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Festivalul Central și Est-
European Regio Earth
desprepamant.ro

Festival itinerant de arhitectură, 
design și artă cu pământ, organi-
zat de mai multe asociații parte-
nere din Europa Centrală și de Est. 
În cadrul festivalului, participanții 
beneficiază de formare practică 
și teoretică în domeniul tehnicilor 
constructive cu pământ, recu-
noscută de Institutul Național al 
Patrimoniului. Prima ediție a avut 
loc în Ungaria. Ediția din 2018 a 
avut loc în România și următoarea 
din țara noastră va fi în 2021, la 
Timișoara. 

Adresă: itinerant

Organizatori:
Asociația Recult, Terrapia

Coordonatori:
Alina Negru, Alessandro Serra
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Școala de vară de 
arhitectură și reabilitare de 
la Târnăvioara
www.tarnavioara.ro

Această Școală de Vară de arhi-
tectură și reabilitare a găzduit 20 
de tineri studenți la arhitectură, 
urbanism, peisagistică și restaura-
re, ai universităților de specialitate 
din România. În cadrul Școlii, 
au fost inventariate și evaluate 
imobilele cu valoare istorică din 
Târnăvioara, pentru a putea fi 
depuse dosare de încadrare în 
Lista Monumentelor Istorice din 
România, pentru a fi reabilitate și 
prezervate în viitor. De asemenea, 
au fost realizate propuneri de 
amenajări peisagistice și de inte-
grare în mediul construit a inter-
vențiilor parazitare realizate de 
investitori privați. Temele Școlii de 
Vară de Arhitectură și Reabilitare 
de la Târnăvioara: 
• Integrarea în sit a zonei de 
producție și comerciale a satului, 
amplasată în imediata vecinătate 
a bisericii fortificate construită în 
secolul al XV-lea; 
• Studierea și oferirea de soluții 
urbanistice și peisagistice; 
• Soluții de reabilitare a unor clădi-
ri cu valoare istorică din Târnăvio-
ara – relevare imobile, propuneri 
de reabilitare și restaurare/
conservare imobile, reconversie 
funcțională 
• Reabilitarea tâmplăriilor de 
lemn, a feroneriei și a tencuielilor 
tradiționale. 

Adresă: sat Târnăvioara, 
com. Copșa Mică, jud. Sibiu

Organizator:
Asociația pentru Înfrumusețarea 
Orașului Sibiu

Coordonatori:
arh. Tudor Șt. Popa, 
istoric Anca Nițoi
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Seminar construcții 
naturale Casa-Verde
www.casa-verde.ro

Seminarul are scop educativ, 
există o nevoie reală pentru un alt 
fel de arhitectură: fie că e numită 
Verde, Alternativă, Ecologică, de 
Pamânt sau Organică și se adre-
sează arhitecților care vor să se 
specializeze în proiectarea con-
strucțiilor din materiale naturale, 
dar și viitori beneficiari care vor 
să investească în construcții din 
materiale naturale, cob, baloți de 
paie, saci de pământ. Proiectul 
urmărește promovarea metodelor 
tradiționale de construire, dar 
și adaptarea acestora la nevoile 
societății contemporane. Vorbim 
despre alegerea amplasamen-
tului, despre sol, proiectare, ma-
terialele naturale, demonstrăm 
execuția pereților de cob, baloți 
de paie, facem tencuieli de lut 
cu nisip, lut cu var și nisip, var cu 
nisip, vopsele naturale și zidării 
decorative cu materiale refolosite 
înglobate și basorelief.  

Adresă: sat Sasca Română, com. 
Sasca Montană, jud. Caraș Severin

Organizator:
S.C. COB S.R.L.

Coordonator:
arh Ileana Mavrodin

43
Dealu Cerului / ALP 
Programm - Alternative 
www.studioarchaeus.ro

Platforma de arhitectură își are 
„rădăcinile” în practicile stu-
dențești ale anilor ‘90. Pornită 
organizat, prin Fundația Archaeus, 
în 2005 cu studenți arhitecți din 
Timișoara, în 2010 tabăra devenea 
internațională și multidisciplinară. 
Cu profesori și meșteri invitați, 
întâlnirile anuale își propun pe 
lângă un transfer de cunoaștere și 
tehnologii „low tech” schimbul de 
idei al profesioniștilor din domenii 
diferite, în principal acelea cu care 
lucrează arhitecții - arte, psiho-
logie, sociologie, management, 
tehnologii, materiale, muzică, 
urbanism, inginerie, peisaj. Pe ter-
men lung, programul își propune 
decantarea dintre participanți a 
unor grupuri multidisciplinare 
care să propună și implementeze 
proiecte sustenabile în Rezervația 
Cheile Nerei Beușnița și nu numai. 
În ultimii 4 ani, proiectele care 
s-au construit au fost premiantele 
unor concursuri de arhitectură 
internaționale.

Adresă: sat Barz, Comuna Dalboșeț, 
Jud. Caraș Severin (Rezervație Cheile 
Nerei - Beușnița)

Organizator:
Fundația Archaeus

Coordonator:
arh. Marius Miclăuș
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Color the Village/Colorează 
satul
colorthevillage.ro

Color the Village un proiect derulat 
de Asociația Acasă în Banat prin 
care, anual, un sat din Banat prinde 
culoare. Timp de 3 zile, sute de 
voluntari din toată țara se reunesc 
pentru a zugrăvi fațadele gri, 
păstrând tradiția locului și punând 
în valoare elementele arhitecturale 
și decorațiunile originale. Prima 
ediție a avut loc în 2019 – la Eftimie 
Murgu, județul Caraș Severin, iar 
ediția din 2020 – la Racovița, în 
județul Timiș. În fiecare an, membrii 
asociației aleg un alt sat, o altă co-
munitate pentru a pune în valoare 
arhitectura și identitatea locului și 
pentru a sprijini comunitatea locală, 
în special familiile cu o situație 
materială dificilă sau persoanele 
singure. Pe termen lung, aceste 
comunități devin mai conștiente de 
valoarea arhitecturală a caselor lor, 
sunt încurajate să o păstreze, iar 
localitățile devin atracții turistice.

Adresă: Eftimie Murgu (2019), jud. 
Caraș-Severin, Racovița (2020), 
jud. Timiș

Organizatori:
Asociația Acasă în Banat

Coordonatori:
Radu Trifan
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Tabăra de vară „Vreau să 
devin meșteșugar” „Florile 
Transilvaniei - Pictură pe 
lemn” „Micul arhitect” 
„CREARTE”
www.mihaieminescutrust.ro

Tabăra are ca și scop creșterea 
nivelului de conștientizare a 
tinerei generații din mediul rural 
asupra valorii patrimoniului 
cultural. În cadrul taberei se 
organizează diverse ateliere, 
care contribuie la identificarea 
patrimoniului local, descoperirea 
de modalități de punere în valoare 
și valorificare durabilă. Abordarea 
este de a învăța prin joc și 
experiment: ce este patrimoniul, 
de ce trebuie protejat, cum poate 
el să îmbunătățească calitatea 
vieții pentru comunitate. 

