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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)



CSAV Journal  2 0 2 1
             9 

                                                Itinerary of a vernacular voyage 2

Landscape                                                                       

                                                               
                                                                             
                           Vineyard                                    

                                                                                 Productio n
                                                                              
                                                                                       

                                                            rural ism                              
            

                                                        
D i g i t a L

              i m m a t e r i a l     a n d     m a t e r i a l HERITAGE
                                                                                                       Le  Corbusier 
intermediary use
                                               

             
  pictorial geographies       Grigorescu         

      
      

    R
itt
er

   
    

    
   

   
  h

 o
 r 

i z
   

 

Hands on
Live Studio

Learning by doing            
Sustainability
Downshifters

Craftsmanship
Authentic building techniques

Heritage restoration & conservation
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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, Second series 
Workshop, inter-workshop and post-workshop
Schönberg Live Studio 2021, seria 2
Workshop, interworkshop și postworkshop 
PhD. Stud. Arch. Nicholas CANTONI
IOSUD, The Faculty of Architecture and Urban Planning 
Technical University of Cluj-Napoca

The workshop organized between 16 and 29 
August 2021 has been an instructive one, of a 
didactic character, open to development and 
continuity over the coming years. It has prompted 
the active participation of architecture students, 
trainee architects and architecture university 
staff from all over the country in the process of 
refreshing and adapting architectural competence 
to the rural Transylvanian environment. This year, 
workshop activities focused on the restoration 
of the traditional structures of the vernacular 
constructions of the Transylvanian Saxon rural 
household. 

The field and object of activity were the 
restoration and conservation of a barn and the  
volumetric completion of the masonry of building 
components belonging to a traditional Saxon 
household from the village of  Dealu Frumos 
(in German Schönberg) in the county of Sibiu. 
The work was made possible by the striving and 
effort of two series of architecture students and 
trainee architects, coordinated by the German-
origin master carpenter Sebastian Bethge and by 

Atelierul organizat în perioada 16-29 
august, 2021 este și rămâne un workshop 
instructiv cu caracter didactic, deschis 
către dezvoltare și continuitate pentru anii 
următori. El a generat participarea activă a 
studenților arhitecți, a arhitecților stagiari 
și a profesorilor arhitecți din toată țara în 
acțiunea de revigorare și adaptare a meseriei 
de arhitect în mediul rural transilvănean. 
În acest an, activitățile workshop-ului 
s-au concentrat pe restaurarea structurilor 
tradiționale ale construcțiilor vernaculare 
ale gospodăriei satului săsesc.

Domeniul și obiectul activității 
acestui atelier a constat în restaurarea 
și conservarea unei șuri și completarea 
volumetrică a zidăriei unor corpuri de 
clădire aparținând unei gospodării săsești 
tradiționale din satul Dealu Frumos (în 
germană Schönberg), județul Sibiu. Acest 
lucru a fost posibil prin truda și efortul a 
două serii de studenți arhitecți și arhitecți 
stagiari coordonați de meșterul tâmplar și 
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the architect Liviu Gligor, Associate Professor at the 
“Ion Mincu” University of Architecture and Urban 
Planning (UAUIM), the “Architectural Conservation 
and Restoration” program in Sibiu. As a participant 
in the second series of this workshop, which placed 
the restoration of the Transylvanian vernacular at the 
center of work and of discussion, I can assert that team 
work and the discussions and debates with the students, 
architects and craftsmen involved in the workshop  have 
contributed to a change in my horizon of practice as 
an architect. Seeing the work through the eyes of the 
craftsmen and from the perspective of the actual building 
of a barn has taught all the participants in the live studio 
to appreciate the striving and the quality of the work of 
local traditional craftsmen, regardless of whether they 
are carpenters, joiners or masons. All of these crafts are 
sadly on the verge of extinction. 

Our immersion as trainee architects and architecture 
students into the rural environment, so close to nature, 
with a view to accomplishing and restoring buildings 
which provided the basis for living in the first type of 
human settlement, i.e. the traditional village, mankind’s 
primal architecture, the vernacular is today a true 
privilege. The contemporary mode of building is mainly 
oriented toward highly technological and prefabricated 
design with unecological materials such as concrete, 
cement, plastics etc., with claims of zero-energy building 
efficiency - ZEB. Nowadays, traditional building 
represents an escape from these norms, from the towns 
with their polluting factories and means of transport as 
well as from with their high and crowded social housing 
units.

dulgher de origine germană Sebastian Bethge și de către 
conf. dr. arh. Liviu Gligor, profesor al Universității de 
Arhitectură din București, secția Conservare-Restaurare 
de Arhitectură Sibiu. Ca participant al seriei a doua a 
acestui atelier, care a pus în centrul muncii și al discuțiilor 
restaurarea vernacularului din Transilvania, pot afirma că 
lucrul în echipă, discuțiile și confruntările de idei pe care 
le-am avut cu studenții, arhitecții și meșterii implicați în 
acest workshop au contribuit la schimbarea orizontului 
practicii în drumul meu profesional de arhitect. Cred că, 
prin ochii meșterului și a execuției constructive a acestei 
șuri, toți cei care am participat în cadrul acestui atelier 
de tip live studio am învățat să apreciem truda și calitatea 
activității meșterilor tradiționali locali, fie ei tâmplari, 
dulgheri sau zidari, aflați astăzi, din păcate, pe cale de 
dispariție.

