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A doua zi Meşterul s-a ocupat de cer.

L-a aşezat între ape. Sus a lăsat norii de
unde ne vin ploile, iar jos apa uriaşă
a mărilor şi a oceanelor.

Adam şi
Tatăl
Bucuriei

A treia zi, a adunat bunul Meşter

apele cele de jos în lăcaşe şi sau arătat întinderile de pământ,

continente, insule, munţi şi
văi, câmpuri şi dealuri, ieşite

ca nişte poieniţe în întinderea

uriaşă de ape. Apoi a zis: «Să

dea pământul din sine verdeaţă».

Şi au răsărit iarba, trifoiul, gura

leului, pansele, lalele şi zorele

şi câte şi mai câte, fără număr şi

nespus de frumoase, pline de culori

şi parfum. Apoi s-au ivit pomii cu fructe:

mere şi pere, banane şi prune, gutui şi rodii,
În prima zi bunul Meşter a făcut cerul şi

pământul. Mai întâi a întins cerul ca un cort,
apoi a aşternut pământul. Era la început

mult întuneric, şi apă multă, peste tot. Apoi

piersici şi caise, portocale şi corcoduşe,

curmale, migdale, kiwi şi porumbele şi altele

multe, dulci şi acrişoare şi toate frumoase la
vedere.

Meşterul a zis: «Să fie lumină!». Şi aşa a fost.

A patra zi, cu mare bucurie, plimbându-se

atunci au fost prima seară şi prima dimineaţă.

«Să fie luminători pe cer ca să lumineze pe

A numit lumina zi şi întunericul noapte. Şi
Atunci a fost prima zi.

prin minunata Lui grădină, bunul Meşter a zis:

pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie
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în junglă, în savane ori preerii, pe munţi şi
pe câmpuri. Nenumărate feluri, cu blană,

cu ţepi, cu piei, leneşe ori iuţi, blânde

Bunul Meşter este Dumnezeu. El a fost primul

Preabunul Meşter a zis: «Să facem om, ca să

care vom vorbi au încercat după puterile lor

stăpânească peştii mării, păsările cerului,

animalele domestice, toate vietăţile ce se
târăsc pe pământ şi tot pământul!». A luat
lut în mâinile Sale şi a modelat omul. Apoi a
Acum au

deosebească

apărut şi

a n o t im p ur il e,

zburătoarele

zilele şi anii.» Aşa

mici şi mari, cân

au apărut soarele, luna

tătoare şi ţipătoare:

şi stelele, fiecare cu rosturile

berze, lebede şi cocori,

lui, după marea înţelepciune a

coţofene, bufniţe, papagali şi canari,

Meşterului. Atunci a fost prima primăvară şi

rândunici, vulturi şi şoimi şi multe alte

iarna şi iarăşi primăvara.

meşteşugite.

de atunci curg fără încetare: vara, toamna,

zburătoare fără număr, toate frumoase şi

A cincea zi, bunul Meşter a zis: «Să mişune

A şasea zi Meşterul a zis: «Să scoată

cerului». Aşa s-au făcut peştii şi toate câte lo

animalele,

apele de vietăţi şi păsări să zboare pe întinsul
cuiesc în apele mărilor: balene, rechini, corali,
creveţi, pisici şi căluţi de mare, caracatiţe, raci,

ţestoase, peşti spadă şi delfini şi nenumărate
înotătoare cu solzi ori cu piele lucitoare.

pământul fiinţe vii!». Aşa au apărut

toate

sălbatice şi domestice, mici şi

mari: dinozaurii gigantici şi pitici, leii, lupii,

elefanţii, caprele, câinii şi pisicile, maimuţele,

girafele şi zebrele, şoarecii,cârtiţele şi jderii

bunul Meşter s-a odihnit.

ori fioroase, de toate culorile şi în toate
formele. Bucuros de frumuseţea lucrului Său,

semne ca să

A şaptea zi, privind cu drag la tot ce făcuse,

suflat în faţa lui suflare de viaţă şi omul cel

din lut a prins viaţă. Primul om s-a chemat
Adam, care înseamnă «făcut din pământ». El
este strămoşul tuturor oamenilor.

care a modelat lutul. Toţi meşterii despre
să lucreze folositor şi frumos, dar nimeni nu

l-a putut întrece în iscusinţă pe bunul Meşter.

Odată, un băieţel de 4 ani se străduia să facă

o libelulă. A încercat zile şi zile, din iarbă,
din paie, din pământ, din coji de morcovi şi
de ceapă. Dar libelula n-a zburat. Atunci a

înţeles că numai Dumnezeu poate da viaţă. Şi
din cauza asta, nimeni nu îl va putea întrece
vreodată pe Bunul Meşter. El, care iubeşte

hărnicia şi este tatăl Frumuseţii, a dăruit
multor oameni îndemânare, o picătură din
nesfârşita Lui pricepere, ca un strop de apă

într-un ocean. Veţi vedea ce a putut să facă
fiecare cu acest strop dăruit şi cu multă

osteneală. Dumnezeu iubeşte mult copiii şi

fiecăruia din ei le-a pus în suflet şi le-a sădit
în mânuţe dragostea pentru lut, pentru că El
ştie ce mare bucurie îţi vine când lucrezi. El

este Tatăl Bucuriei şi primul care s-a bucurat

cu adevărat, atunci când l-a făcut din lut pe
Adam.

şi tot ce mişună pe pământ, prin păduri,
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Partea i
Povești cu lut

Ce este
lutul?

după lut şi acolo unde îl găsesc se formează
o carieră. Cariera este o groapă de unde
olarii iau lut mulţi ani de-a rândul. Este un

loc pe care ei îl îngrijesc, ca pe o prelungire

Cine sunt olarii?

a gospodăriei lor. Dar cine sunt olarii? Sunt
oameni care lucrează lutul, făcând din el

Cum se pregăteşte
pământul pentru lucru?

multe lucruri folositoare. Te-ai întrebat

vreodată de unde vin castroanele, ghivecele
de flori, farfuriile pe care le pune bunica pe

Ce e un malaxor?

pereţi şi multe altele? Ei bine, de la olari!

Oamenii ăştia cunosc meşteşugul lutului de

Ce este ceramica?

la A la Z, de la pământul din luncă până la

Lutul este pământ. Dar nu orice fel de

castronul cu ciorbă. Cum vă spuneam, Nea

pământ. Lutul este un pământ mai cu moţ.

Dacă ştii cum să-l iei, lutul se lasă modelat
şi se poate transforma cu îndemânare

şi hărnicie în multe lucruri folositoare şi
frumoase.

Unde locuieşte? Prima casă a lutului este
Trebuie să-l cunoşti pe
Nea Mitică olarul!

Eu îl ştiu de ceva vreme.

E vecinul meu şi bunicul Alexandrei.

Nea Mitică se pricepe de minune să facă oale.

Asta a făcut de mic copil. Cu el vom descoperi
multe despre lut. Nea Mitică este meşterul
nostru, iar noi, copiii, vom fi ucenicii lui.
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pe marginea apelor, în lunci. Lutul este

un pământ mai umed, mai lipicios. Aşa e

la noi, la Piscu. Prin alte părţi e vânăt, ori

roşcovan. În unele locuri nu e neapărat mai
umed. Trebuie să-l cunoşti. Vezi, Nea Mitică
ţine într-o mână lut iar în cealaltă pământ

Mitică este unul din ei şi el mi-a arătat odată

mai multe ori satele de olari se află în

Crezi că pământul adus de la malul apei este

obişnuit

1

. Poţi observa diferenţa! De cele

apropierea apelor. Oamenii sapă pe maluri

cum se pregăteşte lutul.

bun, aşa de-a dreptul? Nu! E multă muncă
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se umezească cum trebuie. Şi apoi stă vreo

bulgării mărişori se bagă în beci bine înveliţi

cozonac. După asta vine «călcatul». Cum?

că există folie de plastic, cu care acoperi

Odată pornit, motorul actionează roţile, care

înainte lutul se învelea cu cârpe şi pături

bucăţi de lut în pâlnie, ele cad între rulouri şi

2 zile «la dospit», aşa ca o cocă uriaşă de

Aşa! Pământul se calcă! Demult olarii călcau

ca să nu se usuce. În zilele noastre e simplu
pământul şi umezeala e oprită înăuntru. Mai

vechi şi trebuia udat din când în când ca sa
nu se usuce.

De la o vreme încoace mulţi olari «calcă»

până să începi lucrul. Pământul se aduce în
ograda olarului, de obicei cu căruţa

2

lutul cu malaxorul. Nu e vorba de roboţelul

.

învârt rulourile de metal. Nea Mitică pune
acestea le presează foarte bine. Dintre roţi
lutul iese ca o foaie, se mai trece încă o dată
prin malaxor, se face bulgăre şi apoi e bun
de lucrat.

de bucătărie! Malaxorul este o maşinărie

Se curăţă de impuritati, adică de bucăţele

care funcţionează cu curent electric. El se
compune din:

2 rulouri de metal

o pâlnie mare şi

dreptunghiulară.

2 roţi
lutul cu piciorul. Adică: îl puneau pe un fund

de lemn, ca cel de tăiat pâine, dar cu mult
mai mare. Aici aşezau bulgărele de pământ,

1 motor

apoi îl băteau cu călcâiul, întinzându-l ca pe
un aluat rotund
de lemn, frunze uscate şi altele care se pot
întâmpla la marginea apelor

3

. Apoi se

clădeşte aşa ca un muşuroi, se udă bine şi

se acoperă. «Se lasă să tragă», îmi zice Nea
Mitică. Ce să tragă? Să tragă apă, adică să

4

. După aceea îl întorceau

cu o paletă şi iar rotund-rotund îl călcau,
lăsând după bătaia călcâiului o urmă ca un

şarpe. A treia oară întors lutul se poate aduna
bulgăre şi este bun de meşterit. Călcatul face

2 curele de cauciuc

ca lutul să fie foarte bine presat, căci doar
aşa se poate lucra cum trebuie. După călcat,
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Ce se întâmplă după asta? O să vă spun acum

zigzag-uri, linii şerpuite, drepte, ondulate,

Din bulgărele mare se fac bulgăraşi potriviţi

10-15 ore. Apoi se smălţuieşte şi iar se arde.

foarte pe scurt cum devine lutul ceramică.
pentru fiecare obiect în parte

5

. Din ei se

lucrează la roată ce doreşti: castron, oală
de lapte, ghiveci, farfurie, puşculiţă, vas

de flori... Se lasa la uscat cateva zile. Se

cocoşi şi ce-o mai fi. Se arde în cuptor vreo
Aşa devine vasul lucios şi rezistent la apă.
După a doua ardere e bun de folosit!
E ceramică.

decorează cu vopseluri, cu incizii, cu flori,

sau vorbire. Aşadar, arheologii sunt oameni

Ce sunt
arheologii?

care povestesc despre lucruri vechi. De ce?

Pentru ca noi să putem înţelege şi învăţa de
la cei de demult lucruri folositoare pentru

Ce este o rezervaţie
arheologică?
Ce e aia
Cucuteni?

viaţa noastră. Arheologii sapă aşa, oriunde,

oricum? Nu, ei încep lucrul după multă muncă.

Mai întâi citesc, studiază, măsoară, ca să nu
sape în zadar. Apoi pornesc la descoperit.
Sub pământ poţi găsi unelte, vase, urme

Ce este epoca pietrei?
Cum se făceau casele pe atunci?
Cum lucrau oamenii ceramica?

de case, ziduri de biserici şi multe altele.
6

Odată descoperite, arheologii notează

cu mare atenţie locul exact, adâncimea,

Trebuie să ştii că meşteşugul ceramicii e
vechi. Atât de vechi cât omul. Vasele de lut

au fost de la început lucrate pentru gătit şi

pentru păstrarea proviziilor. Peste tot pe
unde a fost om a fost şi ceramică. De aceea

multe lucruri pe care le ştim despre oamenii
de demult, le aflăm şi privind vasele de lut
pe care ei le foloseau. Dar unde se găsesc

aceste vase? Şi cine le cercetează? De toate
Şi acum, hai cu lutul la poveste
că înainte mult mai este!

astea se ocupă arheologii.

Eu am o prietenă arheolog, o cheamă Dana.

De la ea am înţeles multe despre meseria

descriu obiectele şi le păstrează cu mare

caută sub pământ urme ale oamenilor care

sunt atenţi la cele mai mici detalii. Uite, aici

asta. Arheologii sunt un fel de detectivi. Ei

au trăit demult. Arheolog vine de la «arheo»,
care înseamnă vechi şi «logos», adică, cuvânt
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grijă. Desenează, măsoară, fotografiază,
echipa Danei a găsit la vreo 2 metri sub
pământ urmele unei pardoseli de ceramică.
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Arheologul o măsoară cu ruleta, apoi o
desenează cu mare grijă.