Adresă: sat Alma Vii, com. Moșna, 
jud. Sibiu, sat Mălăncrav, com. 
Laslea, jud. Sibiu, sat Viscri, com. 
Bunești, jud. Brașov,

Organizator:
Fundația Mihai Eminescu Trust

Coordonator:
Carolina Fernolend
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Casa cu Har
www.facebook.com/casacuhar/

Prin proiect se dorește restaurarea 
complexului gospodăresc tradițio-
nal - casa copilăriei părintelui Teofil 
Părăian, o personalitate emblemat-
ică a vieții religioase românești, si-
tuată în satul Topârcea, aparținând 
orașului Ocna Sibiului (jud. Sibiu).                                             
Pe termen lung, scopul urmărit este 
ca acest complex gospodăresc să 
devină un centru de studii în arhi-
tectură și discipline conexe, care 
ating reabilitarea și revitalizarea 
patrimoniului cultural tradițional.                                                           
La restaurarea gospodăriei au 
participat în cea mai mare pro-
porție studenți arhitecți, arhitecți 
și meșteri tradiționali, deoarece se 
dorește formarea profesională a 
studenților arhitecți. În paralel cu 
formarea profesională a tinerilor 
arhitecți, pentru rezultate durabile 
și un impact mărit se urmărește 
sensibilizarea comunității și 
autorităților locale, în direcția unei 
bune înțelegeri și acțiuni asupra 
arhitecturii tradiționale. 

Adresă: sat Topârcea, oraș Ocna 
Sibiului, jud. Sibiu,

Organizatori:
Asociația pentru Patrimoniu Activ, 
Asociația Monumentum

Coordonatori:
arh. Diana Belci,  
arh. Eugen Vaida,  
arh. Gabriela Pașcu

2
Mina de Idei Anina
www.facebook.com/ 
MinaDeIdeiAnina/

Acțiunile proiectului cultural „Mina 
de idei Anina” (MdIA) au fost 
orientate spre studiul, promova-
rea și conservarea  patrimoniului 
industrial din Anina în vederea 
elaborării unui scenariu de revi-
talizare teritorială prin valorifi-
carea acestei resurse. În cadrul 
edițiilor anterioare rolul principal 
a fost deținut de fondul construit 
existent și posibilitățile sale de re-
folosire, aducându-se în prim-plan 
complexitatea formelor de mani-
festare și abordare ale moștenirii 
industriale. În cadrul ediției 2018 
am dorit să evidențiem rolul co-
munității, componenta imaterială 
a patrimoniului industrial, în acest 
posibil proces de regenerare 
urbană și teritorială. Prin total-
itatea acțiunilor din proiect se 
dorește diseminarea unei atitudini 
profesionale în cunoștință de 
cauză cu scenariile industriale și 
post-industriale în care se inter-
vine actual; sensibilizarea comu-
nității locale în raport cu valorile 
patrimoniale asociate moștenirii 
industriale și, nu în ultimul rând, 
stimularea unui contact direct 
între specialiști (arhitecți, în mod 
deosebit) și realitatea teritorială. 
În mod concret, proiectul MdIA 
2018 a  utilizat memoria locală ca 
instrument de stimulare și impli-
care a comunității în dezvoltarea 
unor inițiative de protejare și 
valorificare ale patrimoniului local 
prin cultură.

Adresă: oraș Anina, jud. Caraș 
Severin

Organizatori:
Asociația pentru Patrimoniu Activ, 
Asociația Alba Verde

Coordonatori:
Oana Țiganea, Gabriela Pașcu, 
Ovidiu Micșa
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Baia de Arhitectură
asociatialocus@gmail.com

Proiectul face parte din inițiativa 
deja cu o vechime de peste un 
an, Herculane Project. Împreună 
cu toate activitățile desfășurate, 
dorim în primă fază să atragem 
atenția asupra importanței valo-
rilor de patrimoniu ce nu ne de-
finesc doar trecutul, ci și viitorul. 
Odată deprinsă inerția acțiunii 
de conștientizare și educare, Baia 
de Arhitectură dorește să inspire 
și să pregătească profesional 
arhitecții și specialiștii ce acum 
se formează, pentru a pune ba-
zele unui viitor în care cultura își 
primește aprecierea meritată. 
În cadrul proiectului, studenții 
participanți învață despre bunele 
practici din restaurare, precum 
și despre importanța planifică-
rii urbane în valorificarea unui 
ansamblu istoric, toate acestea 
beneficiind de locația atât de priel-
nică a centrului istoric din Băile 
 Herculane ce exemplifică atât de 
bine toate aceste elemente.

Adresă: oraș Băile Herculane, 
jud. Caraș Severin

Organizator:
Asociația Locus

Coordonatori:
arh. Chirilă Oana, arh. Apostol 
Cristina, arh. Blidariu Patricia
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Tabere pentru cultura 
tradițională
sinaptica.ro

Taberele urmăresc familiarizarea 
arhitecților cu tehnicile și mate-
rialele tradiționale și cu folosirea 
acestora la intervențiile asupra 
monumentelor istorice sau asu-
pra altor construcții cu vechime 
anterioară cimentului. De aseme-
nea, se urmărește îmbunătățirea 
colaborării dintre arhitecți și 
meșterii care dețin competențe 
reale în construcțiile tradiționale. 
Tot pentru arhitecți,  taberele 
oferă posibilitatea exersării unor 
proiecte de arhitectură de mod-
ernizare a unor construcții vechi, 
fără mutilarea acestora, cu uti-
lizarea unor materiale care să nu 
afecteze materialele preexistente. 
La nivelul comunităților, taberele 
urmăresc oferirea de bune prac-
tici în gestionarea patrimoniului 
construit cu vechime seculară și 
creștere atractivității acestora, 
pentru proprietari și investitori, ca 
resursă turistică primară.

Adresă: Comunele Isverna și 
Podeni, MH com. Blăjeni, HD

Organizator:
Asociația SINAPTICA

Coordonator:
dr. Ionică Pîrvu
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Școala de VAR
www.facebook.com/scoaladevar

Varul natural e o poveste, o 
demonstrație de răbdare și de 
căldură. Școala de Var urmează 
tehnica arhaică de a obține var 
natural, urmând tot parcursul 
de la piatra de var adunată de 
la gârlă, dar și un exercițiu de 
echipă, de supraviețuire, un regal 
gastronomic... dat fiind că în 36 
de ore avem un munte de jar. 
Pregătim varnița, producem var, 
trăim în jurul focului, văruim case 
țărănești, reparăm, tencuim cu 
var-nisip și dincolo de experiența 
senzațională si senzorială pentru 
cei implicați, e un fermecător 
exercițiu de incluziune în 
comunitatea satului, cu vecinii 
veseli, deschiși, întotdeauna 
dispuși să ne fie de ajutor. Astfel, 
procesul de pregătire a lemnelor 
și pietrelor de var durează 3-4 
zile și arderea în sine înca 2 zile și 
noaptea dintre ele, la foc continuu.

