation. 
As the workshops progressed, participation was 
spontaneously regulated through the participants’ own 
choices of workshop activities. Even if the carpentry 
workshop was possibly more attractive at first, an 
equilibrium was eventually reached. The visibility of the 
evolving repair work of the parament and the finality 
which was progressively displayed determined certain 
participants to continue with the masonry activities 
until the work was completed.

unui colț exterior de zidărie (Fig. 01), adiacent unei 
circulații verticale, spre podul casei. Aplicația a urmărit 
să familiarizeze participanții – studenți la arhitectură și 
arhitecți stagiari – cu materialele de zidărie tradiționale 
(var gras, nisip, apă, pământ galben, cărămidă plină 
produsă manual și piatră naturală), cu uneltele specifice 
zidarului (mistrie clasică, mistrie de rost, cancioc, ciocan 
de zidărie), cu rețetele de mortar și cu tehnicile de 
execuție specifice dar și să pună în evidență necesitatea și 
valoarea manoperei de bună calitate.

Nu în ultimul rând, prepararea mortarului, punerea în 
operă a cărămizilor și pietrelor ca exercițiu pe viu asupra 
unui obiectiv real a creat un sentiment consistent de 
responsabilizare și motivare, oferind participanților 
ocazia confruntării cu propriile limite privind 
manualitatea solicitată de lucrul cu uneltele de zidărie și 
cultivarea acurateței execuției, tenacității și anduranței, 
indispensabile unui lucrător cu mâinile.

Inițial, accesibilitatea participanților la toate tipurile de 
lucrări, ca și la punctul de lucru de mică anvergură privind 
operațiile de zidărie, a fost asigurată de organizatori prin 
rotație controlată. Pe parcursul derulării atelierelor, 
participarea s-a reglat spontan, pe baza opțiunilor pentru 
un atelier sau altul. Deși atelierul de zidărie a fost poate 
mai puțin atractiv la început, în comparație cu atelierul de 
dulgherie, lucrurile s-au reașezat pe parcurs. Vizibilitatea 
evoluției reparației paramentului și, totodată, finalitatea 
care se etala progresiv au determinat anumiți participanți 
să continue să lucreze la acest atelier până la încheierea 
lucrărilor.
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Fig. 01. Înainte . . . Foto: Liviu Gligor. 
                Before . . . Photo: Liviu Gligor.
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The female participants’ interest in this type of work 
is worthy of notice as are their patience, accuracy and 
precision in the preparation and manual modelling, with 
the mason’s hammer and with the chisel, of customised 
/ free-shaped pieces of brick to fill in the gaps in the 
masonry (Fig. 02 and 03).

The work as a whole completed a full cycle, from the 
presentation of the tools and materials, the preparation 
of the site, up to the preparation of the mortar and the 
bricklaying. The participants showed interest in the 
completion of all work stages, in their natural succession, 
which gave them additional motivation and also the 
satisfaction of seeing the impactful final result of the 
restored areas (Fig. 04). 

The most important message conveyed to the 
participants may have been to trust the qualities of 
traditional materials as well as their naturalness and 
accessibility, unanimously acknowledged in every direct, 
personal and personalised, experience. 

De remarcat interesul participantelor pentru acest tip de 
lucrări și perseverența, dar mai ales răbdarea, acuratețea 
și precizia lor în a pregăti și modela manual, cu ciocanul 
de zidărie și dalta, piese de cărămidă cu forme speciale, 
spontane, pentru completarea lacunelor zidăriei (Fig. 02 
și 03).

Lucrările propriu-zise au urmărit tot ciclul, pornind 
de la prezentarea uneltelor și materialelor, pregătirea 
frontului de lucru, prepararea mortarului și punerea în 
operă. Participanții au dovedit interes în parcurgerea 
consecventă a tuturor etapelor de lucru, în succesiunea 
lor firească, ceea ce le-a conferit o motivație în plus, 
dar le-a oferit și satisfacția rezultatului final, de efect, a 
zonelor reparate (Fig. 04). 

 
Cele mai importante mesaje transmise participanților 
au fost atât acela al încrederii în calitățile materialelor 
tradiționale, cât și firescul, dar și accesibilitatea, unanim 
recunoscută în orice experiență directă, personală și 
personalizată a punerii lor în operă.
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Fig. 02. . . . Tenacitate . . . Foto: Liviu Gligor. 
                . . .  Tenacity . . . Photo: Liviu Gligor.
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Fig. 03. 
. . . Concentrare . . . 
Foto: Liviu Gligor. 
. . .  Focus . . . 
Photo: Liviu Gligor.

Fig. 04. 
. . . Și după . . . 
Foto: Liviu Gligor. 
. . .  And after. . . 
Photo: Liviu Gligor.
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