7

să le protejeze şi să le lase spre cercetare

Ai putea să crezi că pe atunci şi casele erau

roadă

locuri ori să cultive pământul, la fel cum în

dar nu, erau din pământ. Cum se construia

pământul în jurul lor. Au pus stâlpii care

arheologilor, să nu construiască în acele

rezervaţiile naturale se ocrotesc specii de
plante deosebite sau animale rare. În ţara

noastră o rezervaţie arheologică foarte

interesantă se află lângă Iaşi, într-un sătuc
numit Cucuteni. Să vedeţi ce s-a întâmplat

aici cu mai bine de 100 de ani în urmă.

Ţăranii care arau câmpul scoteau cu plugul

bucăţi mari de ceramică, foarte frumos
decorată. La fel şi lucrătorii de la cariera
Odată şantierul încheiat, pun toate infor
maţiile cap la cap şi pot povesti multe despre
cum trăiau oamenii ale căror urme le-au

descoperit. Obiectele scoase din săpătură

merg la muzeu. Ele sunt curăţate şi îngrijite
de restauratori. Restauratorii sunt un fel
de doctori ai obiectelor vechi. Le curăţă, le

lipesc, le repară. Mai departe, obiectele ajung

în vitrinele muzeelor, unde le putem vedea
cu toţii. Să ştii că cele mai multe lucruri pe
care le vezi în muzeele de arheologie sau de
istorie au fost descoperite de arheologi. Fără
ei, istoria ar fi foarte greu de scris.

De multe ori arheologii lucrează în rezervaţii

arheologice. În aceste locuri s-au făcut multe

descoperiri. De aceea oamenii s-au hotărât

de piatră, aflată pe un deal din apropierea
satului. Atunci au chemat învăţaţi de la Iaşi
să le arate descoperirile lor şi ei şi-au dat

seama că se aflau în faţa unei mari comori

de piatră, ca în desenul cu Fred Flinston,

o casă de pământ cu mii de ani în urmă, în

epoca pietrei? Câţiva studenţi îndrumaţi de

9

. Apoi au fixat aceşti pari în gropi în

pământ, în colţurile casei

10 .

Au bătut bine

sprijină acoperişul, dar nu i-au bătut în cuie,

arheologi au făcut o reconstituire, adică,
ajutându-se doar de unelte de piatră, la fel
ca oamenii de demult, au încercat să ridice

o casă de pământ, aşa cum cred arheologii
că arăta ea în epoca de piatră. Şi iată cum

au făcut: au tăiat întâi câţiva pomi, dar
nu cu fierăstraie şi nici cu lamă de metal,
ci doar cu topor de piatră

8

. Au ars puţin

trunchiurile pomilor, pentru ca insectelor să
nu le mai placă coaja copacilor şi să nu îi mai

de frumuseţe. Aşa s-a descoperit cultura
Cucuteni. Cultură, adică, un timp în care
oamenii dintr-o anume zonă au trăit, muncit,

gândit, simţit, crezut într-un anume fel. Şi
asta se vede şi după cum au lucrat ceramica.

Toate astea se petreceau în epoca pietrei,
adică, acea perioadă de la începuturi, când

oamenii foloseau cel mai adesea unelte de

ci i-au legat strâns cu coajă de copac

care sunt astăzi din metal, erau pe atunci

de plasă de lemn, şi la pereţi şi la acoperiş

piatră: toporaşe, cuţite, săgeţi şi alte unelte
din piatră. Asta au descoperit-o arheologii şi
împreună cu istoricii au hotărât să numească
acel timp epoca pietrei.
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11 .

Pe

acest schelet au montat alte beţe, ca un fel
12 .

Acoperitoarea casei au făcut-o din snopi

de stuf, foarte bine legat

13 .

Iar pereţii i-au

bătut cu pământ. Cum? Au făcut un fel de
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ştii că şi astăzi poţi vedea astfel de case în

picioare, prin satele noastre 15 . Locuinţele de
pământ sunt foarte călduroase şi dacă ştii să

le îngrijeşti pot fi foarte plăcute, sănătoase
şi rezistente. Eu am locuit o vreme într-o
astfel de casă şi m-am simţit tare bine!

O imagine

de şantier de la

Tropaeum Traiani, în Dobrogea, unde avem vestigii
de pe vremea romanilor. Vestigii, adică, rămăşiţe
din trecut. Tropaeum Traiani este un monument
care aminteşte de victoria romanilor conduşi de
Traian asupra dacilor. A fost ridicat acum vreo 1900
de ani. Azi poţi vedea o reconstituire a lui, iar de jur
lut, călcând pământul la fel ca olarii, apoi au

împrejur, arheologii caută încă.

foarte asemănător unui aluat. După ce au

Dar să ne întoarcem la ceramică. La Cucuteni

peste lutul aspru au adăugat un alt strat de

moase.

bulgărit peretele de lemn cu acest material,
fost «bătuţi»

14 ,

pereţii au fost «lipiţi», adică,

s-au găsit multe vase. Multe, mari şi fru

pământ cu care au netezit peretele. Aşa se

Decorate

cu

spirale,

bastonaşe

ondulate, romburi, zigzaguri şi linii şerpui

făceau casele cu mii de ani în urmă, dar să

toare, colorate cu roşu cărămiziu, brun, alb-
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gălbui. Sunt cupe, castroane, vase înalte cu
tortiţe sau joase şi lătăreţe. Multe forme şi
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multe ciudăţenii. Au făcut un vas înalt, cu

Eu sunt un vas restaurat!

două cupe, căruia arheologii i-au zis «vasul
binoclu»

16 .

Când m-au găsit arheologii eram bucăţi, bucăţi. Nu mai speram să mai fiu întreg

Oamenii de la Cucuteni lucrau

vreodată. Timpurile mele erau demult duse, şi mâinele care m-au făcut sunt acum praf

lutul fără roată. Iată şi aici o reconstituire

şi pulbere. Ei, dar a dat norocul peste mine! Într-o bună zi am văzut iar lumina.

de la prepararea lutului până la ceramică.

Nişte oameni cum n-am mai văzut m-au dezvelit din pământ şi m-au cules ciob cu

pe care îi aşezau unii peste alţii netezind

dacă plin de cicatrici. Stau într-o vitrină de muzeu şi oamenii mă privesc cu

lucra vase foarte mari. Ei nu cunoşteau

naştere. Vezi, mâinile care m-au făcut nu le mai ştie nimeni,

Pereţii vaselor îi ridicau din colăcei de lut

ciob. Apoi m-au curăţat cu mare grijă şi m-au lipit. Acum sunt iarăşi vas, chiar

foarte bine suprafaţa. În felul asta puteau

admiraţie. Pe un bileţel lângă mine, stau înscrise vremea şi locul meu de

cuptorul. Ardeau ceramica în gropi. Pentru

dar eu am rămas!

că au găsit vase foarte asemănătoare în

mai multe sate din Moldova, nu doar la
Cucuteni, arheologii s-au gândit că meşterii
de atunci erau călători, că de, o groapă de
ars se putea săpa oriunde. Mergeau din sat
în sat şi lucrau vasele, aşa cum faceau până
de curând meşterii căldărari.

17-25

Dacă vrei să afli mai multe despre Cucuteni
intră pe site-ul arheologilor:

http://arts.iasi.roedu.net/cucuteni/arheo. !
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De câte
feluri e
ceramica?

masă, la gătit, la păstrat mâncarea. Este o

lutului... Aici se învăţa meseria din tată

ondulate. Împreună bărbaţi şi femei, fete şi

doilea grup îl numim ceramică decorativă.

copiii creşteau cu lutul, cu roata, mergeau la

roteau, le smălţuiau. Pentru cuptor trebuiau

ceramică mai simplă, mai puţin decorată. Al
Sunt obiecte foarte frumos lucrate, mult

Ce e aia un sat de
olari, de exemplu,
Piscu?
În vizită la Nea
Mitică

în fiu. Toată familia lucra la oale. De mici

târguri, se jucau printre oale. Când era mic,

Nea Mitică, lega cu o sfoară tortiţe de oale
sparte şi le trăgea după el prin grădină. Zicea

că sunt vaci. Mai întâi copiii luau câte un boţ
de lut şi încercau să facă animale, aşa cum

vedeau în ogradă. Se jucau, dar era o joacă

băieţi puneau vasele în cuptor, le mutau, le
lemne. Cară-le, taie-le, aranjază-le frumos!

Vopseaua trebuia şi ea râşnită, adică din
bucăţi mărişoare pisată şi făcută praf

28 .

La

fel şi smalţul, adică acel strat care dă luciu

oalei şi îl face rezistent la apă. Odată oalele

gata, oamenii mergeau cu ele la târg şi le

Trebuie să ştii că ceramica este de două

feluri. Unele sunt: castroane, farfurii, căni,
ulcioare, vase de lapte, oale de borş, ghivece,

puşculiţe 26 . Altele sunt spre exemplu,

migălite, cu care decorăm de obicei pereţii

grup îl numin ceramică utilitară, adică cea

nu e frumoasă! Simplitatea nu înseamnă

plăcuţe şi farfurii de pus pe perete

27 .

Primul

pe care o folosim în viaţa de zi cu zi, la

casei. Să nu înţelegi că ceramica utilitară
urâţenie. Ea este doar mai puţin decorată,
pentru ca olarul să o poată lucra mai repede,

să poată face mai multe obiecte şi ele să fie

cu mult sens. «Dresau mâna». Care va să

vindeau. Şi apoi o luau de la capăt.

Şi apoi, farfuriile, castroanele şi cănile de

exersau, se străduiau să facă un lucru din ce

bine. Tot satul trăia din olărit. În fiecare curte

astfel mai ieftine pentru cel care le cumpără.
toată ziua se mai sparg şi aşa, cu uşurinţă
poţi cumpăra altele noi.

Am înţeles toate astea la Piscu. Aici oamenii

au fost olari, din străbuni. Piscu este un

sat care a trăit din vechime cu meşteşugul
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zică mâna poate fi dresată? În joaca lor copiii
în ce mai bine şi mâna deprindea mişcările,

se obişnuia cu lutul. Când creşteau mai
mărişori şi prindeau puteri, băieţii începeau

să lucreze la roată. Iar fetele, cu femeile se
ocupau de «înflorat». Decorau vasele, le

pictau, cu flori, cu cocoşi, cu puncte şi linii

Era muncă multă, dar cine era harnic o ducea
era câte un cuptor de oale. La Piscu se lucra

ceramică utilitară: castroane, lăptării, adică

oale de lapte, în care se făcea iaurtul, oale de

borş, vase de murături, căni de vin şi cănuţe
de ţuică, ghivece

29 .

Era ceramica cea mai la

îndemână, ieftină şi nepretenţioasă, dar totuşi
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frumoasă. În zilele noastre, mai lucrează în sat

în trupul animalelor fluiere. Sigur ai văzut

treaba nu prea mai merge. Cumpărătorii pre

coadă şi cântă. Unii încă fac şi triluri dacă le

doar 4 olari. Cu toate că oamenii sunt harnici,

feră acum vasele de metal ori de plastic, pentru
că ele nu se sparg, dar nici frumoase nu sunt.
Tu o poţi întreba pe bunica şi ea îţi va spune
că ciorba e mai bună din strachină de lut iar

la vreun bâlci cuci de lut ars. Le sufli prin
pui puţină apă în burtă. Aşa au fost primele

jucării. Uite aici, un cărucior de lut vechi de
câteva mii de ani

pentru flori, ghiveciul de pământ e sfânt!

Într-un sat de olari cum e Piscu, dar şi în

alte locuri se făceau şi jucării de lut. Demult

jocul copiilor era de cele mai multe ori o
imitaţie a ceea ce ei vedeau la oamenii mari.

Într-o vitrina de muzeu cu jucării de la sat
ai să vezi o mulţime de obiecte din ogradă,

micuţe ca pentru pitici. Dacă multe din ele
erau de lemn, apoi animalele şi văsuţele
erau din lut

30-34 .

de Nea Mitică
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35 .

Uite, un cocoşel modelat

Câteodată olarii prindeau
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36 .

bătătură însorită într-o mică livadă. TeAcum te invit să facem o vizită într-o
gospodărie de olar, în ograda lui Nea Mitică.
Aici s-au lucrat oale până de curând. E o
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ai gândit vreodată ce însemnă «bătătură»?
E un cuvânt pe care la oraş nu îl prea poţi

întâlni decât în cărţi. Bătătura este zona

din faţa casei pe unde cei ai locului merg
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află într-un mare şopron de lemn, acoperit

cu ţiglă. Într-o latură este bancul de olărit,
adică, o masă solidă, în care este montată

Chiar lângă magazie, mai este un cuptor cu
totul diferit, cuptorul de smalţ

42 .