Adresă: sat Bâscenii de Jos, com. 
Calvini, jud. Buzău,

Organizator:
Asociatia #better

Coordonator:
arh. Florin Enache
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„Hands On Conservation” - 
școală de vară, meșteșuguri 
tradiționale pentru 
conservare-restaurare de 
biserici fortificate
kirchenburgen.org/ro/
activitati/proiecte/hands-on-
conservation/

Proiectul cultural Hands on 
 Conservation își propune orga-
nizarea unei școli de conserva-
re-restaurare, pe parcursul a 3 
săptămâni, în anul 2018, pentru 
specialiști, viitori specialiști și alte 
persoane implicate în domeniul 
conservării – restaurării monu-
mentelor istorice. Un element 
de noutate al proiectului constă 
în organizarea școlii de conser-
vare-restaurare în cadrul și cu 
aplicabilitate directă asupra unor 
monumente de patrimoniu care 
constituie o tipologie aparte în 
această categorie: bisericile for-
tificate săsești. Prin introducerea 
acestei tipologii de monument is-
toric în proiecte culturale cu com-
ponentă educațională, solicitantul 
creează audiențe noi pentru 
provocări „vechi”. Un alt element 
de noutate al proiectului constă 
în structura și abordarea proce-
sului de instruire. Astfel, școala 
de conservare-restaurare va fi 
organizată sub forma unui atelier 
de lucru interdisciplinar, cu un 
puternic accent practic (25% te-
orie, 75% practică) și modular (3 
module tematice). Un alt element 
de noutate, constă în structura 
eterogenă a grupului țintă format 
din: arhitecți; ingineri; studenți 
la arhitectură, arheologie, istoria 
artelor; responsabili în întocmirea 
caietelor de sarcini pentru lucrări 
de conservare-restaurare a mo-
numentelor istorice și îngrijitori 
ai bisericilor fortificate. Astfel, 
transferul cunoștințelor/abilită-
ților se va realiza atât dinspre 
instructor spre participanți, cât și 
între participanți. 

Adresă: sat. Daia, com. Apold,  
jud. Mureș

Organizator:
Fundația Biserici Fortficate, Sibiu

Coordonator:
Andreea Mănăstirean
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Arhitectura interesului 
public construind 
comunitatea
www.arhipera.ro

Școala de vară Arhipera le oferă 
viitorilor arhitecți pregătirea 
pentru viața profesională reală, 
unde un proiect de arhitectură 
nu înseamnă o coală de hârtie 
desenată, ci o construcție gândită 
pentru un beneficiar existent și 
așezată într-un amplasament real. 
Timp de o săptămână, cursanții, 
împreună cu cadrele didactice, 
locuiesc în preajma comunității, 
dialogând cu membrii acesteia, 
realizând proiecte participative și 
obișnuindu-se cu tehnologia de 
execuție, urmărirea de șantier, 
adaptarea proiectului la realitățile 
fizice etc. Școala de vară este un 
spațiu unde sinteza teoretică se 
decantează, iar conceptele sunt 
verificate prin experiment. 

Adresă: com. Belciugatele și  
com. Dor Mărunt, jud. Călărași,

Organizator:
Asociația Arhipera

Coordonator:
arh. Lorin Niculae

Școală de meșteșuguri 
tradiționale și tehnici 
experimentale „Batem 
fierul la conac!”
batemfierullaconac.ro

Toate activitățile grupate în jurul 
conacului Petre P. Carp constituie 
o școală de meșteșuguri, destinată 
în primul rând sătenilor din zona 
Țibăneștiului, dar și tuturor celor 
care conștientizează valoarea 
patrimoniului cultural și nevoia de 
a-l transmite urmașilor. 
Proiectul are 4 direcții principale: 
1. Ateliere de meștesuguri tradițio-
nale și tehnici experimentale în 
echipe de arhitecți-studenți ar-
hitecți-stagiari-specialiști- meșteri- 
artizani- săteni: atelier de arhitec-
tură, pictură și frescă, feronerie de 
artă, construcție de sobe, tencuieli 
tradiționale și olărit. Atelierele au 
caracter internațional și vizează 
crearea unor obiecte de utilitate 
publică cu implicarea comunității 
locale. 
2. Ateliere de autor- workshopuri, 
prezentări și prelegeri ale unor 
specialiști, profesori consacrați, 
meșteri de renume 
3. Expediții și intervenții in-situ  
3a.Expediții culturale în împre-
jurimea Țibăneștiului 
3b.Montarea elementelor con-
cepute la ateliere și vernisarea lor 
în comunitate 
4. Expoziții, proiecții, conferințe- o 
serie de serate comunitare care 
vizează interacțiunea între actorii 
vizați în vederea îmbunătățirii și 
păstrării specificului peisajului 
rural și cultural.
Adresă: sat Țibănești,  
com. Țibănești, jud. Iași
Organizatori:
Asociația Maria în parteneriat cu 
Fundația Pro Patrimonio
Coordonatori:
arh. Alexandra Mihailciuc și  
arh. Șerban Sturdza
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Atelierul de la Dalnic 
„Să construim ecologic 
învățând de la arhitectura 
tradițională”
contact@silviademeter.ro

Atelierul se adresează studenților 
și profesioniștilor din domeniul 
construcțiilor, dar și tuturor celor 
care își doresc să își construiască o 
casă bazându-se pe principii sus-
tenabile. Atelierul își propune să 
ofere o oportunitate participanților 
de a se implica în acțiuni practice, 
astfel învățând „cu mâinile lor” 
despre beneficiile utilizării mate-
rialelor și tehnicilor tradiționale, 
despre arhitectură și context. 
Tipurile de lucrări implică zidării 
din piatră, cărămidă, paiantă, 
pământ și mixte, diferite tipuri de 
mortare pe bază de var și argilă, 
aplicarea tencuielilor și zugrăvelilor 
tradiționale, învelitori tradiționale 
și acoperișuri verzi etc.

Adresă: sat Meșendorf, com. 
Bunești, jud. Brașov,

Organizatori:
Fundația ProPatrimonio,  
SAT Transilvania

Coordonator:
arh. Silvia Demeter
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Școala de Vară Verna-
Cultura Meșteșuguri 
tradiționale în contextul 
arhitecturii contemporane
www.moaradehartie.ro

Re-cunoașterea meseriilor tradițio-
nale din domeniul construcțiilor 
reprezintă însăși Re-cunoașterea 
specificului arhitecturii românești. 
Recursul la origini nu înseamnă 
adoptarea unei viziuni paseiste, ci 
căutarea sustenabilității elemen-
telor arhitecturii vernaculare, un 
bogat repertoriu patrimonial care 
se pierde odată cu lipsa practică-
rii meșteșugurilor edificatoare. 
Prin derularea Școlii de vară am 
răspuns nevoii de specializare 
a tinerilor arhitecți în domeniul 
restaurării patrimoniului construit, 
oferind posibilitatea practică de 
inițiere și deprindere a abilităților 
de cunoaștere și utilizare a mese-
riilor, a materialelor și tehnicilor de 
realizare a construcțiilor tradițio-
nale de tip vernacular, specifice 
atât lucrărilor de restaurare a clădi-
rilor de patrimoniu, cât și edificării 
unor spații noi construite în spiritul 
bioarhitecturii.

