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EDUCAŢIE ARTISTICĂ ŞI ART-TERAPIE CU MIJLOACE SPECIFICE  

CERAMICII 

REZUMAT 
 
 
 

         Genurile „majore” ale artelor plastice - pictura, sculptura, grafica - sunt de 

multă vreme folosite în educaţie/art-terapie creativă şi se bucură de un bogat arsenal 

de comentarii teoretice, dar sunt foarte puţine scrierile care tratează în mod expres şi 

aprofundat tema domeniului ceramicii în cu raporturile sale cu educaţia şi cu art-

terapia. 

           În literatura străină de specialitate există referiri asupra modului în care vasele 

ceramice se folosesc în receptarea primară, ele fiind folosite cu precădere în 

stimularea simţurilor gustativ şi olfactiv, alături de alte metode de stimulare cu toate 

simţurile, modelajul sculptural fiind menţionat ca stimulator al simţurilor vizual şi 

tactil1. Posibilitatea utilizării, în educaţie/art-terapie creativă, a procesului de creaţie a 

obiectelor ceramice, omniprezente, familiare în viaţa cotidiană şi în mediul ambiental,  

nu este studiat în profunzime, noi propunându-ne să abordăm acestă temă din 

perspectiva propriei experienţe, de artist ceramist şi de practician al art-terapiei,  cu 

convingerea că artistul  art-terapeut trebuie să fie profesionist al unui domeniu al artei, 

care să stea la baza tehnicilor sale terapeutice.  

Ca artist ceramist sunt prin excelenţă un creator de forme destinate unui 

ambient,  iar în calitate de designer industrial (ale cărui creaţii sunt finalizate de 

grupuri calitativ eterogene de persoane, care trebuie coordonate în fazele de execuţie -

producţie pe multiple nivele, pentru a atinge scopul final - cel de realizare cu succes al 

unui obiect ceramic) m-am confruntat frecvent cu problematica abilităţilor 

colaboratorilor, pentru dezvoltarea cărora am apelat la pedagogia artei sau la 

psihologia designului, a formei, a culorii şi, nu în ultimul rând, la pedagogia muncii. 

Uneori, în diverse echipe trebuiau integrate şi persoane cu dizabilităţi (intelect 
                                            
1RODRIGUEZ, Jean şi TROLL, Geoff, L’art therapie. Pratique, techniques et  

concepts, Ellebore, Paris, 2001, p. 63 
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liminar, boli cronice sau persoane aflate în faze diverse de recuperare după diferite 

boli: alcoolici, depresivi, schizofreni, epileptici etc). De asemenea, abilităţile de 

comunicare, cu superiorii, cu subalternii sau cu partenerii de afaceri, sunt 

indispensabile activităţii  unui designer ceramist.  Documentarea în domenii specifice 

ori conexate designului - gramatica formei, psihologia formei şi a culorii, psihologia 

designului, istoria şi teoria artei şi designului, antropologia, filozofia, sociologia, 

psihologia, pedagogia, metodica predării ceramicii, psihologia muncii, marketing - s-a 

derulat astfel cu necesitate de-a lungul întregii mele cariere, iar materialul necesar 

tratării temei de cercetare doctorală, acumulat în timp, a fost completat şi actualizat cu 

cunoştinţe îndeosebi din domeniul art-terapiei, al  psihiatriei şi al psihologiei- 

generală şi aplicată. 

          Am început să practic art-terapia în anul 1996, ca voluntar în  cadrul Centrului 

de Sănătate Mintală pentru Copii şi Adolescenţi, secţie a Spitalului de Urgenţă pentru 

Copii din Cluj-Napoca (CSM ). 

           Documentarea, activităţile şi studiile de caz din cadrul art-terapiei clinice au 

fost realizate în cadrul unor echipe interdisciplinare care cuprind: medic 

neuropsihiatru, psiholog, psihopedagog, asistent social, art-terapeut şi asistenţi 

medicali – fiecare având un rol specializat. Trebuie să subliniez faptul că în prima 

fază a activităţii art-terapeutice este de dorit ca artistul să facă parte dintr-un cadru 

instituţionalizat al practicii artistice, care să ofere o garanţie a calităţii sale de 

profesionist. În cazul meu aceste condiţii au fost respectate, eu fiind atât membră a 

Uniunii Artiştilor Plastici din România, cât şi absolventă a modulului de Pedagogia 

Artei de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj. 

