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Iată că încep să apară mai multe exemple
de arhitectură sacră de calitate – proiecte
care trec de prelucrarea unei imagini
pentru a interoga esenţa unui program,
tipologii spaţiale și principii structurale.
Ambele proiecte din acest material au

o scară modestă. În timp ce proiectul
pentru periferia Mizilului propune o ipostază
moderrnă a unui arhetip -biserica de lemn,
la Cetate se naște din transformarea
unei clădiri umile și într-o stare proastă –
o potcovărie de sfărșit de secol XIX.

We are witnessing now more and more
examples of fine sacred architecture –
projects which go beyond processing an
image to interrogating the essence of a
programme, spatial typologies and structural
principles. Both projects presented in this
material are of a modest scale. While the

project for the outskirts of Mizil proposes a
modern version of an archetype – the wooden
church - ,near the Danube, at Cetate, a
chapel is being born from the metamorphosis
of a humble building, in a derelict condition –
a late 19th century blacksmith's workshop.
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Două biserici mici
Two small churches

Proiectul încearcă să răspundă unei
întrebări tipologice: cum s-ar putea construi
o biserică ortodoxă de lemn, în Muntenia,
în zilele noastre.

The project tries to meet the challenge to
build an Orthodox church (with all its strict
spatial requirements), to use a traditional
material – wood, and yet to achieve an
architecture of this day and age.

Plan de situaţie
Site plan

Cosmin Pavel

A Church
and Its Bell Tower
Cristina Constantin

O biserică
și clopotniţa ei

O biserică de lemn pentru o comunitate mică, într‑un cartier recent
al unui oraș de provincie. Prins între șosea și calea ferată, noul cartier
a fost plănuit imediat după Revoluţie. Autorităţile au căutat astfel să
reglementeze nevoia renăscută a oamenilor de a-și construi o casă.
Locului i s-a spus „Han”, după numele dat unui conac din apropiere,
sau „Dallas”, după fantasmele de atunci. Planul de urbanism prevedea
locuinţe, un parc și mai multe dotări: biserică, grădiniţă, școală. În
viaţa adevărată, însă, creșterea orașului a invalidat regulamentul,
s-au cumulat parcele pentru case mai mari, s-au construit de fapt
numai case, în timp ce dotările comunitare au fost date uitării. Abia
acum cinci ani strada principală a fost asfaltată.
Prin 2010, s-a hotărât înfiinţarea unei noi parohii. În așteptarea
unei biserici de zid, a părut potrivită ridicarea unei biserici de lemn.
Aceasta putea fi construită repede, cu mijloace relativ modeste.
Deși foarte răspândită în trecut, în Muntenia tradiţia bisericilor de
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A small community, in a recent district
belonging to a provincial town gets its
wooden church. Caught between the highway
and the railway, plans for the new district
appeared immediately after the revolu‑
tion. Thus the authorities tried to regulate
the people’s reawakened need for building
a house. The place was called either “Han”
(“Inn”), based on the name given to a nearby
manor house, or “Dallas”, based on the
fantasies of the era. The urban plan provided
for dwellings, a park and numerous facilities:
a church, a kindergarten, a school. However,
in real life, the city growth nullified the
regulation, plots merged to accomodate

bigger houses, only dwellings were actually
built, while the community facilities were
forgotten. It was only five years ago that the
main street was finally covered with asphalt.
Somewhere during 2010 a new parish
was founded. Building a wooden church while
waiting on a brick one was deemed appro‑
priate, given that the former could be assem‑
bled rapidly and using relatively modest
means. Although quite outspread in the past,
the tradition for wooden churches is almost
completely lost in the region of Wallachia.
Today, in people’s minds connections and
comparisons are made exclusively to the
churches of Maramureș. Even the landscape