Adresă: sat Comana, com. 
Comana, jud. Giurgiu

Organizatori:
Asociația Moara de hârtie, 
Facultatea de Arhitectură - 
Universitatea Spiru Haret

Coordonator:
Ion Georgescu

29
Școli de vară Pro Patrimonio
www.propatrimonio.org

Olari
Adresă: Conacul Neamțu, sat 
Olari, comuna Pârșcoveni, OT
Activități de restaurare - tencuieli 
var, restaurare mozaic 
Coordonatori:
arh. Raluca Munteanu
arh. Șerban Sturdza
Activități de educație pentru copii 
pe subiecte de arhitectură și 
patrimoniu
Coordonator:
arh. Andreea Machidon

Izvoru
Adresă: Comuna Izvoru, AG
Activități de educație pentru copii 
pe subiecte de arhitectură și 
patrimoniu
Coordonatori: 
arh.Andreea Machidon, 
peis. Nicolas Triboi,
arh. Șerban Sturdza

Câmpulung
Adresă: Str. Golescu nr. 3, 
Câmpulung, AG
Activități de educație pentru copii 
pe subiecte de arhitectură și 
patrimoniu
Coordonatori: 
arh.Andreea Machidon, 
peis. Nicolas Triboi,
arh. Șerban Sturdza

Urși
Adresă: Sat Urși, com. Popești, VL
Activități de restaurare frescă
Coordonatori: 
rest. Ana Chiricuță, 
arh. Șerban Sturdza

26
Școala de vară pentru Arte 
și Meșteșuguri Deltaice
www.letea.eu

Școala de Vară pentru Arte și 
Meșteșuguri Deltaice este un pro-
gram multianual de documentare, 
conservare și învățare teoretică 
și practică asupra patrimoniului 
cultural imaterial deltaic. În 2018, 
tema școlii a fost  studierea teh-
nicilor meșteșugărești folosite 
în construcțiile deltaice. După 
documentarea realizată de Iuliana 
Titov, expert în cadrul Muzeului 
de Etnografie Tulcea, trei dintre 
tehnicile identificate au fost puse 
în practică, alături de 15 voluntari, 
coordonați de Andreea Machidon 
și meșterii locali. Școala de vară 
a avut loc în perioada 18 – 23 
septembrie 2018, iar intervenția 
practică a avut loc asupra clădirii 
Centrului Comunitar Letea. Cele 3 
tehnici folosite au fost: 1. Placarea 
pereților expuși la vânt cu scân-
dură, este o tehnică apărută aprox-
imativ din 1970 în Delta Dunării. 
Protejarea pereților se face cu 
scânduri dispuse orizontal, cu sau 
fără baghete la fațada îngustă ori-
entată spre Dunăre. În timpul școlii 
de vară am început procesul de 
schimbare a uneia dintre fațade, 
finalizarea urmând să aibă loc în 
primăvara 2019. 2. Tehnica finisa-
jului pereților cu lut și pleavă. 3. În-
velitul în solzi de pește /nemțește 
/”pet naboicu” - cu naboica este o 
tehnică deltaică pentru realizarea 
acoperișurilor din stuf. Tehnica a 
fost documentată în timpul Școlii 
de Vară pentru Arte și Meșteșuguri 
Deltaice prin refacerea coamei 
acoperișului existent.

Adresă: Centru Comunitar 
Multicultural Letea (constructie 
deținută de asociația Ecopolis în 
satul Letea, comuna C.A Rosetti, 
județul Tulcea)

Organizatori:
Asociatia Letea in UNESCO, în 
parteneriat cu Centrul pentru 
Politici Durabile Ecopolis

Coordonator:
Loredana Pană

sursa: hartamesterilorconstructii.ro

Tabără de vară pentru 
valorificarea meșteșugurilor 
tradiționale de construcții 
- Cursuri de specializare în 
reabilitarea patrimoniului 
construit
www.transylvaniatrust.ro

Fundația organizează cursuri 
de specializare în reabilitarea 
patrimoniului construit din anul 
1999, al căror locație începând 
din anul 2001 este Castelul Bánffy 
din Bonțida. Scopul este promo-
varea excelenței în reabilitarea 
patrimoniului construit, în mod 
specific specializarea în meseriile 
tradiționale din domeniul con-
strucțiilor, care pot fi utilizate atât 
la lucrările de reabilitare, cât și 
la întreținerea clădirilor istorice. 
Cursul promovează principiile 
intervenției minimale, compatibil-
itatea tehnicilor și a materialelor, 
precum și utilizarea resurselor 
locale la intervențiile efectuate pe 
clădiri istorice. Cursurile de spe-
cializare sunt organizate în sistem 
modular. Cursanții însușesc 
cunoștințe teoretice și deprinderi 
practice privind protecția mediului 
istoric, prin prelegeri susținute de 
reprezentanții universităților din 
țară și Marea Britanie, respectiv 
de alți specialiști de renume, tra-
duse simultan în limbile română, 
engleză, maghiară. Specializarea 
practică se desfășoară în ateliere 
de zidărie, tencuire, dulgherie, 
tâmplarie și pietrărie, conduse de 
meșteri restauratori. Participanții 
sunt implicați în lucrări de reabi-
litare efectuate direct pe clădirile 
castelului, monument istoric de 
categoria A. 

Adresă: Castelul Bánffy, com. 
Bonțida, jud. Cluj

Organizator:
Fundația Transilvania Trust

Coordonatori:
Hegedüs Csilla, Berki Timea

13

Meșteșuguri tradiționale 
de construcție, conservare-
restaurare, arhitectură 
vernaculară
web.facebook.com/casapold/

Curs practic pentru meșteșugari 
de construcții tradiționale: dulgher, 
zidar, tencuitor, zugrav, dar în 
viitor și de tâmplărie, fierărie. Este 
predat inclusiv felul de conservare 
a elementelor clădirilor istorice, 
dar și restaurarea și reconstrucția 
elemetelor noi după tehnica și cu 
materialele tradiționale.

Adresă: com. Apold, jud. Mureș,

Organizator:
Asociația casApold

Coordonator:
Sebastian Bethge

18

33
Școala de Vară la Castel
contact@arche.ro

„Școala de Vară la Castel” este 
un proiect cultural multianual ce 
propune studenților și tinerilor 
specialiști o serie de workshop-uri 
multidisciplinare de cercetare 
și analiză a Castelului Teleki din 
Gornești. Oferim astfel partici-
panților oportunitatea de a de-
prinde, în echipe interdisciplinare 
și sub coordonarea unor spe-
cialiști cu competențe în diverse 
domenii asociate protejării și con-
servării patrimoniului (arhitectură, 
inginerie structurală, peisagistică, 
arheologie, istoria artei etc.), 
cunoștințele teoretice și abilitățile 
practice necesare pentru a iniția 
intervenții responsabile de con-
servare și reutilizare a obiectivelor 
de patrimoniu. Facem acest lucru 
printr-un exercițiu realist, ancorat 
în contextul național și inter-
național al protejării, conservării și 
reabilitării patrimoniului cultural, 
cu scopul de a realiza studii apro-
fundate care să stea la baza unui 
viitor proiect de restaurare și a 
unui plan management al Castelu-
lui Teleki, sustenabile economic și 
în profund respect față de valorile 
monumentului și comunitatea 
locală. Proiectul se înscrie în seria 
Școala de Vară ARCHÉ– program 
cultural multianual, itinerant ce își 
propune să contribuie la cerceta-
rea castelelor, conacelor și dome-
niilor istorice din România. Misi-
unea noastră este pregătirea unei 
resurse umane competente care 
să asigure calitatea intervențiilor 
cu impact asupra patrimoniului 
cultural prin promovarea: cerce-
tării multidisciplinare, negocierii 
interdisciplinare, utilizării mas-
terplanurilor de intervenție și a 
planurilor de management.

