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“Learn by doing” Anonymous proverb

“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” (Aristotle, the Nichomachean Ethics)

”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Confucius)

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve  me and I learn.” (Benjamin Franklin)
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Schönberg Live Studio 2021*

* Școala de vară „Schönberg live-studio 2021” este un proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură și de Fundația Prințul de Wales.

* The „Schönberg live-studio 2021” Summer-school is a project supported by the Romanian Order of Architects through the Duty Stamp and by the Prince of Wales 
Foundation. 
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Schönberg Live Studio: a summer school with a lasting impact
Schönberg Live Studio sau ... mai mult decât o școală de vară 
la „perfectul simplu” ...

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

The most recent attempts to animate The 
Green House (Romanian: Casa Verde) from 
Dealu Frumos village – in  Transylvanian Saxon 
toponymy Schönberg – have found de facto support 
in an essential event, a long-desired moment of 
building: the beginning of the rehabilitation of 
concrete annex C, the improper but official title of 
the former stables of the Saxon household on Main 
Street no. 111 and a soon indispensable component 
of  the Center for Vernacular Architecture Studies 
belonging to the “Ion Mincu” University of 
Arhitecture and Urban Planning (UAUIM).

One of the clauses of the sponsorship contract, on 
the basis of which this desideratum with venerable 
antecedents is being carried out, is the involvement 
of architecture students in the planned 
redevelopment works. The idea was born as a 
question: “What if we spent a week of university 
activities with architecture students enrolled 
in the UAUIM Sibiu three-year “Architectural 
Conservation and Restoration” program at The 

Tentativele cele mai recente de a anima 
Casa Verde din satul Dealu Frumos – în 
toponimia săsească Schönberg – și-au 
găsit susținerea de facto într-un eveniment 
esențial, un moment de prea mult timp 
dorit, al edificării: debutul șantierului 
de reabilitare a anexei din beton C – 
titulatura improprie, dar oficială a fostelor 
grajduri ale gospodăriei săsești de pe strada 
Principală, nr.111 – componentă pe cale 
să devină indispensabilă Centrului pentru 
Studii de Arhitectură Vernaculară al 
Universității de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”.

Una dintre clauzele contractului de 
sponsorizare, pe baza căruia se înfăptuiește 
în prezent acest deziderat cu antecedente 
venerabile, este implicarea studenților 
arhitecți la lucrările de reamenajare 
preconizate. Așa s-a născut ideea exprimată 
în interogația: „Ce ar fi dacă am petrece 
o săptămână de activități universitare cu 
studenții arhitecți ai ciclului de studii de 
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Green House, while also benefiting from access to the 
ensemble of the fortified evangelical church in Dealu 
Frumos”?

The spontaneous answer was transposed into a 
didactic exercise during the semester, between 19 and 
21 May 2021, with the second-year students of the 
“Architectural Conservation and Restoration” program, 
as a pilot study into/as an exploration of the meaning, 
feasibility and finality of a larger scale project. Then 
all of us, students and teaching staff, from different 
disciplines of study within the vast and specific biotope 
of the architectural profession, began to explore other 
modalities of learning. More specifically, the workshop 
activity approached the live reading and reinterpretation 
of Saxon household spaces from the perspective of their 
use for teaching activities. In correlation with the Design 
Workshop, practical work was integrated in the syllabus 
of the Materials and construction procedures discipline. 
The students approached masonry work with traditional 
materials, in one of the rooms under construction, and 
they anticipated a version of the finished form of the 
interior walls. 

The analysis of the issues connected with a summer 
school teaching activity, imagined and then materialized 
in the components of the building of a specific 
traditional Saxon household, respectively the house, 
the stables and the two barns on Main Street no.111, 
was integrated into term-time teaching activities. The 
students made contact, in situ, with the details of the 
structures of the two constructions. Benefiting from 
a 3D survey, the second-year students of the UAUIM 
Sibiu “Architectural  Conservation and Restoration” 
program built, until the end of the semester, the models 
of the two barns, at a scale of 1:20 (fig. 1). The exercise, 

licență 3 ani, specializarea  Conservare și Restaurare de 
Arhitectură din Sibiu, la Casa Verde, beneficiind și de 
accesul în Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din 
Dealu Frumos”?

