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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



CSAV Journal  2 0 1 8     
  226

Fig. 1. Harta generală poduri. Bridges general map. 
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Territorial Bucharest
Bucureștiul teritorial                                                                                                                             
assoc.prof.dr.arch. Ștefan SIMION I teach.assist.dr.arch.Emil BURBEA MILESCU  I 
phD. candidate arch. Cristian BORCAN
2nd year Faculty of Architecture project, group no.23
simion_stefan@yahoo.com I emilburbea@yahoo.com I cristian_borcan@yahoo.com

“Even outside any urban context, countryside or 
desert, architecture can only testify about the city’s 
missing values.”
 Extract from Architecture Against the City 
by Bernard Huet, 1986

“A third [intermediate] world has been born and 
spread away: the suburbs, in its disorder, as in all 
organisational attempts that it has juxtaposed, then 
assimilated, from the strict periphery of the centre 
to the surrounding agricultural gardens, the stellar 
suburb radically shows the world our societies have 
fabricated and with which we try to reconcile.” 
 Extract from The Alternative to Landscape 
by Sebastien Marot, 1995

Northeast of Bucharest there is a row of lakes and 
the largest forest patch remaining in the immediate 
vicinity of the capital city. Like an XXL urban form, 
11 villages (from Tunari to Fundeni) are set onto this 
series of ponds which are well-known to fishermen. 
Forming an infrastructural landscape, these small 
lakes are separated by a series of crossings: for cars 
and for pedestrians, but also land strips that help 
regulate water levels and divide the breeding areas 
of the fish. The Territorial Bucharest project’ goal is 
to build a set of interventions along these narrow 
strips of land to speculate the physical situation of 

„Chiar și în afara oricărui context urban, 
la țară sau în deșert, arhitectura nu poate 
decât să depună mărturie despre valorile 
orașului absent. ”
 Extras din „Arhitectura împotriva 
Orașului” de Bernard Huet, 1986

„O a treia lume [intermediară] s-a născut 
și s-a răspândit: suburbia, în dezordinea 
sa ca și în toate încercările de organizare pe 
care le-a juxtapus, apoi asimilat, din stricta 
periferie a centrului și până la grădinile 
agricole din împrejurimi, suburbia stelară 
arată în mod radical lumea fabricată de 
societățile noastre și cu care încearcă să se 
reconcilieze.”

Extras din „Alternativa Peisajului” de 
Sebastien Marot, 1995

În nord-estul cartierului Pantelimon se 
află o salbă de lacuri și cel mai mare petic 
de pădure rămas în imediata proximitate 
a Bucureștiului. Ca un fel de formă 
urbană XXL, 11 sate (de la Tunari până 
la Fundeni)1 se înșiră de-a lungul acestei 
serii de bălți binecunoscute de pescari 
înainte de a se uni cu Dâmbovița. Bălțile 
sunt separate între ele de o serie de 

Keywords: Metropolis, Suburb, Rural, Landscape, Territory, Intermediary, String of Lakes
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traversări: auto și pietonale, dar și limbi de pământ care 
ajută la reglarea nivelului apei și la ținerea peștilor acolo 
unde au fost crescuți. Proiectul Bucureștiul Teritorial 
ia ca pretext introducerea unei suite de intervenții 
punctuale de-a lungul acestor traversări care să speculeze 
situația fizică a locului (întâlnirea mediului natural 
cu cel construit), pe baza căreia să propună diferite 
programe și funcțiuni publice și comunitare: Bibliotecă, 
Cârciumă,  Ponton pentru pescari, Piscină, simplu 
Pavilion care punctează o plimbare în teritoriu, etc.
 
Această fâșie denumită de Marot intermediară, 
suspendată între urban și rural, poate juca un rol 
cheie în precizarea caracterului relației Bucureștiului 
cu împrejurimile sale, în ambele sensuri. Miza 
intervențiilor atinge următoarele puncte:

• Redefinirea relației urban-rural 
• Problematizarea spațiului public ca peisaj natural, 

preurban - și viceversa
• Pretext de dezvoltare a acestei serii de sate prin 

folosirea acestui peisaj ca resursă
• Infrastructură turistică și de loisir pentru cei veniți 

din centru 
• Reevaluarea mediului rural în contextul mutațiilor 

tehnice și economice (noua agricultură 
industrializată în detrimentul micilor 
producători, rețelele infrastructurale care 
traversează și redefinesc peisajul teritoriului - 
șosele, căi ferate, linii de înaltă tensiune, etc., 
halele de producție care schimbă și ele scara și 
ritmul folosirii cotidiene a mediului construit, 
etc.)