Adresă: sat Gornești,  
com. Gornești, jud. Mureș

Organizator:
Asociația ARCHÉ

Coordonator:
arh. Raluca Bărbulescu

19
Meșteșug și patrimoniu. 
Țiglăritul în viziunea 
arhitecților
asociatiamonumentum.ro/

Proiectul are un prim scop educa-
tiv: familiarizarea cu  tehnica de 
producere a țiglelor a arhitecților 
interesați de proiectarea în zonele 
cu învelitori tradiționale din țiglă 
și conștientizarea importanței 
utilizării lor în restaurare și la 
construcțiile noi. Pe termen lung, 
proiectul urmărește protejarea 
arhitecturii tradiționale a satelor, 
agresate de „arhitectura de import” 
(uneori realizată chiar cu concursul 
arhitecților). Proiectul urmărește 
și ameliorarea colaborării dintre 
proiectant și executanți, relație care 
a suferit în urma desființării șco-
lilor de meserii; aceasta înseamnă 
un plus de experiență și pentru 
executanți, dar și pentru arhitect. 
Totodată, proiectul sensibilizează o 
comunitate locală în privința valorii 
propriului patrimoniu.

Adresă: sat Apoș, com. Bârghiș, 
jud. Sibiu

Organizator:
Asociația Monumentum

Coordonator:
arh. Eugen Vaida
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12
VERNADOC
arcolar.ro/cultural

VERNADOC  =  tabără pentru stu-
diul arhitecturii VERNAculare, prin 
DOCumentare la fața locului asupra 
unui monument sau a unei con-
strucții reprezentative. VERNADOC 
s-a născut în Finlanda, la inițiativa 
arh. Markku Mattila, profesor la 
Universitatea Tehnică din Finlanda. 
Principiul de bază este relevarea 
unei construcții cu executarea 
desenului la fața locului. Măsurăto-
rile sunt transpuse rapid pe planșa 
de desen și orice verificare se poate 
face ușor, iar eventualele erori pot 
fi corectate la timp. După etapa 
măsurătorilor și a desenului în 
creion la fața locului urmează etapa 
grafică în care desenul este tras 
în tuș și se aplică texturi și umbre, 
pentru ca desenul să devină ex-
plicit și atractiv. Pentru măsurat se 
lucrează cu instrumente simple, ce 
pot fi procurate de la orice magazin 
sătesc: metru, sfoară, furtun cu 
apă, nivelă cu bulă de aer. Pentru 
desen se folosesc instrumentele 
ce nu ar trebui să lipsească din 
trusa arhitectului: creion, gumă, 
liniar, echer, teu și rapidografe. 
Rezultatele seminarului sunt 
dedicate localnicilor, ca un oma-
giu pentru monumentul aflat în 
satul lor, ca bază de lucru pentru  
viitoarele  lucrări de restaurare ale 
construcției și ca  mărturie lăsată 
generațiilor viitoare.  VERNADOC 
este mai mult decât o tabără. 
Este un concept alcătuit din patru 
părți diferite: prima este tabăra de 
documentare de două săptămâni 
în sezonul de vară, o săptămână 
de măsurare și o săptămână de 
tras în tuș/cerneală în studio. Al 
doilea pas este de a expune mate-
rialul imediat după tabără pentru 
localnici. Acțiunea a treia este de 
a organiza un seminar de o zi, 
în toamna anului viitor pe tema 
obiectivului documentat în timpul 
taberei. Și ultimul pas este de a 
colecta materialul într-o broșură.

Adresă: com. Călinești, 
jud. Maramureș,

Organizatori:
arh. Laura Zaharia, O.A.R. NORD 
VEST

Coordonator:
arh. Laura Zaharia

20 Ateliere CUCA, tehnici 
specifice de restaurare a 
arhitecturii de lemn
www.facebook.com/spreCUCA

CUCA este un proiect transdisci-
plinar situat în comuna Cârțișoara, 
județul Sibiu, care are ca scop 
funcționalizarea unui centru cultu-
ral în care se suprapun mai multe 
componente; cercetare antropolog-
ică, un program educațional pentru 
comunitatea locală și pentru comu-
nitatea temporară CUCA (formată 
îndeosebi din tineri studenți și mas-
teranzi români și străini), rezidențe 
artistice, amenajare peisageră, 
restaurare arhitectură de lemn, 
event CUCA. Proiectul se derulează 
cu preponderență în perioada verii 
cu lucrări speciale și în celelalte 
anotimpuri (mai ales în cazul ame-
najărilor peisagere). În anul 2018 
vom finaliza master planul CUCA, 
proiectul de arhitectură fiind coor-
donat de o echipă condusă de arh. 
Bogdan Demetrescu și peisagist 
Alexandru Ciobotă.

Adresă: com. Cârțișoara, 
jud. Sibiu

Organizator:
Fundația DALA

Coordonatori:
Ovidiu Daneș, Bogdan 
Demetrescu, Alex Ciobotă, Cristian 
Bădescu, Paul Breazu

21 Școala de la Bunești
www.bunesti.ro

Școala de la Bunești este un 
proiect de educație alternativă 
dedicat arhitecturii și artelor 
liberale, care se adresează în 
primul rând arhitecților, dar și 
publicului larg preocupat de cul-
tura umanistă. Școala presupune 
ateliere practice de arhitectură, 
în colaborare cu meșteri locali, 
și prelegeri interdisciplinare, 
din domenii teoretice conexe 
arhitecturii: filosofie, filologie, 
istorie etc. Scopul proiectului este 
realizarea unei comunități univer-
sitare cu activitate permanentă, 
generarea unei noi arhitecturi, 
întemeiate pe resursele tradiției 
și, implicit, fundamentarea em-
pirică și științifică a normativelor 
de construcție cu materiale 
naturale. Școala de la Bunești 
se desfășoară în parteneriat cu 
Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion  Mincu” și a avut 
în primii ani sprijinul financiar al 
UAR, AFCN și OAR. Din 2008 până 
în prezent, Școala numără peste 
700 de studenți, 73 de profesori 
invitați și 41 de meșteri. Proiectul 
este în derulare.

