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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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VVITA Project 
Modernizing Learning and Teaching for Architecture through Smart and 

Longlasting Partnerships
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Fig. 1. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim - Passive House research project visit, July 2018. Coordinators and 
students from all three cooperating universities: UAUIM Romania, UNICT Italy and NTNU Norway. Universitatea Norvegiană de Știință și 
Technologie, Trondheim - vizită la proiectul de cercetare, Casa Pasivă, iulie 2018. Coordonatori și studenți din toate cele trei universități aflate 
în cooperare: UAUIM România, UNICT Italia și NTNU Norvegia. 
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Practica la nivel european în ceea ce privește 
arhitectura și educația în urbanism evidențiază 
o nevoie crescută de a interconecta abordarea 
teoretică în procesul de predare studenților din 
universități și realitatea practicii profesionale. 
Proiectul VVITA propune o cooperare 
transnațională între UAUIM, UNICT și 
NTNU care ridică problema educației superioare 
în Europa, și subliniază abordarea tematică a 
complexității actualelor situații de urgență a 
patrimoniului rural, șansele și provocările actuale 
acolo unde diviziunea tradițională a disciplinelor 
este depășită. Prioritățile proiectului constau 
în sporirea calității pregătirii procesului de 
predare a cadrelor didactice și a calității și 
relevanței competențelor și aptitudinilor 
studenților în domeniul regenerării mediului 
rural. Alt scop este de a dezvolta și testa noi 

Practice at European level regarding 
architecture and urbanism education 
reveals an increased need to interconnect 
theoretical approach in students teaching 
from universities and true reality of 
professional practice. The VVITA project 
proposes a transnational cooperation 
between UAUIM, UNICT and NTNU 
that raises the question of higher education 
in Europe and underlines the thematic 
approach of the complexity of current 
rural heritage conditions emergencies, 
actual chances and challenges where the 
traditional division of disciplines are 
outdated. The project’s priorities consist 
in increasing the quality of teachers 
training and the quality and relevance 
of competences and skills for students in 
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metode de predare, formate și instrumente în educația 
patrimoniului construit în mediul rural, susținând 
inovația și creativitatea prin interferențe disciplinare 
și diferite universități arhitecturale de profil într-un 
context internațional.

Mai mult din motive de inovare, tema propusă referitoare 
la setările specifice pentru mediul rural este menită să 
crească interesul pentru urgențele sociale și arhitecturale, 
cultură și tradiție, și asupra modului în care teoria poate 
deveni acțiune și rezultat profesional, prin învățarea 
integrată și programul intensiv. Tehnologia proiectului 
se bazează pe etichetarea cunoștințelor și realizările de 
ultimă oră în trei studii de caz la extremitățile fizice ale 
Europei (Delta Dunării în România, Insula Filicudi 
în nordul Siciliei Italia, satul Lofoten din nordul 
Norvegiei). Fiecare studiu de caz are diferențe majore de 
necesități, teme abordate si soluții în curs de adoptare, 
în ciuda situațiilor critice identificate (depopularea) și 
potențialul cultural-vernacular-istoric existent.

Cu o durata de 2 ani, proiectul VVITA este structurat în 
activități de management și implementare, trei întâlniri 
internaționale, trei Programe Intensive pentru studenții 
din învățământul superior, trei Programe Intensive 
pentru profesori (personalul didactic) și un eveniment 
de multiplicare.

In cadrul activităților de management și de implementare 
va fi asigurată diseminarea rezultatelor de succes ale 
proiectului. Vor fi dezvoltate trei (tipuri de) produse 
intelectuale.

Primul constă în „Ghid metodologic pentru profesori” 
și va include metodele de predare prezentate, discutate 
și revizuite în cadrul activităților. Acesta va prezenta 
moduri de combinare a rezultatelor sau strategii și 
instrumente în cadrul acestor metode, fiind definite 
proiectele interdisciplinare, în funcție de subiectul ales.

