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materiale necesare
• 1 bucată de sticlă pe măsura dorită
• 1 marker negru, grosime 2 mm 
• 1 foaie de calc, puţin mai mare decât 
dimensiunea sticlei
• Tempera de diverse culori
• 1 ou pentru emulsie
• Foiţă de aur şi mixtion – le găsiţi la 
magazinele Fondului plastic 
• 1 ramă de lemn şi 1 carton sau placaj 
potrivite sticlei
• Bandă adezivă, 1-2 pensule cu păr 
moale, gumă, spirt, beţişoare cu vată, o 
bucată de cârpă.

Timp de lucru: 4-5 ore

ICOANA PE sTICLĂ 
PENTRU COPII
Pictura pe sticlă este o tehnică aparent 
pretenţioasă. Totuși, dacă veţi avea curajul 
să încercaţi, veţi descoperi în ea o mo-
dalitate relativ simplă de a transforma 
schiţe și desene colorate pe foi volante în 
obiecte artistice durabile. Pictura pe sticlă 
mi se pare foarte adecvată copiilor, din 
două motive. Mai întâi, icoana pe sticlă, 
tema cea mai comună pe care patrimo-
niul românesc o oferă în acest domeniu, 
ne pune înainte un limbaj plastic de tip 
naiv. Este un gen de reprezentare foarte 
accesibil, chiar propriu copilului, care 
dă prilejul unei apropieri naturale între 
micul artist și modelul său. De aceea, 
icoanele pe sticlă realizate de copii sunt 
de multe ori imagini credibile. Al doilea 
motiv stă în calităţile estetice pe care 
suportul de sticlă le favorizează. Chiar 
și în lipsa unor virtuţi deosebite de linie 
și compoziţie, strălucirea sticlei sporește 
frumuseţea culorilor, oferind, până la 
sfârșit, un obiect plăcut, încântător pentru 
copil. Așa mi-am explicat ușurinţa și 
plăcerea cu care copiii realizează icoane 
pe sticlă, încă de la vârste mici (3-4 ani). 
Desigur, ca în orice lucrare serioasă, micul 
artist și îndrumătorul său au nevoie de 
atenţie, răbdare și perseverenţă. 

Dac` ne lu`m în serios rolul 

de mic iconar, trebuie s` [tim c`, 

înainte de a începe lucrul, e bine 

s` facem, dup` puterile noastre, 

o rug`ciune. 

Doamne Dumnezeul meu, 

Nici un lucru nu e greu 

Când încep cu harul T`u

Munca mea f` s` rodeasc`, 

Roadele s` se sfin]easc`

Bucuria s` sporeasc`

Amin.



34 patrimoniul pentru copii

 

Icoanele se lucreaz` dup` model [i nu din imagina]ie, pentru c` 

ele sunt mai mult decât ni[te desene, ele întruchipeaz` sfin]i [i 

scene din istoria sfânt`, ale c`ror imagini sunt de multe sute de 

ani consacrate. Atunci când respect`m îndrumarele [i realiz`m 

o icoan` dup` model, vom fi siguri c` cei care o vor privi, o vor 

recunoa[te [i o vor percepe ca pe o icoan`. Cele mai indicate mo-

dele sunt icoanele pe sticl` vechi, pe care le pute]i g`si în muzeele 

de art` popular`, în muzeele m`n`stire[ti, în albume. Pute]i lucra 

[i dup` icoane ]`r`ne[ti cu suport de lemn, a[a cum f`ceau uneori 

[i ]`ranii, care lucrau demult icoane pe sticl`. Este de preferat s` 

urma]i modele de tip naiv, pentru c` arta bisericeasc` cult` se 

folose[te de un limbaj diferit, mai dificil de însu[it pentru copii. 

Prelua]i ca modele obiecte de patrimoniu, pentru c` ele ofer`, de 

cele mai multe ori, garan]ia calit`]ii estetice [i spirituale. Altfel, în 

marea abunden]` de produc]ii contemporane, cu influen]e diverse, 

c`ut`torul de modele se poate pierde. 

Mai întâi este schi]a, un desen care fixeaz` într-o singur` culoare 

liniile cele mai importante ale imaginii. Într-o scurt` descindere la 

Muzeu, copiii pot realiza câteva schi]e, dup` icoane diferite, sau 

mai multe, dup` aceea[i icoan`. A4 este dimensiunea cea mai la 

îndemân`. Înarma]i cu un clipboard, un creion [i o gum`, pute]i 

petrece una, dou` ore, schi]ând icoanele care v` plac cel mai mult. 

Apoi, la atelier, schi]a cea mai reu[it` se copiaz` pe foaia de calc. 

Dac` a]i realizat mai multe schi]e dup` aceea[i icoan`, pute]i com-

bina elementele care vi se par cele mai reu[ite într-o nou` schi]`, 

direct pe foaia de calc. Fixa]i foaia de calc cu band` adeziv` ca s` 

nu se mi[te în timpul lucrului. Folosi]i la copiere markerul negru. 

