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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. 
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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. Pont du Gard, Gard, France, the highest and best preserved Roman aqueduct, 40-60 A.D.. Podul Gard, Gard, Franța, cel mai înalt și 
bine conservat  apeduct roman, 40-60 î.e.n..  
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REVIEWS. BIBLIOGRAPHIES.
Critical opinion to: Sebastien Marot , Sub-Urbanism and the Art of Memory
Opinie critică despre: Sebastien Marot , Sub-Urbanism and the Art of Memory

Arch. PhD. candidate, Silviu PREDA
”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest

predasilviualexandru@yahoo.com

Prima întrebare este simplă: de ce am ales această carte? 
Speranța este a unei mai bune înțelegeri a perspectivei 
peisajului. Am ales acest punct de privire întâmplător, 
pornind de la o anexă pe care am găsit-o la sfârșitul 
cărții arhitectului Pier von Meiss, „De la Formă la 
Loc+Tectonică”, tradusă din limba franceză de Ana 
Maria Hariton și publicată la editura Capitel Avangarde, 
București, în 2014. Având ca reper acest extras din Le 
Visiteur, publicat de filosoful și criticul de arhitectură 
Sebastien Marot la Paris, în 1995, am pornit la drum 
pentru a înțelege alternativa peisajului cu bucuria unei 
descoperiri importante. 

Observând degradarea mediului urban prin 
supraaglomerare și a mediului rural prin alterarea 
„formelor și structurilor economice care conformau 
în mod tradițional această lume sub cer deschis, cu 
agriculura ocupând poziția principală...” (Marot in Von 
Meiss, 2014, p.366), autorul propune o perspectivă din 
spațiul aflat la zona de suprapunere între sat și oraș, 
perspectiva peisajului. 

La începutul cărții Sub-Urbanism and the Art of Memory, 

The first question is simple: why did I choose this 
book? It is the hope  for a better understanding of the 
perspective of landscape. I chose this point of view 
by chance, starting from an appendix I found at the 
end of the book by the architect Pierre von Meiss, 
”From form to place + Tectonics”, translated from 
French by Ana Maria Hariton and published at Capitel 
Avangarde, Bucharest, in 2014. With this landmark 
of Le Visiteur, published by the philosopher and 
Architecture critic Sebastien Marot in Paris in 1995, 
we set out on the road to understand the landscape 
alternative with the joy of an important breakthrough.

Observing the degradation of the urban environment 
through overcrowding and of the rural environment 
by altering “the economic forms and structures that 
traditionally complied with this world under the open 
sky, with agriculture occupying the main position ...” 
(Marot in Von Meiss, 2014, p.366) the author proposes 
a perspective from the space at the overlap between 
the village and the city, the perspective of landscape.
 
In the beginning of the book Sub-Urbanism and the 

Keywords: sub-urbanism, perspective of landscape, art of the garden, non-place, 
                                                                             vernacular landscape, super-ruralism
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Marot argumentează premisa oferită de cultura peisageră 
și propune ca alternativă a dihotomiei arhaice sat-
oraș, perspectiva peisajului. Sub-urbanismul este un 
neologism  folosit pentru a defini acestă alternativă care 
readuce în discuție abordarea urbanismului, nici el un 
concept mai vechi de un secol, dar care acum privește 
lumea preponderent din perspectiva orașului, din centrul 
acestuia.

Pentru a explica mai bine acestă idee o să inversez pentru 
un moment raportul de forțe și, în nota autorului, 
pornesc de la o perspectivă în oglindă, aceea a super-
urbanismului, după cum o numește Sebastien Marot. 
Este un mod de gândire ce are ca subiect principal 
metropola și îl are ca erou și argument suprem pe 
Rem Koolhaas, „acest minunat arhitect, critic și poet 
al zilelor noastre”. Prin celebrul  fuck context, acesta 
impune programul de arhitectură locului și nu invers. 
Este o alternativă a urbanismului clasic suprapunând 
toate straturile orașului, abordare în care programul 
construiește locul, privind de sus în jos.

Inversând acest raport, privind în perspectivă de jos în sus, 
înțelegem sub-urbanismul ca un proces de interpretare a 
zonelor aflate la periferia orașelor, dar nu numai, acolo 
unde logica urbană se suprapune cu logica rurală, pe 
teritoriul fostelor grădini și având ca argument locul 
- ca origine a proiectului. Sub-urbanismul inversează 
raportul între sit și program, situl fiind acum cel care 
generează proiectul de arhitectură în această perspectivă. 
Așa cum spune autorul, nu putem fi în situația lui Leon 
Battista Alberti care căuta locul pentru orașul ideal, 
prestabilit ca program și inserat în sit, ci întrebarea este 
cum putem să construim programul pornind de la loc și 
având ca argument memoria acestuia?

Sebastien Marot pune în discuție câteva avantaje 
importante în favoarea sub-urbanismului. Primul este 
atenția îndreptată spre acest al treilea teritoriu aflat la 
suprapunerea între sat și oraș. Al doilea argument este o 

Art of Memory, Marot argues the premise offered by 
the landscape culture and proposes as an alternative 
to the archaic village-city dichotomy, the perspective 
of the landscape. Sub-urbanism is a neologism 
used to define this alternative that brings back into 
question the approach of urbanism, itself not even 
a century-old concept, but which now looks at the 
world from the perspective of the city, from its center.
 
To better explain this idea, I will reverse for a moment the 
forces ratio and, in the author’s note, I start from a mirror 
perspective, that of super-urbanism, as Sebastien Marot 
calls it. It is a way of thinking that has as its main subject 
the metropolis and as its hero and supreme argument 
Rem Koolhaas, “this wonderful, architect, critic and poet 
of our day.” Through his famous fuck context, it imposes 
the architecture program to the place and not the other 
way around. It is an alternative to classical urbanism that 
overlaps all of the city’s layers, an approach in which the 
program builds the place, looking from the top to bottom.

Reversing this report, from a bottom-up perspective, we 
understand sub-urbanism as a process of interpreting 
the areas on the outskirts of cities, but not only that, 
where urban logic overlaps with rural logic on the 
place of the former gardens and having as argument 
the place – understood as the origin of the project. 
Sub-urbanism reverses the relationship between the 
site and the program, the site being now the one that 
generates the architecture project in this perspective. As 
the author says, we can not be in the situation of Leon 
Battista Alberti looking for a place for the ideal city, 
predefinded as a program and inserted into the site, but 
the question is how can we build the program starting 
from the place and having as statement its memory ?
 
Sebastien Marot discusses some important advantages 
in favor of sub-urbanism. The first is the attention 
directed towards this third territory, which is 
the overlap between the village and the city. The 
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privire critică asupra urbanismului și implicit a orașului, 
inversând raportul între program și loc așa cum am 
explicat. Al treilea, suburbia este un loc al memoriei, un 
spațiu al grădinilor de altă dată. Iar cel mai important, 
în opinia autorului, suburbia este locul în care peisajul 
devine infrastructură a programului de arhitectură.

