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Vernacular architecture   

Text written by Kengo KUMA for CSAV Journal, October 2017

I  consider that “vernacular architecture” is about architecture where the relationship between people and materials is happily 
connected. I say so because buildings are made of materials and the materials had to been found and obtained near the site 
where the building would stand. Under such restriction, human beings and materials used to keep their conversations, which 
resulted in the architecture. 

In the 20th century however, humans and materials were separated. Materials became available everywhere, and buildings 
all over the world began to be built with concrete and steel, which led to an ending of the good relation between people and 
matters. 

Books on vernacular architecture had been written already in the 20th Century, but the arguments there were mostly about 
forms or styles, and discussions about materials were totally absent. 

I would say that the most important “forgotten” material is wood. Wooden materials are born and rooted to the place. 
Furthermore, wood is so easy to work on that human beings have made their nests – the architecture – with wood since ancient 
times. 

Professor Yoshichika Uchida, my most honored teacher from university, is the key figure who contributed to revive wooden 
buildings in Japan. Professor Uchida used to say habitually that as for the wooden structure, Romania and Japan would build the 
best ones. His theory is based on the existence of Carpathian Mountains and the Black Sea in Romania, and the Pacific Ocean 
in Japan. According to Professor Uchida, these topographical features functioned as barriers protected their culture of wood, 
and Romania and Japan have been able to nurture technology to produce unique wooden constructions in their closed fields.

Since I heard Professor Uchida’s theory, I’ve always dreamt of the beauty and uniqueness of Romanian wood architecture. 
Now, the mission assigned to both of us is that, having been born in the countries of wood, we truly revive our wooden buildings 
and create a modern version of vernacular architecture, which is tailored to the speed and density of our time.
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Arhitectura vernaculară
                                                                                                                                                                                                                                          text scris de Kengo KUMA pentru CSAV Journal, Octombrie 2017 

Consider că „arhitectura vernaculară” reprezintă arhitectura în care relația între oameni și materialitate este una fericită. 
Spun asta deoarece clădirile sunt făcute din materiale de construcții, iar materialele trebuiau căutate și extrase din apropierea 
șantierului. Sub asemenea constrângeri, oamenii și materialitatea dialogau, ceea ce a generat arhitectura.

Cu toate acestea, în secolul al XX-lea, oamenii și materialitatea sunt separate. Materiale de construcții sunt disponibile 
oriunde, iar clădirile din toată lumea au început să fie construite din beton și oțel, ceea ce a condus la un final al bunei relații între 
oameni și materialitate. 

Cărți pe tema arhitecturii vernaculare au fost scrise deja în secolul al XX-lea, dar argumentele acolo au fost în mare parte 
despre forme sau stiluri, și discuțiile despre materiale erau total absente. 
Aș spune că cel mai important material „uitat” este lemnul. Materialele cu lemn / din lemn sunt născute și înrădăcinate la fața 
locului. Mai departe, lemnul este atât de ușor de prelucrat, încât oamenii și-au făcut cuiburile – arhitectura – cu lemn din timpuri 
antice. 

Profesorul Yoshichika Uchida, mentorul meu cel mai onorat din universitate, este figura cheie care contribuia la revigorarea 
clădirilor din lemn în Japonia. Profesorul Uchida obișnuia să spună că în ceea ce privește structura din lemn, România și Japonia 
le-ar construi pe cele mai bune. Teoria sa se bazează pe existența Munților Carpați și pe Marea Neagră în România și Oceanul 
Pacific. Conform celor spuse de profesorul Uchida, aceste caracteristici topografice care funcționau ca bariere își protejau 
cultura lemnului, iar România și japonia au putut astfel să-și „îngrijească” tehnologia de a produce construcții unice în arealul 
lor închis. 