Odat` desenul preg`tit, ne ocup`m de cur`]area sticlei. Suprafa]a 

se degreseaz` pe ambele fe]e, ca [i vesela obi[nuit`, apoi se [terge 

[i se lustruie[te. Dup` cur`]are, suprafa]a plan` a sticlei nu se mai 

atinge, obiectul apucându-se de canturi. Transpunerea schi]ei pe 

sticl` se face dup` foaia de calc. Întrucât în tehnica sticlei imaginea 

se cite[te prin transparen]`, pe dosul fe]ei de lucru, ca în oglind`, 

vom avea grij` s` întoarcem foaia de calc pe dos.
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Sticla, suprapus` foii de calc, se fixeaz` cu band` adeziv` pe supor-

tul de lucru. Desenul se realizeaz` cu markerul, începând cu col]ul 

din stânga sus. În timpul transpunerii, podul palmei se sprijin` pe 

o coal` de hârtie, astfel încât s` nu ating` sticla. Dup` ce schi]a 

a fost transpus`, sticla se las` la uscat cel pu]in o or`, într-un loc 

cald [i ferit, de preferin]` la soare. 

Între timp, se preg`tesc culorile [i emulsia. Emulsia este liantul care 

ajut` culoarea s` se fixeze temeninic pe sticl`. Se prepar` dintr-

un g`lbenu[ de ou astfel: se separ` albu[ul, apoi g`lbenu[ul se 

ciupe[te a[a încât pieli]a care îl ]ine laolalt` s` râmân` de o parte, 

l`sând s` curg` într-o c`ni]` fluidul galben. Peste el se adaug` 

înc` atâta ap`, apoi se amestec` cu o linguri]`, pân` când lichidul 

devine uniform. Emulsia se folose[te proasp`t`. 

Se preg`te[te paleta cu tempera. În tehnica icoanei pe sticl`, 

culorile se a[eaz` în interiorul contururilor în pete plate, f`r` 

umbre [i lumini. {i acest tip de colorare este mai accesibil copilului, 

urmând exact obi[nui]a c`r]ilor de colorat. Culoarea se a[eaz` 

în mai multe straturi. Copiii vor lucra cel pu]in dou`. Primul este 

mai diluat [i întins, al doilea mai gros. Cu cât se a[eaz` mai multe 

straturi cu atât calitatea vizual` a obiectului cre[te. Ave]i nevoie 

de pensule cu p`r moale, flexibil care sa nu zgârie stratul anterior 

[i s` poat` a[terne culoarea f`r` a l`sa dâre. Este foarte impor-

tant s` se treac` cu pensula o singur` dat` pe suprafa]`, orice 

gol se poate umple la stratul urm`tor. Pensula curat`, se înmoaie 

în emulsie, apoi se trage pu]in din culoarea dorit` [i se amestec` 

bine. Culoarea [i emulsia trebuie sa formeze corp comun. La 

schimbarea culorii, pensula se cl`te[te bine, se [terge pe cârp`, 

apoi se reia procedeul amestecului, pentru culoarea urm`toare. 

Odat` început` o culoare, se lucreaz` toate zonele care îi apar]in. 

Este bine de început cu albul. Fe]ele, mâinile, picioarele se lucreaz` 

cu alb curat. Întinde]i culoarea, f`r` emo]ie, peste detaliile fe]ei. 

Negrul conturului va fi vizibil pe verso. Se lucreaz` primul strat, 

apoi se trece la culoarea urm`toare. Dac` a]i dep`[it din gre[al` 

conturul, a[tepta]i ca stratul s` se usuce, apoi îndep`rta]i cu coada 

pensulei pelicula, a[ezat` la loc nepotrivit. Dup` ce primul strat 
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este uscat [i retu[urile f`cute, relua]i culorile pentru stratul al doilea. 

Nu insista]i cu pensula, pute]i strica stratul anterior. Dac` stratul de 

culoare este înc` transparent [i suprafa]a mai are „sp`rturi”, aplica]i 

[i al treilea strat de culoare. O zon` mai aparte este cea a aurelor, 

unde vom aplica foi]` de aur. Pot fi aurite [i alte zone ale icoanei, pe 

copii îi încânt` acest procedeu. Zonele poleite pot avea [i ele diferite 

tente cromatice, în func]ie de patina aleas`. Patina este un strat 

foarte diluat de culoare, care se aplic` pe zonele ce urmeaz` a fi po-

leite. Poate fi ro[u, orange, verde, galben, albastru sau alt` culoare. 

În aceste zone, va fi aplicat doar acest strat. În timp ce icoana se 

usuc` foarte bine, se poate picta rama. Aceasta poate primi un fond 

transparent, care las` s` se vad` fibra lemnului. Se aplic` culoare 

cu emulsie, apoi se întinde cu cârpa. Se va alege o culoare care s` 

creeze contrast cromatic cu fondul icoanei. Peste fondul ramei, se 

poate interveni cu motive decorative: flori, cruci, puncte, zig-zag-uri 

etc. Foi]a de aur se fixeaz` cu mixtion. Acest adeziv se aplic` cu 

o pensul` pe zonele dorite, în strat sub]ire. Se las` câteva minute, 

pân` când suprafa]a mixtionului devine opac`. Apoi se aplic` foi]a 

de aur, presându-se u[or, cu dosul palmei, sau au alt` parte curat` a 

mâinii. Nu presa]i foi]a cu mâna murdar` de mixtion, se va rupe. 

Stratul de culoare se protejeaz` cu ajutorul unei coli de carton, mai 

grosm care se fixeaz` în ram`, împreun` cu sticla. Câteva cui[oare, o 

ag`]`toare [i icoana e gata! � a.s.
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