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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
Live Studio

Learning by doing            
Sustainability
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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Sebastian și Anna BETHGE

Portret foto / Photo portrait by: Magdalena Menzinger
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Interview with Sebastian and Anna BETHGE: Schönberg 
Live Studio 2021 and the visit to the Fortified Church of Apold
Interviu cu Sebastian și Anna BETHGE: Schönberg Live 
Studio 2021 și vizita la Biserica Fortificată din Apold 

                                                                                                     
Interview by Ioana ZACHARIAS VULTUR, Assist. Prof. Dr. Arch., Coord. of CSAV Journal 
18th of August 2021, Apold, Mureș County
email: casapold@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/casapold/

Sebastian BETHGE is a carpenter by profession 
and a student on the master’s program “Strategies 
for European Cultural Heritage at the European 
University Viadrina Frankfurt (Oder). Born in 
1975 in Berlin, Germany, he started to travel in 
1996 to Eastern European countries like Russia, 
Poland, Ukraine, Bulgaria and Romania pursuing 
his interest in traditional crafts techniques and 
vernacular architecture. In 2003, he moved to 
Apold, Mureș county and started the initiative 
to preserve the Fortified Church of Apold while 
working as a craftsman in his own company and as 
a freelancer for cultural heritage projects. 

Since then, Sebastian BETHGE has been the 
castle keeper (“Burghüter”) of the Apold Fortified 
Church and  has led different restoration projects. 
In 2011, Sebastian BETHGE became the president 
of CasApold Association. During the 15 years 
of the restoration process he organized seminars, 
summer schools and workshops of traditional 
crafts and architecture following courses (for.e.g. 
Traditional Construction Crafts: Masonry, 2018). 
His main research interests  are traditional crafts 

Sebastian BETHGE este tâmplar de 
profesie și, în prezent, student la programul 
de master „Strategii pentru Patrimoniul 
Cultural European” la Universitatea 
Europeană Viadrina Frankfurt (Oder). 
Născut în 1975 la Berlin, Germania, a 
început să călătorească în 1996 în țări est-
europene precum Rusia, Polonia, Ucraina, 
Bulgaria și România, concentrându-
se asupra tehnicilor meșteșugurilor 
tradiționale și arhitecturii vernaculare. În 
2003, s-a mutat în Apold, județul Mureș, 
și a demarat acțiunea de conservare în 
condiții optime a Bisericii Fortificate din 
Apold, în timp ce lucra ca meșteșugar în 
propria companie și ca liber profesionist 
pentru proiecte de patrimoniu cultural.

De atunci, Sebastian BETHGE este 
administratorul cetății („Burghüter”) 
Bisericii Fortificate din Apold și a condus 
diferite proiecte de restaurare. În 2011, 
Sebastian BETHGE a devenit președintele 
Asociației CasApold. Pe parcursul celor 15 
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techniques and Transylvanian Saxon fortified churches. 
Since 2015, he has served as an expert in monument 
conservation for the Fortified Churches Foundation. 

Anna BETHGE is an ethnographer and cultural 
anthropologist. Born in 1979 in Pila, Poland, she 
completed her studies at the University of Poznan, the 
Institute of Anthropology and Ethnology. She works at 
the town museum of Pila where she has set up different 
ethnographical exhibitions. She moved to Apold in 
2006 and founded the CasApold Associaton in 2008. 
By means of the Association she develops, organizes and 
designs cultural and educational events at the Fortified 
Church of Apold and other initiatives at other places. 
Her fields of interest are traditional handicrafts and 
events and interior design.

In 2020, drawing on the experience of 15 years of 
maintenance and restoration work, Sebastian and Anna 
BETHGE developed a holistic and contextual adaptive 
re-use concept for the Fortified Church and the old Parish 
house of Apold, in collaboration with the  landscape 
architect Victoria Luft and the architecture bureau of 
Tudor Pavelescu. The plan is to build up the APOLD 
HERITAGE CENTER, which will unite, combine 
and link traditional crafts, architecture, design and 
landscaping in an educational and cultural workspace. 
Workshops, summer schools and seminars within 
the framework and spaces of APOLD HERITAGE 
CRAFTS and APOLD HERITAGE LAB should take 
place regularly over the next years. 

ani de activități de restaurare, a organizat seminare, școli 
de vară și ateliere de meșteșuguri și arhitectură tradițională 
(de ex. Meșteșugurile tradiționale de construcție: zidăria, 
2018). Principalele sale interese de cercetare și specializări 
sunt tehnicile meșteșugurilor tradiționale și bisericile 
fortificate săsești din Transilvania. Din 2015, a lucrat ca 
expert în conservarea monumentelor pentru Fundația 
Bisericilor Fortificate.

