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 Să-ți fac 

portretul!

Îţi mărturisesc sincer că n-am făcut niciodată 
un portret, dar tare vreau să încerc. Am 
asistat în schimb la realizarea a nenumărate 

astfel de chipuri de lut 
şi pot să-ţi garantez 

că toţi cei care au 
încercat au reuşit 
ceva. În special copiii. 
Şi asta de la cele mai 
fragede vârste. Ca să 

te încurajez îţi arăt câteva portrete lucrate 
de copii de grădiniţă 52  Ce-i drept sunt 
micuţe, dar au tot ce le trebuie: ochi, nas, 
gură, expresie, adică puterea de a exprima, 
de a transmite o stare. Vezi, e vesel, e trist, 
e dus pe gânduri…  La 7 ani, poţi face mult 
mai mult! Iar la 12 poţi fi un adevărat artist! 
Ca să începi portretul trebuie să ai un model. 
E bine să-ţi pozeze cineva. Scopul tău este 
să redai în lut forma şi expresia modelului. 
Aşa cum ştii, oamenii sunt foarte diferiţi. 
Nici chiar fraţii gemeni nu sunt cu totul la 
fel chiar dacă seamănă ca două picături de 
apă. Dar îţi mai spun ceva la care poate nu 
te-ai gândit: oamenii văd diferit, iar dacă 
mai adaugi şi felul în care pot exprima în lut 
ceea ce văd, vei înţelege că portretul unui 
om poate arăta în nenumărate feluri. Virgil 
a făcut odată un experiment. A propus unui 
grup de vreo 20 de copii să lucreze portret 
după acelaşi model şi în acelaşi timp 53  Şi 
iată ce portrete diferite au ieşit. Modelul se 
regăseşte în fiecare din ele, toţi copiii au 
surprins câte o  trasătură a lui. Cei despre 
care îţi povestesc făceau pentru prima dată 
portret. Experienţa asta mi-a arătat încă o 
dată că nu există «Nu pot». Trebuie să ai 
curajul să încerci. Să ţii minte asta!  
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Portretul cel mai simplu pe care îl poţi face 
este aşa: iei un boţ de lut îl modelezi 

în forma unui cap. Dar fii atent, nu toţi avem 
capul la fel! Unii îl au mai lunguieţ, alţii mai 
rotund, trebuie să te uiţi bine. Apoi priveşti 
atent chipul pe care vrei să-l redai şi începi 
să-i construieşti înfăţişarea. Mai întâi poţi 
desena trăsăturile modelului cu un cui sau 
cu un lemnişor, pe forma capului, aşa cum 
a făcut Alexandra 55 . Fixezi locul ochilor, al 
nasului, al gurii, al urechilor. Apoi pe această 
schiţă începi să adaugi lut şi să modelezi 
ceea ce observi. După ce ai lucrat părţile 
feţei poţi adăuga părul.     
Ca să lucrezi un portret mai mărişor ai nevoie 
de o armătură. O armătură este un suport care 
te ajută să fixezi lutul în forma dorită, este un 
fel de schelet, pe care lutul se aşază precum 
carnea pe oase. Armătura unui portret o 
poţi construi aşa: o scândurică patrată pe 
care fixezi cu cuie un băţ central, axul. De el 
prinzi fluturaşii, mici bucăţi de lemn prinse 
cu sârmă de un cui bătut în vârful axului 56, 
care fixează lutul. Închipuieţi că portretul tău 
este o sferă. Lungimea sârmelor cu fluturaşi 
trebuie să fie puţin mai mică decât distanţa 
de la centrul sferei la conturul ei. Lutul se 
aşează pe armătură şi se presează bine. 
Sârmele fluturaşilor trebuie să fie întinse. Mai 
întâi vei îmbrăca axul, apoi încet încet vei 
cuprinde şi fluturaşii. 

Dacă vrei să lucrezi la un portret mai multe 
zile trebuie să îl uzi şi să îl acoperi cu un 
plastic. Astfel lutul îşi va păstra umiditatea 
şi va putea fi în continuare modelat. Poţi lua 
apă în căuşul palmei şi stropi lutul, dar cel 
mai bine este să ceri de la mama o sticlă de 
plastic cu pulverizator, rămasă de la soluţia 
de curăţat geamuri. Astfel vei putea uda în 
mod egal toată suprafaţa. 