Aici olarii

roata. Roţii i se mai zice şi târcol, adică,
«cea care se învârteşte», «dă târcoale»

38

Pe ici pe colo poţi vedea un fel de pană de
lemn sau metal, frichiaşul, cu care olarul

netezeşte peretele vasului. Mai sunt curarul

şi loca, nişte instrumente de metal cu care
se formează fundul stăchinii şi se netezeşte

mereu, mereu. Şi mergând ei bătătoresc bine

interiorul

pământul făcând un fel de cărare lătăreaţă.

Un obiect mai aparte este cornul. Este făcut

e mereu călcată. Căsuţa lui Nea Mitică e

chiar dintr-un corn de vită, găurit în vârf. E

mică şi e de pământ, aproape ca şi cele
de la Cucuteni

un fel de călimară, care se mai făcea şi din

Văruită frumos şi curat.

ceramică. În vârful cornului olăriţele puneau

Străluceşte la soare cu geamurile mici ca nişte

o pană de gâscă sau în zilele noastre o mină

ochi iscoditori. Înăuntru sunt trei cămăruţe.

de pix

Cea mai mare dă la uliţa satului. În camera

Călimara o umpleau cu vopsea şi

pe hârtie. Restul şopronului e plin de oale,

iernile grele toată familia şi mai puneau şi

iar în mijlocul lor o construcţie ca un igloo

roata de olar. Pe jos casa e «lipită», adică,

de eschimos, îmbrăcată în scânduri de lemn.

podeaua este de fapt un strat subţire de

Este cuptorul 41 . La Piscu, cuptoarele sunt de

pământ, ca o crustă. Din timp în timp, după

obicei foarte mari pentru că oamenii lucrau

ce dă temeinic cu mătura, gospodina reface

foarte multe oale. Cuptorul lui Nea Mitică

un fel de pastă de pământ cu apă şi o lasă

case din alte sate. Ceea ce face gospodăria

Căsuţa asta nu are nimic aparte faţă de alte

şi cuptoarele. La Nea Mitică toate astea se

să se usuce. E un alt fel de a face curăţenie.

40 .

puteau astfel desena pe oale, ca şi cu stiloul

cea mai mică, în bucătărie, se strângea în

această crustă, o «lipeşte», întinde cu mâna

Apoi, porlogul, o bucată de

cauciuc cu care se rotunjeşte buza oalei.

Asta e bătătura. Pe ea nu creşte iarbă, căci

37 .

39

de olar mai deosebită este atelierul, magazia
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este mai înalt decât un om şi ar fi nevoie de
4-5 bărbaţi ca să-l cuprindă ţinându-se de

ardeau bucăţi de plumb, un metal din care

sau mii de obiecte mai mici.

pe care deja îl cunoşti, şi mai e grămada de

mâini. Înăuntru încap sute de oale de lapte

se făcea smalţul. În curte mai e malaxorul,
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De ce,
cum
şi unde
se ard
vasele
de lut?

pământ de oale, adus de la luncă, pe care olarul

îl va pregăti pentru lucru. Poţi recunoaşte
de la depărtare o gospodărie de olar, după

acoperişul magaziei. Pe la mijlocul lui se

poate observa un oblon construit din două
bucăţi, pe care olarul îl deschide atunci când

cuptorul arde, pentru a lăsa căldura şi fumul
să iasă

43 .

De multe ori casele olăreşti sunt

foarte lungi, atelierul şi magazia înşirându-se
în continuarea camerelor de locuit.

Eu sunt vasul sită. Am fost făcut special pentru magiun. Eu ajut la prepararea
magiunului. Gospodina fierbe bine prunele sau corcoduşele sau ce-o fi.

nears se topise, transformându-se într-o
grămăjoară de lut

prin găurele. Aşa se făcea demult. Acum prea rar mai sunt folosit. Mă

La Cucuteni, demult, oamenii ardeau vasele de

lut în gropi. Mai târziu s-a inventat cuptorul,

o construcţie special gândită pentru arderea
ceramicii. La Piscu au existat multe cuptoare.
Fiecare gospodărie de olar îl avea pe al ei. În
magazia olarului, cuptorul e ca un rege.

Regele magaziei de
olar: cuptorul

Împreună cu copiii de la Piscu, am făcut un
experiment. Am pus apă într-un ulcior nears

şi într-unul ars. Le-am aşezat alături şi am

poţi găsi mai degrabă la muzeu.

Aşa au înţeles copiii de

ce e nevoie ca vasele de lut să fie arse.

Apoi le pune înăuntrul meu şi amestecă vârtos cu o lingură de lemn. Aşa
sâmburii şi cojile rămân înauntru iar bunătatea de fruct tâşneşte afară

44.

aşteptat. După vreo jumătate de ceas, ulciorul

În anul 2007, am văzut cum s-au ridicat
două cuptoare de ceramică: unul în curtea
Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti,

pe care îl poţi vedea şi tu. Celălalt, la noi în

curte. Cuptorul nostru l-a făcut Nea Mitică.
Îţi pot povesti, aşadar, d-a fir a păr cum l-a
construit. E nevoie de cărămizi, pământ, apă
şi nuiele, adică ramuri subţirele şi elastice

ale unor pomi care cresc pe marginea apei:
salcie sau alun.

Mai întâi, meşterul desenează pe pământ un
cerc, pe locul unde s-a hotărât să fie cuptorul
45 .

Pe conturul cercului se sapă o groapă

de jumătate de metru adâncime, pe fundul
căreia se pune nisip

46 .

Apoi, se aşează

cărămizi în tot acest cerc. Aşa se formează

Şi acum, hai cu lutul la poveste
că înainte mult mai este!
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vatra, adică acel loc pe care arde focul

47

Tot cu cărămizi se zideşte peretele gropii.
Acum avem un fel de încăpere rotundă, care
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se cheamă camera focului

48 .

În peretele ei

aşa cum am văzut că fac gospodinele şi la

canale: unul rotund, de-a lungul peretelui

umple, portiţa se zideşte la fiecare ardere.

portiţă, locul pe unde olarul pune lemne în

mai mult cu atât cuptorul e mai bun. Coaja

camerei de ardere. Ele formează un şanţ în

şi olarul scoate pe aici ceramica arsă.

Nea Mitică fixează gura cuptorului, un fel de
foc. Cărămizile se lipesc una de alta cu o
pastă făcută din pământ şi apă

49 .

Pământul

de lipit trebuie să-l cunoşti. Se găseşte de
obicei tot prin lunci. Podeaua camerei de

ars, dar şi pereţii se netezesc tot cu pământ,

podelele caselor de pământ. Cu cât lipeşti
asta de pământ, uscată şi mereu arsă ţine

bine căldura şi nu lasă aerul să pătrundă
în camera de ardere

50 .

Odată ajunşi cu

peretele la nivelul pământului, meşterul
construieşte în camera de ardere un fel

şi două, încrucişate dintr-o parte în alta a
formă de cruce pe unde circulă aerul cald.

Între braţele acestei cruci meşterul cuptorar
zideşte cărămidă

51 .

Când ajung la nivelul

pământului, se construieşte grătarul

52 ,

tot din cărămidă, un fel de zid ca o sită pe

După ce oalele sunt arse, portiţa se desface
Odată zidul terminat, Nea Mitică construieşte
«malul cuptorului». Este un fel de zid de
pământ care ajută la menţinerea căldurii
în cuptor. În jurul zidului de cărămidă se

construieşte un gard de nuiele în formă de

cerc. Nuielele se împletesc pe
mici pari înfipţi în pământ, la
fel cum ţeşi la gherghef. Apoi,
în spaţiul dintre peretele de

cărămidă şi îngrăditură se
unde căldura ajunge la oale. Grătarul este

bate bine pământ, cu maiul

Maiul este un fel de bătător din lemn, de

locul pe care se clădesc vasele la ars. De aici

obicei o mică buturugă, cu două scânduri

partea de sus lasă ca o portiţă. Pe aici olarul

stropeşte pământul şi iar se bate, până

încolo meşterul zideşte camera oalelor. În
intră în cuptor pentru a aşeza frumos oalele
la fiecare ardere
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54 .

53 .

După ce cuptorul se

de care îl poţi apuca cu ambele mâini. Se
sus. Apoi totul se lipeşte. În dreptul gurii
cuptorului se sapă o groapă pătrată ai cărei
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pereţi se zidesc frumos. Este locul pe unde

Ăsta e cuptorul de Piscu. Îţi mai arăt şi alte

Demult oamenii mergeau la târg cu căruţele

să şezi. De acum, cuptorul e gata!

o să te învăţ cum se poate face un cuptor

spre noi târgurile se ţin uneori în mijlocul

se pun lemnele în foc şi unde e foarte plăcut
De obicei, cuptorul se umple cu vase până
sus

55 .

Obiectele se clădesc cu mare grijă.

câteva feluri

57-59 ,

iar la capitolul Atelier

din care coborau sute şi sute de oale

chiar din hârtie.

este la Bucureşti, la Obor

lăsată în zidul cuptorului se zideşte şi se pune
focul. Cuptorul trebuie să ardă 10-15 ore, iar

Am să-ţi dau câteva indicaţii simple ca să te

Cum ştii după culori şi forme,
care olar de unde vine.

poate goli abia după o zi şi o noapte de la
oprirea focului.Vasele de lut se ard de 2 ori, o

Poate ai fost o dată într-un muzeu al satului.

a doua oară cu smalţ, ca să prindă luciu şi să

Bucureşti, la Bran, la Sibiu, la Vâlcea, la Târgu

La noi în ţară găseşti astfel de locuri: la

dată după ce au fost modelate şi decorate, iar
ţină apa cum trebuie.

Şi acum, hai cu lutul la
poveste, că înainte mult
mai este!

Jiu şi prin alte părţi. Un muzeu al satului
este o colecţie de gospodării ţărăneşti. Ai

observat cât de diferite sunt casele după
zona de unde au fost aduse? La fel se

întâmplă şi cu ceramica. Partea de modelaj şi

arderea se petrec peste tot cam la fel. Ceea
ce diferă însă sunt formele şi mai ales decorul
şi culorile.

60

Să mergi neapărat la un târg de ceramică! Ai

să vezi multe obiecte frumoase şi cu puţină

atenţie vei putea detecta singur zona de
unde vine meşterul.
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63 .

lucrează ceramică şi trebuie să le ştii!
poţi descurca la târg.

Cuptorul se încinge atât de tare încât se

şi chiar în

La noi în ţară există locuri unde se mai

olarul îl păzeşte şi are semnele lui care îi spun

56 .

62

incintele muzeelor de etnografie

La
Târg.

care ajută la păstrarea căldurii. Apoi, portiţa

tot acest timp se ronţăie porumb copt pe jar

Mai

oraşelor prin pieţe mai spaţioase, aşa cum

Deasupra lor, olarul aşterne un strat de cioburi,

când sunt oalele gata. Dacă e vară târzie, în

61 .
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un sat sus, în Bucovina, foarte aproape de

mănăstirea Suceviţa. Tot în Bucovina, la
Rădăuţi, ai să întâlneşti o ceramică de culoare
alb gălbui, aşa ca untul. Pe acest fond olarii

adaugă modele cu galben ca lămâia, verde
ca smaraldul şi brun ca şi coaja de copac.
65

La Rădăuţi se lucrează mai ales ceramică

decorativă.

Cel mai uşor de recunoscut e ceramica

neagră. Vasele sunt negre tăciune. Decorul

lor e alcătuit din spirale şi forme geometrice

pe care olarul le desenează prin şlefuire cu
o piatră specială pe peretele ars al vasului.
Această ceramică nu este vopsită în negru

64

Culoarea se obţine printr-un procedeu mai

special de ardere. Aşa se lucreză în câteva
locuri în Moldova dar şi în Transilvania.

Cel mai celebru dintre ele este Marginea,
Să coborâm acum prin munţi până la
Korund. Este o zonă în care locuiesc mulţi
unguri. Ei lucrează o ceramică pe care poţi

s-o recunoşti imediat. Fondul vaselor este

alb iar modelele sunt fie albastru închis,

fie brun cu verde, desenate cu cornul sau
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cu pana. Oalele sunt pline de flori, mai ales

Încă o lecţie simplă poţi vedea în Maramureş,

Acum să mergem în Oltenia, la Horezu. Ai

ars, iar decoraţia cu zig-zag-uri şi linii

lalele. Ceramica este

smălţuită. 66

două motive să fi auzit de acest loc. Unul
este mănăstirea cea mare, ridicată de Sfântul

la Săcel. Culoarea vaselor este cea a lutului
şerpuite, negru diluat. 69

Constantin Brâncoveanu şi ai lui. Al doilea
este ceramica. La Horezu decorul vaselor
este foarte bogat, cu spirale, linii şerpuite,

flori, păsări… 67 Dacă mergi la Horezu ai să

Sigur,

felurile. Olarii de aici au păstrat obiceiurile

modele, ce ţi-

poţi vedea şi astăzi multă ceramică de toate

sunt

vechi, dar au mai împrumutat şi de la alţii tot

cele mai uşor de

recunoscut. Tu dacă vrei

Vlădeşti. E foarte simplu de recunoscut.

să afli mai multe, fie mergi la târg şi vorbeşti

înăuntru. Pe dinafară sunt ca şi date cu cretă.

cu atenţie, fie cauţi un album de ceramică

Vasele sunt albe ca varul şi smălţuite doar
Pe fondul strălucitor apar mici modele verde
închis cu brun şi atât.