Anna BETHGE este etnograf și antropolog cultural. 
Născută în 1979 la Pila, Polonia, și-a finalizat studiile la 
Universitatea din Poznan, Institutul de Antropologie și 
Etnologie. Lucrează la Muzeul din Pila, unde a organizat 
diferite expoziții etnografice. S-a mutat la Apold în 
2006 și a fondat Asociația CasApold în anul 2008. 
Prin intermediul Asociației, dezvoltă, organizează și 
concepe evenimente culturale și educaționale la Biserica 
Fortificată din Apold și desfășoară variate acțiuni în 
locuri diverse. Domeniile ei de interes sunt meșteșugurile 
tradiționale, evenimentele și designul interior.

În 2020, bazându-se pe o experiență de 15 ani de 
lucrări de întreținere și restaurare, Sebastian și Anna 
BETHGE au dezvoltat un concept de reutilizare holistic 
și adaptativ contextual pentru Biserica Fortificată și 
vechea casă parohială din Apold, în colaborare cu 
arhitectul peisagist Victoria Luft și biroul de arhitectură 
al lui Tudor Pavelescu. Planul este de a construi 
APOLD HERITAGE CENTER, care va uni, va asocia 
și va conecta meșteșugurile tradiționale, arhitectura, 
designul și amenajarea peisajului, într-un spațiu de lucru 
cultural și educativ. Ateliere, școli de vară, seminare în 
cadrul APOLD HERITAGE CRAFTS și APOLD 
HERITAGE LAB ar trebui să aibă loc în mod regulat 
în următorii ani.
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* Interview conducted on the 18th of August 2021, on 
the third day of the first week of Schönberg Live Studio 
2021 summer school at Dealu Frumos, Sibiu County, 
(Schönberg).  

Interview: 
Dear Sebastian & Anna, thank you for hosting us at the 
Fortified Church of Apold and for agreeing to have this 
short interview. Your presence and involvement in our 
first “live studio concept”, ‘hands on” and “learning by 
doing” summer school has been very much appreciated 
by all the participants and guests. You have both brought 
a special colour and touch to our event. 

Your entire family is involved in developing this place 
and each of you has a key role. 

01. First of all, why did you two choose Apold out 
of all the Saxon villages with fortified churches in 
Transylvania? What makes it distinct in terms of 
architecture and community?

Sebastian: Honestly, I chose at first the place, not the 
village but the fortified church. The church is special to 
me. On the one hand it is a typical Saxon fortified church, 
but, like others, with strong local craft and architecture 
notes. On the other hand, it is unusually huge, with ten 
buildings, ring walls and a quiet big churchyard. It gives 
a special atmosphere when you are strolling through 
the buildings. What else made me choose Apold? I was 
young, alone and a bit crazy and I wanted to live in the 
medieval tower, which I did for a few years. I wasn’t 
thinking far ahead into the future. That doesn’t mean 
that I could have imagined staying much longer. It was a 

* Interviu realizat de Ioana ZACHARIAS VULTUR, 
coordonatorul științific în data de 18 august 2021, în 
a treia zi a primei săptămâni a școlii de vară Schönberg 
Live Studio, 2021, la Dealu Frumos (Schönberg), județul 
Sibiu. 

Interviu:
Dragi Sebastian și Anna, vă mulțumim că ne-ați găzduit 
la Biserica Fortificată din Apold și pentru că ați fost 
de acord să ne acordați acest scurt interviu. Prezența 
și implicarea voastră în primele programe ale școlii de 
vară, respectiv concept live studio, hands on și learning by 
doing au fost foarte apreciate de către toți participanții 
și invitații. Ați adus amândoi culoare și o notă deosebită 
evenimentului nostru.

Întreaga voastră familie este implicată în dezvoltarea 
acestui loc și fiecare dintre voi are un rol cheie.