Adresă: sat Zărnești,  
com. Mălureni, jud. Argeș

Organizator:
Asociația Prietenii Școlii de la 
Bunești

Coordonatori:
dr. arh. Ana-Maria Goilav, 
dr. ist. Petre Guran

5
Adoptă o Casă la Roșia 
Montană
adoptaocasa.ro

Programul Adoptă o casă este o 
inițiativă derulată de Asociația 
ARA (Arhitectură. Restaurare. 
Arheologie), care a debutat în 
2012 în asociere cu comunitatea 
locală și prin implicarea școlilor 
de arhitectură și a organizațiilor 
profesionale. Programul stabilește 
o conexiune între necesitățile de 
intervenție identificate în rândul 
clădirilor valoroase din Roșia 
Montană și disponibilitatea de 
implicare și contribuție din partea 
comunității lărgite (voluntari, 
donatori, organizații partenere 
etc.) Ne orientăm cu prioritate pe 
construcțiile care necesită inter-
venții de urgență, dar pe termen 
lung programul își propune ca 
fiecare proprietate inclusă în 
program să fie redată folosului 
comunității sau inclusă cel puțin 
parțial în circuit turistic, care să 
permită accesul publicului la 
spațiile asupra cărora s-a interve-
nit, un scop parțial realizat în cazul 
construcțiilor incluse în program. 
Activitățile practice sunt alternate 
cu activități teoretice, deplasări 
de studiu sau explorare în zonă, 
și, din 2016, activități de promo-
vare dedicate publicului larg – ex: 
evenimentul Zilele Patrimoniului 
la Roșia Montană, organizat la 
mijlocul lunii august.

Adresă: Roșia Montană, jud. Alba

Organizatori:
Asociația ARA (Arhitectură. 
Restaurare. Arheologie)

Coordonator:
arh. Virgil Apostol

9
Atelier multidisciplinar 
Crivina de Sus
ceva-patrimoniu.ro

Tabăra de studiu este destinată 
cunoașterii multidisciplinare a 
zonei rurale cu scopul valorificării 
resurselor patrimoniale, a cărui 
prim obiectiv este restaurarea 
bisericii de lemn Sfânta Paraschiva 
din Crivina de Sus, monument 
istoric datat în 1677. Din anul de 
debut 2014 s-au organizat mai 
multe ateliere, orientate spre trei 
direcții: reactivarea tehnicilor de 
construcție locale/tradiționale 
(meșteșuguri), conservarea peisa-
jului cultural și a practicilor agri-
cole, și implicarea comunității în 
protejarea patrimoniului (educație 
pentru patrimoniu).

Adresă: sat Crivina de Sus,  
com. Pietroasa, jud. Timiș

Organizatori:
Asociația Peisagiștilor din 
România-AsoP, Filiala Teritorială 
Vest (AsoP Vest)

Coordonatori:
peis. Alexandru Ciobotă, 
peis. Raluca Rusu

10
La Origini, Muzeul Viu de la 
Tecșești
laorigini.org

Obiectivul nostru este să 
transformăm satul Tecșești în-
tr-un muzeu viu, să punem bazele 
unei școli de restaurare și reabi-
litare tradițională și, în acest fel, 
să îi conservăm autenticitatea, să 
păstrăm arhitectura tradițională 
și să ducem mai departe obice-
iurile și meșteșugurile specifice 
acestei zone. Unul dintre scopu-
rile proiectului nostru este ca la 
 Muzeul Viu de la Tecșești tinerii, 
elevi și studenți din întreaga țară, 
să întâlnească aspecte practice din 
arta tradițională, să participe în 
tabere de restaurare și reabilitare 
tradițională, tabere de pictură, 
fotografie și muzică sau tabere în 
care să trăiască istoria pe viu (vom 
recrea momente și particularități 
ale epocii neolitice, dacice, medie-
vale și moderne). Considerăm că 
o educație solidă se construiește 
ținând cont și de trecut. 

Adresă: sat Tecșești, com. 
Întregalde, jud. Alba

Organizatori:
Asociația Culturală pentru 
Dezvoltare Durabilă Groove On

Coordonator:
Ionuț Onea

34
Universitatea de vară 
Bucium 2019-  
Atelier-Școala de șindrilă în 
tehnici tradiționale  
rper.ro

Cu ocazia reabilitării Caselor Colda 
și Doicear, în zona Bucium (jud. 
Alba) a fost indentificat un meșter 
șindrilar care a confecționat 
șindrila necesară acoperirii celor 
două case reabilitate. Cursanții 
au participat efectiv la atelierul 
de confecționare a șindrilei (în 
curtea meșterului Petru Vistea). 
În prezent, metoda de lucru per-
mite însușirea de către cursanți a 
cunoștințelor teoretice și practice 
din domenii specifice /interdis-
ciplinare asupra arhitecturii, dar 
și a intervențiilor legate fizic de 
restaurarea clădirilor tradiționale. 
Păstrarea unei continuități în 
promovarea și respectarea unor 
meserii tradiționale nu este doar o 
provocare a Universității de vară, 
ci o absolută necesitate locală 
pentru salvgardarea unei arhi-
tecturi tradiționale de valoare. În 
cadrul UdV 2019 RPER și-a propus 
proiectul de ATELIER-Școala de 
șindrilă, în care cursanții, arhitecți, 
tineri localnici vor putea deprinde 
și produce șindrila, pe tot lungul 
anului, în condiții ulterioare de 
auto-finanțare pentru casele din 
comuna Bucium și nu numai.  

Adresă: Com. Bucium, jud. Alba

Organizator:
Asociația RPER

Coordonatori:
Ștefana Bianu, Mihaela Bălan

30
Școala de Vară la Palat în 
Florești
domeniulcantacuzino.ro

Școala de Vară la Palat în Florești 
aduce laolaltă studenți și tineri pro-
fesioniști din România și de peste 
hotare care activează în domenii 
precum arhitectură, peisagistică, ar-
heologie, patrimoniului cultural, is-
torie și arte vizuale, managementul 
domeniilor istorice etc. sau care 
sunt interesați de subiectul patri-
moniului cultural la modul general, 
de Domeniul Cantacuzino de la Flo-
rești și de parcul palatului Micul Tri-
anon în mod particular. Împreună 
cu experți europeni de renume și 
cu specialiști români care activează 
în domeniul patrimoniul cultural 
abordăm subiecte precum releveu 
de arhitectură și interpretarea 
patrimoniului construit, arheologie 
de grădini, tehnici de restaurare 
peisageră, tăieri aplicate arborilor și 
managementul vegetației istorice, 
artele vizuale ca mijloc de valorifi-
care a peisajelor culturale, man-
agementul ansamblurilor istorice și 
efectuăm cercetări non-invazive și 
intervenții de artă contemporană în 
parcul  Palatului Micul Trianon de la 
 Florești, jud. Prahova.  
Proiectul se înscrie în seria Școala 
de Vară ARCHÉ – program cultural 
multianual, itinerant ce își propune 
să contribuie la cercetarea apro-
fundată a castelelor, conacelor și 
domeniilor istorice din România. 
Misiunea noastră este pregătirea 
unei resurse umane compe-
tente care să asigure calitatea 
intervențiilor cu impact asupra 
patrimoniului cultural prin promo-
varea: cercetării multidisciplinare, 
negocierii interdisciplinare, utilizării 
masterplanurilor de intervenție și a 
planurilor de management.