Definind astfel sub-urbanismul și prezentând avantajele 
acestei perspective, suntem de părere că este momenul 
unui punct de vedere personal în legătură cu influența 
cărții prezentate pentru cercetarea noastră. Ne aflăm 
în același peisaj, la intersecția dintre sat și oraș. Ne-am 
propus ca miza lucrării noastre să-și găsească locul mai 
degrabă în proximitatea satului decât a orașului, în 
peisajul agricol. 

Astfel, păstrând ierarhia și argumentele aduse de Sebastien 
Marot, ne gândim la o perspectivă a sub-ruralismului. 
Aducem ca argument clasificarea scriitorului și artistului 
JB Jackson în cartea Vernacular Landscape. Acesta 
propune trei tipuri de clasificare ale peisajului: primul 
vernacular, al doilea clasic/aristocratic/politic, al treilea 
fiind cel al suburbiei. Primul tip de peisaj descris este cel 
medieval sau vernacular care posedă două caracteristici 
definitorii: este un peisaj local, la scară mică, fiind, în 
același timp, în continuă schimbare. Al doilea tip de 
peisaj este cel politic, aristocratic, clasic, la scară mare, 
fix,  fiind total opus primului tip și, ca exemplu dat de 
autor, este modul în care s-a suprapus infrastructura 
drumurilor romane peste teritoriile cucerite, de la 
program la loc. Al treilea tip de peisaj, cel al suburbiei, nu 
este numit de autor, dar caracteristile sale sunt acelea ale 
peisajului vernacular. Am adus acest argument  deoarece 
dorim să înțelegem tema spațiului agricol din perspectiva 
sub-ruralismului, dar fără să uităm alternativa unui 
posibil super-ruralismul, având în minte atât peisajul 
aristocratic. cât și cultul personalității, așa cum este 
prezentat în cartea lui Rem Koolhaas, Delirious New York. 

second argument is a critical look at urbanism and, 
implicitly, the city, reversing the relationship between 
the program and the place as explained. Third, the 
suburb is a place of memory, a space of the gardens of 
past times. And, most importantly, in the author’s 
opinion, the suburbs are the place where the landscape 
becomes infrastructure for the architecture program. 

By defining sub-urbanism in this way and presenting 
the advantages of this perspective, we think it is the 
moment for a personal point of view regarding the 
influence of the reviewed book for our research. We are 
in the same landscape, at the intersection between the 
village and the city. We have proposed that the stake 
of our work should find its place in the vicinity of the 
village rather than the city, in the agricultural landscape.

Thus, keeping the hierarchy and arguments of Sebastien 
Marot, we think of a perspective of sub-ruralism. We bring 
forward as an argument the classification made by the writer 
and artist JB Jackson in Vernacular Landscape. He proposes 
three types of landscape classification: the first vernacular, 
the second classic / aristocratic / political, the third being 
the suburbia. The first type of scenery described is the 
medieval or vernacular that possesses two defining features: 
it is a small scale local landscape and is constantly changing. 
The second type of landscape is political, aristocratic, 
classic, large scale, fixed, being totally opposed to the first 
type and, as an example given by the author, is the way in 
which the infrastructure of the Roman roads overlapped 
over the conquered territories, from program to place. The 
third type of landscape, that of the suburb, is not named 
by the author, but its features are those of the vernacular 
landscape. We have brought this argument because we 
want to understand the theme of agricultural space from 
the perspective of sub-ruralism, but without forgetting the 
alternative of a possible super-ruralism, having in mind both 
the aristocratic landscape, as well as the cult of personality, 
as shown in Rem Koolhaas’ book Delirious New York. 
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De ce este necesară o înțelegere a ambelor puncte 
de perspectivă aflate în opoziție? Cercetarea noastră 
propune ca studiu de caz o zonă din România. Aici ne 
aflăm în fața unui peisaj care s-a modificat radical în 
ultimul secol prin defrișări ale unor suprafețe mari de 
păduri, începând cu zonele de câmpie unde acum se află 
teren agricol, prin sistematizarea cursurilor de apă și mai 
ales prin lipsa unui sistem de proprietate bine organizat. 

Având perspectiva unei viitoare dezvoltări a fermelor 
agricole ne punem întrebarea asupra felului în care va 
fi abordat acest peisaj, dacă va fi privit din perspectiva 
sub-ruralismului, a fermelor de familie în opinia 
noastră, pornind de la loc la program, sau din perspectiva 
super-ruralismului și a unor ferme-program ce vor fi 
implementate în sit? Fiind la început de drum, suntem 
de părere că ambele variante sunt posibile și vrem să 
aflăm locul în care acestea se întâlnesc pentru un dialog 
din perspectiva peisajului. Ne propunem să înțelegem 
ambele abordări privite dintr-un loc comun, acela 
al memoriei, așa cum o să argumentăm mai departe 
folosindu-ne de cartea „Sub-Urbanism and the Art of 
Memory”. Este posibil ca locul să fie terenul agricol, locul 
de producție, acolo unde se muncește pământul, ori la 
marginea unei păduri sau pe cursul unei ape, nu știm încă. 
Proiectul nostru are un caracter istoric, dar și geografic ca 
în filmul Fitzcarraldo. Dacă privim cu un secol în urmă, 
amintindu-ne Răscoala lui Liviu Rebreanu, observăm 
o inversare a raportului dintre oameni (țărani, boieri, 
arendași) și pământ atât în mediului rural cât și în cel 
urban, un subiect mult prea complex pentru a-l prezenta 
aici. 

În ideea cărții lui Marot, nu căutăm un caracter regional, 
ci căutăm calitățile generice ale arhitecturii având 
perspectiva peisajului, pornind de la loc la program, 
având ca temă principală producția agricolă ce include 
o importantă infrastructură: drumuri, sisteme de irigații, 
căi ferate, poduri. În opinia noastră peisajul nu se referă 
la o imagine idilică, el reprezintă ansamblul intervențiilor 

Why is it necessary to understand both points of view 
that are in opposition? Our research proposes a case 
study for an area in Romania. Here we are facing a 
landscape that has changed radically in the last century 
through the deforestation of large forests, starting with 
the plains where agricultural land is nowadays, through 
the systematization of watercourses and especially 
by the lack of a well organized property system.

Having the prospect of a future development of 
agricultural farms, we ask ourselves the question of how 
this landscape will be approached, if it will be viewed 
from the perspective of sub-ruralism, family farms in 
our opinion, starting from place to program or from a 
perspective of super-ruralism and of program-farms to 
be implemented in the site? Being at the beginning of the 
road, we believe that both variants are possible and we 
want to find out where they meet for a dialogue from the 
perspective of the landscape. We intend to understand 
both approaches from a common place, that of memory, 
as we will continue to argue using the book ”Sub-
Urbanism and the ”Art of Memory”. It is possible that 
the place is the agricultural land, the place of production, 
where the land is being worked, or the edge of a forest or 
over the course of the water, we do not know yet. Our 
project has a historical and geographic character as in the 
Fitzcarraldo film.  If we look back a century ago, reminding 
us of Liviu Rebreanu’s „The Rebellion” (Răscoala)”, we 
notice a reversal of the relationship between the people 
(peasants, boyars, lessees) and land, both in rural and 
urban areas, a subject too complex to present here.