01. În primul rând, de ce ați ales Apold dintre toate 
satele săsești cu biserici fortificate din Transilvania? 
Ce îl diferențiază de celelate, în ceea ce privește 
arhitectura și comunitatea?

Sebastian: Sincer, am ales la început locul propriu-zis, 
nu satul, ci biserica fortificată. Biserica este specială 
pentru mine. Pe de o parte, este o biserică fortificată 
tipic săsească, dar cu puternice  urme ale meșteșugurilor 
autohtone și arhitecturii locale. Pe de altă parte, este 
neobișnuit de mare, cu zece corpuri de clădiri, zid de 
incintă și o curte mare și liniștită. Plimbându-ne prin 
clădiri, se simte o atmosferă aparte. Ce altceva m-a făcut 
să aleg Apold? Eram tânăr, singur și puțin nebun și îmi 
doream să locuiesc în turnul medieval, ceea ce am și 
făcut timp de câțiva ani. Nu mă gândeam prea departe 
în viitor. Asta nu înseamnă că mi-aș fi putut imagina să 
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Fig. 01. Școală de vară  la Fundația Kalnoky, 2015. Foto: Mihai Cazan.   
               Summer school at Kalnoky Foundation, 2015. Photo: Mihai Cazan. 
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Fig. 02. Prelegere din timpul școlii de vară de la Fundația Kalnoky, 2015. Foto: Mihai Cazan. 
                Lecture  during the Kalnoky Foundation summer school, 2015. Photo: Mihai Cazan. 
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combination of wanting to start my own heritage saving 
project and of wanting to rest after years of journeys with 
a lot of idealism and dreaming. The Apold Church was 
a good fit. The community didn’t play a big role because 
there is no strong village community. In Apold there 
are many small diverse families, neighbors, ethnicities, 
religious communities. Still, I discover more and more. 

And of course, everything took on a different aspect and 
feeling when later Ania moved to Apold as well. It wasn’t 
anymore just  about walls, roofs and barns, it extended to 
lifestyle and revitalization, to making the place livable. It 
was about settling down, building up your own life and 
business and it was above all about passion. What you 
need indeed is staying power and patience. 

In the context of Apold’s heritage, I would describe its 
architecture as that a “normal” village, a bit forgotten 
at the end of Mureș county.  But these make its charm: 
the wild nature, the forests, grasslands, hills, the still 
very nice local farm houses (unfortunately in danger of 
unreasonable modernization) and the hundreds of years 
old barns.

02. Please describe to us in a few words your vision 
regarding the Fortified Church of Apold and how you 
plan to develop it into a ‘restoration hub’. 

Sebastian: Yes, it’s about restoration and conservation, 
but not only about that. There is a wider aspect, it’s 
about understanding and internalizing traditional 
crafts thinking, the approach and methods toward the 
conservation, design and new creation of buildings. That 

stau mult mai mult. Era o combinație între dorința de 
a începe propriul proiect de salvare a patrimoniului și 
dorința de a mă odihni, după ani de călătorii impregnate 
de idealism și visare. Biserica din Apold era potrivită. 
Comunitatea nu a jucat un rol important, pentru că 
nu există o comunitate sătească puternică. În Apold 
există multe familii diferite, vecini, comunități etnice și 
religioase. Încă descopăr din ce în ce mai multe.

Și, bineînțeles, totul a căpătat o înfățișare și un sentiment 
diferite când, mai târziu, s-a mutat și Anna la Apold. Nu 
mai era vorba doar de pereți, acoperișuri și hambare, ci 
despre un stil de viață și despre revitalizare, pentru a face 
spațiul respectiv locuibil. Era vorba de a te stabili, de a-ți 
construi propria viață și afacere și, mai presus de toate, 
era despre pasiune. Puterea și răbdarea sunt calitățile de 
care ai într-adevăr nevoie.

În ceea ce privește patrimoniul din Apold, aș descrie 
arhitectura sa ca pe aceea a unui sat „normal”, poate uitat 
de lume, situat la periferia județului Mureș. Farmecului 
propriu i se adaugă natura sălbatică, pădurile, pajiștile, 
dealurile, fermele locale încă foarte frumoase (din păcate, 
în pericol de modernizare nechibzuită) și hambarele 
vechi de secole.