          În anul 2004, în urma unui nou voluntariat, am propus echipei o nouă temă de 

cercetare, care a devenit tema tezei mele de doctorat, iar din anul 2007 am fost 

angajată ca art-terapeut la CSM Cluj-Napoca, unde funcţionez şi în prezent. În anii 

2009 şi 2010, în această din urmă calitate, am obţinut două finanţări din partea 

Ministerului Sănătăţii, pentru terapie ocupaţională, cu ajutorul cărora am reuşit să 

organizez un atelier pentru terapie multimodală - art-terapie, terapie ocupaţională, 

ergoterapie, terapie ludică, meloterapie - cu metode specifice ceramicii şi folosind 

artele conexate acesteia. În perioada de cercetare pentru elaborarea prezentei lucrări, 

am avut în studiu, la CSM, 132 de cazuri/an, în medie, timp de 3 ani, totalizând 396 

de cazuri, şi am publicat, în calitate de art-terapeut, rezultatele acestor studii în 

lucrările evidenţiate în CV-ul profesional prezentat în Anexa prezentei lucrări. În 
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vederea elaborării acestor studii ,care au fost utilizate în elaborarea tezei de doctorat, 

am selectat cazurile unde art-terapia a avut un rol central în procesul terapeutic 

(deoarece în unele cazuri a prevalat tratamentul medicamentos, psihoterapia ori 

logopedia). 

         Activitatea mea de art-terapeut s-a desfăşurat complementar în Centrul de 

plasament din comuna Jucu, din judeţul Cluj, unde am lucrat cu adolescenţi cu 

disabilităţi severe (heteroagresivi) şi autişti, studiile de caz din cadrul activităţii mele 

fiind în mod firesc integrate prezentei lucrări. În ce priveşte utilizarea ceramicii în 

educaţia artistică generală, vizând împlinirea de sine şi creşterea calităţii vieţii, în 

elaborarea tezei am valorificat atât cunoştinţele dobândite în contact direct cu 

practicanţi de prestigiu (din SUA) ai acestei modalităţi educaţionale specifice, cît şi 

propria experienţă, şi anume activitatea cu copiii (preşcolari şi şcolari din clasele 

primare şi gimnaziale) pe care am desfăşurat-o în cadrul taberei organizate în Secţia în 

are liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei “Romulus Vuia” şi cu studenţii (din 

diferite ţări europene) prezenţi în atelierul meu de creaţie în cadrul unui program 

Erasmus derulat sub egida Universităţii Babeş-Bolyai. 

          Pentru a intra în dimensiunea studiului pe care l-am avut în vedere a fost în 

primul rând necesară definirea unor termeni fundamentali de referinţă operatorie, 

pornind de la constatarea că în literatura românească de specialitate nu există o 

terminologie unitară în domeniul art-terapiei -medicul, de exemplu, utilizează 

termenul de pacient, psihologul pe acela de client, iar noi, în calitate de art-terapeut, 

am adoptat termenul de „beneficiar”, deoarece art-terapeutul depistează şi foloseşte 

abilităţile restante, ceea ce apropie beneficiarul de normalitate. Termenul „beneficiar”  

a fost acreditat în ţara noastră abia în anul 2009, la cea de a III-a Conferinţă 

internaţională dedicată programelor prin artă pentru persoanele cu dizabilităţi, 

organizată la  Poiana Braşov sub genericul “Împreună prin artă, pentru persoanele cu 

dizabilităţi”.  

          Însuşi domeniul  art-terapiei nu beneficiază încă de o teoretizare completă, art-

terapia fiind, după cum precizează Judith Aron Rubin, preşedinta Asociaţiei 

Americane de Art-Terapie,  „încă o tehnică în căutarea unor teorii”2 şi adaugă  

                                            
2 ARON RUBIN, Judith, The art of art therapy, New York : Brunner/Mazel,1984, p. 

350           
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„…deşi dezbaterea continuă, aproape toţi suntem de acord cu Elinor Ulman asupra 

faptului că: „art-terapia ar trebui să fie aplicabilă oricărei încercări care face parte în 

mod original atât din artă, cât şi din terapie”. Autoarea evidenţiază aici cele două 

elemente a căror sinteză reprezintă esenţa activităţii noastre: artă + terapie, şi ne 

reaminteşte faptul că arta singură ar putea fi foarte terapeutică şi terapia singură poate 

fi foarte artistică, art-terapia fiind produsul mariajului dintre cei doi parteneri, în care 

niciunul dintre aceştia nu-şi pierde identitatea.  

                                           

             În numeroase centre de cercetare şi educaţie artistică din Europa şi SUA, 

educaţia artistică care foloseşte şi aplicaţiile terapeutice ale artei este denumită prin 

sintagma  „artă adaptativă”.  

            În literatura românească de specialitate, după cum  precizează Vasile Preda3, 

mulţi termeni sunt utilizaţi ca fiind sinonimi: art-terapie, arta în terapie, ergoterapie, 

terapie ocupaţională, atelier de creatologie, psihoterapie de creativitate. Noi am 

utilizat o parte a acestor termeni în mod diferenţiat, în funcţie de obiectivele 

diverselor tipuri de activităţi creative, educaţionale/art-terapeutice,  supuse analizei. 