68

cu meşterii, fie mergi la muzeu şi te uiţi
pentru oameni mari.

Şi acum hai cu lutul la poveste,
că înainte mult mai este!
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destule

am arătat sunt

felul de idei.

O ceramică cum n-ai mai văzut se face la

mai
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Ce sunt
cahlele

sau cum pot fi
sobele foarte
frumoase?
Ce

bine

e

iarna

la

căldurică! Să priveşti la

zăpada de afară, să te bucuri de ea dar să

nu-ţi fie frig! În zilele noastre, căldurica ne
vine de obicei de la calorifere, care se întind

ca nişte blăni de metal de-a lungul pereţilor.
Dar poate la ţară sau în vreo casă mai bătrână,
ai văzut sobe. Sobele sunt nişte construcţii
de cărămidă, un fel de turnuleţe de căldură,

unde arde focul. Ele sunt îmbrăcate de cele

mai multe ori cu nişte plăcuţe de ceramică
lucioase şi colorate. Cu această haină soba

rămâne caldă mai mult timp. Plăcuţele astea
se numesc cahle sau teracote

70

La fel ca şi castroanele, farfuriile, ulcioarele
sau cănile, cahlele sunt de multe feluri.

lângă altele foi albe de hârtie. Există şi cahle

unele plate, altele cu modele, cu relief,

puzzle

Unele simple de tot, altele mai decorate,
adică cu mici ridicături şi adâncituri, care
formează imagini

71 .

Există cahle care se

înşiruie fără ordine, aşa cum ai aşeza unele

care alăturate formează modele, ca într-un
72 .

Dar oare cum se fac cahlele? Am vorbit
până acum doar de obiecte de umplut: căni,
străchini, oale. Toate astea se fac fie pe
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roată, fie din colăcei, aşa ca la Cucuteni. Ei

uscate, plăcuţele se decorează şi se ard

fel de cutie plată în care se pune lutul, la fel

smălţuiesc şi iar se ard.

bine, cahlele se fac în tipar. Un tipar este un
cum faci formele de nisip în parc sau la mare.

în cuptor la fel ca vasele de lut. Apoi se

Poţi face nenumărate răţuşte cu aceeaşi

Ia închipuieşte-ţi o sobă îmbrăcată într-o

tiparele se făceau din piatră. Arheologii au

la Muzeul Ţăranului la Bucureşti şi mi-a

formă, nu? La fel e şi cu cahlele. Demult
găsit la Mari, undeva, departe, în Siria, un

tipar de piatră cu plăcuţa lui cu tot, vechi de
vreo 4000 de ani
făceau din lemn

74 .

75 .

Mai târziu tiparele se

Acum se pot face şi din

ipsos. Ipsosul este un fel de praf de piatră,

haină minunată de flori! Eu am văzut una
plăcut tare mult

76 .

Să tot stai pe lângă ea,

să te încălzeşti, dar să o şi priveşti.
Şi acum, hai cu lutul la poveste,
că înainte mult mai este.

care se prepară cu apă, se lucrează, apoi,
la uscare, rămâne foarte tare. Meşterul face
tiparul după fantezia lui, apoi îl umple cu

lut şi îl presează bine. După aceea tiparul

se goleşte şi iar se umple şi tot aşa. Odată
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Cum
scriau
oamenii

Primele cărţi erau tare mari şi grele. Câteva

pe vremea când
nu exista hârtie şi
creion?

capitole încăpeau într-o ladă… şi dacă nu
erai atent le puteai sparge. Primele cărţi au
fost scrise pe plăcuţe de ceramică

Ca să

le poţi citi în ordinea corectă aveai semne, pe

Te-ai gândit vreodată că s-ar putea scrie o

carte fără hârtie? Sau că ai putea compune

o scrisoare fără creion, nici pix, nici stilou?
La început oamenii nu aveau nimic din toate
astea şi totuşi scriau.

77 .

care trebuia să le cunoşti. Ultimele cuvinte

Într-un sat de lângă Cluj care se cheamă

cuvinte ale tabliţei următoare. Arheologii

descoperit, tot pe plăcuţe de lut, o scriere

ale unei tăbliţe se regăseau în primele
le-au găsit, le-au citit împreună cu istoricii

şi aşa aflăm şi noi atâtea lucruri despre
sumerieni, asirieni, egipteni şi alte popoare
de demult. Unii arheologi cred că şi prima

scriere despre cum a făcut Dumnezeu lumea

a fost tot pe plăcuţe de lut. În vechime au
existat biblioteci celebre de tăbliţe, sute de

dulapuri cu mii şi mii de plăcuţe incizate de

scribi. Ştii, demult nu oricine ştia să scrie. Cei

care puteau scrie erau puţini, foarte respectaţi
şi mult preţuiţi. Ei se numeau scribi. Uite, îţi

arăt unul dintre primele alfabete păstrate pe
un disc de ceramică în Creta

78 .

Tărtărie, în urmă cu aproape 50 de ani, s-a
ciudată

79 .

Nimeni nu a reuşit până acum

să o descifreze. Cine ştie, poate vei reuşi tu
când vei creşte mare.

În cărţile de istorie zice că cea mai veche
scriere s-a găsit în Mesopotamia, bătrână
de 6000 de ani. Unii istorici cred totuşi că

tăbliţele de la Tărtărie sunt mai vechi. E o
enigmă de care trebuie să ştii. Istoria nu e

bătută în cuie. Ea se rescrie din când în când

în urma descoperirilor arheologice şi dacă

se va dovedi, poate copiii tăi vor învăţa la
şcoală că scrisul a început la Tărtăria. •
Şi acum, hai cu lutul la poveste,
că înainte mult mai este!
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cahle

81 .

Trebuie să ştii, în Orient e foarte

cald. La ei, fântânile sunt la mare preţ şi le

plăci de lut ars, aşa cum sunt la noi sobele
82 .

Ia gândeşte-te la Ali Baba şi cei 40 de

hoţi. Mai ştii unde s-au ascuns hoţii în casa

lui Ali? S-au băgat în chiupuri, adică nişte
vase mari de lut ars: 36 de chiupuri în care

căpetenia hoţilor spunea că are ulei de
măsline. Chiupurile fuseseră cărate de catâr

şi pasămite a doua zi trebuiau duse în târg.

Aşadar, un vas mărişor dacă se poate piti în
el un om. Astfel de recipiente încăpătoare

Orientul sau
cetatea ceramicii

se foloseau şi la noi pentru cereale şi chiar
pentru murături

83 .

Ai auzit de Orient? Dacă te uiţi pe o hartă a

lumii Orientul e în partea dreaptă. Începe cu
Turcia apoi Siria, Liban, Ţara Sfântă, adică
Israel, Iran, Irak şi alte ţări şi ţărişoare. Asta

e Orientul Mijlociu. De o vreme încoace, nu
auzim de acolo decât de război şi de petrol.

Dar să ştii că sunt locuri şi oameni plini

de frumuseţe, oraşe nemaivăzute. Aici s-a
născut oraşul, pe când Parisul şi New Yorkul

erau pustietăţi întinse. Aici găseşti cetăţi de

piatră şi pământ, străzi înguste, curţi pline
de umbră şi răcoare

80.

Orientalii folosesc

mult ceramica, nu doar în case ci şi pe din
afară. Decorează adesea pereţii minunat,
cu plăcuţe de ceramică colorată, un fel de

găseşti adesea prin oraş. Arată puţin altfel

decât ale noastre şi multe sunt decorate cu
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Jocuri de
cărămidă şi
ceramică

e altceva decât tot lut, presat bine într-un
tipar dreptunghiular şi ars în cuptor. Meşterii

greci aşezau cu mare dibăcie cărămizile pe

pereţii din afară ai bisericilor, le alternau
cu piatră şi creau tot felul de modele. Am

sau cum pot fi
bisericile foarte
frumoase?

văzut la Kastoria, un orăşel grecesc uitat de
vreme, un model foarte frumos, ca un fel de

stea construită din bucăţi de cărămidă. E ca
un I, deasupra căruia ai desenat un X, dar

De la orientali s-au inspirat unii meşteri de

biserici din vechime şi au decorat zidurile pe
din afară cu discuri sau plăcuţe de ceramică

colorată. Dacă ai să mergi în Moldova,

În Orient vei găsi din muzee şi până

nu e o simplă steluţă. E un monogram, adică,

primele litere ale unui nume alăturate cât mai

strâns. I şi X vin de la Iisus Hristos. Grecii au
literele puţin diferite de ale noastre. La ei X

la Rădăuţi, la Suceava, la

în târgurile de azi, unii dintre cei mai
buni meşteri în ale ceramicii, vei găsi
nenumărate forme şi culori, la care
nu te-ai gândit niciodată

84 85 .

Neamţu ori la Târgovişte, Cotmeana sau

este H

Aşa

Cărămizile sunt puse cu colţurile înainte,

Cornetu, ai să le poţi
cum

îţi

vedea. 86

spuneam

mai

devreme,

simplitatea e de multe ori plină de frumuseţe.
Te-ai gândit vreodată că un zid poate fi
decorat chiar cu cărămidă? Cărămida nu
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87 .

Un alt gen de decor pe care îl poţi

vedea şi pe la noi se numeşte «dinţi de lup».

formând un fel de zig-zag, pe care meşterii

îl aşezau sub streaşină, ori încingeau cu
el biserica, ca şi cu un brâu
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88 .

Uneori se

puneau 2-3 rânduri unele sub altele. Am

e mai răcoroasă. În Grecia ai să vezi peste

pe care meşterii le făceau să semene cu

casele mai înstărite şi multe biserici erau

văzut de multe ori geamuri de biserică

nişte ochi, că nu degeaba se zice şi «ochi
de geam». Deasupra ferestrei rotunjite,

tot olane, dar să ştii că şi în vechiul Bucureşti
acoperite tot aşa

sunt aşezate cărămizi pe muchie, ca nişte

Dacă ai să mergi pe

gene, iar deasupra lor, în semicerc, o
sprânceană, tot de cărămidă

la greci, dar chiar şi

89 . Turla

la noi, la Curtea de

bisericii este câteodată chiar ca un

Argeş, la Snagov

cap, cu mai mulţi ochi şi o căciulă

la mănăstirea de

de olane, bine trasă peste frunte

pe insulă sau

90. Olanele sunt un fel de căuşuri

prin Oltenia,

lunguieţe de lut ars.

să fii atent

Ele se folosesc mult,

la jocurile

mai ales în zonele
cu

veri

91 .

de cărămidă

fierbinţi,

care îmbracă

pentru că o casă

bisericile. E

acoperită cu olane

fascinant!
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Şi acum, hai cu lutul la poveste
că înainte tot mai este!

92
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şi cu totul de ceramică. Să nu îţi închipui

Ai auzit vreodată de amfore? Să vezi: demult

Omul de lut e la fel de mare ca şi cel în carne

Pe atunci, tot ce curge: apă, ulei, vin, parfum

soldăţei din cei mici. Totul e ca în realitate.

nu existau sticle, nici de sticlă, nici de plastic.

şi oase. Frumos încolonaţi, pregătiţi de

era păstrat şi cărat în vase de ceramică.

luptă, cu arme şi cai, ei par împietriţi precum

Amforele erau vase speciale, folosite mai

castelul din poveste şi te-ai aştepta ca la un

ales pentru transport

semn să se trezească. Dar pentru cine luptă

8000
de soldaţi, cai,
călăreţi şi şarete
.... de ceramică.

Din Orientul Mijlociu să mergem pe hartă

mai la dreapta. Am ajuns în China, Japonia,

India… Aici e Orientul îndepărtat. Şi aici
sunt desigur meşteri ceramişti foarte dibaci.

armata de ceramică? Aceşti soldaţi păzesc
de fapt mormântul unui împărat, care a
trăit acum vreo 2300 de ani

93 .

L-a chemat

Qin Shi Huangdi şi a fost primul împărat al
Chinei. Din porunca lui s-a ridicat şi zidul

chinezesc, care este aşa de mare şi de lung
că se poate vedea chiar şi de pe Lună.

Închipuieşte-ţi că se poate vizita astăzi acest
sit arheologic uriaş. Într-un spaţiu aproape
cât un stadion, stau încolonaţi umăr la umăr

soldaţi cu cai, călăreţi şi şarete, toate de
ceramică, la număr aproape 8000!