De când am auzit teoria profesorului Uchida, întotdeauna am visat la frumusețea și unicitatea arhitecturii din lemn din 
România. Acum, misiunea acordată amândorura (arhitecți japonezi și arhitecți români), năascuți fiind în țări ale lemnului, să 
revigorăm cu adevărat clădirile noastre din lemn și să creem o versiune modernă a arhitecturii vernaculare, adaptată / pliată / 
adecvată vitezei și densității timpurilor noastre. 



CSAV Journal  2 0 1 8
             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
   

 

Patrimoniu tehnic vernacular                                                                                                                                                                                                                                          

coș de îngroșat
coș de tras de păr
fântână cu cai
jug pentru potcovit și stănoagă
piuă pentru lână (stofă)
moară de vânt
moară de apă
teasc de stors ceara
teasc pentru ulei
teasc pentru must
teasc pentru vin
teascul Meschendorf
oloiniță
șteamp aurifer
vâltoare

                                                                                                                                                                                                                                                    ”De Re Metallica”, Georgius Agricola, 1555

Ideea acestui număr al CSAV Journal a apărut în timpul workshop-ului internațional VVITA Erasmus + 2018, odată cu vizita într-un 
vechi sat de pescari din Peninsula Lofoten, Norvegia. (v. pag. 305).  

Este vorba despre un sit de patrimoniu vernacular de secol XIX, încă locuit, în care se poate observa o tipologie arhitecturală reprezentată 
de locuințe și ateliere de pescari sau de bărci din lemn, construcții parțial așezate deasupra malului stâncos al mării, pe stâlpi din lemn. Un 
loc aparte între aceste construcții îl ocupa un teasc de ulei de pește, cu toate mecanismele din metal și lemn încă funcționale. Se poate 
observa nu doar o tehnologie răspândită pe întreg teritoriul Europei și mai departe, dar și modul prin care patrimoniul tehnic rămâne 
un „reper mental” pentru mai multe comunități învecinate, loc de întâlnire și sistem ecologic, adaptat și noilor provocări climatice.  

Pe teritoriul României, astfel de sisteme paleotehnice rurale din perioada medievală sau de secol XIX sunt expuse în muzee ale satului 
sau au rămas in situ . Poate acest patrimoniu tehnic rămas in situ să devină un răspuns post-industrial la revitalizarea satelor României ?

Ediția CSAV Journal 2018 acoperă gama completă de lucrări academice care explorează situl rural și arhitectura vernaculară, între 
teorie și practică. Este vorba așadar despre o selecție de proiecte de atelier, școli de vară, lucrări de disertație, diplomă și cercetări 
doctorale pe subiectul arhitecturii vernaculare din anii universitari 2017 și 2018, realizate în Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, București, alături de articole semnate de specialiști și cercetători internaționali.

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator
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Vernacular technic heritage

The idea of this CSAV Journal edition appeared during the international workshop of VVITA Erasmus + 2018, while visiting an old 
fishermen village from the Lofoten Peninsula, Norway. (see page 305). 

It is a 19th century vernacular heritage site, still inhabited, where one can observe an architectural typology represented by wooden housing 
and fishermen or boat workshops, buildings partially arranged upon the cliffy seashore, on wooden piers. A special place among these 
dwellings is the fish oil press, with all the metal and wood mechanisms still working. One can observe not only a technology spread all over 
the territory of Europe and beyond, but also the way in which the technical heritage remains a ”mental landmark” for many neighbouring 
communities, a place for gathering and an ecological system, adapted also to the new climate challenges.  

On Romanian territory, such rural paleotechnical systems dating back from the Medieval Age or 19th Century are exhibited in village 
museums or are still ”in site”. Can this ”in site” technical heritage become a post-industrial answer to the revitalisation of Romanian villages ? 

The 2018 CSAV Journal edition covers the entire range of academic papers exploring the rural site and vernacular architecture, between 
theory and practice. Therefore it is about a selection of the 2017-2018 studio projects, summer schools, dissertation papers, diploma and 
doctoral research on the topic of vernacular architecture, created in or in the frame of the ”Ion Mincu” University of Architecture and 
Urbanism,  accompanied by articles signed by specialists or international researchers. 
 