Această propulsare a noastră, a arhitecților stagiari 
și a studenților arhitecți, înapoi în mediul rural, 
atât de aproape de natură, în vederea executării și a 
restaurării construcțiilor, care au stat la baza viețuirii 
în primul tip de așezare a omului, satul tradițional, 
această  „primă arhitectură” a omenirii, cea numită 
vernaculară, constituie azi un adevărat privilegiu. 
Modul contemporan de a construi este orientat cu 
precădere către proiectarea tehnologizată și prefabricată 
cu materiale neecologice precum betonul, cimentul, 
materialele plastice etc. cu pretenții de eficientizare ZEB 
(Zero Energy Building). Astăzi, construcția tradițională 
de la sat constituie o evadare din aceste normative, din 
orașele asaltate de poluarea fabricilor și a mijloacelor de 
transport, precum și de construcțiile înalte și înghesuite 
ale locuințelor sociale.
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Fig. 01 - 02. Vedere generală a satului Dealu-Frumos din spatele șurilor gospodăriilor și Peisajul șurilor 
din satul Dealu-Frumos. Foto: Nicholas Cantoni. General view of Dealu Frumos village from behind the 
household barn & The barns landscape of Dealu Frumos village. Photo: Nicholas Cantoni. 
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The opportunity provided by the live studio in Dealu 
Frumos consisted, i.a., in the first-hand knowledge 
of the traditional Transylvanian Saxon village, by 
means of the material vernacular (the fortified Saxon 
church, the Saxon households and the traditionally 
constructed rural tissue) as well as of the immaterial 
village (customs, traditions, the collective memory of 
the place). Thanks to the lectures organized on each 
day of the workshop in the austere interior of the 
fortified evangelical church of Dealu Frumos village, 
I met and re-encountered personalities who deal with 
the restoration of the material heritage of traditional 
Transylvanian villages and towns (the master carpenter 
and joiner Sebastian Bethge, established architects such 
as Liviu Gligor, Ștefan Bâlici, Cristina Constantin) as 
well as personalities who deal with the restoration of 
immaterial heritage (the historians and museum curators 
Martin Rill, Diana Pîrvu and Cosmin Ignat). This multi- 
and transdisciplinary involvement facilitated a deeper 
understanding of the causes and environmental effects 
of the manner and techniques of building specific to the 
Saxon village.

The connections and the friendships formed between 
the architecture students, trainee architects and the 
coordinators of the teaching activities also constituted 
an unique experience, bearing in mind that people from 
all regions of the country and from the most important 
universities and faculties of architecture were brought 
together (UAUIM, the UAUIM “Architectural 
Conservation and Restoration” program in Sibiu, 
The Faculty of Architecture and Urban Planning 
of the Technical University of Cluj-Napoca; the 
“G.M. Cantacuzino” Faculty of Architecture of the 
“Gheorghe Asachi” Technical University of Iași and the 
Architecture and City Planning Faculty at Politehnica 
University of Timișoara). 

Șansa oferită de acest live studio din Dealu Frumos a 
fost, printre altele, și cunoașterea directă atât a satului 
tradițional săsesc, prin intermediul vernacularului 
material (biserica fortificată săsească, gospodăriile săsești 
și țesutul construit tradițional), cât și a satului imaterial 
(obiceiurile, tradițiile, memoria colectivă a locului). Prin 
intermediul conferințelor și prelegerilor organizate în 
fiecare zi în cadrul workshop-ului în interiorul auster al 
bisericii fortificate evanghelice a satului Dealu Frumos, 
am cunoscut și reîntâlnit personalități care se ocupă atât 
de restaurarea contemporană a patrimoniului material 
al satelor și al orașelor tradiționale din Transilvania 
(meșterul tâmplar și dulgher Sebastian Bethge, 
arhitecți consacrați precum: Liviu Gligor, Ștefan Bâlici, 
Cristina Constantin), cât și personalități care se ocupă 
de restaurarea patrimoniului imaterial (istoricii și 
muzeografii: Martin Rill, Diana Pîrvu și Cosmin Ignat). 
Această implicare multi și transdisciplinară a ajutat la 
înțelegerea mai profundă a cauzelor și efectelor asupra 
mediului a modului și a tehnicilor de a construi specifice 
satului săsesc.