In the idea of Marot’s book, we are not looking for a 
regional character, but we are looking for the generic 
qualities of architecture that has the perspective of 
landscape, starting from place to program, having as main 
theme agricultural production that includes an important 
infrastructure: roads, irrigation systems, railroads, bridges.
In our opinion the landscape does not refer to an 
idyllic image, it represents the ensemble of human 
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umane în mediul natural, în spațiul aflat la intersecția 
suprapunerii urbanului cu ruralul. Intervențiile implică 
transformarea formelor de relief, evoluția istorică și 
culturală a zonei, contextul socio-politic și situația 
economică, condițiile climatice, în esență locuirea, 
incluzând așezările și infrastructura. Aducem ca 
argument pentru importanța acestui punct de vedere 
textul lui Sebastien Marot de la sfârșitul cărții lui Pier von 
Meiss unde propune conceptul de hyperlandscape, acesta 
fiind caracterizat prin complexitate și printr-o privire de 
ansamblu care include toate perspectivele anterioare ale 
peisajului, suprapuse. Suntem de părere că doar abordând 
ansamblul caracteristicilor peisajului ca întreg, putem 
spera să găsim o nouă metaforă a acestuia, având ca scop 
o mai bună înțelegere a contextului arhitectural actual. 

Întorcându-ne la „Sub-Urbanism and the Art of Memory”, 
suntem de aceeași părere cu autorul care spune că „lumea 
trebuie vizitată, trebuie numită prin cuvinte cu sens 
actual și trebuie să găsim un nou mod de a o reprezenta”, 
că trebuie să intrăm în dialog cu lumea. Aducem acest 
argument pentru o abordare semiotică, metodă principală 
de cercetare în lucrarea noastră. În orice moment putem 
lucra cu un geograf, cu un agronom, istoric, intrând astfel 
în paradigma complexității. În același timp, având istoria 
ca miză, ne putem folosi de hermeneutică ca instrument 
de studiu sau de fenomenologie când vorbim despre 
munca pământului și grădinărit.

În opinia lui Marot sub-urbanismul, privit din 
perspectiva istoriei grădinilor, poate fi caracterizat prin 
patru atitudini posibile, având ca teme principale timpul 
și spațiul.

Prima abordare presupune atenție specială acordată 
memoriei locului - înțeles prin citirea și suprapunerea 
straturilor care-l compun.  A doua pune în lumină locul 
interpretat ca proces și nu ca produs. Accentul cade pe 
actul conversației și pune în discuție dreptul de a vorbi, 
la momentul potrivit, dar și obligația de a asculta. A treia 

interventions in the natural environment, in the space 
at the intersection of urban and rural overlapping. The 
interventions involve the transformation of the relief 
forms, the historical and cultural evolution of the area, 
the socio-political context and the economic situation, 
the climatic conditions, essentially dwelling, including 
the settlements and the infrastructure. We point out the 
importance of this point of view to Sebastien Marot’s text 
at the end of Pierre von Meiss’s book where he proposes 
the concept of hyperlandscape, characterized by its 
complexity and through an overview that includes all 
the previous perspectives of the landscape, overlapped. 
We are of the opinion that only by addressing the 
set of features of the landscape as a whole, we can 
hope to find a new metaphor for it, aiming at a better 
understanding of the current architectural context.

Returning to „Sub-Urbanism and the Art of Memory”, 
we share the same opinion as the author who says that 
“the world must be visited, must be named by words with 
contemporary meaning and we must find a new way of 
representing it”, that we must enter a dialogue with the 
world. We bring this argument for a semiotic approach, 
the main method of research in our work. At any 
moment we can work with a geographer, an agronomist, 
historian, entering into the paradigm of complexity. 
At the same time, having history as a stake, we can use 
hermeneutics as a tool of study or phenomenology 
when talking about earth work and gardening.
 
According to Marot, sub-urbanism, viewed 
from the perspective of the history of gardens, 
can be characterized through four possible 
attitudes, having as main themes time and space.

The first approach requires special attention to the 
memory of the place - understood by reading and 
overlaying the layers that make it up. The second one sheds 
into light the place interpreted as a process and not as a 
product. The main focus falls on the act of conversation 
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atitudine se referă la nevoia de a citi în secțiune și aduce 
în discuție posibilitatea percepției spațiale a locului, a 
straturilor ca fiind suprapuse și imbricate în același timp, 
ca într-o pictură a lui Pablo Picasso. A patra posibilitate 
este aceea de a citi locul ca un câmp de relații, ca o hartă 
mentală interdependentă și nu ca o colecție de obiecte - 
aici putem face legătura cu picturile lui Rene Magritte.

În opinia lui Sebastien Marot acestea sunt doar 
posibilități de abordare, alternative și nu reguli, fără a fi 
o etică profesională, doar un instrument critic. Preluând 
ideea de la Descartes, a omului pierdut într-o pădure ce 
trebuie să meargă în linie dreaptă cu speranța că va ajunge 
la lumină, autorul argumentează că ne aflăm pe drumuri 
ale provizoratului, atât timp cât nu cunoaștem altele mai 
bune. Îmi place această temă a incertitudinii, difuză, cu 
un caracter ambiguu ca într-un peisaj romantic al lui 
Caspar David Friedrich.

Autorul susține  tema timpului ca spațiu al memoriei 
în arhitectură, arhitectura fiind la rândul său un 
instrument al memoriei.  Argumentul adus pentru acest 
mod de abordare este dorința autorului de a găsi o nouă 
dimensiune de înțelegere, mai profundă, în contextul 
sub-urbanismului. 

Spațiu, timp și sub-urbanism/peisaj - putem spune că 
timpul este gândit ca fiind a patra  dimensiune înțeleasă 
ca suprapunere de straturi în peisajului mental (spațiul 
memoriei), așa cum face Marcel Duchamp, privind prin 
prisma operei „The Large Glass”.

Sebastien Marot descrie tema timpului aducând ca 
argument o carte din 1966 a istoricului și filosofului 
Frances Yates, „The Art Of Memory”, o descriere a 
Romei reconstruită în spațiul memoriei de psihanalistul 
Sigmund Freud  în cartea „Le malaise dans la culture” 
– în care autorul se descrie ca fiind un „arheolog al 
personalității”, lucrările artistului Robert Smithson 
din 1967 realizate în suburbiile New Yorkului având 
non-locul ca temă principală și proiectul unui parc 

and questions the right to speak, at the right time, but 
also the obligation to listen. The third attitude refers to 
the need to understand a cross-section and discusses the 
possibility of spatial perception of the place, the layers 
being overlapped and nested at the same time as in a 
painting by Pablo Picasso. The fourth possibility is to read 
the place as a field of relationships, as an interdependent 
mental map and not as a collection of objects - here 
we can connect with Rene Magritte’s paintings.

In Sebastian Marot’s opinion, these are just possibilities 
of approach, alternatives and not rules, without being 
professional ethics, just a critical instrument. Taking 
on the idea of Descartes, of the man lost in a forest that 
has to walk a straight line in the hope that he will get to 
light, the author argues that we are on provisory roads, as 
long as we do not know any better ones. I love this theme 
of diffuse uncertainty with an ambiguous character 
as in a romantic landscape of Caspar David Friedrich.