Al doilea rezultat presupune dezvoltarea unui nou 
modul de predare „Predarea metodelor-sinteză pentru 

the field of rural environment regeneration. Another 
aim is to develop and test new teaching methods, 
formats and instruments in education of the rural build 
heritage, supporting the innovation and creativity 
through disciplines interferences and different profile 
architectural universities in an international context.

More on innovation purposes, the proposed theme 
on rural specific setups is meant to increase interest in 
social and architectural urgencies, culture and tradition 
and how theory may become action and professional 
result, through blend-in learning and intensive program. 
Technology of the project is based on labeling the 
knowledge and ultimate accomplishments in three case 
studies at the Europe physical extremities (Danube Delta 
in Romania, Filicudi Island in North Sicily Italy, Lofoten 
village in North Norway). Each case study has major 
differences of needs, approach themes and solutions in 
progress to adopt, despite identified critical situations 
(depopulation) and cultural-vernacular-historic existent 
potential.

With a duration of two years, the VVITA project 
is structured in management and implementation 
activities, three international meetings, three Intensive 
Programmes for higher education learners, three 
Intensive Programmes for teaching staff and one 
multiplier event.

Within the management and implementation activities, 
project dissemination of the successful outcomes will 
be ensured. Three intellectual outputs are going to be 
developed.

The first one consists in “Methodological guidelines for 
teachers” and will include teaching methods presented, 
discussed and reviewed within the activities. This 
will present ways to combine methods or strategies 
and instruments within these methods, as the 
interdisciplinary projects are defined, according to the 
subject elected. 
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a vitalizarea satelor de patrimoniu prin tehnologii 
inovatoare”, pentru testarea materialului de predare 
elaborat în cadrul Programelor Intensive pentru studenții 
din învățământul superior și implementarea noului 
modul în curricula existentă a universităților partenere.

Si al treilea rezultat intelectual este o platformă 
digitală care să informeze despre proiect și rezultatele 
sale publicului larg, pentru asigurarea sustenabilității 
cooperării dintre partenerii proiectului și să susțină 
activitățile lor reunite de viitor ca dialog interdisciplinar. 
Este de asemeni și un canal de a implica diferiți 
stakeholders în discuțiile asupra proiectelor relevante ale 
societății.

http://vvita.uauim.ro 

The second output supposes to develop a new teaching 
module “Teaching Cross-methods to vitalize heritage 
villages through innovative technologies”, to test the 
elaborated teaching material within the Intensive 
Programmes for higher education learners and to 
implement the new module in existing curricula of the 
partner universities.

And the third intellectual output is a digital platform to 
inform about the project and its results to the broader 
public, to ensure the sustainability of the cooperation 
between the project partners and to support their 
further joint activities as an interdisciplinary dialogue. 
It is also a channel for involving different stakeholders in 
the discussions on society relevant projects.