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator
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Fig. 1. Pitești Plane. Neajlov River. Câmpia Piteștiului. Râul Neajlov.
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Back to landscape for a contemporary architectural project
Înapoi la peisaj pentru un proiect arhitectural contemporan
Arch. PhD candidate, Silviu PREDA 
„ Ion Mincu”  University of Architecture and Urbanism, Bucharest
predasilviualexandru@yahoo.com

Keywords: agrarian landscape, cultural landscape, village, research by design 

Why and how do we refer to landscape ?

SOCRATES: „Let us exit the road and walk 
along the river Ilisos. And where you’ll think 
we’ve found a resting place, we will repose.”
                                                    
                                                                      Plato

Statement
Starting from a text written by Sebastien 
Marot, philosopher and architecture critic, 
we began this study with the wish to ask some 
questions to our profession in the our age 
context. 

As the author explains, landscape architects 
had an essential role during culturally 
prosperous times and we can evoke 
some important historical examples in 
chronological order: Villa Hadrian – Tivoli, 
Italy, Santa Maria de Poblet Monastery, 
Spain, Villa Lante – Italy or the imperial 
gardens of Versailles – the latter generating 
major transformations at thinking level of 
architectural spaces, principles afterwards 
applied to the urbanization of Paris through 
the project proposed by Baron Haussmann.

 
The landscape perspective is more and more 

De ce și cum ne raportăm la peisaj?

SOCRATE: „  Să ieșim de pe drum și s-o 
apucăm de-a lungul râului Ilisos. Și unde 
vei socoti că am dat peste un loc de tihnă, 
ne vom așeza. ”

Platon1

Argument
Pornind de la un text scris de către 
Sebastien Marot2, filosof și critic de 
arhitectură, am început acest studiu cu 
dorința de a propune câteva întrebări 
adresate profesiei în contextul epocii 
noastre.

Așa cum explică autorul, arhitecții 
peisagiști au avut un rol esențial în 
perioadele istorice de prosperitate 
culturală și putem aduce aminte 
câteva exemple istorice importante în 
succesiune cronologică: Villa Hadrian 
– Tivoli, Italia , mănăstirea Santa Maria 
1. Platon, Phaidros sau Despre frumos, Traducere, 
lămuriri preliminare și  note de Gabriel Liiceanu, 
București : Ed. Humanitas, 2016, p. 46

2. Marot, Sebastien, Alternativa Peisajului  în Meiss, 
Pier von, De la formă la loc + tectonică, trad. din 
lb. fr. Ana-Maria Hariton, București: Ed. Capitel 
Avangarde, 2014, pp. 365-377
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a debate subject through important studies within 
prestige universities such as Harvard or Yale where 
key figures of the field, such as Charles Waldheim, 
explain the importance of an ansamble vision upon 
the profession. 

In order to detail this idea we can bring into 
discussion the argument of the philosopher Horia 
Roman-Patapievici who speaks of general knowledge 
in relation the with bailiwick. The two cultural 
perspectives form a mechanism compared by the 
author with a bike wheel. Therefore the center of 
the wheel represents the geometric place out of 
which the general culture questions can be addressed 
to professional culture, their multitude being 
represented by the bike arm wheels. An architectural 
example for this can be the conference on the subject 
of the ”Man and Space”, held by Martin Heidegger 
in 1951 thorough the question ”What is dwelling 
actually ?”.

We belive that the landscape represents the place in 
which we can situate ourselves in order to have an 
ansamble perspective upon our profession in this age. 
Whithout approaching a romantic perspective we 
understand that the landscape can be considered the 
ansamble of all human interventions on the natural 
environment. 