Aici încă lutul este foarte fin şi se produce

94.

Vechii greci erau mari negustori, vindeau şi

Despre
o doamnă amforă
şi alte surate de-ale ei.

cumpărau, pe apă şi pe uscat. Dacă te uiţi
pe hartă o să vezi că pământurile lor sunt
mereu aproape de mare. Ca orice negustor şi
cărăuş, adică unul care cară ce e de vânzare,

firesc era să se intereseze şi de ambalaje.
Şi cum îţi spun, ambalajul cel mai bun era

pe atunci amfora, un vas cu două mânere,

ca să poată fi apucat cu ambele mâini, sau
chiar de doi oameni, la nevoie. Pentru bunii

negustori şi nu doar pentru ei, grecii au avut
şi meşteri olari foarte harnici şi ingenioşi.
Arheologii au găsit nenumărate vase vechi

greceşti şi asta nu doar în Grecia, ci în tot

acea ceramică tare delicată care se cheamă

Orientul Apropiat, în toată Mediterana şi

porţelan. Sunt prea multe de povestit, dar

chiar şi la noi, la Constanţa, (vechiul Tomis),

am să-ţi spun ceva care sigur te va uimi.

la Mangalia, (vechiul Callatis), la Histria
şi în multe alte părţi pe unde au existat

În anul 1974, într-o localitate numită Xian,

oraşe greceşti. Să îţi explic de ce. Pe lângă

nişte ţărani care săpau o fântână au găsit un

neguţătoria lor, grecilor le-a plăcut să facă

cap de soldat din ceramică. Foarte curând

colonii. Au împânzit cu oraşe toate malurile

arheologii au descoperit o armată cu totul

mărilor. Pentru ei, oraşul era ca o mică

• 54 •

• 55 •

ţară. Unde se aşezau aduceau cu ei limbă,

îţi umplu paharul cu suc de portocale de la

aromate şi alte preparate pentru îngrijirea

La început desenau doar forme geometrice,

veneau. Neamul grecesc a fost ca un păianjen

Un alt grup este cel al vaselor de vin,

Îţi mai arăt paharele şi cănile cu forme

meandrul. Este un fel de şarpe cu colţuri,

obiceiuri, forme, din cetatea mamă, de unde

cu nenumărate picioare, întinse peste mare.
Dar să mă întorc la ceramică.

O să-ţi arăt câteva feluri de vase greceşti.

După cum erau folosite, arheologii le-au
împărţit în câteva grupuri. E un exerciţiu de
observaţie!

La ce foloseşte un vas cu mâner? Bineînţeles

mine din livadă
kraterele

96.

95

Le recunoşti? Seamănă cu un

crater de vulcan, cu gura larg deschisă. În

ele se aduceau la masă licori delicioase şi

corpului

97 .

Este o familie de vase cu capac.

încântătoare

98 .

Cele mai multe din ele

aveau două mânere.

ameţitoare. Apoi sunt amforele de care am

Te-am plimbat puţin printre forme. Mai

cu totul elegant este cel al vaselor pentru

vasele de ceramică cu foarte multă migală.

vorbit, gândite pentru transport. Un grup
doamne. În ele se păstrau parfumuri, uleiuri

la turnat, ca să te speli pe mâini dar şi ca să

trebuie să ştii un lucru! Grecii decorau

linii

întortocheate,

între

care

îţi

arăt

care se încolăceşte pătrat împrejurul vaselor
99 .

Mai târziu vasele au fost decorate cu

personaje, cu scene de luptă, de ceremonii
şi chiar din viaţa de zi cu zi

100 .

Dacă n-

ar fi fost vasele pictate, n-am fi ştiut poate
niciodată cum dansau grecii cu mii de ani
în urmă, ce încălţări purtau, cum erau
costumaţi luptătorii, cum arătau scaunele,

mesele sau paturile. Arheologii şi istoricii au

scris despre viaţa grecilor de demult privind

la vasele lor de ceramică ca într-o carte
deschisă.
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o sfinţeşte. În unele locuri aghiasma iese
din pământ, aşa direct. Sunt izvoare cu apă
binecuvântată, pe unde au trăit sfinţi ori pe
lângă mormintele lor. Oamenii cunosc aceste

locuri şi iau de acolo apă. Unii vin chiar de la
mari depărtări pentru asta şi petrec un timp

Şi acum, hai cu lutul la poveste,

în preajma bisericii. De cele mai multe ori,

că înainte tot mai este!

în apropierea unor astfel de izvoare, sunt

Butelcuţa de
aghiasmă,

opaiţul gânditor, ceramica de
biserică şi biserica de ceramică.
Ai observat vreodată că în biserici obiectele
sunt mai toate decorate, împodobite, gătite?

Mobilierul e sculptat, ştergarele de la icoane

cusute, sfeşnicele frumos lucrate. Biserica

toată e îmbrăcată ca o mireasă. Oamenii
o îngrijesc şi o înfrumuseţează ca pe casa
lor cea mai de preţ. Şi odată cu ea şi alte

şi biserici ori mănăstiri. Am întâlnit într-un

rugăciune, pe la casele lor.

palma ta, care aveau modelate pe faţă un

obiecte pe care le folosesc când e vorba de

Ai auzit de aghiasmă? Aghiasma e apă,
dar nu orice apă. E apă sfinţită. Preoţii fac

rugăciuni şi binecuvântează apa, Dumnezeu

• 58 •

muzeu din Grecia butelcuţe de ceramică, cât
sfânt cu braţele ridicate, aşa cum fac şi preoţii
când se roagă în altar

101 .

De o parte şi de

alta a sfântului câte o cămilă îngenuncheată.

De jur împrejur o inscripţie tocită din care
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mai poţi descifra «sfântul Mina». În astfel

Aladin. Arheologii au găsit foarte multe

decât stricând cerculeţul de ceară, şi asta

mormântul sfântului Mina, din Egipt, acum

rugat creştinii de demult. Lămpile lor de lut

semnul crucii, care apăra cu adevărat lucrul

de sticluţe luau oamenii aghiasmă de la

vreo 1500 de ani. Veneau din mari depărtări

şi încă mai merg şi astăzi. Butelcuţele le
cumpărau de acolo, aşa cum luăm şi noi câte

odată mici obiecte care să ne amintească
de locurile prin care am trecut. Le umpleau

cu apă sfinţită şi le duceau acasă. Am luat şi
eu nu demult o sticluţă cu ulei binecuvântat
de la mănăstirea Sfântului Nectarie din

opaiţuri în locurile unde au trăit şi s-au

se observa imediat. Creştinii aveau sigilii cu

erau decorate cu mici scene şi simboluri.

pecetluit

Pe un opaiţ am văzut un porumbel purtând
în cioc o ramură de măslin. E porumbelul

Am mai văzut mai vechi şi mai noi, farfurii

E porumbelul păcii dintre om şi Dumnezeu.

cruce ca să se binecuvinteze mâncarea,

păcii, ai să-mi spui! Într-un fel ai dreptate.

şi cahle decorate cu biserică, castroane cu

Sper că ştii cum a fost cu Noe, cum a

platouri mari pentru pâinea sfinţită de

salvat el animalele de la potop şi cum a

duminică.

călătorit cu ele într-o arcă timp de 40 de

insula Egina, însă sticluţa mea este

zile. Ieşind din arcă porumbelul

de plastic.

În cărţi am găsit

i-a adus lui Noe ramura de

că demult, oamenii

măslin. Aşa a înţeles Noe

înfrumuseţau înăuntrul

că ploaia luase sfârşit.
Că Dumnezeu se

bisericilor şi cu plăci de
numesc «Bunul păstor», pentru că el aleargă

după oile rătăcite ori pierdute ori bolnave.
Nu lasă pe nici una. Oile sunt oamenii, iar
împăca cu

omul, dăruindu-i

Tot prin

din nou Pământul. De

muzee am văzut prima

toate astea îşi aminteau

dată şi opaiţuri. Poate nu

de fiecare dată şi cei care

ştii, dar până nu demult oamenii

îşi luminau casele cu lămpi cu ulei sau

gaz. Opaiţul este o mică lampă cu ulei,

care seamănă puţin la formă cu lampa lui

104 .

nostru

primeau lumină de la opaiţul
102 .

Pe alt opaiţ am văzut un flăcău care duce în

spate o oaie. Asta ce sa mai fie…? Creştinii îl
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păstorul e Iisus Hristos, Dumnezeu cel făcut
om. Iar ei gândeau la toate astea
la flacăra opaiţului de lut

103 .

ceramică şi stâlpişori de
lut ars pictat

105 .

Undeva, în vechea

Bulgarie a existat o
biserică unde chiar
icoanele erau din

ceramică, construite

din plăci aşezate unele

lângă altele. Tare mi-ar fi

Tot din lut ars se făceau şi sigi

liile, adică un fel de ştampile,

plăcut s-o pot vedea!

cu care se însemnau scrisori sau

locuri încuiate. Sigiliul se punea pe
ceară caldă. Ceara se răcea cu forma

ştampilei. Nu puteai deschide pe furiş
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Eu sunt o tămâierniţă din satul Noapteşa. Mă ţin
de mână cel mai adesea cu femeile, prin casă ori la
cimitir. În burta mea se pun cărbuni aprinşi pe care
se aşază bobiţe de tămâie. Prin găurelele mele intră
aerul şi iese fumul parfumat, de care se bucură mult
oamenii şi îngerii, iar dracii fug mâncând pământul,
aşa cum zice şi proverbul.
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caută mult şi mereu. Caută forme, caută

înţelesuri. Unii fac o grămadă de obiecte şi
nu îşi găsesc odihna tot meşterind. Aşa a fost

Picasso. Din mâinile lui au ieşit nenumărate
lucruri: tablouri, sculpturi, fotografii şi

lucrări de ceramică. Pablo Picasso a fost
spaniol şi a trăit până nu demult. A fost ca

un vulcan care erupe fără încetare culori

şi forme. A pictat nenumărate farfurii,
plăcuţe, a modelat obiecte, multe din ele

Ce sunt artiştii?

foarte hazlii. Uite, un vas-bufniţă, un altul
în formă de doamnă, multe farfurii cu

A fost odată Picasso.
Monica şi podoabele de lut

chip de om, platouri cu peşti, care nu par
niciodată goale… La Picasso ceramica pare

Sigur ai auzit de artişti! Multă lume vorbeşte

de ei. Te-ai întrebat vreodată ce sunt artiştii?

Ştii, Virgil, soţul meu e artist, sculptor. Aşa

o joacă fără sfârşit

107 .

Despre el poţi găsi

multe albume şi chiar filme. Aşa că te las să
descoperi singur.

că eu m-am gândit mult la asta şi mi-am dat

seama că artiştii sunt un fel de gânditori şi
inventatori. Felurile prin care ei ne transmit

gândurile şi invenţiile lor sunt diferite:
muzicienii

prin

sunete,

dansatorii

prin

mişcări, sculptorii prin forme, arhitecţii prin

construcţii, pictorii prin linii şi culori, poeţii
prin cuvinte, fiecare după darul pe care l-a
primit de la Dumnezeu.

O să-ţi povestesc despre un artist căruia i-a
plăcut mult ceramica. Prin firea lor, artiştii
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Acum vreau să ţi-o prezint pe prietena mea

totul. Până şi ideea de a face podoabe. Primul

şi mi-a venit ideea colierelor, pe care le fac

Din momentul cu laleaua ideile au început

cel mai adesea podoabe şi mici obiecte

şi podoabe medievale, lucruri cu care eram

găurite în patru colţuri şi legate între ele cu

mă ajută şi în ziua de azi să-mi găsesc

Monica. Monica este artist ceramist. Lucrează

decorative. Despre ea nu a scris încă nimeni
nici o carte cu toate că ar merita. Monica mi-

a povestit odată cum a început ea călătoria

colier s-a născut gândându-mă la veşminte

foarte obişnuită de mică, din poveşti, din
casa părintească. Mi-ar fi plăcut să am o

brătară din plăcuţe legate între ele cu aţe

şi azi, coliere construite din plăcuţe mici,
diverse panglici sau sfori. Această idee a

venit de la costumaţia cavalierilor medievali,
mai precis de la zalele purtate de aceştia.

să curgă unele după altele şi acest simbol
inspiraţia. Toate celelalte podoabe şi obiecte
pe care le fac de atunci încoace poartă
amprenta copilăriei mele minunate şi a

printre podoabele de ceramică. Mai întâi a
fost căutarea: «Eram tristă şi credeam că va

dura foarte mult să-mi găsesc drumul. Am
stat câteva săptămâni m-am frământat şi

mi-am adus aminte, ca din senin, de ce mi-

gândului frumos pe care mi l-a pus în suflet

tot ce faci din iubire, cu gândul la cei dragi».

lucrările mele ca pe nişte bucăţi smulse din

a spus odată cineva foarte drag mie: «să faci
Şi, pornind de la acest gând frumos am
început să mă liniştesc. În scurt timp mi-am
dat seama ce vreau, desenând pur şi simplu
o lalea. Mi-am dat seama că acea lalea era

poarta spre copilăria mea, spre bunica,

mama, prietenii mei şi tot ce era frumos în

acea persoană, dragă mie… Simt toate

poveşti cu castele, prinţese, flori, păsări şi
toate minunile copilăriei».