        În ce priveşte sintagma „educaţie artistică”, în prezenta lucrare ea a fost 

utilizată în sensul de cultivare a talentului artistic individual, autentic, de dobândire a 

unor deprinderi, abilităţi şi tehnici individuale, cu scopul formării artiştilor în diferite 

domenii ale artelor, precum şi al asimilării de cunoştinţe teoretice şi practice din 

domeniile teoriei, esteticii, criticii şi istoriei artelor etc., adaptate capacităţilor 

naturale, înnăscute, în vederea exprimării creative non verbale şi a dezvoltării 

expresivităţii plastice. Plecând de la această abordare, am extins această semnificaţie 

terminologică la formarea abilităţilor de exprimare şi comunicare vizuală şi verbală, 

corelat cu dezvoltarea abilităţilor psihice, emoţionale şi cognitive necesare practicării 

artelor vizuale de către persoane din afara profesiunii artistice, de toate categoriile şi 

vârstele, inclusiv persoanele cu nevoi speciale. 

            Educaţia artistică şi art-terapia au în comun faptul că sunt forme de aplicaţii 

ale artei care integrează teorii şi practici ale pedagogiei artei într-un mediu de sprijin: 

muzee, galerii de artă, artă ambientală - stradală sau de interior-, natură, săli de clasă, 

sau studiouri de creaţie, în care artiştii se folosesc de influenţele oferite de mediile 

 
3 PREDA, Vasile, Terapii prin mediere artistică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca, 2003, p. 17 
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specifice practicării artelor, care prin caracterul lor pluri/inter/trandisciplinar, 

încurajează libertatea de creaţie, de gândire, de exprimare  şi imaginaţia. 

        Arta în sine presupune existenţa unui public căruia i se adresează (amatori, 

finanţatori, experţi, critici, cumpărători etc), aceasta fiind o fază de integrare a 

obiectului creat în realitatea socio-culturală. In acest sens am făcut distincţia între 

“atelierul creativ de expresie”, care  implică tehnici, metode şi mijloace procedurale  

ce tind în primul rând spre o finalitate estetică, şi  “atelierul terapeutic de expresie”, 

care mizează pe o altă finalitate a artei, aceea legată de autoînţelegere, de auto-

îmbogăţire şi însănătoşire; în acest din urmă context, obiectul de artă este o formă 

afectivă de comunicare, care serveşte ca mijloc de înţelegere, dă sens, clarifică 

experienţele inexprimabile în cuvinte4. 

  Am acordat importanţă deosebită participării directe a artistului în 

educaţia/art-terapia creativă, recunoscută ca metodă de cercetare ştiinţifică, 

recunoaâtere impusă de specificitatea practicii terapeutice. Referindu-se la implicarea 

directă a artistului vizual în procesul experimental, ca subiect de cercetat, şi la relaţia 

acestuia cu educaţia şi art-terapia creativă, Shaun McNiff consideră că aceasta „este o 

extensie a practicii sale...implică transfer şi contratransfer şi alte nuanţe subtile aflate 

în continuă schimbare, provenite din procesul experimentat...Ştiinţele recunosc rolul 

obsevaţiei în cercetare. Se poate concluziona, referitor la participarea personală a 

artistului la experiment în cercetarea din art-terapia creativă, ca fiind necesară şi 

condiţionată de practică”. In cazul practicării art-terapiei, artistul şi beneficiarul nu 

pun problema dacă „sunt suficient de bun”; se elimină judecăţile de valoare, 

importantă fiind plenitudinea exprimării spontane5.  Este vorba despre o abordare 

adaptativă  - toţi artiştii care practică art-terapia se bazează pe activitatea lor artistică 

şi au o trăsătură caracteristică comună: sunt în concordanţă cu “pragmatismul 

esenţial”6, spre deosebire de terapiile prin mediere artistică, unde terapeuţii sunt 
                                            
4 MALCHIODI, Cathy A., The soul’s palette: drawing on art’s transformative power 

health and well-being, Shambhala Publication, Boston, 2002, p.140 
 
5 McNIFF, Shaun, Art –Based Research, Jesica Kingsley Publishiers, London and 

Philadelphia,1998,2009, p.44 
 
6 MALCHIODI, Cathy A, Handbook of Art Therapy, The Guilford Press, New York 

and London, 2003, p. 157        
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nonartişti, dar folosesc limbajul artelor vizuale în evaluare şi terapie. Procesul 

terapeutic din art-terapie se bazează pe creativitatea artistului, care împreună cu cea a 

beneficiarului se contopesc într-un flux creativ ce este adaptat abilităţilor şi nevoilor 

beneficiarului. Eficienţa actului terapeutic este influenţată de calitatea relaţiei de 

asociere din timpul procesului de creaţie comun, dintre terapeut şi beneficiar, din 