02. Vă rugăm să descrieți în câteva cuvinte viziunea 
voastră cu privire la Biserica Fortificată din Apold și 
modul în care intenționați să o transformați într-un 
„centru de restaurare”.

Sebastian: Da, este vorba de restaurare și conservare, dar 
nu numai despre acest lucru. Există un aspect mai larg, 
respectiv  înțelegerea și integrarea gândirii tradiționale 
cu privire la meșteșuguri, abordarea și metodele de 
conservare, proiectarea și noua modalitate de realizare 
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means research followed by concrete projects. Now, at 
the initial phase, we describe it as an educational, working 
and creative space or “campus”, which combines and 
links different themes of traditional crafts and design, 
restoration, architecture and cultural landscape, focused 
on the natural and built heritage we live in already (the 
Southern Transylvanian).

About our vision: A vision is important in looking 
ahead, even if the present time may not look so hopeful. 
I like the picture of a vision including a positive way of 
thinking. First you need hope and before you develop a 
proper strategy and plan, you have to create a vision. Our 
overall vision is to live in a sustainable environment with 
and 21st century habitable cultural heritage. In Southern 
Transylvania a unique landscape has been preserved, 
formed by traditional villages, fortified churches, 
gardens, orchards, fields, grassland and forests. The 
biodiversity is amazing. All of this created a symbiosis 
and served the local community for hundreds of years. 
In our times, more and more people are looking to slow 
down and to have a more natural lifestyle. 

Specifically about our vision of Apold: We would like 
to build an educational nucleus where you can research, 
learn, work and acquire professional experience by 
means of formal and non-formal events about traditional 
crafts, architecture and art and about nature, landscape, 
biodiversity.  A key focus is on the traditional (manual) 
construction craft skills such as carpentry, roofing, 
masonry etc. Especially here there is a huge lack of 
knowledge and understanding about the fact that we 
need to preserve oak-framed hay barns and churches. 

a clădirilor. Acest lucru înseamnă cercetare urmată de 
proiecte concrete. Acum, în faza inițială, îl descriem 
ca fiind un spațiu sau „campus” educațional, de lucru 
și creativ, care combină și unește diferite teme ale 
meșteșugurilor tradiționale și a designului, restaurării, 
arhitecturii și peisajului cultural, axat pe patrimoniul 
natural construit care deja este folosit (Transilvania de 
Sud).

Despre viziunea noastră: O viziune este importantă 
pentru a privi înainte, chiar dacă timpul prezent poate 
să nu pară atât de plin de speranță. Îmi place ideea unei 
viziuni care include un mod pozitiv de a gândi. Mai întâi 
ai nevoie de speranță și, înainte de a dezvolta o strategie 
și un plan adecvate, trebuie să creezi o viziune. Viziunea 
noastră generală este să trăim într-un mediu sustenabil 
cu un patrimoniu cultural locuibil în secolul XXI. În 
sudul Transilvaniei s-a păstrat un peisaj unic, format 
din sate tradiționale, biserici fortificate, grădini, livezi, 
câmpuri, pășuni și păduri. Biodiversitatea este uimitoare. 
Toate acestea au creat o simbioză și au servit comunității 
locale timp de sute de ani. În vremurile noastre, tot mai 
mulți oameni caută să domolească ritmul vieții și să aibă 
un stil de viață mai natural.

În special referitor la viziunea noastră despre Apold, ne-am 
dori să construim un nucleu educațional în care se poate 
cerceta, învăța, lucra și dobândi experiență profesională 
prin intermediul unor evenimente formale și non-formale 
în ceea ce privește meșteșugurile tradiționale, arhitectura 
și arta, natura, peisajul, biodiversitatea. O importanță 
deosebită este atribuită abilităților tradiționale (manuale) de 
construcție, cum ar fi tâmplărie, acoperișuri, zidărie etc. În 
special aici, există o lipsă imensă de cunoștințe și înțelegere 
cu privire la faptul că trebuie să conservăm hambarele pentru 
fân încadrate în lemn de stejar și bisericile.
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A second point is the Fortified Church and Parish House 
of Apold. Here, we would like to create an integral, 
interdisciplinary, participative and sustainable (re-)
use concept for the whole ensemble and to implement 
it step by step. This approach is new for our fortified 
churches and can be used as a model for others. The 
first steps have been made, of course funding, planning 
and infrastructure (accommodation, sanitary facilities) 
are needed for our activities like summer schools and 
workshops. 