Through this idea we refer to Cristophe Girot, 
professor at ETH Zurich, which affirms that the 
history of landscape represents man`s attempt to 
conquer and dominate the world. 

He explains how, htough forest replantation 
starting since the Middle Ages, continuing during 
Rennaisance and until the Baroque times, where 
the majority of the forests already represented an 
artificial construction, man always intended the 
domination fo nature. 

This is why the landscape architect Cristophe Girot 
asserts that the idea of the man subordinated to 
nature is a recent idea, unspecific along history. In 

de Poblet - Spania, Villa Lante – Italia sau grădinile 
imperiale de la Versailles – acestea din urmă generând 
transformări importante la nivelul gândirii spațiilor 
arhitecturale, principii aplicate ulterior în urbanizarea 
Parisului prin planul propus de către baronul 
Haussmann.

Perspectiva peisajului este tot mai des dezbătută prin 
intermediul unor studii importante la universități de 
prestigiu precum Harvard sau Yale unde personalități 
în domeniu, așa cum este Charles Waldheim3, explică 
importanța unei viziuni de ansamblu asupra profesiei.

Pentru a detalia această idee putem aduce în discuție 
argumentul filosofului Horia Roman-Patapievici 4 care 
vorbește despre cultura generală punând în balanță 
cultura de specialitate. Cele două perspective culturale 
formează un mecanism pe care autorul îl compară cu o 
roată de bicicletă. Astfel centrul roții reprezintă locul 
geometric din care întrebările culturii generale pot fi 
adresate culturii de specialitate, multitudinea acestora 
fiind reprezentată prin spițele roții. Un exemplu5 
pentru arhitectură în acest sens este conferința pe tema 
„Omul și Spațiul” ținută de Martin Heidegger în 1951 
prin întrebarea „Ce este în fapt locuirea?”.

Suntem de părere că peisajul reprezintă locul  în care 
putem să ne situăm pentru a avea o perspectivă de 
ansamblu asupra profesiei noastre în această epocă.

Fără a aborda o perspectivă romantică înțelegem 
că peisajul poate fi considerat ansamblul tuturor 
intervențiilor umane în mediul natural.

Prin această idee ne referim la Cristophe Girot6, 
3. Waldheim, Charles, discurs la Yale University, publicat pe 11 
apr. 2012, accesat pe 10 aug. 2017 https://www.youtube.com/
watch?v=WD3ybaRN-y8&t=3069s
4. Patapievici, Horia-Roman, Despre idei & blocaje,  București: 
Humanitas, 2007
5. Ibidem., pp. 125-127
6. Girot, Christophe, The Course of Landscape Architecture, Londra: 
Thames & Hudson, 2016
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this respect also the example of the England gardens 
where even the sorrounding landscape is built so in 
order for the ``the artificial to become natural``.
 
With the before mentioned arguments we are 
demarcating the agrarian landscape as a study 
area specific for our research, this representing an 
important stake for Romania culturally and as well as 
economically. We bring this statement in discussion 
having as examples countries such as Austria, France 
and Germany, where we can observe a high density of 
agrarian farms, Romania being only at the begining 
of the road, in a moment in which the foundations of 
the first private farms are laid. 

How will this space be built with a strong production 
and liberalism specific and placed in a neutral area, 
yet influenced by the village and the city as well ?

What is the first answer of architecture within the 

profesor la ETH Zurich, care susține că istoria 
peisajului reprezintă încercarea omului de a cuceri și 
stăpâni natura.

Acesta explică cum, prin replantarea pădurilor începând 
încă din Evul Mediu, continuând în Renaștere si 
ajungând în Baroc, unde majoritatea pădurilor 
reprezentau deja o construcție artificială, omul și-a 
propus mereu stăpânirea naturii.

De aceea arhitectul peisagist Cristophe Girot susține 
că ideea omului subordonat naturii este o idee recentă, 
nespecifică de-a lungul istoriei. În acest sens aduce și 
exemplul grădinilor din Anglia unde chiar și peisajul 
înconjurător este construit pentru ca „artificialul să 
devină natural”.
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context of agrarian landscape and what qualities can 
this space propose?