Adresă: Domeniul Cantacuzino 
Florești, sat Florești, jud. Prahova

Organizatori:
Fundația Cantacuzino Florești în 
parteneriat cu Asociația ARCHÉ.

Coordonatori:
peis. Alexandru Mexi

38
Triunghi- incubator de 
sculptură - arhitectură - 
agricultură
marianzidaru.com

La „Ferma de Artă” o echipă de 
arhitecți (Alexandra Mihailciuc, 
 Alexandra Culescu, Andrei Tache) 
clădesc împreună cu sculptorii 
Marian și Victoria Zidaru, proiectul 
Triunghi. Arhitectură - sculptură- 
agricultură, un ansamblu de locu-
ințe, galerii de artă modulare, săli 
de conferințe, ateliere și concerte, 
într-o concepție de ecologie cultu-
rală și umană. „Ferma de Artă” se 
împarte în două spații diferite din 
satul Liteni. Primul este o gos-
podărie bucovineană dezvoltată și 
adaptată, cu funcțiune de locuință 
pentru artiști și rezidenți, ateliere, 
spații de expunere și infrastructura 
pentru desfășurarea unor acti-
vități culturale. Cel de-al doilea 
aduce în joc un teren de 3 hectare, 
viitorul complex artistic ce va 
cuprinde: ateliere-locuință pentru 
rezidenți, spații pentru expunere 
și evenimente culturale, un muzeu 
ce va conține lucrări din întregul 
parcurs artistic al sculptorilor 
Victoria și Marian Zidaru. Terenul 
de 3 hectare conține actualmente 
o plantație de nuci și o primă 
locuință-atelier, de tip arhitectură 
experimentală, în stadiu de struc-
tură închisă, realizată în cadrul 
unui proiect-pilot de către echipa 
de proiect, precum și un al doilea 
exercițiu de sculptură-arhitectură 
în proces. Creșterea infrastructurii 
în acest al doilea spațiu devine 
prilej de întâlnire interdisciplinară 
în lumea artelor (arhitecți, artiști 
plastici), motor formativ (pentru 
studenți și săteni deopotrivă), de 
experiment, de expresie și dezvol-
tare culturală. De la forma artistică 
pură, ce populează spațiul, trecând 
prin tehnicile specifice lemnului, 
capacitatea expresivă a sculptor-
ului este predată arhitecților, care 
infuzează propriul meșteșug cu un 
adaos de semnificație. Spațiile ast-
fel născute sunt redate artiștilor de 
toate specializările. Întâlnirea celor 
două profesii naște o abordare 
specifică a materiei, numită 
„sculptură-arhitectură”, utilitară 
și expresivă deopotrivă, arhaică 
prin tehnică și contemporană prin 
filtrul critic al protagoniștilor, un 
parcurs ce poate naște soluții la 
relativul impas vizibil astăzi atât în 
arhitectură și arte plastice, cât și în 
sfera meșteșugurilor tradiționale 
din România. Concret proiectul își 
propune să exploateze la maxim 
această întâlnire, generând un 
complex de activități diferite, fieca-
re cu specificul, publicul, valențele 
și obiectivele sale, ca bază nutritivă 
pentru o creștere organică, vigu-
roasă în edițiile următorilor ani, 
sperând să permanentizăm aici o 
acțiune de tip festival cultural care 
să crească de la an la an.

Adresă: sat Liteni, comuna Moara, 
jud. Suceava

Organizatori:
Ferma de Artă în parteneriat cu 
Asociația Designers, Thinkers, 
Makers

Coordonatori:
Alexandra Mihailciuc, Alexandra 
Culescu, Andrei Tache

17
Școala de vară „Arhitectura 
tradițională în Geoparcul 
Platoul Mehedinți”
arhitectura-gpmh.ro/

Școala de vară urmărește car-
tografierea condițiilor istorice, 
administrative și socio-culturale în 
care s-au dezvoltat așezările rurale 
din Geoparcul Platoul Mehedinți 
prin modulele de antropologie și 
arhitectură, îmbinând cercetarea 
de teren (etnografia) cu activitățile 
de restaurare, design și producție 
de obiecte inspirate din patrimo-
niul rural. Din 2018, activitățile 
școlii de vară sunt îndreptate spre 
transformarea fostei primării din 
satul Balta într-un spațiu care va 
găzdui și servi diferitelor segmente 
sociale și diferitelor activități. 
Spațiile create vor avea un aer 
contemporan integrând elemente 
de tradiție într-un dialog egal, în 
care elementele se susțin și se pun 
reciproc în valoare. De asemenea, 
participanții se vor familiariza cu 
etnografia, una dintre cele mai 
răspândite metode antropologice 
de înțelegere a vieții sociale.

Adresă: com. Balta, com.
Ponoarele, jud. Mehedinți

Organizatori:
Asociația M.A.I.E

Coordonatori:
Bianca-Maria Bălșan
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Școala de vară Jurilovca
lipovenesc.ro

Școala de vară Jurilovca este o 
primă ediție a unui lung șir de școli 
de vară în Dobrogea din cadrul 
unei strategii pentru promovarea 
materialelor și tehnicilor locale, 
dar și a meșterilor din zonă. Școa-
la are ca scop redescoperirea și 
educarea participanților cu privire 
la materialele și tehnicile de con-
strucție specifice Deltei Dunării, cu 
obiectivul de a păstra moștenirea 
arhitecturii arhaice locale și de a 
implementa conceptul de conser-
vare preventivă. În același timp, 
alături de perspectiva meșteșugu-
lui și practicii de arhitectură, școala 
de vară își propune o apropiere 
față de comunitatea locală, printr-o 
cercetare antropologică ce va căuta 
să înțeleagă relația acesteia cu 
tehnicile tradiționale, felul în care 
se păstrează această relație, 
dar și nevoia de modernitate și 
confort ce generează modificări în 
arhitectura locuinței. Se urmărește 
ca prin aceste ateliere în care 
studenții vor putea studia tehnica 
de realizare și construcție cu ma-
teriale tradiționale, prin cercetarea 
de teren și prin dezbaterea cu 
specialiști, participanții școlii de 
vară să dobândească respectul 
pentru moștenirea culturală, să 
înțeleagă importanța integrării în 
context prin păstrarea nealterată 
a identității așezărilor, a peisajelor 
construite și a celor naturale, 
deoarece numai prin acest mod 
au toate premisele să participe 
activ la conservarea unui limbaj 
arhitectural unic. Atât atelierele de 
meșteșug propuse prin proiect, 
cât și dezbaterea între specialiști 
din varii domenii strâns legate cu 
viziunea proiectului nostru și actori 
din plan local ce desfășoară acti-
vități culturale în zonă, au ca scop 
atenționarea, educarea și respons-
abilizarea viitorilor arhitecți prin 
înțelegerea cât mai corectă a ceea 
ce presupune construirea folosind 
materiale și tehnici specifice Deltei 
Dunării. Activitățile propuse au ca 
obiective păstrarea moștenirii arhi-
tecturii arhaice locale, informarea 
și educarea tinerilor arhitecți în 
sensul conservării patrimoniului, 
dar și asigurarea implementării 
conceptului de conservare preven-
tivă. Implicarea studenților în acti-
vități fun educative care să activeze 
interesul pentru conservarea arhi-
tecturii vernaculare specifice zonei, 
duce automat și la identificarea 
factorilor care au dus la diverse 
erori arhitecturale pe care foarte 
ușor aceștia le vor putea observa.