03. Dear Anna, tell us a little bit about the brand “Din 
Valea Hârtibaciu, cu drag” and your very tactile art 
creations from textiles:

Anna: The brand “Din Hârtibaciu, cu drag” was created 
by our friends and colleagues from the Hosman Durabil 
Association. It’s simple – it means local products, hand-
made with a lot of passion. And of course, the products 
come from our region around the Hârtibaciu Valley.  
The brand gives the customer the certainty of acquiring 
goods from small producers, made with local materials 
and traditional methods.  In addition, “Din Hârtibaciu, 
cu drag” gives to local producers the opportunity of 
selling their products on open markets, like at the Old 
Mill of Hosman, in the nearby town of Sibiu or at 
brunches in the region. 

About my work, first of all I have to say that I am not 
really a producer or business woman in this creative 
handicraft field. I like to do creative things, like…. It’s 
my passion, a part of my day-to-day life. When I have an 
idea, I like to realize it, without first thinking about the 
time or how much I have to sell. Of course, if I can sell 

Un al doilea punct este Biserica Fortificată și Casa 
Parohială din Apold. Aici, am dori să creăm un concept 
de (re)utilizare integral, interdisciplinar, participativ și 
sustenabil pentru întregul ansamblu și să îl implementăm 
pas cu pas. Această abordare este nouă pentru bisericile 
noastre fortificate și poate fi folosită ca model pentru 
alte proiecte similare. Primii pași au fost făcuți; desigur, 
pentru activitățile noastre, cum ar fi școli de vară și 
workshop-uri, este nevoie de finanțare, planificare și 
infrastructură (cazare, instalații sanitare).

 
03. Dragă Anna, povestește-ne puțin despre marca 
„Din Hârtibaciu, cu drag” și despre creațiile tale de 
artă din material textil, care fac apel la simțul tactil.

Anna: Brandul „Din Hârtibaciu, cu drag” a fost creat 
de prietenii și colegii noștri din cadrul Asociației 
Hosman Durabil. Este simplu – înseamnă produse 
locale, realizate manual cu multă pasiune. Și bineînțeles, 
produsele provin din zona noastră, din apropierea Văii 
Hârtibaciu. Brandul oferă clientului certitudinea că 
achiziționează bunuri de la micii producători, realizate 
cu materiale locale și prin metode traditionale. În plus, 
brandul „Din Hârtibaciu, cu drag” oferă producătorului 
local posibilitatea de a-și vinde produsele pe piața liberă, 
cum ar fi la Moara Veche a lui Hosman, în orașul din 
apropiere, Sibiu, sau la brunch-uri. 

Despre munca mea, în primul rând, trebuie să spun că 
nu sunt chiar producător sau femeie de afaceri în acest 
domeniu creativ de artizanat. Îmi place să fac lucruri 
creative. Este pasiunea mea, o parte din viața mea de zi 
cu zi. Când am o idee, îmi place să o pun în practică, 
fără să mă gândesc în prealabil la timp sau la cât trebuie 
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Fig. 03. Anna Bethge și câteva dintre creațiile sale. Foto: Asociația Hosman Durabil.   
               Anna Bethge and some of her creations. Photo: Hosman Durabil Association. 
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Fig. 04. Sebastian Bethge împreună cu Henry Rumbold, meșter pietrar din Marea Britanie, la Biserica Fortificată de la Bunești, într-un   
               eveniment dedicat arhitecților și angajaților Bisericilor Fortificate. Evenimentul a fost organizat de Fundația Biserici Fortificate și  Fundația
            Prințul Charles. Sebastian Bethge together with Henry Rumbold, stonemasoner from Great Britain, at the Bunești Fortified Church, in an event
            dedicated to architects and employees of the Fortified Churches. The event was organised by the Fortified Church Foundation and Prince Charles
          Foundation. 
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Fig. 05. Sebastian Bethge la Viscri, în gospodăria Prințului Charles, într-un eveniment dedicat arhitecților și angajaților Bisericilor Fortificate. 
Evenimentul a fost organizat de Fundația Biserici Fortificate și Fundația Prințul Charles. Sebastian Bethge Prince Charles household in Viscri, in 
an event dedicated to architects and employees of the Fortified Churches. The event was organised by the Fortified Church Foundation and Prince 
Charles Foundation. 
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it, it’s nice. My creative work also includes the design and 
arrangements of events at the Fortified Church of Apold 
and in the region. 