Legăturile și prieteniile formate și conturate aici între 
studenții arhitecți, arhitecții stagiari și îndrumătorii 
activităților au constituit, de asemenea, o experiență 
unică, având în vedere faptul că a conectat persoane 
din toate zonele țării, formate în cele mai importante 
universități și facultăți de arhitectură din România 
(Universitatea de Arhitectură din București, Facultatea 
de Arhitectură, secțiile Arhitectură București și 
Conservare-Restaurare de arhitectură Sibiu; Facultatea 
de Arhitectură din Cluj; Facultatea de Arhitectură din 
Iași și Facultatea de Arhitectură din Timișoara). 
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Fig. 03 - 05. Șura Schonberg Live Studio, meșterul Sebastian Bethge și studenți arhitecți și stagiari lucrând. 
                        The Schonberg Live Studio barn, the master carpenter - Sebastian Bethge & student architects working. 
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With respect to teamwork and the kindling of friendships 
between people from different cultural zones, I fondly 
remember the fourth day, when all the students and 
trainee architects perched on the new oak beams, elbow 
to elbow, shoulder to shoulder, soul to soul, to notch the 
wood for the joining of the new pieces of the barn wall 
plate. To mark our brotherhood in the art of joinery, 
we even invented a motto, a symbolic sentence to bind 
us together: “The wall plate unites us!” We should 
therefore keep faith that the wall plate of friendship and 
commitment to work and perseverance set up by the 
architecture students and trainee architects will hold 
against pressure  and the challenges of the subsequent 
editions of this workshop.

The discussions between all the architecture students 
and trainee architects have contributed to the formation 
of a more closely knit network of current and future 
specialists, which will undoubtedly shape future teams 
and collaborations in the field of restoration and 
protection of the Romanian vernacular heritage. The 
coherent development of the activities and the solidarity 
between the students, architects, professors and guests 
who participated in the workshop were due  to the 
efforts of the coordinators of the event: arch. Ioana 
Zacharias Vultur (CSAV coordinator), museum curator 
Claudia Popescu (cultural project coordinator) and 
Alina Chiciudean (partenerships coordinator). 

This workshop was not merely an event confined to a 
summer session. The experience and the connections 
created here led to the architecture students and 
trainee architects’ wish for subsequent editions of the 
workshop. Some of the students who participated in 
the first edition took the initiative of creating different 
non-governmental organizations that would support 
the restoration projects of Transylvanian vernacular 
architecture while the participants to the second edition 
wished to become permanent members of the workshop 

În acest sens, al lucrului în echipă și al formării unor 
adevărate prietenii între oameni din zone culturale 
diferite, îmi amintesc cu drag de scena zilei a patra, 
când toți studenții și arhitecții stagiari stăteau așezați 
pe grinzile noi din stejar, cot la cot, umăr lângă 
umăr, suflet lângă suflet, pentru a cherta cu pasiune 
îmbinările noilor piese ale cosoroabelor șurii. Pentru a 
arătă înfrățirea noastră în arta dulgheriei, am inventat 
chiar o deviză, o propoziție simbolică pentru toți care 
eram acolo împreună: „Cosoroaba ne unește!” Să fim, 
deci, încrezători că această „cosoroabă” a prieteniei și 
a dedicării în muncă și perseverență a studenților și 
stagiarilor arhitecți va rezista solicitărilor și încărcărilor 
generate de provocările edițiilor următoare ale acestui 
workshop!

Discuțiile dintre toți acești studenți și arhitecți stagiari 
au contribuit la formarea unei rețele mai strânse a 
comunității actualilor și viitorilor specialiști, care, 
cred cu tărie, că va contura mai târziu viitoare echipe 
și colaborări în domeniul restaurării și protecției 
patrimoniului vernacular din România. Înlănțuirea 
coerentă a activităților desfășurate, dar și coeziunea 
creată între studenții, arhitecții, profesorii și invitații care 
au participat în cadrul acestui workshop au fost datorate 
eforturilor coordonatorilor care au organizat acest 
eveniment: arh. Ioana Zacharias Vultur (coordonator 
CSAV), muzeograful Claudia Popescu (coordonator al 
proiectului cultural) și Alina Chiciudean (coordonator 
parteneriate). 