Dezbaterea asupra unui model urban policentric 
care să nu se mai definească prin opoziția față de o 
lume rurală, ci care să accepte soclul unui mai vast 
teritoriu.

the place (the meeting point between natural and built 
environment) on which to propose various public and 
community programs and functions: Library, Pub, 
Pontoon for fishermen, Swimming pool, simple Pavilion 
pointing a walk in the territory, and so on.

This strip, named by Marot intermediary, is suspended 
between urban and rural and might play a key role 
in defining Bucharest’s relationship to its natural 
and anthropogenic surroundings, in both ways. Of 
course the metropolis represents an opportunity to 
the development of the adjacent rural. Given the 
industrialisation of agriculture in the detriment of small 
producers and the social mutations it engenders, the 
metropolis becomes the main attractor regarding work 
places and leisure. The other way around, suburban 
areas are used as a resource for the hypothetic escape 
out of the technological and dense reality of the big city, 
cycling through the forests and small roads, fishing or 
going to a weekend picnic. The virgin landscape of these 
places feeds the hope of discovering ways to reestablish 
direct connections to nature as different alternatives 
to the city experiences. Thus, the relationship between 
the metropolis and the adjacent areas is far from being 
understood as a simple urban-rural dichotomy; the 
fertile exchange is a prerequisite for the development of 
the small local economies and also for the perception of 
the metropolitan area as a whole.
 
Moreover, this uncertain status between the rural 
landscape and metropolitan use could be stimulated by 
a series of interventions that bring together activities 
and types of practices from both kinds of places. The 
Territorial Bucharest project identified the series of 
dams and sluices that systematize the “second string of 
lakes” - the ponds of the Pasărea River - as a platform 
for this exchange, a string of possible new nuclei in the 
metropolitan territory. In this context, the Studio’s 
working method was that the student teams would 
each analyse a village next to a pond, so that later, they 
could propose an intervention on these strips of land 
separating waters in close connection with the village. 
The outcome is a series of interventions whose use is only 
a pretext for shaping infrastructures through which the 
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1 În Conceptul Strategic București 2035, aceste sate fac 
parte din Aglomerația Urbană București, iar o centură auto 
este planificată a înconjura capitala conținând de asemenea 
aceste sate. De asemenea, salbele de lacuri din proximitatea 
Bucureștiului sunt considerate resurse importante în dezvoltarea 
teritorială a capitalei. vezi http://www.mdrap.ro/userfiles/
espon/dimensiune_teritoriala/reuniune2/prezentare03.pdf 

idyllic landscape becomes an inhabited territory. If for 
those who hope to escape from the city the wonderful 
landscape of these places cannot be disappointing, for 
the inhabitants of the nearby villages such interventions 
could mean setting up new common and public spaces, 
meeting places for leisure and especially for creating a 
possible new identity.

Fig. 2. Harta generală a studiului. Study general map. 
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Fig. 3. Afumați, plan sat la scara 1:5000. Afumați, village general plan, 1:5000.
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Fig. 4. Afumați - plan zonă la scara 1:500. Afumați, area plan, 1:500.
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Fig. 5. Afumați - plan 1:200. Afumați, plan, 1:200.

Fig. 6. Afumați - secțiune transversală. Afumați - cross-section.
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Fig. 7. Afumați - studiu pe machetă, perspectivă de interior. Afumați - study on model, interior 
perspective. 

Fig. 8. Afumați 
- studiu pe machetă, 
vedere de sus. 
Afumați - study on 
model, top view.
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Fig. 9. Brănești, planul satului 1:5000. Brănești, village plan 1:5000. 
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Fig. 10. Brănești - plan zonă 1:500. Brănești - area plan 1:500. 
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Fig. 11. Brănești - plan intervenție 1:100. Brănești - intervention plan 1:100. 

Fig. 12. Brănești - secțiune transversală intervenție. Brănești - intervention cross-section. 
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Fig. 13. Brănești - studiu pe machetă, perspectivă. Brănești - study on model, perspective.  

