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LINOgRAvURA, 
PRIMII PAşI

materiale necesare
• 1 placă de forex A4
• hârtie de bloc de desen 80g
• 1 dăltiţă în V 
Recomandare: fiecare copil să lucreze 
cu o dăltiţă personală; până când copiii 
deprind mânuirea instrumentului, se pot 
întâmpla mici accidente, soldate cel mai 
adesea cu tăieturi superficiale. Steriliza-
rea dăltiţelor după astfel de incidente nu 
este deloc la-ndemână, de aceea lucrul cu 
aceeaşi dăltiţă vă va pune la adăpost de 
posibile consecinţe nedorite.
• 1 cutter
• vopsea tipografică
• 1 rulou 
• 1 lingură
• bandă adezivă
• 1 placă de faianţă/pal melaminat

Timp de lucru: 4-5 ore

Linogravura este una dintre tehnicile relativ 

simple ale graficii. Este un mod de transpunere, 

conservare [i multiplicare a imaginii, accesibil lu-

crului cu copiii, începând cu vârsta [colar`. Princi-

piul este acela[i cu cel al vechii xilogravuri, difer` 

doar materialul din care este ob]inut` matri]a. La 

xilogravur` se folose[te lemnul, pentru lucrul cu 

copiii îns`, este mai accesibil forexul sau linoleu-

mul. Vom prezenta aici cea mai simpl` variant` 

de lucru, potrivit` pentru schi]ele de contur, f`r` 

ha[uri, valora]ie, culoare. Sunt potrivite desene 

care pot fi încadrate într-un contur închis (ex: o 

cas`, o floare, un personaj). Am experimentat 

tehnica dup` schi]e de arhitectur` veche [i 

t`r`neasc` la Curti[oara, în vara anului 2010. 

Transpunerea schi]ei pe materialul matri]ei, poate 

avea dou` variante, pozitiv sau negativ. Trans-

punerea pozitiv necesit` un pas în plus. Atunci 

când imaginea este relativ simetric`, ne putem 

mul]umi cu negativul. 

Dup` ce a]i ales schi]a [i a]i hot`rât cum dori]i 

s` apar` imaginea, porni]i la transpunere. Fixa]i 

foaia cu band` adeziv`. Pentru matri]a negativ 

se va face o singur` copiere cu indigo, direct pe 

placa de forex. Pentru matri]a pozitiv se va copia 

pe calc, apoi, imaginea întoars` se va transpune 

pe forex. Odat` desenul imprimat pe plac`, se 

trece la lucrul cu d`lti]a în V. 
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Se adâncesc toate contururile. Aten]ie! Atunci 

când mânui]i d`lti]a, nu ]ine]i niciodat` mâna în 

fa]a t`i[ului. Pân` când ve]i deprinde mi[carea, 

instrumentul se va opinti [i va s`ri de mai multe 

ori din plac`. Odat` conturul adâncit, decupa]i 

suprafa]a incizat` din corpul pl`cii. Matri]a 

este, de acum, bun` de imprimat. Degaja]i masa 

de lucru de resturile opera]iunilor anterioare. 

Fixa]i matri]a de mas` cu band` dublu adeziv`. 

Proteja]i cu hârtie sau plastic zona de lemn din 

jurul matri]ei. Preg`ti]i vopseaua tipografic`. 

Se a[eaz` cu linguri]a pe o plac` de faian]`/pal 

melaminat, apoi se preseaz` cu ruloul, pân` când 

suprafa]a devine lis`. Vopseaua se aplic` cu ru-

loul pe matri]`, prin mi[c`ri în toate direc]iile ast-

fel încât pelicula s` fie a[ezat` cât mai uniform. 

Se ia o foaie cu dimensiunea potrivit` (pentru 
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matri]e încadrabile într-un format A5, folosi]i acest 

format), se a[eaz` peste matri]a înc`rcat` cu 

vopsea. De acum, foarte important este ca foaia s` 

nu se mi[te. Orice mic` mi[care face ca imaginea 

s` piard` din claritate. Presa]i bine peste coala de 

imprimat cu o lingura de metal. Presa]i cu putere 

în toate direc]iile, pe toat` suprafa]a matri]ei [i pe 

margini. Pute]i verifica imprimarea, ridicând din 

col]urile foii, cu mare grij` îns`, s` nu modifica]i 

pozi]ia. Dup` 5-10 minute de presare, ridica]i coala 

[i ve]i reg`si imaginea imprimat`. A[eza]i-o sau 

ag`]a]i-o la uscat, pentru câteva ore, într-un spa]iu 

curat, lipsit de praf. Imaginea se poate multiplica 

oricât, totu[i e bine s` propune]i o serie de 10-15 

exemplare, pe care s` le numerota]i în ordinea 

realiz`rii: 1/10, 2/10 etc. 

Lucr`rile de gravur` se semneaz` cu un creion cu 

min` moale, de obicei în josul imaginii, consem-

nându-se: tiraj, denumire, tehnica, semnatura, an, 

\n aceast` ordine.

Tirajul, semn`tura [i anul sunt obligatorii, celelalte 

uneori lipsesc. Cu cât seria este mai mic`, cu atât 

lucrarea e mai valoroas`. La sfâr[it, plan[a se 

poate încadra cu ram` sau passepartout. � a.s.
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