Plan

lemn aproape că s-a pierdut. Astăzi, asocierile și comparaţiile se fac
exclusiv cu bisericile de tip maramureșenesc. Până și peisajul mizi‑
lean se afla deja înzestrat cu o astfel de biserică, construită tot după
Revoluţie, cu bani mulţi și ambiţia de a fi una dintre cele mai înalte
biserici de lemn din ţară. O ambiţie de altfel normală pentru un oraș
mic și departe de Maramureș. Pentru „Dallas” s-a discutat o vreme
despre adoptarea și strămutarea unei biserici vechi de lemn, dintre
cele 60 luate în grijă de OAR. Însă statutul de monument și implica‑
ţiile restaurării au sfârșit prin a descuraja.
Cum s-ar putea construi o biserică ortodoxă de lemn, în
Muntenia, în zilele noastre? Acestea au fost întrebarea și încercarea
proiectului. Într‑o negociere a scării și a folosirii materialului, biserica
nouă caută doar o bună așezare. Lemnul din care se face capătă dife‑
rite ipostaze; structura rămâne vizibilă în scheletul turnului clopotniţă
sau în elementele lăsate la vedere din șarpanta mare, corpul bisericii
se încinge simplu în lambriu de scânduri, șindrila îmbracă pliurile
învelitorii, iar împletitura de nuiele lasă vântul și sunetul clopotului să
treacă nestingherite.
Arhitectul a ponderat pornirile voluntar gospodărești ale preo‑
tului, iar acesta a domolit manierismul arhitectului, arătându-i rostul
recunoașterii de către credincioși a clădirii ca biserică.
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of Mizil has already been endowed with such
a church, which is also assembled after the
revolution, using many funds and striving
to be one of the tallest wooden curches in
the country; well – a normal ambition for
such a small town located so far away from
Maramureș. In the case of “Dallas”, there has
been talk about adopting and relocating an
old wooden church, one of the sixty currently
in the care of The Chamber of the Romanian
Architects (OAR); nevertheless, their status
of monument and everything that restoration
would imply led to discouraging this solution.
How might we be able to build an
Orthodox wooden church, in Wallachia, in
this day and age? Such was the question and
the endeavour of the project. After nego‑
tiating between the scale and the usage of
material, the new church is only searching
for a proper placement. The wood used for
building takes various forms; the structure

Proiect şi execuţie / Design and
construction: 2011-2012

remains visible in the framework of the bell
tower or in the roof elements left uncovered,
the body of the building is simply coated in
plank panelling, the folds of the roofing are
covered with shingles, and the interlacing of
twigs allows the wind and the sound of the
bell to easily pass through.
The architect acted as a counterbal‑
ance to the priest’s ambitious plans for
building and ground, and the latter pacified
the architect’s mannerism, revealing to him
the importance of people recognizing this
building as a church, as their church.

Recuperarea
tipologică

Typological
Recovery

O fostă potcovărie din secolul al XIX-lea,
din Cetate, jud. Dolj, este transformată în
capelă privată prin recuperarea construcţiei
existente foarte degradate și realizarea unei
reconstrucţii volumetrice.

A former smithy dating back to the 19th
century, located in Cetate town, Dolj county,
is transformed into a private chapel by
recovering the highly degraded existing
building and volumetric reconstruction.

Un loc cu caracter puternic

A place of strong character

Construcţia face parte din anexele unui ansamblu gospodăresc,
amplasat în vecinătatea Dunării, lângă portul localităţii Cetate. Acest
ansamblu complex, ridicat de Barbu Drugă începând cu sfârșitul seco‑
lului al XIX-lea, în prezent aflat în proprietatea nepoatei sale Joana
Grevers, cuprinde un conac, o moară și o serie de construcţii anexe
care deserveau scopul principal de producţie și export de cereale,
fiind strâns legat la nivel funcţional de prezenţa Dunării. Întreaga
zonă în care este amplasată construcţia are o mare valoare peisa‑
gistică datorată ariei întinse și dense de vegetaţie specifică luncii
Dunării. În prezent, întregul ansamblu trece printr‑o etapă de resta‑
urare și reconsiderare la nivel funcţional prin integrarea diverselor
manifestări artistice în spaţiile existente.

The building is part of the extensions
attached to a household compound located
nearby the Danube, close to the port of
Cetate town. This elaborate compound
erected by Barbu Drugă as of late 19th
century, now owned by his granddaughter
Joana Grevers, includes a mansion, a mill
and a number of extensions which used to
serve the main purpose of manufacturing
and export of grain, closely related at a
functional level to the Danube. The entire
area where the construction is located has
a high landscape value due to extensive and

Alexandru Săvulescu, Theo Mureșan,
Alexandra Afrăsinei

Biserica Sfânta Muceniţă Filofteia,
Mizil / The Church of St Filofteia
the Martyr, in the town of Mizil

Alexandra Afrăsinei
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densely vegetated area specific to Danube
floodplain. Currently, the entire compound is
at a stage of restoration and reconsideration
at the functional level by integrating various
artistic events in the existing spaces.