Adresă: sat Jurilovca

Organizatori:
Asociația Lipovenesc

Coordonatori:
Daniela Sterea
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Minds on landscapes
churchfortress.org

International workshop aiming 
exchange, community and im-
proved networking of Romanian 
and German students of land-
scape related subjects, additional 
professional education for stu-
dents of Landscape architecture, 
landscape planning, ecology and 
related subjects. Broadened inter-
disciplinary understanding of res-
toration and ecological processes 
as well as free space planning by 
future planners through freehand 
drawing, flanked by in-situ experi-
ences and first-hand information 
about ecological and historical 
relationships in the multi-ethnic 
cultural landscape of Transylva-
nia (also a European hotspot of 
biodiversity), enable the partic-
ipants to improve and develop 
their ideas on sustainable land 
use and design.

Adresă: Biserica fortificată din 
Movile, jud. Sibiu

Organizatori:
Churchfortress e.V. & Linescapes

Coordonatori:
Jonas Arndt (Landscape planner 
& Ecologist, chairman of 
churchfortress e.V.);
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Împreună dăm viață 
satului Corna! - școala de 
vară pentru restaurarea 
arhitecturii tradiționale
satulcorna.ro

International workshop aiming 
exchange, community and im-
proved networking of Romanian 
and German students of landscape 
related subjects, additional profes-
sional education for students of 
Landscape architecture, landscape 
planning, ecology and related sub-
jects. Broadened interdisziplinary 
understanding of restoration and 
ecological processes as well as free 
space planning by future planners 
through freehand drawing, flanked 
by in-situ experiences and first-
hand information about ecological 
and historical relationships in the 
multi-ethnic cultural landscape 
of Transylvania (also a European 
hotspot of biodiversity), enable the 
participants to improve and devel-
op their ideas on sustainable land 
use and design.

Adresă: Corna, comuna Roșia 
Montană

Organizatori:
Asociația RYMA (Revolutionary 
Youth Movement for Art) – Alba 
Iulia

Coordonatori:
arh. Cristina Candea
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The Future is Heritage
arche.ro

The Future is Heritage (FisH) își 
propune ca toți cei implicați (tinerii 
din echipa de proiect, participanții, 
experții invitați) să descopere îm-
preună, într-un mod profesionist, 
însă bazat pe metode de învățare 
interactive și informale, cum se 
poate valorifica patrimoniul cultu-
ral și cum acesta poate fi un liant 
comunitar între membrii comu-
nității și între comunitate și specia-
liști. Proiectul dorește să încurajeze 
schimbul de cunoștințe interge-
neraționale şi participarea activă a 
tinerilor în politicile și proiectele de 
patrimoniu. Un aspect fundamen-
tal al FisH îl reprezintă accesibili-
zarea patrimoniului către publicul 
larg și conectarea non-specialiștilor 
la valorile culturale pe care le re-
prezintă, prin intermediul activi-
tăților și prin produsele principale 
ale proiectului - filmul documentar 
și expoziția interactivă. Dată fiind 
situația generată de pandemia 
Covid-19, echipa FisH a organizat 
mai multe ateliere tematice inter-
active, care au avut loc exclusiv în 
mediul online și au adus alături o 
comunitate patrimonială din peste 
15 țări. 

Adresă: Franța, România, Țările 
de Jos, Irlanda, Spania

Organizatori:
Asociația ARCHÉ

Coordonatori:
Miruna Găman
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Tabără de creație de 
arhitectură
arche.ro

Secția de arhitectura a Liceului de 
Arte „Nagy István” organizează 
din 2004 (14 până acum) școli 
de vară de arhitectură, pentru 
elevii claselor IX, X, XI secția 
arhitectură. Scopul educației 
de arhitectură la nivel liceal 
trebuie să fie înzestrarea 
elevilor cu niște cunoștințe, 
abilități și deprinderi, care să îi 
ajute în viitor dacă vor deveni 
adulți cu o meserie creativă, 
sau pur și simplu cetățeni cu 
discernământ și implicați în ceea 
ce se întâmplă în mediul lor de 
viață. Modalitatea cea mai bună 
pentru ca elevii să capete aceste 
abilități sunt școlile de vară unde 
elevii se implică ca părți active în 
învățare, prin experiențe directe 
 într-un cadru fără constrângeri. 
Aceste experiențe cuprind de 
fapt tot procesul creativ până la 
executarea efectivă a unor obiecte 
sau construcții, ce presupune 
legătura cu lucruri și concepte 
reale. Taberele au totdeauna altă 
locație și temă. În tabăra propusă 
pentru 2020 (care din păcate nu 
s-a ținut încă), elevii vor proiecta 
și construi o parte din mobilierul 
care se realizează pentru 
Festivalul Mumush - eveniment 
care prin creșterea gradului de 
conștientizare socială și ecologică, 
calitate, crearea de oportunități 
și spațiu pentru creștere și auto-
exprimare, dă posibilitate de 
realizare pentru artiști în devenire 
și artiști underground.

Adresă: itinerant

Organizatori:
Liceul de Arte „Nagy István” 
Miercurea Ciuc (Fundația “Nagy 
István” Alapítvány) cu diferiți 
parteneri

Coordonatori:
arh. Máthé Klára Krisztina
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Baza Ulmu
www.facebook.com/bazaulmu

Proiect educațional care facilitează 
diseminarea de informații legate 
de ecologie aplicată, case naturale 
și permacultură. Spre deosebire 
de arhitectura ecologică care are 
un spectru general, conceptul de 
case naturale încurajează materia-
le prime neprocesate, reciclabile 
sau biodegradabile, dar sunt la fel 
de eficiente ca și cele clasice sau 
doar ecologice. Permacultura este 
o metodologie de design ecologic 
al mediului ambiental și oferă 
un cadru de abordare pragmatic 
pentru a eficientiza implementarea 
lui. Avem programe de volunta-
riat și ținem ateliere practice sau 
seminarii teoretice în domeniul 
construcții, plante, ciuperci și relații 
interumane, coordonare și man-
agement. Vrem să împuternicim 
oamenii oferindu-le soluții și idei, 
pe care arhitecții le pot implemen-
ta la dorința beneficiarilor orientați 
spre soluții naturale.

Adresă: sat Ulmoasa, oraș Tăuții 
Magherăus, jud. Maramureș

Organizator:
Asociația Baza Ulmu

Coordonatori:
Designer Andrei Lupșe și Lucian 
Lupșe, certificat în design în 
permacultură
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