The author supports the theme of time as a space of 
memory in architecture, architecture also being an 
instrument of memory. The argument put forward for 
this approach is the author’s desire to find a new, deeper 
level of understanding in the context of sub-urbanism.

Space, time, and sub-urban / landscape - we can 
say that time is thought to be the fourth dimension 
understood as a superposition of layers in the mental 
landscape (the space of memory), as Marcel Duchamp 
does, by looking at the work ”The Large Glass”.

Sebastien Marot describes the theme of time by bringing 
forward as an argument a 1966 book by historian and 
philosopher Frances Yates, ”The Art Of Memory”, a 
description of Rome rebuilt in the space of memory by 
psychoanalyst Sigmund Freud in the book ”Le malaise 
dans la culture” - in which the author describes himself as 
being an “archeologist of personality,” the work of Robert 
Smithson in 1967 in the suburbs of New York having the 



CSAV Journal  2 0 1 8
             333 

din suburbia Genevei, realizat de arhitectul Georges 
Descombes în 1980. La finalul cărții explică idea 
transparenței percepută ca suprapunere de straturi 
în plan vertical și nu orizontal, înțeleasă ca fenomen 
și nu ca formă, ca profunzime a spațiului. Pentru a 
explica acest mod de percepție îl aduce ca argument 
de autoritate pe arhitectul Colin Rowe prin două cărți 
importante „Transparency” și „Collage City”, dar și pe 
artistul Gordon Matta-Clark ce pune în discuție spațiul 
prin acțiuni de gherilă, „decupând” și „deconstruind” 
arhitectura pentru a crea a patra dimensiune, timpul, 
prin perspective și spații care nu au existat înainte.

Prin cartea lui Frances Yates, Sebastien Marot pune în 
lumină memoria ca artă a retoricii în vremea anticilor. 
Pentru Platon imaginea mentală avea prioritate în 
mediu al cunoașterii și era dovada inteligenței, iar pentru 
Aristotel psihicul nu gândea niciodată fără o imagine 
mentală asociată cu emoția momentului. În psihologia 
modernă lucrurile nu s-au schimbat și este cunoscut 
faptul că sentimentele noastre sunt strâns legate de 
imagini mentale și gândim prin intermediul acestora. 

Aducem ca argument pentru a susține importanța 
imaginii în arhitectură articolul „Manet: Images for 
a World Without People”, publicat de arhitectul Piere 
Vittorio Aureli pe site-ul „The City as a Project” la data de 
21 septembrie 2012. Aureli argumentează că imaginea 
poate fi înțeleasă dincolo de o judecată estetică, criticată 
și criticabilă din prisma societății de consum. Arhitectul 
aduce în discuție picturile lui Manet ca argument pentru 
înțelegerea profunzimii imagini și explică ambivalența 
acestora, fiind realiste și abstracte deopotrivă; realiste 
prin claritatea imaginii și abstracte prin imaginație – 
diferită în funcție de harta memoriei fiecăruia dintre noi.

Marot readuce în discuție faptul că tehnica de memorare 
a anticilor era o „promenadă mentală a locului” 
reconstruit prin tehnica memoriei înțeleasă în imagini. 
Astfel arta retoricii reprezenta pentru Aristotel dialogul 

non-place as the main theme and the project of a Geneva 
suburb, designed by architect Georges Descombes in 
1980. At the end of the book he explains the idea of 
transparency perceived as layer overlay in the vertical 
plane and not horizontally, understood as a phenomenon 
and not as form, as a depth of space. To explain this 
way of perception he brings forward as an argument of 
authority, architect Colin Rowe through two important 
books ”Transparency” and ”Collage City”, but also 
Gordon Matta-Clark, who discusses space through 
guerrilla actions by “cutting off ” and “deconstructing” 
architecture to create a fourth dimension, time, through 
perspectives and spaces that did not exist before.

Through Frances Yates’ book, Sebastien Marot brings 
to light memory as an art of rhetoric in antiquity. For 
Plato the mental image had priority in the medium of 
knowledge and was the proof of intelligence, and for 
Aristotle the psyche never thought without a mental 
picture associated with the emotion of the moment. 
In modern psychology things have not changed and 
it is well known that our feelings are closely related 
to mental images and we think through them.

We bring forward as an argument to support the 
importance of the image in architecture, the article 
”Manet: Images for a World Without People”, published 
by architect Piere Vittorio Aureli on the website of 
”The City as a Project” on September 21, 2012. Aureli 
argues that the image can be understood beyond 
judgement of aesthetic, criticized and criticizable from 
the viewpoint of the consumer society. The architect 
discusses Manet’s paintings as an argument for 
understanding the depth of images and explains their 
ambivalence, being realistic and abstract alike; realistic 
through image clarity and abstract through imagination 
- different according to the memory map of each of us.

Marot recalls that the technique of memorizing the 
ancients used was a “mental promenade of the place” 
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ca dezbatere atribuită spațiului reconstruit prin imagini 
și structurat în funcție de loc (logos și topos). Așa cum 
spune Sebastien Marot putem înțelege acestă perspectivă 
ca fiind drumul „de la arhitectură la arta memoriei și 
înapoi”. 

Instanțele arhitecturii pot fi locuințele înțelese ca spațiu 
privat, băile privite ca spațiu public, secvențele urbane 
ori drumurile din peisaj, toate reprezentând un sistem de 
locuri fixe ce pot fi memorate, așa cum le descrie autorul. 
Acesta pune în discuție nevoia unui peisaj artificial, 
construit de om, având locuri fixe pentru a fi memorat. 

În acest context suntem de părere că peisajul trebuie 
înțeles ca proiect, având caracterul unui proces artificial, 
văzut din perspectiva intervenției umane în natură pe 
parcursul istoriei. Christophe Girot explică în ”The 
Course of Landscape Architecture” cum peisajul este 
rezultatul intervenției umane de-a lungul timpului. 
Începând de la primele așezări (în luminișurile pădurilor  
sau, inversând imaginea, în oaze verzi construite în 
deșert care ne duc cu gândul la grădina paradisului) și 
mergând până la construirea marilor grădini, când s-au 
replantat păduri, s-a terasat și sistematizat terenul, s-a 
reconstruit mediul natural, toate în ideea unui mediu 
care poate fi stăpânit, peisajul este un produs al locuirii 
care suprapune toate straturile memoriei.

Dar care este rolul imaginației în acest context? Așa cum 
spune Sebastien Marot, imaginația este o memorie a 
memoriei, construită pe un sistem de imagini și simboluri 
ce diferă în funcție de istoria fiecăruia. Aducând același 
argument și din opinia lui Pier Vittorio Aureli în 
prezentarea picturilor lui Manet, înțelegem că memoria 
este mai mult decât o colecție de imagini, este un sistem 
conectat printr-un câmp de relații, o hartă mentală a 
fiecăruia unde imaginile la rândul lor sunt interpretate 
diferit în funcție de memoria individuală. 

reconstructed by the technique of memory understood 
in images. Thus the art of rhetoric represented for 
Aristotle the dialogue as a debate attributed to space 
reconstructed by images and structured according 
to place (logos and topos). As Sebastien Marot says, 
we can understand this perspective as the way 
“from architecture to the art of memory and back”.