Dacă vrei să păstrezi portretul trebuie să 
îl transpui în ipsos. Lutul se va usca, se va 
crăpa şi nu vei mai înţelege nimic din el, 
mai ales dacă portetul este mai mărişor. Un 
portreţel cât un ou se poate usca fără să se 
crape, dar unul mai mare nu. Turnarea nu e 
complicată deloc, dar trebuie să urmăreşti 
cu atenţie etapele. Ideal ar fi să îi convingi 
pe tata sau pe mama să te asiste. 

După ce ai terminat de modelat portretul 
trebuie să împarţi forma în 2, faţă şi spate. 
Ai nevoie de tabliţe de metal subţire, nişte 
pătrăţele cu latura de 5 cm, pe care le 
poţi decupa din cutii de bere. Cu plăcuţele 
desparţi faţa de spate. Le înfigi în lut pe o 
linie continuă, trecând prin spatele urechilor, 
una lângă alta, să nu rămână spaţii între ele 
57-58 . Le adânceşti în lut cam 2 cm jumate 

şi mai rămâne afară tot atât. După ce ai 
terminat decupezi colţurile ca să rămână 
partea de sus a tăbliţelor ca o linie rotundă. 
Prepari ipsosul aşa: într-o găleată de plastic 
pui 2 litri de apă şi adaugi presărat ipsosul, 
până când praful alb «înghite» toată apa 
59  Apoi îl amesteci cu mâna trecând prin 
degete pasta. O laşi 2-3 minute să se lege, 
apoi o aşezi cu mâna pe faţa şi pe spatele 
portretului un strat de ipsos gros cam de 2-
3 cm 60-62 . Acoperi tăbliţele până sus, dar 
fii atent să cureţi zona de îmbinare 63 . După 
un sfert de oră ipsosul se întăreşte. Loveşte 
uşor în locul de îmbinare cu o daltă nu foarte 
ascuţită 64 şi vei vedea că cele două jumătăţi 
se desfac 65 . Scoate cu grijă cu mâna lutul 
din formă. A ieşit o formă, ca un tipar.  
Se cheamă negativ. În el vei turna pozitivul, 
portretul de ipsos.
Spală bine negativul sub jetul de la robinet 
astfel încât să îndepărtezi lutul rămas. Apoi, 
cu o pensulă groasă înmuiată în apă şi dată 
bine cu săpun vei izola negativul. Nu lăsa nici 
un locşor netrecut cu pensula, nici zona de 
îmbinare. După asta prepară din nou ipsos 
şi aşează-l în cele două jumătăţi în grosime 
de 1 cm. Peste acest strat vei pune încă unul 
de ipsos cu câlţi care are rolul unei armături. 
Înmoi ghemotoace de câlţi în ipsos şi le aşezi 
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în formă 66. Apoi uneşti cele 2 jumătăţi şi legi 
şticlul cu un elastic. Mai prepari nişte câlţi cu 
ipsos şi lipeşti în interior zona de îmbinare. 
După jumătate de oră totul e uscat şi întărit. 
Cu o daltă ciopleşti negativul cu grijă 67 . Vei 
vedea că stratul de deasupra se desprinde 
şi înăuntru descoperi portretul tău 68. Mai 
poţi retuşa cu ipsos locurile ciobite. Loveşte 
cu grijă în zona nasului şi a urechilor, care e 
mai fragilă. 
 
Odată turnat portretul nu se mai strică, 
decât dacă îl scapi pe jos… Îl poţi picta dacă 
ai chef. Ipsosul este un material intermediar, 
adică, fixează forma între două etape. 
Portretele pe care le vezi în oraş sunt de 
cele mai multe ori din bronz sau piatră. Dar 
în muzee am văzut nu o dată şi portrete de 
ipsos. Aşa îţi vei putea colecţiona lucrările. 

Spor la lucru!

 
 

ai nevoie de
pentru modelat:
• lut
• o scândurică pătrată 30×30cm 
pentru armătura
• 1 ax de lemn de 40cm
• bucățele de lemn
• sârmă subțire
• ciocan şi câteva cuie

pentru turnat în ipsos:
• găleată de plastic
• 1/2 sac ipsos
•câlți – 4 fuioare, 
de la magazinul de instalații
• 2-3 cutii de bere, goale
• o coajă de săpun
• o pensulă potrivită
• apă
• o daltă dreaptă, lată de 2 cm
• un ciocan de lemn sau cauciuc