What does research by design mean ? 

Research by design
We chose this method of study because it is a specific 
way for our profession: an important step is theory 
study, the other one being the architecture project. 
We believe that these steps cannot be conceived 
separately and they complement each other. 
Peter Raisbeck, architect and professor at the 
Melbourne University, concludes in an article 
recently published that only by designing and then 
saying that this represents research is not enough. 
Therefore we consider that study through project 
implies a thesis, a purpose. 

Our thesis is that by understanding the history of 
landscape, we can take the next step to a contemporary 
architectural project. The purpose of the study is to 
propose the example of some agrarian farms in a real 
context. 

We believe that these can be important steps towards 
the development of agrarian landscape on Romanian 
territory. 

The project is seen as a process and is embodied, 
through decision, in an abstract drawing, therefore 
theoretical. 

For the project it is needed to have a chosen real place 
in the agrarian landscape. In this respect, at Sebastien 

Având argumentele anterioare am delimitat peisajul 
agricol ca zonă de studiu specifică cercetării noastre, 
acesta reprezentând o miză importantă pentru România 
atât din punct de vedere cultural cât și economic. 
Aducem această afirmație în discuție având ca exemple 
țări europene precum Austria, Franța sau Germania, 
unde putem observa o densitate mare de ferme agricole, 
România aflându-se doar la început de drum, într-un 
moment în care se pun bazele primelor ferme private.

Cum se va construi acest spațiu cu un pronunțat 
caracter de producție, de liberalism și aflat într-o zonă 
neutră, dar influențat atât de sat  cât și de oraș?

Care este răspunsul arhitecturii în contextul peisajului 
agricol și ce calități poate propune în acest spațiu?

Ce înseamnă research by design / cercetare prin proiect?

Cercetare prin proiect
Ne-am propus această metodă de studiu deoarece este 
un mod de lucru specific profesiei noastre: un pas 
important este studiul teoretic, celălalt fiind proiectul 
de arhitectură. Suntem de părere că aceste etape nu pot 
fi gândite separat și se completează reciproc.

Peter Raisbeck7, arhitect și profesor la Universitatea 
din Melbourne, concluzionează într-un articol publicat 
recent că doar proiectând și apoi spunând că aceasta 
reprezintă cercetare nu este suficient.

De aceea considerăm că studiul prin proiect presupune 
o teză, un scop.

Teza noastră este că înțelegând istoria peisajului, putem 
face pasul către un proiect de arhitectură contemporan.  
Scopul studiului este de a propune exemplul unor 
ferme agricole  într-un context real.
Suntem de părere că aceștia pot fi pași importanți în 
dezvoltarea peisajului agricol pe teritoriul României.

7.Raisbeck, Peter, publicat pe 25 iulie 2017, accesat pe 1 august 2017. 
https://peterraisbeck.com/2017/07/25/the-research-paradox-for-
architects-what-is-design-research/  
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Proiectul este înțeles ca proces și este concretizat, 

Fig. 2. Cereal farm in the village proximity, Austria. Ferme de cereale în 
proximitatea satului, Austria.

Fig. 3. Pitești Plane - agriculture interventions. Câmpia Piteștiului - 
lucrări agricole.

Fig. 4. Frank Lloyd Wright, Broadacre City. Frank Lloyd Wright, 
Broadacre City.
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prin decizie, într-un desen abstract, deci tot teoretic.
Pentru proiect e nevoie de alegerea unui loc real în 
peisajul agricol. În această idee, la Sebastien Marot8, 
locul este înțeles ca un sistem de relații  definit prin 
dinamica legăturilor și nu ca produs. Odată cu alegerea 
locului, propunerea programului de arhitectură 
reprezintă o etapă importantă de studiu.