Instances of architecture can be homes understood as 
private space, baths regarded as public spaces, urban 
sequences or landscape roads, all representing a system 
of fixed places that can be memorized as described by the 
author. It calls into question the need for an artificial, man-
made landscape with fixed locations to be memorized.

In this context, we believe that the landscape must 
be understood as a project, having the character of an 
artificial process seen from the perspective of human 
intervention in nature throughout history. Christophe 
Girot explains in The Course of Landscape Architecture 
how the landscape is the result of human intervention 
over time. Starting from the first settlements (in the 
glades of the woods, or reversing the image, in green 
oases built in the desert that remind us of the garden 
of paradise) and going all the way to the construction 
of the big gardens, when the forests were replanted, 
terraced and the land was systematized , the natural 
environment has been rebuilt, all in the idea of an 
environment that can be mastered, the landscape is a 
product of inhabiting that overlaps all layers of memory.

But what is the role of imagination in this context? As 
Sebastien Marot says, imagination is a memory of memory, 
built on a system of images and symbols that differ according 
to the individual history. By bringing the same argument from 
Pier Vittorio Aureli’s view of Manet’s paintings, we understand 
that memory is more than a collection of images, it is a system 
connected through a field of relationships, an individual 
mental map where the images, where the images at their turn 
are interpreted differently according to individual memory.
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Oamenii pot păstra amintirile unor locuri diferite și 
imagini distincte ale aceluiaș loc! Sebastien Marot spune 
foarte frumos că aceste instanțe reprezintă un ”teatru al 
memoriei” unde există simultan locuri reale și imaginare. 
Pentru că în retorica clasică fiecare om era un ”arhitect al 
memoriei” autorul aduce în actualitate ideea locurilor și 
memoriei individuale. 

Mergând mai departe explică cum, prin apariția 
creștinismului, s-a suprapus peste tehnica memoriei 
individuale, un tip de memorie didactică având ca 
scop impunerea a ceea ce nu trebuie să uităm, adică 
învățătura creștină. Catedralele Evului Mediu sunt 
materializarea acestui nou tip de memorie care este 
și începutul standardizării. Sebastien Marot pune în 
discuție picturile și literatura Evului Mediu citându-l pe 
criticul de artă, arhitectură și urbanism Andre Corboz 
care spune, în cartea sa „Le territoire comme palimseste”, 
că „orașul este perceput ca un templu” începând cu Evul 
Mediu. Prin conceptul de palimpsest explică cum orașul 
medieval poate fi interpretat ca o suprapunere de straturi 
ale memoriei ce conectează locuri diferite, instanțe 
ale memoriei individuale și ale celei didactice. Pentru 
psihologia mulțimilor în istoria recentă ne gândim la 
filmul „Watchmen”.

Pentru că am vorbit despre oraș este momentul să 
explicăm argumentul autorului pentru arta memoriei 
din perspectiva grădinilor, a peisajului. Gândul ne duce 
la grădina plăcerii, la un loc de relaxare, de odihnă sau 
pentru plimbare, sau la un loc al învățării, așa cum spune 
autorul, aducând aminte de  Francesco Petrarca sau de 
Francesco Colonna. Grădina este expusă ca o hartă 
mentală pentru căile învățării în care statuile reprezintă 
sculpturi ale memoriei ce fixează locurile ce pot fi 
reprezentate în imagini. Marot spune că arta grădinilor 
a fost o „artă a semnelor și a semnificațiilor”, o hartă a 
sensurilor, un teritoriu mental ce organiza lumea din 
interiorul și din exteriorul grădinii ca o reflexie a sa, era 
arta îngrijirii și arta cultivării grădinii în afara acesteia. 

People can keep memories of different places and 
distinct images of the same place! Sebastian Marot says 
very nicely that these instances represent a “memory 
theater” where there are simultaneously real and 
imaginary places. Because in classical rhetoric every 
man was an “architect of memory”, the author brings to 
the present the idea of individual places and memory.

Going forward, he explains how, through the 
emergence of Christianity, the technique of individual 
memory overlapped a type of didactic memory that 
aims to impose what must not be forgotten, that is, 
Christian doctrine. The Middle Ages cathedrals are the 
materialization of this new type of memory, which is the 
beginning of standardization. Sebastien Marot discusses 
the paintings and the literature of the Middle Ages, 
quoting the critic of art, architecture and urbanism, 
Andre Corboz, who says in his book „Le territoire comme 
palimseste” that “the city is perceived as a temple” since 
the Middle Ages. The concept of palimsest explains how 
the medieval city can be interpreted as an overlay of 
layers of memory connecting different places, instances 
of individual and didactic memory. For the psychology 
of the crowds in recent history, we think of „Watchmen”.

Because we talked about the city, it is time to explain 
the author’s argument for the art of memory from the 
perspective of gardens, landscapes. Thought leads 
us to the garden of pleasure, to a place of relaxation, 
rest, promenade, or a place of learning, as the author 
says reminding us of Francesco Petrarca or Francesco 
Colonna. The garden is exposed as a mental map for 
learning pathways in which statues represent sculptures 
of memory that fix the places that can be represented in 
images. Marot says that the art of gardens was an “art 
of signs and meanings,” a map of meanings, a mental 
territory that organized the world inside and outside 
the garden as a reflection of it, was the art of care and 
the art of cultivating the garden outside it . The author 
explains how the English historian John Dixon Hunt, in 
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Autorul explică cum istoricul și peisagistul englez John 
Dixon Hunt, în cartea sa „Garden Perfections: The 
Practice of Garden Theory”, identifică peisajul cultural 
(agricultură, dezvoltare urbană, străzi) cu „a doua natură” 
despre care, filosoful roman Marcus Tullius Cicero, 
susținea că este constuită de ei, romanii, prin plantarea 
copacilor, fertilizarea solului, construirea sistemului de 
irigații, în timp ce „prima natură” era aceea sălbatică. 
Jacopo Bonfadio, în secolul al XVI-lea când, pornind de 
la afirmația lui Cicero, susține că a fost creată o „a treia 
natură” căreia nu-i cunoaște numele. La sfârșitul aceluiași 
secol, istoricul Bartolomeo Taegio spune că această a treia 
natură, este natura grădinilor după cum argumentează și 
Sebastien Marot. Ultimul descrie suprapunerea celor trei 
instanțe unde geografia locului se suprapune cu aceea 
a istoriei, pentru a pune în lumină a patra dimensiune, 
dimensiunea mentală a memoriei, dimensiunea timpului 
ca spațiu cuantic. Aceste argumente aduc în atenție un 
film realizat într-o singură filmare continuă și reușind să 
pună împreună toate secvențele într-o singură instață de 
timp, neîntreruptă, „The Russian Ark”.