Am lăsat-o pe Monica să-ţi povestească şi
ai înţeles aşa, odată în plus, ce înseamnă un
artist.

vremea aceea. Mi s-au luminat sufletul şi
mintea. A fost momentul în care a început
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Despre

Virgil lucrează portretul Alexandrei, nepoata
lui Nea Mitică

109 .

Alexandra «îi pozează».

Ea stă cuminţică pe un scaun, el o priveşte

de împăraţi. De exemplu Traian, strămoşul

nostru a avut foarte multe portrete şi le-a

cu atenţie şi îi construieşte înfăţişarea din

Portretele pot fi din piatră, din marmură,

care reprezintă diferite personalităţi, ca noi

ce ar fi la sfârşit, ele se lucrează mai întâi

din bronz, chiar şi din ceramică. Dar ori din

să ne aducem aminte de ele şi de binele pe

în lut, pentru că doar în lut poţi modela cu

care l-au făcut. Să-ţi dau un exemplu. La

uşurinţă, poţi sta în faţa formei şi schimba

biserica Stelea din Bucureşti ai să vezi în

după voie, mai adaugi, mai scoţi, ai vreme să

curte o statuie a lui Anton Pann. El a fost

te hotărăşti. Ia gândeşte-te la piatră, odată

cântăreţ la biserică în urmă cu 150 de ani

cioplită nu o mai poţi lipi la loc dacă ai greşit...

şi dascăl la şcoala din apropiere. În rest a
fost compozitor de muzică biseircească,

Cum îţi spuneam, Virgil e sculptor şi lui

îi place foarte mult să lucreze portret. Ce

este portretul? Este întâi un modelaj în lut,

prin care sculptorul încearcă să imite chipul
omului căruia îi face portretul. Uite, aici

au avut strămoşii noştri dacă nu existau

Alexandrei modelată în lut. Aşa sunt făcute

toate statuile pe care le vezi prin oraş şi

cum şi de ce?

l-au înfrânt 111 . Oare am fi ştiut ce înfăţişare
portretele?

pământ. Până la sfârşit va fi un fel de poză a

portrete,

Decebal, regele dacilor, pe care atât de greu

După ce modelul de lut e gata, potretul se

încă unul foarte important! Ca oamenii să

răspândit prin toate locurile pe care le-a

lucrurile bune pe care le-a făcut şi astfel

arăta Traian. Romanii au făcut şi portretul lui

nu-l uite, să-şi amintească sau să afle de
să se îmbogăţească mai departe de la
înţelepciunea lui, cei ai locului au comandat
unui sculptor acestă statuie.

Demult nu existau aparate de fotografiat şi

singura modalitate de a ţine minte cum a

arătat un om era aceea de a-i face portretul.
Pe vremea romanilor foarte mulţi oameni

îşi comandau portrete, din timpul vieţii, ca
urmaşii să îi păstreze în amintirea lor şi cu
chipul nu doar cu numele. Să nu mai vorbim
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cucerit

110

Noi ştim după 2000 de ani cum

transpune într-un material rezistent, care îl

va ajuta să înfrunte timpul. Asta poate face
aproape oricine, urmând nişte reguli şi cu
puţină îndemânare. Modelajul în schimb

poate să-l facă doar artistul. Şi asta nu e
deloc uşor.

Acum mă opresc din poveste, chiar dacă
înainte mult mai este. Nu mi-ar ajunge 10
cărţi ca să-ţi spun tot ce aş vrea despre
lut. Până aici ce e mai important ai aflat şi

pe parcurs vei mai descoperi şi singur o
mulţime de lucruri, forme şi întâmplări. Iar

eu am încălecat pe o roată de olar şi te invit
de-acum la atelier!
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Partea ii
Atelierul de lut

Înainte
sa te apuci
de lucru

• Pune-ţi haine de atelier, fie o

îmbrăcăminte mai veche, fie un halat, fie

un şorţ mare de bucătărie. Lutul se curăţă
greu şi ar fi păcat să o necăjeşti pe mama

pentru aşa un lucru mic.

• Ca să începi cu bine, roagă-L pe

Bunul Meşter să te ajute să reuşeşti lucrul
pe care ţi l-ai pus în minte!

Poţi să-I spui aşa:

Doamne, Dumnezeul meu,
Nici un lucru nu e greu,

Când încep cu harul Tău

Munca mea fă să rodească,
Roadele să se sfinţească,
Bucuria să sporescă.
Amin.

sau poţi să te rogi cu orice alte cuvinte
îţi vin în minte, important e să ştii că
ai ajutor pe cel mai Mare Meşter.

1
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Colecția
de schițe
Ţi-am vorbit mult de forme, de modelaj,
de obiecte. E bine să începi să colecţionezi

obiecte de ceramică. Fiecare lucruşor te va

învăţa ceva. Dar să-ţi mai spun un secret,
n-ai să poţi aduna foarte multe. Şi atunci, o
idee bună ar fi să le desenezi pe cele pe care

nu le poţi avea şi chiar şi pe cele din colecţia
ta. Desenul te ajută să observi mai bine
obiectul şi să-ţi pui întrebări. Iar întrebările

te vor ajuta să descoperi. Mergi la muzeu cu
un bloc de desen sau chiar cu un carneţel şi

schiţează ce îţi place. Colecţia ta de schiţe
te va ţine mereu aproape de obiectele care

îţi dau idei. Eu îţi arăt colecţia mea făcută de
copiii din Piscu.
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Unde găseşti
lut?
Sigur că nu te pot trimite pe malul apelor
să sapi după pământul bun de oale, aşa

cum au făcut copiii de la Cucuteni în urmă

Cum îngrijeşti lutul?

două variante. Dacă ai prin apropiere vreun

Aşa cum ştii deja lutul conţine apă. Ea este

Dacă nu, vei găsi la magazinele Fondului

a putea fi modelat. Lutul uscat este pământ

cu câteva veri

2

. Ca să faci rost de lut ai

sat de olari, poţi merge şi cumpăra de la ei.

Plastic pacheţele de 2 kg de «lut pentru

modelaj». Mai există o variantă pentru
figurine, mărgele, şi alte obiecţele, «pasta
de modelaj», pe care o găseşti tot la Fondul
Plastic şi care nu necesită ardere.

cea care îi dă elasticitate şi proprietatea de
sfărmicios. Dacă ai o bucată mai mare de

lut din care vrei să lucrezi mai mult timp,

trebuie să-l ţii acoperit cu plastic şi să îl
stropeşti din când în când cu apă. La fel, dacă

vrei să lucrezi la un obiect mai multe zile,

stropeşte-l cu pulverizatorul şi acoperă-l cu
o pungă când vrei să te opreşti. A doua zi îl
vei găsi la fel de proaspăt cum l-ai lăsat.

2
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găleata
cu apă

târcol

multă răbdare ca să reuşeşti. Roata te învaţă

Roata
olarului

multe, e ca un sport: trebuie să ai ceva
putere, siguranţă în mâini ca să stăpâneşti

lutul, forţă în picioare ca să poţi învârti,
imaginaţie pentru formă, gând ascuţit şi
intuiţie ca să ştii să te opreşti la timp.

O roată e alcătuită dintr-un ax care uneşte un

ax

frichiaş

Te previn de la început! La

roată nu-i uşor de lucrat!

razuri

şorţ

Totuş mă mir când văd ce

frumos pot lucra copiii după

câteva întâlniri cu roata.•

Dacă vei întâlni o roată sigur vei vrea să

încerci. Copiii se înghesuie grozav la târcol
pentru că atunci când vezi un olar lucrând
băncuţa

totul pare extrem de simplu. Dar ai nevoie de

disc mic numit târcol, pe care modelezi, cu
unul mai mare pe care îl învârţi cu piciorul.

Dispozitivul asta e fixat într-o masă de lemn.

În cele două părţi ale roţii ai să vezi două

tăbliţe de metal ieşite în afară. Se cheamă
«razuri» şi te ajută să îţi cureţi mâinile de lut
ud şi de apă. Mai e o băncuţă pe care şezi
când lucrezi. Pe masă îţi trebuie neapărat

o găletuşă de apă ca să îţi uzi mâinile în
timpul lucrului. Mai ai nevoie de frichiaş, o
bucăţică de cauciuc, şi o sârmă subţire ca la
30 de cm.

Prima lecţie la roată este urcatul. Niciodată
să nu-ţi sprijini piciorul la urcare pe roata

de jos căci ea se va învârti şi te poate trânti.
sârma

Odată urcat pe băncuţă, pune un picior pe
stinghia de lemn de sub masă iar cu celălalt
învârte roata.

disc mare

Mai întâi trebuie să baţi câţiva bulgări de lut

pe care îi vei transforma în obiecte. Din boţul

de pământ trage cât poţi cuprinde cu palma
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şi bate-l trecându-l dintr-o palmă în alta, ca
pe un bulgăre de zăpadă. După ce faci câţiva
bulgări poţi încerca roata

3.

Ia un bulgăre

şi trânteşte-l cu putere în centrul târcolului.
Udă-ţi mâinile şi aşază-le pe bulgăre

4.

La

Dacă vrei un castron sau o farfurie, lărgeşte

netezeşte-i pereţii 8 , apoi ia o bucăţică de

mult netezind interiorul cu toate degetele

cauciuc şi rotunjeşte-i buza

. Odată

reuşi să faci un căuc, cu pereţii groşi apoi,

locul unde vasul stă lipit de roată. Astfel vei

poziţie a palmelor tale va modifica forma

înalte. După ce ai format golul din interiorul

cu ambele mâini şi aşază-l la uscat.

început trebuie să ţii palmele foarte ferme

pe boţul de lut ca să îi dai o formă

5

cu mişcarea roţii, fiecare schimbare de
lutului. După ce ai format bulgărele, apasă

uşor cu degetele de la o mână în mijlocul
lui, iar cealaltă propteşte peretele vasului

6

.

7

. Între timp, tot învârţi. La început vei

pe ce exersezi vei putea modela vase mai

vasului revino cu ambele mâini în exterior.
Vei observa că fiecare mişcare schimbă ceva.

Dacă ai reuşit să formezi vasul ia frichiaşul şi

9.

Când simţi

că e gata ia sârma şi trece-o cu grijă prin

despărţi obiectul de târcol. Apucă-l uşurel

Dacă prinzi drag de roată, trebuie neapărat
să întâlneşti un olar. Doar cu mult exerciţiu

şi cu secretele pe care ţi le va spune el vei
putea progresa. Eu am să-ţi arăt doar cum

poţi face câteva obiecte, aşa cum mi-a

arătat şi mie Nea Mitică. Uite cum se face
un ghiveci, sau mai multe ghivece mici din
acelaşi bulgăre

10 .

Urmăreşte secvenţa!
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Ea se repetă de vreo 6-7 ori până se termină
lutul de pe târcol. Uite un vas cu toartă. După
ce a modelat vasul îi face separat tortiţa şi
o lipeşte

11 .

Uite o puşculită porc. Asta se

construieşte aşa: mai întâi corpul porcului
pe roată, ca un vas pe care îl închizi la gură
şi îi dai o formă ovală. Apoi când se întăreşte

puţin îi tai pe spinare gaura prin care pui

monedele. Îi adaugi bot, urechi, picioare,
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coadă, toate modelate din mână

12 .

Sunt

nenumărate forme pe care le poţi modela.

Odată împrietenit cu roata poţi ştii că îţi va fi
tovarăş bun, la fel ca un instrument muzical

la care ai învăţat să cânţi. Întâlnirile voastre
îţi vor face mare bucurie!
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Vase ca la
Cucuteni

După asta începi să construieşti pereţii din

se mai observe nici un colăcel.

de lemn bucăţele de lut. Vei obţine nişte

din ce în ce mai înalte. Dacă vei vedea o

colăcei de lut. Rulezi între palme şi tăblia

şerpişori pe care îi aşezi pe fundul vasului.
Aşa se înalţa vasul, rând cu rând

15 .

În

funcţie de dimensiunea colăcelului îl poţi
lărgi sau strâmta treptat. Foarte important

este ca fiecare colăcel adăugat să fie bine

La început vei face vase mici. Apoi vei reuşi
expoziţie cu vase de la Cucuteni vei rămâne
uimit de cât de mari sunt. Erau pe atunci

meşteri foarte iscusiţi. Şi tu poţi fi aşa, dacă
lucrezi cu atenţie şi răbdare!

lipit de corpul vasului. Trebuie să treci cu
Ţi-am povestit că meşterii din epoca pietrei
nu foloseau roata oalrului. Să încerci să

lucrezi lutul aşa cum făceau ei, e foarte
simplu şi pentru tine, pentru că nu ai nevoie
decât de o masă şi un boţ de pământ.