Mergem mai departe și spunem că discernământul  prin 
proiect impune ierarhie, adică transformă un sistem de 
gândire orizontal într-unul vertical.

În acest mecanism imaginația are un rol important 
așa cum explică Horia Roman Patapievici9 că aceasta 
reprezintă facultatea esențială a fiecărui om prin care 
face legătură între sentimente determinate prin simțuiri 
și facultatea gândirii raționale, abstractă.

De aceea suntem de părere că partea teoretică și 
proiectul  trebuie să fie construite împreună, în paralel, 
pe toată perioada studiului, completându-se reciproc.
Am avut o experiență de acest fel lucrând pentru 
diplomă, la sfârșitul anului VI. A fost un proiect cu 
beneficiari reali și a fost gândit atât pe baza studiului 
teoretic, disertație, cât și prin desenul de arhitectură – 
reprezentare abstractă, prin proiect.
O provocare a fost alegerea sitului și determinarea 
unor limite pentru arhitectură într-un context în 
care aparent nu avem repere, doar linia orizontului și 
munca pământului. Disertația a generat cadrul teoretic 
pentru stabilirea acestor limite, dar ele s-au conturat în 
proiect. 
Teoria este cadru proiectului, iar proiectul poate 
contura limitele reale ale cercetării.
Cum se construiește programul și ce limite poate atinge 
arhitectura în cazul unei ferme de cereale?
Cum putem genera peisaj cultural într-o zonă fără 
valori de patrimoniu construit?

8. Marot, Sebastien, Sub-Urbanism and the Art of Memory, Londra: 
AA Publications, 2003
9. Patapievici, H.-R. , Partea nevăzută decide totul, București: Ed. 
Humanitas, 2015

Marot, the place is understood as a system of relations 
defined through the dinamics of connections and not 
as a product. Together with the choosing of the place, 
the architecture programme proposal represents an 
important study step. 

We go further and say that the insight through project 
imposes hierarchy, therefore transforms a horizontal 
thinking system into a vertical one. 

In this mechanism imagination has an important 
role as Horia Roman Patapievici explains that it 
represents the essential attribute of each man that 
connects the feeling determined thorough senses and 
the rational thinking faculty, abstract. 

A challenge was the choice of the site and the 
demarcation of certain limits for architecture in a 
context into which we do not have landmarks, only 
the horizon line and the work of land. The disertation 
generated a theoretical frame for the establishment 
of these limits, but they got delineated in the project. 

Theory is frame for the project, and the project can 
delineate the real limits of research.

How does is the program being built and what limits 
can architecture achieve in the case of a grain farm?
How can we generate cultural landscape in an area 
without any valuable heritage buildings?
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Fig. 5. Julie Mehretu - „Palimpsest (old gods),” 2006. Julie Mehretu - „Palimpsest (old gods),” 2006. 
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Istorie. Modernitate. Peisaj cultural

În urma unei discuții cu doamna profesoară Hanna 
Derer am ajuns la concluzia că zona câmpiei este, de 
cele mai multe ori, un loc fără repere culturale dacă 
ne referim la teritoriul agricol aflat în afara satelor. 
Concluzia discuției a fost că ne aflăm într-o situație 
fertilă în care putem imagina un peisaj cultural construit 
prin propunerea fermelor de cereale.

Suntem de părere că acestea pot include atât latura 
economică și de infrastructură, bazată pe producția 
agricolă, cât și latura culturală care poate fi reprezentată 
prin locuire, școli de meserii, grădini de reprezentare 
(dacă ne gândim la rolul acestora în istorie) sau turism.

De aceea, împreună cu infrastructura necesară 
producției agricole, educația și arta pot ocupa o poziție 
importantă în discursul arhitectural.

Așa cum am explicat anterior, ne-am propus delimitarea 
unei zone de cercetare bine conturată cu scopul unui 
studiu de caz. Concluziile finale pot fi extinse și altor 
zone din câmpie având  ideea construirii fermelor 
agricole.