În finalul capitolului, citându-l pe Dixon Hunt, autorul 
pune în discuție faptul că arta grădinii, începând cu 
Evul Mediu, nu a fost doar o artă privilegiată, o artă a 
cunoașterii, ci a fost o artă a reinventării și reinterpretării. 
Ideea grădinii ca loc al memoriei a dispărut odată cu 
grădinile începutului de secol al XVIII-lea în Anglia 
dar, în aceeași idee cu autorul, avem speranța că un alt 
tip de memorie își poate face apariția în grădinile zilelor 
noastre. Oare nu este o interpretare contemporană a celor 
trei instanțe ale naturii, suprapuse în a patra dimensiune, 
a timpului, ceea ce face Rem Koolhaas abordând ideea 
de „vid”? Oare, păstrând ideea unui dialog continuu 
al omului cu natura și făcând o paralelă cu principiile 
fizice moderne, a patra dimensiune, timpul, nu devine 
un spațiu infinit așa cum este sugerat în arta lui Roman 
Opalka? Este posibil să găsim o alternativă, o nouă 
metaforă, privind din perspectiva sub-urbanismului ?

his book „Garden Perfections: The Practice of Garden 
Theory”, compares the cultural landscape (agriculture, 
urban development, streets) with a “second nature” 
about which Roman philosopher Marcus Tullius Cicero 
said that it is built by the Romans by planting trees, soil 
fertilization, building the irrigation system, while the 
“first nature” was the wild one. In the sixteenth century, 
Jacopo Bonfadio, on the basis of Cicero’s statement, 
asserted that a “third nature” was created which he does 
not know the name of. At the end of the same century, 
historian Bartolomeo Taegio says that this third nature 
is the nature of gardens, as Sebastien Marot also argues. 
The latter describes the overlapping of  these three 
instances where the geography of the place overlaps 
with that of history in order to highlight the fourth 
dimension, the mental dimension of memory, the 
dimension of time as quantum space. These arguments 
bring attention to a film made in one continuous film 
managing to put together all the sequences in one 
single uninterrupted time frame, ”The Russian Ark”.

At the end of the chapter, quoting Dixon Hunt, the 
author questions the fact that the art of the garden, 
beginning with the Middle Ages, was not only a privileged 
art, an art of knowledge, but an art of reinventing and 
reinterpreting. The idea of the garden as a place of 
memory disappeared with the gardens of the beginning 
of the 18th century in England but, in the same way 
as the author, we have the hope that another type of 
memory can make its appearance in the gardens of our 
day. Is it not a contemporary interpretation of the three 
instances of nature, overlapped in the fourth dimension 
of time, what Rem Koolhaas does approaching the idea 
of “void”? Doesn’t the fourth dimension, time, become 
an infinite space as suggested by Roman Opalka’s art, 
keeping the idea of a continuous dialogue of man with 
nature and parallel to modern physical principles? 
Is it possible to find an alternative, a new metaphor, 
looking from the perspective of sub-urbanism?
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Fig. 2. Frontispiece to l’Abbé de 
Vallemont’s,  „Curiosite de la nature et de 
l’art ”, (1705). Frontispiciul pentru Abbé 
de Vallemont’s, „Curiozități ale naturii și 
ale artei”, (1705).
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Sebastien Marot începe al doilea capitol spunând că 
psihanalistul Sigmund Freud a trăit suficient pentru 
a citi cartea doamnei Frances Amelia Yates, „The Art 
of Memory”, despre care am adus aminte la începutul 
discuției despre  memorie ca artă a percepției. 

Autorul explică cum Freud argumentează, prin teoria 
regresiei, posibilitatea existenței simultane a dualității, 
a gândurilor contradictorii suprapuse în același timp în 
psihicul uman. Freud descrie această posibilitate dând 
exemplul unui copil ce are o experiență dureroasă la 
începutul vieții când este despărțit de mama sa, când 
primește educația distincției. Este posibil ca gândul 
să revină mai târziu cu dragoste, copilul având atunci 
experiența contradicției.

Marot explică cum, în cartea pe care o scrie spre sfârșitul 
vieții,  „Le malaise dans la culture” în 1929, Freud 
compară Roma cu psihicul uman în care binele și răul 
conturează simultan o idee, dar una imperfectă, realizată 
din fragmentele memoriei. Freud propune o călătorie 
într-o Romă înțeleasă ca hartă a psihicului, un psiho-
oraș constituit din suprapunerea perioadelor istorice 
înțelese ca instanțe ale psihicului, parțiale și incomplete. 
Este vorba despre un oraș văzut în patru dimensiuni, un 
oraș al cărui fragmente se suprapun în același timp, în 
spațiul memoriei. În același timp psihanalistul consideră 
că memoria umană nu poate fi reprezentată, că memoria 
nu este ceva ce avem, ci este ceva ce putem accesa. 
Contradicția este că el însuși se consideră un arheolog 
al memoriei, ca și cum aceasta poate fi reprezentată 
prin ruine. Având aceste argumente Marot pune în 
lumină ideea expusă de către marele psihanalist, aceea 
că în realitate păstrăm doar câteva imagini ale memoriei, 
asemănate cu păstrarea unor suveniruri. 

Sebastien Marot begins the second chapter saying 
that psychoanalyst Sigmund Freud has lived enough 
to read Mrs. Frances Amelia Yates’ book, „The 
Art of Memory”, reminded at the beginning of the 
discussion about memory as an art of perception.
 
The author explains how Freud argues, through the 
theory of regression, the possibility of simultaneous 
existence of duality, of contradictory thoughts 
overlapped at the same time in the human psyche. 
Freud describes this possibility by giving the example 
of a child who has a painful experience at the beginning 
of his life when he is separated from his mother, when 
he receives the lesson of distinction. It is possible 
for the thought to come back later with love, the 
child having the experience of contradiction. 

Marot explains, in the book he wrote about the end of 
life, „Le malaise dans la culture” in 1929, how Freud 
compares Rome with the human psyche in which good 
and evil simultaneously outline the same idea, but an 
imperfect one, made from fragments of memory. Freud 
proposes a journey in Rome understood as a map of 
the psyche, a psycho-city constituted by overlapping 
historical periods understood as instances of the 
psyche, partial and incomplete. It is a city seen in four 
dimensions, a city whose fragments overlap at the 
same time in the space of memory. At the same time, 
the psychoanalyst believes that human memory can 
not be represented, that memory is not something we 
have, but something we can access. The contradiction 
is that he himself considers himself an archaeologist of 
memory, as if it can be represented by ruins. With these 
arguments, Marot highlights the idea presented by the 
great psychoanalyst, that in fact we only keep some 
images of memory, similar to keeping souvenirs. 
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In this context, memory is always a reconstruction and 
can be compared to a dwelling composed of successive 
layers of history, the house being always new, as Maurice 
Halbwacks says, a renowned philosopher and sociologist 
known for developing the concept of collective 
memory. This is brought by Marot as an argument for 
the simultaneously sustained and contradicted metaphor 
by psychoanalyst Sigmund Freud, when comparing 
the psychic instances with the history of Rome.

Halbwacks claims that Freud’s metaphor is perfectly 
valid as a representation of memory, and that it is 
“a house seen from the perspective of the depth of 
time”. To overcome the idea of the architectural 
object, Sebastien Marot brings forward Aldo Rossi’s 
argument that “a city is the place of collective memory.”