04. The Schönberg Live Studio 2021 summer 
school as well as your work and plan to develop the 
Fortified Church of Apold are both responding 
to a contemporary need of a practical approach in 
restoration techniques, not only for Architecture 
students and young professionals, but for the 
‘heritage market’ in general. We need specialized 
and skilled craftsmen as well as restorers. How would 
such a training help to guard the authenticity of our 
heritage and its building techniques? 

Sebastian: To preserve directly our built heritage, 
experienced and skilled architects, craftsmen and 
restorers are of course needed. But as you mentioned, 
heritage projects often involve many more people, from 
the owners to the art historians, administration officers, 
cultural scientists or local authorities etc. They often play 
a major part in decision-making.  All these professionals 
need proper training. During or beside their studies and 
education, they require an input of daily work experience, 
a sustainable approach and opportunities to exchange 
knowledge. For example, at university you (normally) 
don’t learn craft skills while in an official masonry school 
you don’t get art-historical knowledge. I often see culture 
experts working in their field, without knowing much 
about the wider context or about connected fields. 

This is where our educational events such as summer 
schools, seminars and workshops start to have an impact 
on professionals. The aim is to see the traditional crafts 
from different perspectives: the natural, the human, 

să vând. Desigur, dacă pot să vând, e bine. Munca mea 
creativă include, de asemenea, proiectarea și organizarea 
evenimentelor la Biserica Fortificată din Apold și în zonă.

04. Școala de vară Schönberg Live Studio 2021, precum și 
munca și planul vostru de dezvoltare a Bisericii Fortificate 
din Apold răspund unei nevoi actuale de abordare 
practică a tehnicilor de restaurare, nu numai pentru 
studenții la Arhitectură și pentru tinerii profesioniști, 
dar și pentru „piața de patrimoniu” în general. Avem 
nevoie de meșteșugari specializați și pricepuți, precum 
și de restauratori. Cum ar ajuta o astfel de instruire 
la protejarea autenticității patrimoniului nostru și a 
tehnicilor sale de construcție?

Sebastian: Pentru a păstra în mod direct patrimoniul 
construit, desigur că este nevoie de arhitecți, meșteri și 
restauratori experimentați și pricepuți. Dar, așa cum ai 
menționat, proiectele de patrimoniu implică adesea mult 
mai mulți oameni, de la proprietari și istorici de artă, la 
personal administrativ, oameni de știință în domeniul 
cultural sau autorități locale etc. Aceștia joacă adesea un 
rol major în luarea deciziilor. Toți acești profesioniști au 
nevoie de o pregătire adecvată. În timpul studiilor sau ca o 
completare la acestea, studenții au nevoie de o experiență 
zilnică de lucru, o abordare pe termen lung și oportunități 
de schimb de cunoștințe. De exemplu, la universitate nu 
înveți practica meșteșugurilor (în mod obișnuit), în timp ce 
într-o școală de zidărie nu primești informații despre istoria 
artei. Văd adesea experți culturali lucrând în domeniul lor, 
fără să știe prea multe despre contextul mai larg sau despre 
domeniile conexe.

Aici, evenimentele noastre educaționale, cum ar fi școlile 
de vară, seminariile și atelierele încep să aibă un impact 
asupra profesioniștilor. Scopul este de a vedea meșteșugurile 
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Fig. 06. Sebastian Bethge la Viscri, în gospodăria Prințului Charles, într-un eveniment dedicat arhitecților și angajaților Bisericilor Fortificate. 
Evenimentul a fost organizat de Fundația Biserici Fortificate și Fundația Prințul Charles. Sebastian Bethge Prince Charles household in Viscri, in 
an event dedicated to architects and employees of the Fortified Churches. The event was organised by the Fortified Church Foundation and Prince 
Charles Foundation. 
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the designed (e.g. roof tiles are not the same, there are 
differences between the hand-made and the industrial;  
timber framing, with local hand proceed replace by 
‘traditional manual procedure?’, outside drying and 
wooden joints differs from fast drying in a chamber and 
iron joints). We want to impart traditional knowledge 
with a wider, contextual view. (In architecture there is 
a name for it: contextualism, which includes into the 
design process the analysis and adoption of vernacular 
and regional architecture and considers natural and 
socio-cultural factors). Traditional crafts and design 
respect already the sustainable, environmentally friendly 
approach, what we see as authenticity. 