Vasele de felul asta se contruiesc din colăcei
de lut, puşi unul peste altul. Mai întâi trebuie

să formezi fundul vasului. Faci o turtiţă de

lut pe care o presezi bine aşa: iei o bucată de
pânză mai groasă şi un sucitor de lemn. Pui

turtiţa de lut sub material apoi rulezi bine
sucitorul peste ea

13 .

Dai la o parte pânza

şi apoi decupezi turtiţa bine turtită în formă
rotundă, cu ajutorul unui cuţit

14 .
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degetul peste lipitură, netezind-o. Astfel vei
elimina aerul dintre colăcei. La ardere aerul

se dilată şi poate cauza spargerea vasului.

Dacă vasul este larg şi mâna ta încape bine
în el, poţi netezi la sfârşit, proptind din
afară peretele vasului cu cealaltă mână

16

Mai sigur este însă să netezeşti după fiecare
rând. La sfârşit vasul trebuie să fie aşa de
bine lipit şi pe afară şi înauntru încât să nu

Ai nevoie de:
• lut
• o planşetă de lemn
• un sucitor
• un cuțitaș
• o bucată de pânză groasă
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Cum
decorăm
vasele de
lut
Până acum ţi-am povestit mai

mult despre formă, cum faci vasul. Dar tu

ştii că frumuseţea stă şi în decor, că forma
fără culoare şi desen e ca o umbră.

Ca să decorezi un obiect de lut îţi dau mai

incizia, colăceii de
lut, pensula cu culoare. Tu vei hotărâ
multe instrumente:

cum le foloseşti, în ce ordine şi în ce fel.

Incizia este acel mic şanţ pe care îl poţi zgâria

pe vasul de lut cu un cui. Vasul trebuie să fie
zvântat, adică întărit puţin, dar nu de tot.

Asta se întâmplă cam la o zi după modelare.
Poţi inciza cu cuiul tot felul de desene

18

Dacă vei face incizia după ce ai colorat vasul

care îi lipeşti de peretele vasului zvântat.

ardere va fi portocaliu, culoarea lutului ars.

felul şi chiar desene. Colăcelul îl poţi presa

şenţuleţul va avea culoare lutului, iar la
Poţi decora vasele şi prin adăugare, adică,
rulezi între palme mici şerpişori de lut pe

Poţi obţine astfel forme geometrice de tot

apoi din loc în loc cu un lemnişor şi astfel
vei avea un model şi mai bogat
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Cu culorile treaba e puţin mai complicată.

din zona Corundului, care lucrează mult cu

la Piscu. Culorile se obţineau cel mai adesea

chip. Aşa obţii multe nuanţe.

Să-ţi povestesc cum făceau olarii noştri de
din natură. Albul de exemplu vine dintro piatră care se găseşte la Miercurea Ciuc

sau la Medgidia. Se aduce piatra asta, se
râşneşte, adică se mărunţeşte cât mai bine cu
o maşinărie. Mai demult râşniţa se învârtea
cu mâna, acum merge cu curent electric,
la fel ca malaxorul. Apoi, praful obţinut se
amestecă cu apă şi se pune la păstrare. Olarii
îi spun humă. Roşu vine din pământ. Trebuie

să sapi o groapă de vreun metru jumate doi
şi dai de un pământ roşiatic, pe care olarii
îl numesc «ruşală». Şi el se râşneşte până

se face pulbere şi apoi se amestecă cu apă.
Cu verdele e mai complicat. Vine dintr-un

albastru. Culorile le poţi amesteca în fel şi
Monica, prietena mea care lucrează podoabe
de ceramică, îmi spune că în România sunt

greu de găsit culori speciale pentru lut. Ea şi

le procură cel mai adesea din străinătate. Aşa
că eu te sfătuiesc aşa: dacă din întâmplare

ai vreun sat de olari în apropiere poţi
merge şi cumpăra de la ei culorile de care

ţi-am povestit. Să întrebi şi cum le foloseşti

exact. Dacă nu, eu zic să încerci cu tempera

sau culori acrilice pe vasul deja ars şi să te
mulţumeşti cu asta. Chiar şi aşa poţi face
lucruri foarte frumoase. Poţi lucra în mai

multe feluri: pe fondul oranj al lutului ars
21

metal care se cheamă cupru. Olarii adunau

ori pe un fond pe care îl pictezi tu însuţi

bucăţi de cupru, sârme şi ce se mai nimerea

se cheamă dactilo-pictură şi ţăranii lucrau

de două ori la cuptor. Cuprul se topea şi

populare sau poţi lucra la fel ca Picasso, din

le băgau în oale nesmălţuite şi le ardeau

uneori aşa

se transforma într-o pojghiţă verzuie pe

sau compoziţii cu personaje. Eşti liber să-ţi

îl pisau în piuă, până se făcea praf. Verdele

urmezi inspiraţia ca un adevarat artist!

asta era tare concentrat, «esenţă», încât se

Succes!

amesteca cu humă aşa: la o găleată de humă

mai închis puneai mai mult. Albastru se

găsea «pe la unguri», adică la meşterii olari

Te poţi inspira după obiecte

imaginaţie. Poţi încerca motive decorative

fundul oalei. Meşterii îl răzuiau de acolo şi

un polonic de verde. Dacă vroiai un verde

23 .

după cum doreşti

22 .

Te poţi juca şi aplicând

vopseaua direct cu perniţa degetului pe vas,
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Ai nevoie de:
• vase semiuscate/vase uscate/
vase arse dar nepictate

• un cui / beţişor de lemn
ascuţit la vârf
• culori: tempera sau acrilice
• pensule
• un boţ de lut
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cu culori acrilice şi le întinzi pe aţă. Că eşti
băiat sau fată le poţi dărui mămicii, bunicii
ori prietenelor mari şi mici

24 .

Poţi construi din lut şi fluieraşe simple,

Mărgele,
fluieraşe,
figurine,
construcţii

perforezi într-un capăt, aşa, oblic, înţepi

făcută, ca să o întărescă. Întorci bastonaşul

apoi lărgeşti puţintel gaura învârtind beţi

lung, până te întâlneşti cu primul beţişor

şi scoţi beţişorul ca la 1 cm mai departe,
şorul

26

După asta laşi beţişorul în gaura

şi găureşti cu un alt beţişor tot fluieraşul în
27

Apoi netezeşti găurile în interior învârtind de

beţişoare şi încerci să sufli în capătul dublu
perforat

28 .

Îl gâdili pănă fluieră!

Meşterii noştri de la Piscu făceau astfel de
fluieraşe adăugându-le şi o figurină: cai,

capre, cocoşi, căţei de lut cu fluieraş, făceau
deliciul copiilor demult prin târguri, pe când
nu existau jucării de plastic

Din lut poţi modela liber tot felul de lucruri,

29 .

Unii copii se

mai bucură şi azi de ele. Le poţi găsi pe la

aşa cum desenezi cu creionul pe hârtie.
Revarsă-ţi imaginaţia peste lut şi îţi vei putea

meşteri singur tot felul de jucării, exact aşa
cum ţi le doreşti şi cum nimeni în afară de
tine nu s-a gândit să le facă.

care fluieră cu un singur sunet. Ai nevoie

Poţi face mărgele, pe care să le pictezi şi să

palme un bastonaş de lut de grosimea unui

le întinzi pe aţă. Pentru asta te sfătuiesc să
foloseşti pasta de modelat, un material care

de ceva răbdare pentru asta. Formezi între
deget mare

25 .

Apoi cu un beţişor ascuţit îl

nu trebuie ars, pe care îl găseşti de cumpărat

la magazinele Fondului Plastic. Astfel vei

putea colora podoabele şi cu culori obişnuite.

Muzeele Etnografice şi în târgurile ocazionale.

palme mici biluţe de pământ, cât vrei tu de

simplu de făcut, dar trebuie să urmăreşti cu

Cum le faci? E foarte simplu! Învârţi între
mari sau mici şi le găureşti cu un cui sau cu

un ac mai gros. După ce se usucă le pictezi
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Încercă şi tu să le construieşti! Figurinele sunt
atenţie forma animalului pe care vrei să-l

modelezi. Mai întâi construieşti corpul cu
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capul apoi îi adaugi picioare, îi lipeşti ochi

astea şi multe altele, combinate în fel şi chip

bucurie a lui Matei este modelajul. Lucrează

nările. Dincolo de orătăniile domestice, pe

compui! Şi ca să înţelegi mai bine am să ţi-l

bine lutul încât uneori mâinile lui modelează

orice animale existente sau inventate de tine

cunoscut la un concurs de modelaj pentru

30 .

şi coadă, îi înţepi cu un beţişor pupilele şi
care le făceau de obicei ţăranii, poţi modela

Pentru asta nu există reguli. Eşti liber să

prezint pe Matei, un băieţel de 6 ani

sau oameni, case, sau orice.

31 .

L-am

cu lut dar şi cu plastilină. Matei simte atât de
iar ochii lui privesc în altă parte. Camera lui

este plină de felurite arătări, e ca un muzeu

Apoi poţi lucra compoziţii, adică, alăturări
de obiecte şi personaje aşa cum te îndrumă

30

Antipa al animalelor modelate

fantezia. Poţi construi cetăţi, case, curţi,
garduri, oameni, animale, copaci şi toate
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copii de grădiniţă, unde ne-a lăsat pe toţi

mască. Apoi ne-am împrietenit. Cea mai mare

32 .

Specii

de reptile, dinozauri, feline, pasări, fluturi.

Uite un stol colorat s-a oprit pe un perete iar
mama lui Matei nu i-a putut deranja cu nici
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pământ cu un şpaclu la dimensiunea pe care

Micul
scrib

ţi-o doreşti…36

Odată scoase din tipar plăcuţele trebuie
puse să se zvânte la umbră

37 .

Dacă le pui

la soare vor crăpa. Abia a doua zi le vei
Ţi-am povestit despre scribi, despre
cum scriau ei pe plăcuţe de lut.
un chip. Aşa că a zugrăvit zidul… printre ei
33 .

În ajunul sărbătorilor băieţelul pregăteşte

mici scene modelate pe care le dăruieşte
celor dragi. Uite, o iesle de Crăciun
cea de Taină

35 .

34

şi Cina

Matei e un copil artist. Când

îi vine o idee e prăpăd! Nu se linişteşte până
nu o vede modelată. Şi părinţii lui îl înţeleg
şi îl încurajază, ceea ce e minunat!

De acum ţi-am dat câteva idei, dar tu ai mult
mai multe! Pune-le în lut!

Chiar dacă acum ai o mulţime de
unelte de scris la în
demână, poţi încerca

şi cu lut. Vei reuşi să
plăcuţe

incizate

cu

faci

care să-ţi

decorezi camera, sau să le dăruieşti. Mie mi
se pare că cel mai frumos cadou e cel făcut
de mâna celui care ţi-l oferă.

Dacă eşti mai micuţ ai nevoie de ajutorul
părinţilor. Dacă ai către 12, 13 ani poţi
încerca şi singur. Îţi aminteşti de cahle, cum

se lucrează în tipar? Ca să faci plăcuţe trebuie

Ai nevoie de:
• lut
• 2 beţişoare de lemn
• 1 planşetă de modelaj

să-ţi construieşti un tipar. Pe o scândurică de

lemn baţi 2 şipci paralele. Între ele vei presa

lutul, aşadar, cât de mare este distanţa între
şipci, atât de lată va fi plăcuţa. Scândura şi
şipcile vor avea aceeaşi lungime, să zicem 1
metru. Apoi pui lut în tipar şi îl presezi bine
cu un sucitor de lemn. Apoi îl tai pe foaia de

• 100 •

putea incizia cu un cui sau cu o pană. Poţi
scrie mici texte, poţi desena
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38 .

Dacă vrei

să poţi agăţa plăcuţa pe perete fă-i o gaură

Îl poţi face şi tu cu ai tăi în orice curte.

reziste, plăcuţele trebuie lăsate să se usuce

glumă, să-ţi explic!

sau două cu cuiul în partea de sus. Ca să
bine. Apoi trebuie arse.

Succes!

Ai să râzi, e un cuptor… de hârtie. Nu e o

Ai nevoie de
• lut
• 2 scânduri de lemn de cca.1 m
şi două stinghii mai subţiri
la fel de lungi
• 1 sucitor de lemn sau piatră
• 1 paletă de lemn de bucătărie,
din cea cu care întorci omleta
în tigaie
• 1 cui/1 beţişor de lemn ascuţit

Mai întâi se construieşte o vatră din pietre
mari, aşa cum o faci pentru focul de tabără,

dar ceva mai adâncă şi cu o gură evazată.