Răspunsul spontan a fost transpus într-un exercițiu 
didactic de semestru, în perioada 19-21 mai 2021, 
cu studenții anului II, Facultatea de Arhitectură, 
specializarea  Conservare și Restaurare de Arhitectură 
din Sibiu, constituind o tatonare a sensului, fezabilității 
și finalității unui eventual demers mai amplu. Atunci, am 
început să explorăm cu toții, participanți studenți și cadre 
didactice de la discipline diferite de studiu, în biotopul 
vast și specific profesiunii de arhitect, alte versiuni ale 
învățării. Mai concret, activitatea de atelier a abordat 
lecturarea și reinterpretarea pe viu a spațiilor gospodăriei 
săsești din perspectiva utilizării acestora pentru activități 
didactice. În corelare cu Atelierul de proiectare, s-a 
desfășurat o lucrare practică la disciplina „Materiale și 
procedee constructive”, prin care studenții participanți au 
abordat lucrări de zidărie cu materiale tradiționale într-
una dintre încăperile aflate în construcție, anticipând o 
versiune a formei finite a pereților interiori.

Amorsarea problematicii unei activități didactice de 
tip școală de vară, imaginată și apoi concretizată pe 
componentele edificatului unei anumite gospodării 
tradiționale săsești, respectiv locuința, grajdurile și cele 
două șuri ale imobilului de pe strada Principală, nr.111, 
a fost integrată activităților didactice. Studenții au luat 
contact, in situ, cu detaliile constructive ale (ar putea fi 
eliminat termenul, daca nu este afectata transmitearea 
ideii, pentru a se evita repetiția) structurilor celor 
două construcții. Beneficiind și de un releveu 3D, 
studenții anului II, Facultatea de Arhitectură, 
specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură din 
Sibiu au construit până al finalul semestrului machetele 
celor două șuri, la scara 1:20 (fig. 1). Exercițiul, parte 
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Fig. 01. Construirea în școală a a machetei șurii scara 1:20. Foto: Liviu Gligor. 
                The barn model building in school at the scale of 1:20. Photo: Liviu Gligor.
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an integral part of the practical work associated with the 
discipline Materials and constructive processes, aimed at 
exploring the structural-constructive forms of this type 
of vernacular construction, made of solid oak and fir 
wood. 

This pioneering enterprise, approached  from a 
multidisciplinary perspective, paved the way for the 
expansion, diversification and nuancing of what in fact, 
the Sibiu School - as we, its followers, call it - reiterates 
didactically, in its creative orientation, aiming at the 
practical paradigm of the profession of architect. 

At the same time, the intention to organize, in the same 
spirit, a more in-depth study, in the form of the summer 
school, flourished. “No sooner said than done” is the 
most condensed phrase for what happened at The Green 
House between August 16 and August 29, 2021. The 
summer continuation of what had started during the 
second semester of the academic year 2020-2021 was 
the synergistic effect of several nuclei of concerns, the 
product of an efficient multidisciplinary and institutional 
cooperation.

The essence of this complex university education 
sequence can be authentically articulated through a 
string of keywords like enthusiasm, mobilization, focus, 
cooperation, motivation, fraternity, inventiveness, search, 
revelation ... and finally, paraphrasing the statements 
of the participants at the end of the stage: professional 
formation and personal transformation. Thus reopens the 
perpetually explored, yet this time fresher and artless, 
path toward the ultimate goal of learning (fig. 2).

integrantă a lucrărilor practice asociate disciplinei 
Materiale și procedee constructive, a vizat explorarea 
formelor structural-constructive ale acestui tip de 
construcție vernaculară din lemn masiv de stejar și brad.