http://vvita.uauim.ro 
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Fig. 2. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim - Passive House research project visit, July 2018. Universitatea 
Norvegiană de Știință și Technologie, Trondheim - vizită la proiectul de cercetare, Casa Pasivă, iulie 2018. 
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Fig. 3. Norwegian fisherman villages and small settlements in Lofoten Peninsula. Visit and observation of rural fisherman housing typology, 
boat warehouses and workshops preserved since the 19th Century: Bodø, Moskenes, Å, Henningsvær, Vestbygda - Lødingen. Sate și mici 
localități norvegiene în Peninsula Lofoten. Vizitarea și observarea tipologiilor de case de pescar, șoproane și ateliere pentru ambarcațiuni păstrate 
din secolul XIX: Bodø, Moskenes, Å, Henningsvær, Vestbygda - Lødingen.
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Fig. 4. Norwegian fisherman village - visit to a 19th Century rural fish oil production workshop, still in function. Sat norvegian de pescari - 
vizită la un atelier producător de ulei de pește (oloiniță) de secol XIX, încă în funcțiune. 
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Fig. 5. ”Den Sorte Gryte”, the goat milk cheese farm (and one of our VVITA workshop hosts) in Vestbygda village close to the village of 
Lødingen, a Norwegian fisherman settlement. Following the recent years climate change, the currents of the Norwegian Sea does not bring fish 
to the Vestbygda seashore anymore, therefore the dwellers had to divert their activities towards goat farming and cheese production, as well as 
various berries picking, wool weaving and outdoor sports tourism - cycling, hiking and trekking routes. „Den Sorte Gryte” , ferma de brânzeturi 
din  lapte de capră (și unul din locurile gazdă pentru atelierul VVITA) în satul Vestbygda, în apropiere de satul Lødingen, o așezare norvegiană 
de pescari. În urma schimbării climatice din ultimii ani, curenții Mării Norvegiei nu mai aduc pește spre țărmul Vestbygdei, așadar localnicii au 
trebuit să-și reorineteze activitățile spre creșterea caprelor și producția de brânzeturi, precum și culesul de fructe de pădure, croșetatul din lână și 
turismul sporturilor în aer liber - trasee pentru ciclism, plimbări de agrement și trekking. 
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Fig. 6. Italy second VVITA workshop after the one in Catania, Sicily: Aeolian Archipelago, Filicudi Island, September 2018.  Cel de-al doilea 
atelier VVITA după cel din Catania, Sicilia: Arhipelagul Aeolian, insula Filicudi, septembrie 2018. 
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Fig. 7. On the stairs of the San Bartolomeo Cathedral in Lipari, Aeolian Archipelago, Filicudi Island, September 2018. Pe treptele Catedralei 
San Bartolomeo din Lipari, Arhipelagul Aeolian, insula Filicudi, septembrie 2018. 
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Fig. 8-9. Aeolian Archipelago, Filicudi Island views, September 2018. Vederi din Arhipelagul Aeolian, insula Filicudi, septembrie 2018. 
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Fig. 10. Aeolian Archipelago, Filicudi Island site visits, September 2018. Arhipelagul Aeolian, vizite pe sit în insula Filicudi, septembrie 
2018. 
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Fig. 11. Aeolian Archipelago, Filicudi Island , September 2018 - some of the coordinating professors from UNICT Italy and NTNU 
Norway: (from left to right) Ivo CALIO, Luca FINOCCHIARO and Vincenzo SAPIENZA (on the right, next to students).
Arhipelagul Aeolian, insula Filicudi, septembrie 2018 - unii dintre profesorii coordonatori de la UNICT Italia și NTNU Norvegia: (de la stânga 
spre dreapta) Ivo CALIO, Luca FINOCCHIARO și Vincenzo SAPIENZA (în partea dreaptă, lângă studenți).
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Fig. 12. Parish of  S. Giuseppe, 1545, Aeolian Archipelago, Filicudi Island site visits, September 2018. Parohia S. Giuseppe, 1545, Arhipelagul 
Aeolian, vizite pe sit în insula Filicudi, septembrie 2018. 
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Fig. 13. Filicudi Island site visits, September 2018. Vizite pe sit în insula Filicudi, septembrie 2018. 
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Fig. 14. Filicudi Island site visits, September 2018. Vizite pe sit în insula Filicudi, septembrie 2018. 
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Fig. 15. Filicudi Island workshop, September 2018 - students on site visits. Atelier în insula Filicudi, septembrie 2018 - studenți în vizită pe 
sit. 
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Fig. 16. Filicudi Island workshop presentations, September 2018. Prezentări în cadrul atelierului de pe Insula Filicudi, septembrie 2018. 
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Fig. 17. Filicudi Island workshop final presentations, September 2018. Prezentări finale în cadrul atelierului de pe Insula Filicudi, septembrie 
2018. 
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