The old building and
the conversion theme
Over the time, the existing building originally
designed as a smithy suffered some degra‑
dation at a structural level that led to the
disappearance of the roof also affecting the
load-bearing masonry. Brick bearing walls
and massive wood beams that used to be part

67

Situaţia iniţială
Initial situation

Faţada est
Eastern elevation

Secţiune transversală
Transversal section

© Alexandra Afrăsinei

Faţada sud
Southern elevation

Plan parter
Ground floor plan

© Alexandra Afrăsinei

Clădirea veche și tema conversiei
Construcţia existentă, cu destinaţia iniţială potcovărie, a suferit
în timp o serie de degradări la nivel structural, care au condus la
dispariţia acoperișului și au afectat structura din zidărie portantă.
Din volumul iniţial al construcţiei s-au menţinut pereţii portanţi
din cărămidă și grinzile din lemn masiv care făceau parte din struc‑
tura acoperișului. Tema proiectului a fost transformarea potcovăriei
în capelă privată, o conversie funcţională care va modifica sensibil
percepţia la nivel spaţial. Intervenţia își propune să menţină carac‑
terul spaţial și arhitectural al potcovăriei, punând în valoare specificul
locului dat de ansamblul din care clădirea existentă face parte.

Ideea de recuperare
Proiectul își propune recuperarea construcţiei existente prin menţi‑
nerea identităţii arhitecturale concomitent cu o reconstrucţie volu‑
metrică și spaţială prin noua acoperire din beton armat. Intervenţia
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of the roof were the only elements preserved
from the original volume of the building. The
design was focused on changing the smithy
into a private chapel, a functional conversion
that would alter space perception dramati‑
cally. The intervention aims at preserving
the spatial and architectural character of the
smithy by highlighting the specificity of the
site actually provided by the compound of
which the existing building is a part.

The idea of recovery
The purpose of the design is to recover the
existing building while preserving archi‑
tectural identity along with volumetric
and spatial reconstruction through a new
coverage consisting of reinforced concrete.

The intervention makes a distinction
between what has been preserved and the
newly added layer. Thus, the walls have got
back their structural role and brick elements
have been recovered and reinserted while
the concrete cover stands out of the existing
walls by a metal profile that defines the new
stage of intervention. The former beams
traces remained visible through gaps of
light, while the original wooden elements
had been cleaned and further reused for
furniture items. Through a new vertical
opening on the south façade, the cross looms
over the greenery background made up by
the Danube bank. Made of a metal profile
similar to authentic woodwork preserved on
existing windows, this is the only element
that tags discreetly the new function of the

creează o distincţie între existent și stratul nou adăugat. Astfel,
zidurile au fost reinvestite cu rolul lor structural, au fost recupe‑
rate și reinserate elemente de cărămidă, iar acoperirea din beton
se detașează faţă de zidurile existente printr‑un profil metalic care
marchează noua etapă de intervenţie. Prezenţa fostelor grinzi a rămas
vizibilă prin goluri de lumină, în timp ce grinzile originale au fost
curăţate și refolosite pentru elementele de mobilier. Prin noua deschi‑
dere verticală de pe faţada sudică se profilează crucea pe fundalul
vegetal creat de malul Dunării. Realizată dintr‑un profil metalic
similar cu tâmplăria autentică, păstrată la ferestrele existente,
aceasta este singurul element care marchează discret, din exterior,
noua funcţiune a construcţiei. Conceptul intervenţiei s-a bazat pe
menţinerea și punerea în valoare a elementelor constructive păstrate
într‑o stare relativ bună, iar elementele care au dispărut au fost înlo‑
cuite cu un nou strat vizibil diferit. Proiectul a încercat să păstreze un
echilibru între caracterul puternic al locului și contemporaneitatea
intervenţiei, care în același timp se integrează prin reconstrucţia
volumetrică și se detașează spaţial.

construction from the outside. The concept
of the intervention was based on holding and
bringing out the constructive elements that
had been preserved in a quite good condi‑
tion. On the other hand, the items that had
disappeared were replaced by a new percep‑
tibly different layer. The design tried to keep
a balance between the strong character of
the place and the modernity of intervention
which concurrently fits in through volumetric
reconstruction and spatially breaks off.
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Detaliu de cornișă
Cornice detail
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Finisaj interior – vopsea lavabilă
Interior finish – washable paint
Beton armat
Reinforced concrete
Mortar de impermeabilizare +
vopsea lavabilă
Cementitious waterproofing + washable paint
Profil metal C – diferenţiază zidul existent
faţă de intervenţie
C metal profile – differentiating the existent
wall from intervention
Casete din tablă inserate în golurile rămase
de la grinzile iniţiale de planșeu
Metal sheet frames inserted into the gaps left
by the original floor joists
Finisaj exterior: tencuială armată + tinci
Exterior finishing: reinforced coating +
fine plaster
Finisaj interior: tencuială armată + tinci
Interior finishing: reinforced coating +
fine plaster
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