05. Please describe for us the apprentice school that 
you want to develop. To whom is it addressed and 
what will it offer to its graduates?

Sebastian: First, we are at the vison- and pre-project 
phase, so I can give a glimpse of our idea.  Beside non-
formal educational formats, we would like to build up and 
offer a formal crafts education, inspired by and based on 
the original form of passing skills to the next generation 
and adapted to our time and location. This means one 
to two years of construction crafts courses (masonry, 
carpentry, plastering, painting and roofing). To build up 
this crafts school we hope to collaborate with a university, 
especially to receive an officially recognized certification. 
The craft school should be set up in the Fortified Church 
of Apold and in the former parish house. Finally, we 
need to restore and modernize the accommodation and 
sanitary facilities. At the moment we are searching for 
funding opportunities while planning the construction. 

tradiționale din perspective diferite: naturalul, umanul, 
designul (spre exemplu, țiglele nu sunt la fel, există diferențe 
între cele lucrate manual și cele industriale; cheresteaua 
realizată prin metoda manuală tradițională, uscarea la 
exterior și rosturile din lemn diferă de uscarea rapidă într-o 
cameră și rosturile de fier). Dorim să transmitem cunoștințe 
tradiționale în baza unei viziuni mai largi, contextuale. 
(În arhitectură există un nume pentru această practică, 
respectiv contextualism, tehnică ce include în procesul de 
proiectare analiza și adoptarea arhitecturii vernaculare 
și regionale și ia în considerare factorii naturali și socio-
culturali). Meșteșugurile tradiționale și designul urmăresc 
deja abordarea durabilă, prietenoasă cu mediul, ceea ce 
considerăm a fi marca autenticității. 

05. Vă rugăm să descrieți școala de ucenici pe care 
doriți să o dezvoltați. Cui se adresează și ce va oferi 
absolvenților săi?

Sebastian: În primul rând, suntem în faza de viziune și 
pre-proiect, așa că pot oferi doar o scurtă privire asupra 
ideii noastre. Pe lângă formatele educaționale non-
formale, ne-am dori să dezvoltăm și să oferim o educație 
meșteșugărească formală, inspirată de și bazată pe forma 
originală de transmitere a practicilor meșteșugărești către 
generația următoare și adaptată timpului și locului în care ne 
aflăm. Aceasta înseamnă unul până la doi ani de cursuri de 
meșteșuguri în domeniul construcțiilor (zidărie, tâmplărie, 
tencuieli, vopsire acoperișuri). Pentru a construi această 
școală de meserii, sperăm să colaborăm cu o universitate, 
îndeosebi pentru a beneficia de o certificare recunoscută 
oficial. Școala de meșteșuguri ar trebui înființată în Biserica 
Fortificată din Apold și în fosta casă parohială. În sfârșit, 
trebuie să refacem și să modernizăm unitățile de cazare și 
sanitare. În acest moment, căutăm oportunități de finanțare, 
în timp ce planificăm construcția.