Acest workshop nu a fost doar un eveniment cu finalitate 
în cadrul acestei sesiuni de vară. Experiența și legăturile 
cumulate aici au dus și la deziderate ale studenților și 
arhitecților stagiari în sensul concretizărilor viitoare ale 
acestui workshop. Unii studenți din prima serie au avut 
inițiativa de a crea diferite organizații nonguvernamentale 
care să sprijine proiectele de restaurare ale arhitecturii 
vernaculare din Transilvania, în timp ce participanții 
din seria a doua au dorit să devină membrii permanenți 
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Fig. 06. Șura Fotografie de grup, seria II, Schonberg Live Studio. Foto: Echipa Schonberg Live Studio
                The Schonberg Live Studio 2nd series group photo. Photo: The Schonberg Live Studio team.
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and to train others in the rehabilitation and restoration 
of vernacular architecture. After all, the objective of the 
workshop organizers was also to train additional people 
who would in their turn teach future generations of 
professionals. The discovery and understanding of the 
crafts of joinery, carpentry and traditional masory in 
this first workshop at Dealu Frumos will undoubtedly 
determine the expansion, over the coming years, of the 
workshops destined to other crafts such as roof tiling, 
forging, stone carving etc. From this perspective, the 
collaboration with the Monumentum Association 
and with the Villa Abatis Cultural Association on the 
third and fourth day of the workshop was of interest 
for the expansion of the activity field of the workshop. 
The exchange of experience between the “carpenters” 
of Schönberg Live Studio 2021 and the “masons” 
of the Monumentum Association represented a 
unique instance in the exchange history of Romanian 
restoration workshops. It is to be hoped that subsequent 
editions of the workshop will have a beneficial effect on 
the revitalization of culture and of village life in Dealu 
Frumos, in the county of Sibiu.

My participation in the workshop represents a stage 
in my professional training that  began with the 
“Conservation and Restoration” program at UAUIM 
Sibiu and continued in Bucharest, Rouen (France), Cluj-
Napoca and Târgu Mureș. It is a return to the origins 
of my choice to become a restoration architect before 
the contemporary architecture one and it also renews 
my connection to the world of the Transylvanian Saxon 
village, which I first encountered seven years ago as a 
student and which I now re-discover as a trainee architect. 
This renewed connection was made by restoring the 
links to the topology of the Transylvanian Saxon village 
and especially through restoring connections with the 
people (the anthropos) of the place: the Transylvanian 
villagers and my former teachers from the “Conservation 
and Restoration” program, who are today my mentors 
and colleagues.

ai acestui workshop în seriile viitoare și să formeze alți 
oameni în această direcție a educării în ceea ce privește 
reabilitarea și restaurarea arhitecturii vernaculare. Până 
la urmă, obiectivul organizatorilor acestui workshop a 
fost și acela de a forma alți oameni, care la rândul lor vor 
forma viitoare generații de profesioniști. Cunoașterea 
și înțelegerea meșteșugului tâmplăriei, a dulgheriei și 
a zidăriei tradiționale în acest prim workshop de la 
Dealu Frumos va determina, cu siguranță, extinderea 
în viitorii ani către workshop-uri destinate practicării 
altor meșteșuguri din alte domenii precum: țiglăria, 
fierăria, sculptura în piatră etc. În acest sens, colaborarea 
cu Asociația Monumentum și Asociația Culturală Villa 
Abatis din cea de a treia și a patra zi din cadrul workshop-
ului au fost interesante pentru lărgirea domeniului 
de activitate a acestui atelier. Schimbul de experiență 
dintre „dulgherii” din cadrul Schönberg Live Studio 
2021 și „zidarii” Asociației Monumentum a însemnat o 
experiență unică în istoria interchange-urilor din cadrul 
workshop-urilor de restaurare din România. Să sperăm 
că în edițiile următoare ale atelierului nostru această 
extindere a domeniilor de activitate va avea un efect 
pozitiv în ceea ce privește revitalizarea culturii și a vieții 
satului Dealu Frumos din județul Sibiu.

Pentru mine personal, acest workshop a însemnat, după 
o călătorie de formare profesională începută la Facultatea 
de Arhitectură, secția Conservare-Restaurare din Sibiu 
și apoi continuată la București, Rouen (Franța), Cluj-
Napoca și Târgu Mureș, o reîntoarcere la originile (o 
reconfirmare a alegerii) alegerii meseriei de arhitect 
restaurator înaintea celei de arhitect contemporan, dar și 
o reconectare la lumea satului săsesc din Transilvania pe 
care l-am cunoscut acum șapte ani, într-o primă instanță 
ca student, iar acum ca arhitect practicant. Această 
reconectare s-a făcut atât prin reluarea legăturilor 
cu topologia satului săsesc din Transilvania, cât mai 
ales prin reluarea legăturilor cu oamenii (antroposul) 
locului - sătenii transilvăneni și foștii mei profesori de la 
Facultatea de Arhitectură, secția Conservare-Restaurare 
Sibiu, care devin pentru mine, astăzi, mentori și colegi 
de breaslă.



CSAV Journal  2 0 2 1     
  200