Cuptorul
de hârtie

39 .

Construcţia trebuie să-ţi ajungă până

aproape de genunchi. Pietrele le clădeşti

Îţi tot spun că obiectele de lut trebuie arse ca

să reziste. Dar cum să le poţi tu arde, când

un cuptor e aşa de complicat de făcut? Am
să-ţi spun cum! Am aflat şi eu de la prietena
mea Sandrina, care la rândul ei a aflat de la

Eugenia. Ajutată de vreo 10 prichindei din
satul Valea Lupului, Eugenia a făcut ea
însăşi un cuptor.

frumos şi le lipeşti cu lut. În centrul vetrei
aşezi un vas lunguieţ pe care îl construieşti

cu colăcei înainte 40 . În jurul lui se formează
canalele de ardere. Apoi construieşti gră

tarul: un cerc de lut bine presat mare cât

deschiderea vetrei pe care îl găureşti cu un
şurub mai gros, pentru ca aerul fierbinte să

circule din camera focului în camera vaselor
41 .
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Grătarul se fixează pe vatră.

centrul vetrei o găleată de tablă cu rumeguş,
care te va ajuta la clădirea obiectelor

44 .

Ia nişte crengi mai subţirele de vreun metru şi

ceva şi construieşte cu ele corpul cuptorului,
camera de ars. Propteşte un capăt al beţelor
în vatră iar vârfurile adună-le sus la un loc,
ca la un cort de indian

45 .

Trebuie să laşi

în partea de sus o gaură prin care să iasă
fumul sau chiar să construieşti un horn din
carton
Ia un lighean de plastic şi pune în el lut şi
apă. Amesteca cu un băţ şi potriveşte-le
până când obţii un fel de noroi mai gros
42 .

De acum începe distracţia cu hârtia. Cu

compoziţia din lighean trebuie să ungi foi de
hârtie şi mai mari şi mai mici

43 .

Poţi folosi

şi ziare. Apoi le aplici pe partea exterioară

46 .

Clădeşte obiectele de lut bine

uscate pe vatră, în interiorul scheletului de
crengi, ajutându-te şi de găleată

45 .

De acum te porneşti cu lipitul. Îmbracă tot

45

cuptorul cu hârtie unsă cu lut. Trebuie să

pui 7-8 straturi unul peste altul 47 . La sfârşit
lipeşti tot cuptorul cu lut
de aprins

49 .

48 .

Apoi este bun

a vetrei până o îmbraci cu totul. • . Aşază în
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Focul trebuie pornit cu lemnişoare mai

subţiri, apoi treptat vei pune lemne din ce
în ce mai groase pentru ca temperatura să
crească uşor-uşor. Focul trebuie menţinut

cam 8 ore, până când ceramica din interior
ajunge la incandescenţă. Vei putea observa
pe

gaura

hornului

obiectele

strălucind

luminos, ca soarele, într-o culoare galbenoranj. Când arderea e gata nu mai iese nici

fum. După acest moment care arată că vasele
sunt arse, lasă focul să se stingă de la sine,

dar zideşte cu pietre şi lut gura cuptorului,
pentru ca vasele să se răcească treptat.

De obicei, cuptorul are nevoie pentru răcire

de tot atâta timp cât i-a trebuit şi pentru
înfierbântare, cam o zi. Dacă afară timpul e

mai răcoros, cuptorul se va răci mai repede.

• 106 •

• 107 •

După răcire desfă cuptorul cu mare grijă, ca
pe o coajă de ou, începând din partea de sus
50 .

De acum vasele tale au devenit mult mai

rezistente şi nu se mai topesc în apă.• Vatra

rămâne şi mai poţi ridica pe ea un alt cuptor
de hârtie când pofteşti

51 .

Dacă experimentul îţi reuşeşte să-mi dai
si mie de ştire!

Ai nevoie de
• lut, hârtie
• lemn de foc
• crengi subţirele
•1 lighean mărişor de plastic
• vreo 30 de pietre mărişoare
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te încurajez îţi arăt câteva portrete lucrate
de copii de grădiniţă

Să-ţi fac

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

portretul!

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.
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

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
că toţi cei care au
încercat

au

reuşit

ceva. În special copiii.
Şi asta de la cele mai

fragede vârste. Ca să
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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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53
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în forma unui cap. Dar fii atent, nu toţi avem

Dacă vrei să lucrezi la un portret mai multe

şi mai rămâne afară tot atât. După ce ai

rotund, trebuie să te uiţi bine. Apoi priveşti

plastic. Astfel lutul îşi va păstra umiditatea

partea de sus a tăbliţelor ca o linie rotundă.

capul la fel! Unii îl au mai lunguieţ, alţii mai

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

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

Ca să lucrezi un portret mai mărişor ai nevoie

crăpa şi nu vei mai înţelege nimic din el,

de o armătură. O armătură este un suport care

este aşa: iei un boţ de lut îl modelezi

şi va putea fi în continuare modelat. Poţi lua

ceea ce observi. După ce ai lucrat părţile
feţei poţi adăuga părul.

Portretul cel mai simplu pe care îl poţi face

zile trebuie să îl uzi şi să îl acoperi cu un

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

îl transpui în ipsos. Lutul se va usca, se va

mai ales dacă portetul este mai mărişor. Un
portreţel cât un ou se poate usca fără să se

Sârmele fluturaşilor trebuie să fie întinse. Mai
întâi vei îmbrăca axul, apoi încet încet vei
cuprinde şi fluturaşii.
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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 23 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 cheamă negativ. În el vei turna pozitivul,

pe tata sau pe mama să te asiste.

Ai nevoie de tabliţe de metal subţire, nişte

aşează pe armătură şi se presează bine.

până când praful alb «înghite» toată apa

cu atenţie etapele. Ideal ar fi să îi convingi

complicată deloc, dar trebuie să urmăreşti

este o sferă. Lungimea sârmelor cu fluturaşi
de la centrul sferei la conturul ei. Lutul se

pui 2 litri de apă şi adaugi presărat ipsosul,

se desfac

După ce ai terminat de modelat portretul

trebuie să fie puţin mai mică decât distanţa

Prepari ipsosul aşa: într-o găleată de plastic

crape, dar unul mai mare nu. Turnarea nu e

56 ,

care fixează lutul. Închipuieţi că portretul tău

terminat decupezi colţurile ca să rămână

trebuie să împarţi forma în 2, faţă şi spate.

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

65 .

Scoate cu grijă cu mâna lutul

din formă. A ieşit o formă, ca un tipar.
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
• bucăţele de lemn
• sârmă subţire
• 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
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Întrebări cu lut
1. Cine a fost primul care a modelat
pământul?

A ◊ omul din epoca de piatră

Ana – știe tot!

B ◊ oamenii din cultura Cucuteni

C ◊ Dumnezeu când l-a făcut pe

Prietena mea Ana e o fetiţă tare isteaţă,

primul om, Adam

mereu curioasă şi mereu pusă pe treabă.

D ◊ grecii

Sunt sigură că aşa eşti şi tu!

2. Din ce erau făcute casele oamenilor

Acum e rândul tău să arăţi ce poţi!

din cultura Cucuteni?

A ◊ pământ, lemn, cuie, ţiglă

Găseşte răspunsuri la întrebările de mai jos!

B ◊ pământ, lemn, coajă de copac, cuie

Soluţiile le găseşti în paginile cărţii.

C ◊ pământ, lemn, coajă de copac, stuf
D ◊ piatră, lemn, cuie, stuf

3. Cum era făcută ceramica culturii
Cucuteni ?

A ◊ în tipar

B ◊ cu roata oalarului

C ◊ fără roată, în tehnica cu colăcei
4. Ce este ceramica utilitară?

A ◊ ceramica cu care decorăm
pereţii casei

B ◊ ceramica pe care o folosim
în viaţa de zi cu zi
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5. Ce fel de ceramică făceau de obicei
olarii din Piscu?

A ◊ utilitară				
B ◊ decorativă

6. Ce sunt cahlele ?

A ◊ plăcuţe decorative făcute pe roată

B ◊ plăcuţe pentru sobă lucrate în tipar

10. Ce reprezintă decorul opaiţului
de alături?			
A ◊ o steluţă

C ◊ un fel de cănuţe

7. Pe ce a fost scris primul alfabet?

A ◊ pe hârtie				
B ◊ pe piele de bou			

B ◊ monogramul lui Iisus Hristos		
C ◊ un soare				
				

11. Cine este Picasso ?

A ◊ un om din epoca de piatră 		

C ◊ pe plăcuţe de lut

B ◊ un artist de la Cucuteni 		

C ◊ un artist spaniol din zilele noastre

8. În ce ţară a fost găsită armata de
ceramică?

A ◊ China

B ◊ Japonia
C ◊ Italia

D ◊ un meşter grec

12. Cum se lipsec cărămizile la cuptorul de
ars ceramică?			

A ◊ cu ciment 				

D ◊ Grecia
9. Ce erau amforele?

B ◊ cu lipici 				

C ◊ cu pământ înmuiat în apă

A ◊ un fel de castroane			

13. Ce sunt dinţii de lup?

pentru transportat băuturi

adevăraţi

B ◊ un fel de sticle

A ◊ un decor făcut din dinţi de lup

C ◊ un fel de căni

B ◊ un deocor lucrat din cărămidă		

D ◊ nişte vase de parfum

C ◊ un desen pictat cu alb
pe pereţii bisericilor
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Desenează vasul
pe care ți-ai dori
să-l modelezi!
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index
imagini
Partea I

				
60 64 65 67 72 76 106 / Obiecte din

la Biserica Sfânta Treime şi Sfnţii Martiri

80 / Sanaa – Yemen, foto Marius Câmpean

Pg.6-9 / fragmente de pictură murală de
Brâncoveni, paraclis al Spitalului de copii
Grigore Alexandrescu, Bucureşti,

patrimoniul Muzeului Ţăranului Român

86 92 / Detaliu Biserica Sf.Nicolae Bălineşti

iconar Ioan Popa.

Partea II

Ţăranului Român

Ars Continua

obţinute prin amabilitatea doamnelor

Muzeului Ţăranului Român

Pg.11/Cahlă din patrimoniul Muzeului
Cap.2/ Imagini de şantier arheologic
arheolog Adriana Panaite şi

arheolog Daniela Marcu Istrate

Pg.71 		
71 103-110 pg.103-110 / Foto

Pg.93,29 / Obiecte din patrimoniul
29 30 / Foto George Dumitriu

31-36 / Imagini obţinute prin amabilitatea

8-15 17-25 / Reconstituiri Cucuteni

fam. Câcu

cucuteni/arheo.

Imaginile care nu au fost menţionate

din arhiva Muzeului Etnografic

a Asociaţiei Gapsar, Baltasar & Melchior.

preluate de la http://arts.iasi.roedu.net/
				
26-28 30-34 39 40 61 75 / Obiecte
al Transilvaniei

fac parte din arhiva de imagine

pg.26 / Atelier de olărit, din patrimoniul
Muzeului Ţăranului Român

		
35 38 41 42 / Foto Marius Caraman
57 59 / Foto Ars Continua

62 / Imagini obţinute prin amabilitatea

fam.Draghici, Piscu
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Cartea s-a tipărit în luna mai 2008,
în 1.000 de exemplare, care vor fi
răspândite cu intenţia mărturisită

Colofon
S-a editat

Prima mea carte despre lut,

pentru tine!

S-a născut în vara lui 2007, la Piscu, la

Şcoala de vară Lut Ars, a crescut un an,

iar acum te cheamă s-o iei pe genunchi

şi s-o ţii de mână.

de a aduna noi ucenici ai lutului.

A redactat şi a povestit Adriana Scripcariu

Au fotografiat George Dumitriu,

Marius Caraman, Ars Continua, Lut Ars

A dăruit obiecte de ceramică pentru layout
Monica Pădureţ

A desenat Ioan Scripcariu

A construit layout-ul Atelierul de grafică
A tipărit Herris Print

Au sprijinit Ars Continua, Muzeul Ţăranului
Român, Muzeul Etnografic al Transilvaniei
A finanţat Fundaţia Aldea Tudorache

Mulţumiri Copiii din Piscu, Olarii din Piscu,
Nea Mitică – Dumitru Constantin
Tanti Jana – Ioana Constantin

Tanti Steluţa - Steluţa Drăghici
Arheologi Adriana Panaite
şi Daniela Marcu-Istrate

Ceramiste Monica Pădureţ

şi Ionela-Sandrina Mihuleac
Urmează

Prima mea carte despre icoane!

www.piscu.ro

Cosmina Dragomir

Părintele Răzvan şi Părintele Constantin
Mădălina Mirea

Virgil, Ioan, Tecla şi Maria Scripcariu
Sfârşit şi Prea Bunului Meşter slavă!

