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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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Scenă de pregătire a unei grinzi pentru reabilitarea șurii de la Gospodăria Verde, prin tehnică autentică de tâmplărie: seria II, școala de vară 
Schönberg Live Studio 2021, 23-28 august, Dealu Frumos (Schönberg în lb.germană). Foto: Echipa Schönberg Live Studio. Scene presenting 
the preparation of a beam for the rehabilitation of the Green House barn, using authentic carpenter tehnique: 2nd series, Schönberg Live 
Studio 2021, 23rd-28th of August, Dealu Frumos (Schönberg in German). Photo: Schönberg Live Studio team. 
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Foreword
                                                                                                                                                                                                                  Prof. Dr. arch . Sergiu NISTOR, editor,  former president of ICOMOS Romania

This issue of the CSAV Journal explores the relationship between the valorisation of vernacular architecture 
and the preservation, use and continuation of traditional construction techniques. 

It should be specified from the outset that the relationship between the protection of the built heritage and the 
use of traditional materials and techniques in conservation and restoration projects is a transversal theme that emerges 
in the majority of the ICOMOS position papers as well as in a series of international conventions.

Historical materials and techniques are the components of traditional crafts and trades which have passed from 
the status of mere curiosity and picturesque element to that of value connected to the built heritage. It is sufficient to 
recall that the „UNESCO World Heritage Committee Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention” consider traditional materials and techniques as defining attributes in the evaluation of the 
criterion of authenticity1.  The valorisation process of traditional techniques has continued over the last few decades, 
with the related crafts attaining to the status of intangible heritage. This is demonstrated by the significant presence 
of building traditions in the „UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”. 
Traditional crafts bring a fundamental contribution to high-quality conservation by preserving the characteristics of 
authenticity, yet they have also undergone a process of social valorisation, which has led to their being considered as 
an autonomous form of heritage.

This issue of the CSAV Journal aims to illustrate the participation of the Romanian vernacular heritage in this 
process through the evaluation of a practical experience in the village of Dealu Frumos, in the county of Sibiu. 

1.   “82. Depending on the type of cultural heritage, and its cultural context, properties may be understood to meet the conditions of 
authenticity if their cultural values (as recognised in the nomination criteria proposed) are truthfully and credibly expressed through a variety 
of attributes including:
 Form and design;
 Materials and substance;
 Use and function;
 Traditions, techniques and management systems;
 Location and setting;
 Language, and other forms of intangible heritage;
 Spirit and feeling; and
 Other internal and external factors.” 
UNESCO World Heritage Convention Operational Guidelines (2019)
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                              Cuvânt înainte 
                                                                                                                                                                                                                  

Sergiu NISTOR, editor, fost Președinte al ICOMOS România

                           

Acest număr al CSAV Journal explorează subiectul relației dintre punerea în valoare a arhitecturii vernaculare și 
păstrarea, folosirea și perpetuarea tehnicilor tradiționale de construcție.

Trebuie arătat încă de la început că relația dintre protejarea patrimoniului construit și utilizarea în cadrul 
operațiilor de conservare și restaurare a tehnicilor și materialelor tradiționale este o temă transversală pe care o regăsim 
în majoritatea documentelor doctrinare ale ICOMOS și într-o serie de convenții internaționale.

Materialele și tehnicile istorice sunt constituenții meșteșugurilor / meseriilor tradiționale, activități ce au trecut 
de la statutul de curiozitate și element de pitoresc la cel de valoare atașată patrimoniului construit. Este suficient a arăta 
că UNESCO World Heritage Committee Operational Guidelines consideră materialul și tehnicile tradiționale atribute 
definitorii în evaluarea criteriului autenticității1.  Procesul de valorizare a tehnicilor tradiționale a continuat în ultimele 
decenii, meșteșugurile atașate lor atingând statutul de specie a patrimoniului intangibil. Pentru a demonstra acest 
lucru este suficient să evidențiem prezența semnificativă a tradițiilor de construire înscrise în Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural intangibil al umanității. Meseriile tradiționale ale patrimoniului au o contribuție fundamentală 
în asigurarea unei conservări de calitate, prin păstrarea caracteristicilor autenticității, dar au parcurs și un proces de 
valorizare socială, ce a condus la considerarea lor drept un patrimoniu de sine stătător. 

În acest număr al CSAV Journal, prin evaluarea unei experiențe practice desfășurate la Dealu Frumos, jud. Sibiu, 
dorim să exemplificăm inscrierea patrimoniului vernacular din România în acest proces. 

Parcurgerea sintetică a modului în care s-a inserat subiectul meseriilor tradiționale în doctrina contemporană a 
conservării și restaurării ajută la încadrarea în peisajul teoretic global a particularului surprins în articolele ce urmează.
” 1. În funcție de tipul de moștenire culturală și de contextul său cultural, se poate înțelege că proprietățile îndeplinesc condițiile de autenticitate 
dacă valorile lor culturale (așa cum sunt recunoscute în criteriile de nominalizare propuse) sunt exprimate în mod veridic și credibil printr-o 
varietate de atribute, inclusiv:
             Formă și design;
             Material și substanță;
             Utilizare și funcționare;
             Tradiții, tehnici și sisteme de management;
             Amplasament și instalare;
             Limbă și alte forme de patrimoniu imaterial;
             Spirit și sentiment; și
Alți factori interni și externi.” 
Ghidul operațional pentru  implementarea Convenției Patrimoniului Mondial UNESCO (2019)
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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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Fotografie de grup: participanți, coordonatori și invitați ai zilei, seria I, școala de vară Schönberg Live Studio 2021, 16-21 august, Dealu 
Frumos, jud.Sibiu. Foto: Ștefan STOICA, fotograf. Group photo: participants, coordinators and guests of the day, 1st series, Schönberg Live 
Studio 2021, 16-21th of August, Dealu Frumos, Sibiu county.Photo: Ștefan STOICA, photographer. 



CSAV Journal  2 0 2 1
             11 

 

Fotografie de grup: participanți, coordonatori și invitați ai zilei, seria II, școala de vară Schönberg Live Studio 2021, 23-28 august, Dealu Frumos, 
jud.Sibiu. Foto: Echipa Schönberg Live Studio. Group photo: participants, coordinators and guests of the day, 2nd series, Schönberg Live Studio 
2021, 23rd-28th of August, Dealu Frumos, Sibiu county.Photo: Schönberg Live Studio team. 
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Fotografie de grup: participanți, coordonatori și invitați ai zilei, seria II, școala de vară Schönberg Live Studio 2021, 23-28 august, Dealu 
Frumos (Schönberg în lb.germană). Foto: Echipa Schönberg Live Studio. Scene presenting the preparation of a beam for the rehabilitation 
of the Green House barn, using authentic carpenter tehnique: 2nd series, Schönberg Live Studio 2021, 23rd-28th of August, Dealu Frumos 
(Schönberg in German). Photo: Schönberg Live Studio team. 
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