Fig. 14. Brănești - studiu pe machetă, vedere de sus. Brănești - 
study on model, top view.  
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Fig. 15. Cosmopolis - plan general 1:5000. Cosmpolis - general plan 1:5000.   
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Fig. 16. Cosmopolis - planul zonei 1:500. Cosmopolis - area plan  1:500.
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Fig. 17. Cosmopolis - planul intervenției 1:100. Cosmopolis - intervention plan  1:100.
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Fig. 18. Cosmopolis - planul secționat al intervenției 1:100. Cosmopolis - intervention sectioned plan  1:100.
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Fig. 19 - 21. Cosmopolis - studiu pe machetă, perspective. Cosmopolis - study on model, perspectives.
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Fig. 22. Fundeni- plan general al satului 1:5000. Fundeni - general village plan 1:5000.
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Fig. 23. Fundeni- studiu pe machetă, perspectivă. Fundeni - model study, perspective.
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Fig. 24. Fundeni- studiu pe machetă, vedere de sus. Fundeni - model study, top view. 
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Fig. 25. Găneasa- plan general al satului 1:5000. Găneasa - general village plan 1:5000.
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Fig. 26. Găneasa- plan zonă 1:500. Găneasa - area plan 1:500.
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Fig. 27. Găneasa- plan intervenție 1:100. Găneasa - intervention plan 1:100.
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Fig. 28. Găneasa- secțiune intervenție. Găneasa - intervention section.

Fig. 29. Găneasa- fațadă intervenție. Găneasa - intervention façade.

Fig. 30 - 32. Găneasa- studiu pe model, perspectivă și vederi de sus. Găneasa - study on model, perspective and top views.
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Fig. 33. Moara Domnească - plan general sat 1:5000. Moara Domnească - village general plan 1:5000.
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Fig. 34. Moara Domnească - plan zonă 1:500. Moara Domnească - 
area plan 1:500.

Fig. 35. Moara Domnească - plan intervenție 
1:200. Moara Domnească - intervention plan 1:200.

Fig. 36. Moara Domnească - plan intervenție 1:200. Moara Domnească - intervention plan 1:200

Fig. 37 - 39. Moara Domnească - studiu pe machetă, perspectivă și vedere de sus. Moara Domnească  - model study, perspective and top 
view.
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Fig. 40. Pasărea - plan zonă 1:500. Pasărea - area plan 1:500.
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Fig. 41. Pasărea - plan intervenție 1:100. Pasărea - intervention plan 1:100.
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Fig. 42. Pasărea - secțiune intervenție. Pasărea - intervention cross-section.

Fig. 43 - 44. Pasărea - studiu pe machetă, vedere de sus și perspectivă. Pasărea - model study, top view and perspective.
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Fig. 45. Ștefăneștii de Jos - plan general sat 1:5000. Ștefăneștii de Jos - village general plan 1:5000.
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Fig. 46. Ștefăneștii de Jos - plan zonă 1:500. Ștefăneștii de Jos - area plan 1:500.
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Fig. 47. Ștefăneștii de Jos - plan intervenție 1:100. Ștefăneștii de Jos - intervention plan 1:100.
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Fig. 48. Ștefăneștii de Jos - secțiune intervenție 1:100. Ștefăneștii de Jos - intervention cross-section 1:100.

Fig. 49. Ștefăneștii de Jos - fațadă intervenție 1:100. Ștefăneștii de Jos - intervention façade 1:100.
Fig. 50. Ștefăneștii 
de Jos - studiu pe 
machetă, vedere de sus și 
perspectivă. Ștefăneștii de 
Jos - model study, top view 
and perspective. 
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Fig. 51. Tunari - plan general sat 1:5000. Tunari - plan general sat 1:5000.
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Fig. 52. Tunari - plan zonă 1:500. Tunari - area plan 1:500.
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Fig. 53. Tunari - plan intervenție 1:100. Tunari - intervention plan 1:100.
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Fig. 54. Tunari - secțiune  intervenție 1:100. Tunari - intervention cross-section 1:100.

Fig. 55. Tunari - vedere Est intervenție. Tunari - intervention East view.

Fig. 56 - 57. Tunari - studiu pe machetă, perspective. Tunari - model study, perspectives.
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