Această întreprindere de pionierat, abordată 
multidisciplinar, a deschis calea spre a extinde, diversifica 
și nuanța ceea ce, de fapt, „Școala de la Sibiu” – așa cum 
o numim noi, cei ai școlii – reiterează didactic, orientat 
în mod creativ, țintind spre paradigma practică a 
profesiunii de arhitect.

Simultan a înflorit intenția de a organiza, în același 
spirit, acțiunea mai amplă, sub forma școlii de vară. 
„Zis și făcut” este sintagma cea mai condensată pentru 
ceea ce s-a petrecut la Casa Verde în intervalul 16-29 
august, 2021. Continuarea, pe timp de vară, a ceea ce a 
demarat pe parcursul celui de al II-lea semestru al anului 
universitar 2020-2021 a fost efectul sinergic al mai 
multor nuclee de preocupări, produsul unei eficiente 
cooperări multidisciplinare și instituționale.

Esențialul acestei secvențe de educație universitară 
complexă se poate articula autentic printr-un șir de 
cuvinte cheie precum: entuziasm, mobilizare, focalizare, 
cooperare, motivație, fraternitate, inventivitate, căutare, 
revelație ... și până la urmă, parafrazând chiar declarațiile 
participanților la final de etapă: modelare profesională și 
remodelare personală. Se redeschide astfel calea, explorată 
perpetuu, dar de data aceasta mai proaspătă și ingenuă în 
felul ei, spre scopul final al învățării. (fig. 2)
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Fig. 02. Exercițiu teoretic pe teren utilizând macheta șurii. Foto: Liviu Gligor. 
                On site exercise on the barn model. Photo: Liviu Gligor.
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The main practical theme of Schönberg Live Studio was 
the start of the constructive rehabilitation of a barn, 
a constituent part of the household annexes of The 
Green House, through direct intervention, learning by 
doing or, rather, by seeing and doing, using vernacular 
construction techniques and traditional materials. 
The activity was diversified overall, organized into 
three workshops: carpentry, masonry and, against the 
broader background of the study of the refurbishment 
of the entire building, the design of an installation with 
traditional movable heritage objects belonging to the 
household and evincing its authenticity. 

The three workshops organized under the title 
“Schönberg Live Studio” took place in parallel. The 
contribution , by rotation, to all workshops, was 
adjusted spontaneously, with responsibility and 
tenacity, determined by the consistent interest of the 
participants in exploring and experimenting, which led 
them to advance individuallly toward self-knowledge by 
confronting matter and inevitably also their own limits. 

The work on the interior and exterior masonry 
concentrated on areas with degradations specific to the 
walls of the stables and consisted in  the dismantling 
of the dislocated or compromised masonry pieces, the 
cleaning and matting of the masonry joints and the filling 
with pieces of stone or solid brick, as appropriate, made 
with mortar of fat lime, sand and yellow earth, prepared 
on the spot (fig.3 and 4).

This teaching option, in its practical summer version, 
did not exclude theoretical reflection, sine qua non of 
any enterprise and especially of an academic one. The 
lectures, associated with field activities, dedicated to the 

Tema practică princeps a Schönberg Live Studio a fost 
declanșarea reabilitării constructive a unei șuri, parte 
constitutivă a anexelor gospodărești ale Casei Verzi, 
printr-o intervenție directă, de tip learning by doing 
sau mai pe românește, văzând și făcând ceva (concret), 
utilizând tehnici de construcție vernaculare și materiale 
tradiționale. Activitatea, în ansamblul ei, a fost una 
diversificată, organizată pe trei ateliere: dulgherie, zidărie 
și, pe fondul mai amplu al studiului refuncționalizării 
întregului imobil, amenajarea unei instalații cu obiecte 
de patrimoniu tradițional mobil aparținând gospodăriei, 
care să-i etaleze autenticitatea.

Cele trei ateliere organizate sub genericul Schönberg Live 
Studio s-au desfășurat în paralel. Contribuția prin rotație, 
la toate atelierele, s-a reglat spontan, cu responsabilitate 
și tenacitate, determinată de interesul consistent al 
participanților de a explora și experimenta, avansând 
individual către autocunoaștere prin confruntarea cu 
materia și, inevitabil, cu propriile limite.