Așa cum spune arhitectul Kazmer Kovacs10 „...
dificultatea dintâi vine din faptul că peisajul este 
esențialmente nelimitat.”

Analizând studiul coordonat de către sociologul 
Dimitrie Gusti11 am delimitat ca zonă de analiză o 
parte din Câmpia Piteștiului, denumită în trecut Plasa 
Dâmbovnic – după numele râului care o traversează.

Argumentul a fost descrierea plasei unde se spune 
că această zonă era de interes deoarece făcea legătura 
între munte și câmpie. Așa cum o descrie autorul, nu 
reprezenta o zonă cu un trecut istoric bogat – aflam 

10.Kovacs, Kazmer, Peisaj cu grădină și casă, București: Ed. 

Simetria, 2011, pag. 38
11.Gusti, Dimitrie, Dâmbovnicul. O plasă din sudul Județului Argeș, 
București: Institutul de științe sociale al României, 1942, Pag.7

History. Modernity. Cultural Landscape

Following a discussion with Professor Hanna Derer, 
I came to the conclusion that the plain area is often 
a place of no cultural features if we refer to the 
farmland outside the villages. The conclusion of that 
discussion was that we are in a fertile situation where 
we can imagine a cultural landscape built through the 
proposal of cereal farms.

We believe that these can include both the 
economic and infrastructure side, based on 
agricultural production, as the cultural side which 
can be represented by dwelling, craft schools, 
representational gardens (if we think about their role 
throughout history) or tourism.

That is why, together with the necessary infrastructure 
for agricultural production, education and art can 
occupy an important position in the architectural 
discourse.

As previously explained, we have proposed to outline 
a well-defined research area for the purpose of a case 
study. The final conclusions can be extended to other 
areas in the plain with the idea of building farm farms.
As architect Kazmer Kovacs says”... the difficulty 
comes first from the fact that the landscape is 
essentially unlimited.”

Analyzing the study coordinated by sociologist 
Dimitrie Gusti we set outlined for the area of analysis 
a part of the Plain of Pitești, named in the past Plasa 
Dâmbovnic - after the name of the river that crosses 
it.

The argument was the description of the site where it 
is said that this area was of interest because it linked 
the mountain to the plain. As the author describes 
it, it was not an area with a rich historical past - we 
found here villages only two or three generations old, 
but what made it special was the liberal attitude of 
the people in those places. The sociologist notes the 
economic and human potential, saying that „... here 
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Fig. 6. Diploma project, cereal farm, 2014. Proiect diplomă, Fermă de cereale, an 2014.
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Fig. 8. OMA - Lab city central esupélec, Paris. OMA - Lab city central esupélec, Paris.
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aici sate vechi de două, trei generații, dar ce o făcea 
specială era atitudinea liberală a oamenilor din acele 
locuri. Sociologul remarca potențialul economic și 
uman  spunând că „...aici în câmpie, iar nu în munți, 
bate inima României moderne.”12

Astfel deducem că în perioada respectivă, ca urmare a 
celei de-a doua reforme agrare (1921), se pun bazele 
primelor ferme private. Prin pierderea proprietății în 
perioada cooperativizării și restituirea acesteia după 
1989, considerăm că acum ne aflăm la început de drum, 
într-un context asemănător cu acela de la începutul 
anilor 1940.

De aceea ne propunem să readucem  în discuție tradiția 
liberală a fermierului contemporan.

Vorbind despre modernizare și o clasă de valori specifică 
culturii europene – numită de autor clasa valorilor de 
suspendare; Horia Roman Patapievici13 explică puterea 
acestui mod de gândire de a face posibilă conviețuirea 
contrariilor.

Concluzia este că ne putem situa la limita aflată între 
istorie și modernitate fără a decide în favoarea uneia sau 
a celeilalte.