Given the above, we bring into discussion the point 
of view of architect Colin Rowe, who portrays Rome 
in his book, Collage City, as a palimpsest of history 
and collective memory where the fragments are 
highlighted simultaneously by contrast and dialogue 
in the same way with the ambivalent psychic instances 
presented by Freud. At the same time, we bring into 
discussion the example of architect Oswald Mathias 
Ungers who thinks Berlin as a green garden in which 
interconnected islands are floating as in a cognitive map, 
simultaneously perceiving different spatial instances.

How can these ideas influence our work? Through 
the fact that farms are overlapped with the landscape 
as instances of the memory of the place, even though 
it is not as obvious as in Rome’s case, but is similar 
to the memory of the gardens. At the same time, 
as in the case of Berlin presented by Ungers, these 
farms will be interconnected as in a cognitive map.

In order to better understand the memory of an 
agricultural place, we will present some important ideas 
from the chapter that has as main hero the artist Robert 

În acest context memoria este mereu o reconstrucție și 
poate fi asemănată cu o locuință compusă din straturile 
succesive ale istoriei, casa fiind întotdeauna nouă, după 
cum spune Maurice Halbwacks, un cunoscut filosof 
și sociolog cunoscut pentru dezvoltarea conceptului 
de memorie colectivă. Acesta este adus ca argument 
de Marot ca argument pentru metafora susținută și 
contrazisă simultan de psihanalistul Sigmund Freud, 
când aseamănă instanțele psihice cu istoria Romei. 

Halbwacks susține că metafora lui Freud este perfect 
valabilă ca reprezentare a memoriei și că este ca ”o casă 
văzută din perspectiva profunzii timpului”. Pentru a 
depăși ideea obiectului de arhitectură, Sebastien Marot îl 
aduce ca argument și pe arhitectul Aldo Rossi care spune 
că ”un oraș este locul memoriei colective”.

Având ca reper cele prezentate anterior aducem în discuție 
perspectiva arhitectului Colin Rowe care prezintă Roma, 
în cartea sa Collage City, ca pe un palimpsest al istoriei 
și al memoriei colective unde fragmentele sunt puse în 
evidență prin contrast simultan și dialog în același fel cu 
instanțele psihice ambivalente prezentate de Freud. În 
același timp aducem în discuție și exemplul arhitectului 
Oswald Mathias Ungers care gândește Berlinul ca pe 
o grădină verde în care plutesc insule interconectate 
ca într-o hartă cognitivă, percepând simultan diferite 
instanțe spațiale.

Cum pot influența aceste idei lucrarea noastră? Prin 
faptul că fermele sunt suprapuse peisajului ca instanțe ale 
memoriei locului, chiar dacă aceasta nu este evidentă ca 
în cazul Romei, ci este asemănătoare memoriei grădinilor. 
În același timp, la fel ca în cazul Berlinului prezentat de 
Ungers, aceste ferme vor fi interconectate ca într-o hartă 
cognitivă.

Pentru a înțelege mai bine memoria unui loc agricol vom 
prezenta câteva idei importante din capitolul ce îl are ca 
erou principal pe artistul Robert Smithson, numit de 
Sebastien Marot „un situaționist”. Conceptul pus în 
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discuție este acela de non-loc, acesta fiind o reprezentare 
logică, în trei dimensiuni, a unui loc din alt loc, după 
cum explică autorul, ca o artă abstractă geologică, ca o 
sedimentare a gândurilor. Aflăm că Robert Smithson 
a vizitat Roma înainte să scrie teoria non-locurilor, 
experimentată apoi prin artă în „cea mai decadentă 
suburbie” a New York-ului, în Passaic, New Jersey. La fel 
în cazul Romei lui Freud, este descris cum în suburbia 
Passaic contradicțiile se întâlnesc, centrul metropolei 
New York și mediul rural fiind omniprezente. 

„Suburbia este un loc al absenței, fără centru, ca o masă 
amorfă, considerată locul unui nou tip de turism.”

Suburbia Passaic este interpretată ca fiind „o Romă în 
oglindă”, un loc în care orașul nu cade în ruină, ci ”se 
naște în ruină”, așa cum afirmă Robert Smithson citat în 
cartea lui Sebastien Marot. „Paradoxalele monumente 
ale suburbiei sunt ruine în oblindă.” Autorul cărții 
„Sub-Urbanism and the Art of Memory” explică cum, în 
viziunea artistului, monumentele suburbiei nu cad în 
ruină, ci „se ridică în ruină înainte de a fi”. 

„Suburbia există fără un trecut rațional și fără o istorie 
importată. Nu există trecut, doar acela al unui viitor care 
încă nu a sosit.” - Robert Smithson în Sebastien Marot, 
„Sub-Urbanism and the Art of Memory”.

Mai departe artistul se întreabă dacă viitorul este 
demodat, și își răspunde că în acest caz cunoaște viitorul 
și consideră că acesta este pierdut undeva în istoria 
siturilor non-istorice. Ultima lucrare a sa în Passaic este 
„Monumentul cutiei de nisip”. Acesta ilustrează cel mai 
bine timpul și condiția lui ireversibilă marcând trecerea 
artistului de la observator la înfăptuitor de loc. În opinia 
lui Robert Smithson, suburbia Passaic este un loc special, 
fiind și locul în care s-a născut și a copilărit.

Smithson,  named by Sebastien Marot as an „situationalist”. 
The concept under discussion is that of the non-place, 
being a logical representation in three dimensions of a 
place elsewhere, as the author explains, as a geological 
abstract art, as a sedimentation of thoughts. We find that 
Robert Smithson visited Rome before writing the theory 
of non-places, then experimented with art in New 
York’s ”most decaying suburb” in Passaic, New Jersey. 
Just as in the case of Freud’s Rome, it is described how 
contradictions meet in the Passaic suburb, the center of 
New York City and the countryside being omnipresent.

“The suburbia is a place of absence, no center, like an 
amorphous mass, considered the place of a new type of 
tourism.”

The Passaic Suburb is interpreted as “a Mirror 
Rome,” a place where the city does not fall into ruin, 
but “is born in ruins,” as Robert Smithson states in 
Sebastien Marot’s book. “The paradoxical monuments 
of the suburb are mirrored ruins.” The author of 
„Sub-Urbanism and the Art of Memory” explains 
how, in the artist’s view, suburban monuments do 
not fall into ruin, but “rise to ruin before being”.

“The suburb exists without a rational past and without an 
important history. There is no past, just that of a future 
that has not yet arrived. “- Robert Smithson in Sebastien 
Marot, „Sub-Urbanism and the Art of Memory”

Further, the artist wonders whether the future is 
outdated, and he replies that in this case he knows the 
future and believes that it is lost somewhere in the history 
of non-historical sites. His last work in Passaic is the 
„Monument of the Sandbox”. It best illustrates time and 
its irreversible condition marking the artist’s passing from 
the observer to the creator of the place. In the opinion of 
Robert Smithson, the Passaic suburb is a special place, 
being the place where he was born and where he grew up.
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Fig.  3. Robert Smithson, The Passaic Monuments. Robert  Smithson, Monumentele Passaic. 
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Având ca reper această nouă experiență ne gândim ca 
zona studiată să fie într-un loc al memoriei, în locul 
copilăriei. De aceea îmi propun să aleg cursul râului 
Argeș ca un reper de călătorie, ca zonă de studiu, având 
ideea unei secțiuni în lungul acestuia, de la munte și până 
la Dunăre. Ideea secțiunii are ca argument avantajele 
sub-urbanismului susținute de Sebastien Marot. Ne 
propunem să experimentăm această zona, vizitând și 
construind locuri, propunând proiecte ca experiment al 
cercetării teoretice. 