Lucrările la zidăria interioară, dar și exterioară, 
concentrate în zone cu degradări specifice pereților 
grajdurilor, au constat în demontarea pieselor de zidărie 
dislocate sau compromise, curățarea și matarea rosturilor 
de zidărie și plombări cu piese de piatră sau cărămidă 
plină, după caz, realizate cu mortar de var gras, nisip și 
pământ galben, preparat pe loc.(fig. 3, 4)

Această școală, chiar de vară fiind, nu și-a reprimat 
reflexul demersului teoretic, sine qua non al oricărei 
întreprinderi, în mod absolut celor de tip universitar. 
Prelegerile asociate activităților pe teren, dedicate 
concertat specificităților patrimoniului cultural 
transilvănean săsesc și fenomenului edificării, au adăugat 
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Fig. 03. Var gras, nisip și pământ galben. Foto: Liviu Gligor. 
                Fat lime mortar, sand and yellow earth. Photo: Liviu Gligor.
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specificities of the Transylvanian Saxon cultural heritage 
and to the building phenomenon, added essential 
theoretical and practical elements to this unconventional 
learning environment and fueled the participants’ 
motivation to explore the subject further. 

As with any beginning, the enterprise was simultaneously 
an essential exercise of management and coordination 
on the part of the organizers, meant to give this type 
of didactic activity a sustainable solution, and the 
accomplishment of a concrete purpose: adaptation by 
coherent re-functionalization of the Saxon household in 
its entirety, through and for the didactic process specific 
to the training of architecture students. 

Beyond the start and the completion, with clearly 
meritorious results, of a constructive stage essential 
to the effective rehabilitation of a traditional Saxon 
construction, the first edition of Schönberg Live Studio 
creates a noteworthy opening toward the practical 
professional education of future architects (fig. 5).

Benefiting from the justifiedly enthusiastic support of 
participants and organizers and joining other ventures 
and brand initiatives that have recently appeared in 
the landscape of architecture education in Romania, 
Schönberg Live Studio should become a UAUIM 
trademark in light of the expected frequency of future 
editions.

elemente teoretice și practice esențiale acestui ambient 
neconvențional al învățării și au alimentat motivația 
participanților de a aprofunda, mai departe, pe cont 
propriu.

Ca în orice început, întreprinderea a fost simultan 
un exercițiu esențial de management și coordonare 
din partea organizatorilor, menit să confere acestui 
tip de activitate didactică o soluție sustenabilă, cu o 
anumită finalitate concretă, respectiv adaptarea prin 
refuncționalizare coerentă a gospodăriei săsești în 
integralitatea sa, prin și pentru procesul didactic specific 
instruirii studenților arhitecți.

Dincolo de declanșarea și apoi parcurgerea, cu rezultate 
vădit meritorii, a unei etape constructive esențiale 
parcursului efectiv de reabilitare a unei construcții 
tradiționale săsești, prima ediție a Schönberg Live Studio 
face propria deschidere spre educația profesională 
practică a viitorilor arhitecți. (fig. 5)

Beneficiind de o justificat-entuziastă susținere a 
participanților și organizatorilor deopotrivă, alăturându-
se altor căutări și inițiative de marcă apărute recent în 
peisajul educației de arhitectură din România, Schönberg 
Live Studio trebuie și are șanse să devină, în ritmul 
edițiilor preconizate pentru anii următori, o marcă 
înregistrată a U.A.U.I.M. 
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Fig. 04. Intervenție la paramentul de zidărie interioară a fosetlor grajdurilor . Foto: Liviu Gligor. 
                Intervention to the interior masonry wall of the former stables. Photo: Liviu Gligor.
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Fig. 05. Final entuziast de etapă. Foto: Liviu Gligor. 
                Enthusiastic milestone ending. Photo: Liviu Gligor.



CSAV Journal  2 0 2 1     
  200