CSAV Journal  2 0 2 1
             187 

Fig. 07. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Localizare strategică. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the revitalisation project proposal of the Apold 
Fortified Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: Strategic location. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 08. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: Vedere 
generală. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the revitalisation project proposal of the Apold Fortified 
Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: general view. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 09. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Interiorul Bisericii Fortificate Apold, construită în secolul al XIII-lea, inițial un spațiu de cult în stil Romanic, apoi transformat în Gotic 
Târziu. Începând cu anul 2003 s-au desfășurat diverse lucrări de restaurare care au salvat biserica de la colaps. Concept: Sebastian Bethge, 
Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the revitalisation project proposal of the Apold Fortified Church Ensemble into APOLD 
HERITAGE CENTER: The interior of the Fortified Church of Apold, initially built in the 13th century in Romanesquec Style, then transformed 
into a Late Gothic one. Since 2003 various emergency restorations have been made in order to save the church from colapse. Concept: Sebastian 
Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 010. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Propunere de re-utilizare a corpurilor de clădire. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the revitalisation 
project proposal of the Apold Fortified Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: Re-use concept for the existing buildings. 
Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 011. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Diagrama activităților dedicate conservării patrimoniului cultural. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the 
revitalisation project proposal of the Apold Fortified Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: The diagram of the cultural heritage 
conservation dedicated activities. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 012. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Exemplu de corp de clădire restaurată treptat - poarta (casa porții). Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the 
revitalisation project proposal of the Apold Fortified Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: Example of a gradually restored in 
time building - the gate house. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 013. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Propunere de refuncționalizare a acestui corp - secțiune și plan. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the 
revitalisation project proposal of the Apold Fortified Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: Re-use proposal for this building - 
cross section and plan . Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 014. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Exemplu de propunere de refuncționalizare. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the revitalisation project 
proposal of the Apold Fortified Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: Re-use concept example. Concept: Sebastian Bethge, 
Cristina Catoiu, Viktoria Luft. 
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Fig. 015. Extras din propunerea de proiect de revitalizare a Ansamblului Bisericii Fortificate Apold în APOLD HERITAGE CENTER: 
Propunere generală de amenajare peisageră a spațiilor deschise: inel interior, grădina bisericii, inel exterior, grădinile de Vest, Sud, Est și Nord, 
Parcul Castelului. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, Viktoria Luft.  Extract from the revitalisation project proposal of the Apold 
Fortified Church Ensemble into APOLD HERITAGE CENTER: General proposal for the landscape design of the open spaces: inner ringwall, 
the church garden, outer ringwall, Western, Southern, Eastern and Northern gardens, the Castel Park. Concept: Sebastian Bethge, Cristina Catoiu, 
Viktoria Luft. 
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06. In the end, how would you illustrate the manner in 
which your individual work – traditional construction 
crafts respectively art creations - blend together in 
your common life project? Where can people contact 
you?

Anna: While Sebastian’s passions are construction 
crafts, cultural heritage and educational projects, I like to 
make places and spaces beautiful, to search for classical 
or modern design solutions. So I can create a nice 
atmosphere for those who visit the place or event, and 
for me as well….

Sebastian: Yes, I am interested in historic buildings and 
everything that is connected to that. How and with what 
materials they were built. And I am interested in doing 
it on my own, in finding it out. At the Fortified Church 
of Apold and at our own old farmhouse too. It’s just that 
Ania has to wait often, until I finish my job and she can 
take over for design. To be honest, she (Ania) works also 
in crafts…

Anna: We are a good team! Sometimes we have heated 
discussions and we disagree, but mostly we complete 
each other. 

Thank you very much for your kindness and 
help with our summer school project. We hope this is the 
beginning of many future collaborations. 

06. În final, cum ați ilustra modul în care munca 
voastră individuală – meșteșugurile tradiționale de 
construcție, respectiv creațiile de artă – se îmbină 
în proiectul de viață comun? Unde vă pot contacta 
oamenii?

Anna: În timp ce pasiunile lui Sebastian sunt 
meșteșugurile de construcție, patrimoniul cultural și 
proiectele educaționale, mie îmi place să amenajez locuri 
și spații, să caut soluții de design clasic sau modern. Așa 
că pot crea o atmosferă plăcută pentru cei care vizitează 
locul sau evenimentul, dar și pentru mine…

Sebastian: Da, mă interesează clădirile istorice și tot ce 
are legătură cu acestea. Cum și cu ce materiale au fost 
construite. Și sunt interesat să fac asta pe cont propriu, 
să aflu eu însumi.

La Biserica fortificată din Apold și la propria noastră 
fermă veche. Doar că Anna trebuie adesea să aștepte până 
îmi termin eu treaba, pentru ca apoi să se poată ocupa de 
design. Sincer să fiu, ea (Anna) lucrează și în domeniul 
meșteșugurilor...

Anna: Suntem o echipă bună! Uneori, avem discuții 
aprinse și nu suntem de acord, dar, de cele mai multe ori, 
ne completăm reciproc.

 Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate și 
pentru ajutor în proiectul nostru realizat în cadrul școlii 
de vară. Sperăm că acesta este începutul multor colaborări 
viitoare.
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