Problema non-locului revine în discuție din altă 
perspectivă, aceea a terenulului agricol, de cele mai multe 
ori un loc fără istorie sau pierdut în istoria muncii și a 
proprietății în cazul României.

Cutia de nisip este un reper pentru modul în care putem 
construi aceste locuri căutând în profunzimea memoriei. 
Putem aprofunda ideea de proiect prin ultimul capitol 
al cărții unde este descrisă aventura unui arhitect într-o 
suburbie a Genevei.

La fel cum în cazul nostru s-au tăiat pădurile cu pretextul 
obținerii terenurilor agricole în câmpie, cum râul Argeș 
a fost sistematizat prin baraje și prin canalul ce trebuia 
să facă Bucureștiul oraș port, această zonă a Genevei a 
fost transformată prin sistematizarea râurilor, terasarea 
terenurilor și trasarea drumurilor agricole, parcul Lancy 
fiind locul suprapunerii zonei urbane cu zona agricolă, 
în suburbia orașului. Autorul repune în lumină ideea 
memoriei, a permanenței (râul), a dispariției (case vechi 
în locul cărora s-au construit locuințe colective) și a 
persistenței (urmele răului sistematizat) explicând astfel 
suprapunerea planurilor istorice.  

Marot explică cum arhitectul Georges Descombes, 
copil al acestei zone, întors acasă după facultate, inițiază 
câteva workshopuri cu studenții în acest parc, exact lângă 
locul de joacă al copiilor. Pentru că drumul de legătură 
între zona agricolă și suburbie trebuia lărgit, arhitectul 
a propus proiectul unei subtraversări ca răspuns la 

Having this new experience as a landmark, we think 
that the area studied is a place of memory, the place of 
childhood. That is why I intend to choose the course of 
the Argeş River as a travel destination, as a study area, 
with the idea of a section along it, from the mountain to 
the Danube. The idea of the section argues the advantages 
of sub-urbanism supported by Sebastien Marot. We aim 
to experience this area by visiting and building places, 
proposing projects as an experimental theoretical research.

The problem of the non-place is in question from 
another perspective, that of the agricultural land, 
most of the times a place without history or lost in the 
history of labor and property in the case of Romania.

The sand box is a reference for how we can 
build these places by looking into the depth of 
memory. We can deepen the idea of the project 
through the last chapter of the book describing the 
adventure of an architect in a suburb of Geneva.

Just as in our case the forests were cut with the pretext 
of obtaining agricultural land in the plain, as the Argeş 
River was systematized by dams and by the channel 
that had to make Bucharest a harbor city, this area of 
Geneva was transformed by the systematization of the 
rivers, land and plotting of agricultural roads, Lancy 
Park being the place to overlap the urban area with the 
agricultural area in the suburbs of the city. The author 
reinstates the idea of memory, of permanence (river), 
of extinction (old houses in which collective dwellings 
were built) and of persistence (the traces of the systemic 
river) explaining the overlapping of historical plans.

Marot explains how architect Georges Descombes, a 
child of this area, return home after college, initiates 
several workshops with students in this park, just next to 
the playground of the children. Because the link between 
the agricultural area and the suburb had to be widened, 
the architect proposed the project of a subtraversion 
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in response to the memory and transformations of the 
place. This first project was conceived as an infrastructure 
that crosses the place in a straight line, over the foot 
of the former river and under the widened road, 
highlighting the different layers of space memory, layers 
that are nested and interconnected in vertical section.

This project is a tension element between architecture 
and topography, a geographic project that highlights 
the different instances of history, even if it is recent. The 
improvement in the park of the Geneva suburb proposed 
by George Decombes highlights the spatial dimension of 
the place, relying on the duality between evidence and 
ambiguity, both of which are the memory of the place.

With this argument, we aim to experiment with the 
landscape through the project, in the second part of the 
research.

„Sub-Urbanism and the Art of Memory” end with 
the argument of transparency in a four-dimensional 
perspective, time overlaps the literary perception, 
translucent with the abstract perception seen as a 
synthesis of the different spatial instances - viewed in a 
frontal perspective as Le Corbusier does at Villa Stein. 
Another argument is the art of Gordon Matta-Clark, 
which deconstructs architecture to search for new spaces 
and the fourth dimension, the space of time. 

memoria și transformările locului. Acest prim proiect a 
fost gândit ca o infrastructură ce traversează locul în linie 
dreaptă, peste urmele fostului râu și pe sub drumul lărgit, 
punând în lumină diferitele straturi ale memoriei locului 
imbricate și interconectate privind în secțiune verticală. 

Acest proiect este un element de tensiune între 
arhitectură și topografie, un proiect geografic care 
pune în lumină diferitele instanțe ale istoriei, chiar dacă 
aceasta este recentă. Amenajarea parcului din suburbia 
Genevei propusă de către George Decombes evidențiază 
dimensiunea spațială a locului, mizând pe dualitatea între 
evidență și ambiguitate, ambele fiind memoria locului. 

Având acest argument ne propunem experimentarea 
perspectivei peisajului prin proiect, în a doua parte a 
cercetării.

„Sub-Urbanism and the Art of Memory” se încheie cu 
argumentul transparenței într-o perspectivă în patru 
dimensiuni, timpul suprapune percepția literară, 
translucidă cu percepția abstractă văzută ca sinteză a 
diferitele instanțe spațiale - privite într-o perspectivă 
frontală așa cum face Le Corbusier la Villa Stein. Un 
alt argument este arta lui Gordon Matta-Clark ce 
deconstruiește arhitectura pentru a căuta noi spații și a 
patra dimensiune, spațiul timpului.
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Fig.  4, 5. Georges Descombes, Parc de Lancy, Geneva. Georges Descombes, Parcul Lancy, Geneva



CSAV Journal  2 0 1 8     
  346

Fig.  6. Le Corbusier, Villa Stein. Le Corbusier, Vila Stein.
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In the author’s note, we will not end with a conclusion, 
but with the uncertainty and the hope that we can 
find a new metaphor of the landscape, looking from 
the perspective of a place where the village and the 
city overlap, at the limit of art with architecture, 
in the same way the architect Alexander Brodsky 
expresses this same intention through his work.

În nota autorului, nu vom încheia cu o concluzie, ci cu 
incertitudinea și speranța că putem afla o nouă metaforă 
a peisajului, privind din perspectiva unui loc în care 
satul și orașul se suprapun, la limita artei cu arhitectura, 
așa cum exprimă această intenție arhitectul Alexander 
Brodsky prin munca sa.

Fig.  7. Gordon Matta-Clark, „Splitting”. Gordon Matta-Clark, „Clivaj”. 
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