Peisaj. Arhitectură. Arhetipuri.

Mircea Eliade14 explică cum în momentul în care omul 
a devenit producătorul hranei sale, revoluția neolitică 
între anii 9000 și 7000 î.Hr., acesta a început să 
elaboreze primele proiecte planificate pentru obținerea 
recoltei.

Asociem aceste informații cu argumentele lui 
Christophe Girot15 care arată că, în esență, peisajul 

12. Ibidem., pag.7
13. Patapievici, H.-R., op.cit., pp. 156-160
14. Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, Vol. I: De la 
epoca de piatră la misterele din Eleusis, trad. de Cezar Baltag,, Iașii: 
Ed.Polirom, 2011, pp.49-52
15. Girot, Christophe, op.cit., p.18

in the plains and not in the mountains, it is the heart 
of modern Romania.”

Thus, we conclude that during the second agrarian 
reform (1921), the first private farms were founded. 
By losing ownership during the period of cooperatives 
and resuming it after 1989, we consider we are now at 
the beginning of the road, in a similar context to that 
of the early 1940s.

That is why we propose to bring back the liberal 
tradition of the contemporary farmer.

Speaking about modernization and a class of values 
specific to European culture – as called by the 
author the class of suspension values; Horia Roman 
Patapievici explains the power of this way of thinking 
which make possible the cohabitation of opposites.

The conclusion is that we can stand at the boundary 
between history and modernity without deciding in 
favor of one or the other

Landscape. Architecture. Archetypes.

Mircea Eliade explains how when man became the 
producer of his own food, the Neolithic Revolution 
between 9,000 and 7,000 BC, he began to develop 
the first planned projects for harvesting.

We associate this with Christophe Girot arguments, 
which show that, in essence, the landscape and the 
way to do architecture are similar as approach over 
the years.

Thus, by studying the landscape, it explains why it 
can be characterized by two basic models depending 
on geographical region.
Both examples are closely related to the presence of 
water.

In the dense forests, the inhabited landscape consisted 
of clearings, where the light penetrated and from 
which the water was evacuated.
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Fig. 8-9. Pitești Plane - Valley of Dâmbovnic/ Tuscany. Câmpia Piteștiului – Plasa Dâmbovnic / Toscana.

Fig. 10-11. Ismantrop, Sweden. Ismantrop, Suedia.
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și modul de a face arhitectură sunt asemănătoare ca abordare de-a lungul anilor.

Astfel, studiind peisajul, explică de ce acesta se poate caracteriza prin două modele de bază în funcție de regiunea 
geografică.

Ambele exemple sunt în strânsă legătură cu prezența apei.

În pădurile dense peisajul locuit se constituia în luminișuri,  loc în care  pătrundea lumina și din care apa era evacuată.

În zonele aride se produce o abordare în oglindă, acolo fiind necesară delimitarea unei incinte care trebuia irigată 
construind astfel un microclimat.

Suntem de părere că prin înțelegerea exemplelor istorice putem propune o bună relație a arhitecturii cu peisajul 
agricol punând astfel în valoare calitățile locului.

Scara proiectului va fi un element important în raport cu dimensiunea industrială a muncii pământului și a 
terenurilor arabile.
 
„Decooperativizarea s-a făcut intempestiv și peste noapte. Atunci, în cîteva zile, s-a furat din CAP-uri tot ce se putea 
fura.”16

16. Mihăilescu, Vintilă, apărut în Dilema veche, nr. 714, 26 octombrie – 1 noiembrie, 2017 http://dilemaveche.ro/sectiune/situatiunea/
articol/paradoxul-patrimoniului
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Fig. 12. Persian gardens. Grădini persane. 

Fig. 13. Unbuilt landscape - Valley of Dâmbovnic.
Peisaj neconstruit - Valea Dâmbovnicului. 

Fig. 14. Farms in the Pitești Plane. Ferme în Câmpia Piteștiului.
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