timpul şedinţelor de art-terapie. În acest proces, artistul art-terapeut recurge la 

mijloace preluate din educaţia artistică generală pentru a forma deprinderi 

psihomotorii, în vederea facilitării expimării nonverbale, astfel meşteşugurile artelor 

transformându-se în metode terapeutice7 . În cazul meu folosesc olăritul, tehnici de 

proiectare şi execuţie preluate din artizanatul şi designul ceramic, tehnici de 

transpunere în material ceramic, grafica şi pictura, ca tehnici de decorare în ceramică, 

dar şi ca tehnici de decorare a mediului ambiental, de relaţioare cu mediul natural şi 

artificial, folosind domeniul ceramicii şi al  artelor conexate acesteia.   

În practica terapeutică folosesc şi obiecte-jucării sau instalaţii ceramice din 

propria creaţie sau create special, în funcţie de diverse categorii de vârste ale 

beneficiarilor şi de abilităţile lor, diferite. În această direcţie am stabilit o colaborare  

cu meloterapeutul englez Kate Bexter, pentru care creez obiecte de ceramică pe care 

ea le foloseşte în meloterapie, iar împreună cu Alexia Quin (care are un rol important 

în dezvoltarea art-terapiei româneşti, prin iniţierea la Braşov a unei linii de studii în 

meloterapie), experimentez şi alte modalităţi de colaborare. Cu ajutorul jucăriilor de 

ceramică am îmbinat art-terapia cu terapia ludică, cu meloterapia, cu kinetoterapia, cu 

dansul, lărgind astfel considerabil aria terapiei multimodale, prin introducerea unor 

mişcări complexe preluate din procesele de creaţie şi de execuţie proprii altor arte 

ataşate domeniului ceramicii.  

          Ca o componentă a artelor vizuale, ceramica a fost folosită pentru prima oară 

într-un proiect medical de art-terapie şi terapie ocupaţională care a debutat în secolul 

al XIX-lea şi s-a derulat la începutul secolului al XX-lea  în Statele Unite ale 

Americii, în cadrul manufacturii de ceramică “Parblehead Pottery”, în Massachusetts. 

Iniţiat pe baza ideilor filantropice din cadrul mişcării „Arte şi Meserii”, acest proiect 
                                                                                                                             
 
7 McNIFF, Shaun, Trust the process: an artist’s guide to letting go. Creative ability. 

Psyhological aspects. Self-actualization (Psychology). Artist-Psychology, Shambbala 

Publication, Boston, 1998, p. 78 
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are un start neobişnuit: se foloseşte procedeul de fabricaţie a produselor ceramice cu 

scop terapeutic  în tratarea bolilor neuropshice, în special a depresiilor. Acest demers 

devine un proiect artistic independent  în anul 1905, când, sub conducerea directorului 

artistic A.E Baggs8, se definitivează şi scopul său terapeutic: acela de a sprijini 

pacienţii să dobândească autoritate asupra mediului şi asupra vieţii, ca o condiţie de 

realizare a împlinirii personale, de creştere a calităţii vieţii şi, în unele cazuri, de 

integrare socioprofesională.  

        Într-un spirit asemănător, la Cluj-Napoca, în cadrul Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti (ATCOM), a funcţionat până în anul 2005 Cooperativa Munca 

Invalizilor. Din păcate, din lipsă de fonduri, această întreprindere a fost desfiinţată, 

doar unele ateliere de acest tip funcţionând până în prezent în diferite localităţi ale 

ţării. Pe parcursul redactării tezei, ne-a parvenit şi informaţia îmbucurătoare 

referitoare la înfiinţarea la Cluj-Napoca a unui centru de terapie ocupaţională pentru 

persoanele cu nevoi speciale, în cadrul căruia sunt utilizate noile tehnici de producere 

şi prelucrare a imaginii, în vederea unei calificări profesionale în concordanţă 

deopotrivă cu abilităţile restante ale cursanţilor şi cu nevoile actuale. 

        Am atins astfel şi o altă raţiune a abordării acestei teme: aceea de a atrage 

atenţia asupra necesităţii creării unor spaţii protejate, cu scop productiv, pentru 

integrare socio-profesională. Eu însămi am constatat că pentru persoanele care 

necesită un mediu social protejat, art-terapia individuală sau de grup are efecte 

importante în menţinerea şi creşterea calităţii vieţii, domeniul ceramicii având şi un 

rol deosebit de productiv în procesul integrării lor socio-profesionale.  

        Pentru a înţelege raţiunile alegerii acestei teme trebuie să ne referim, de 

asemenea, la originile comune ale artei ceramicii şi art-terapiei. Nu se poate ignora 

faptul că, din perspectiva necesităţilor de ordin magic, finalitatea actului artistic  

implică artistul anonim într-un proces psihologic aparte, sub presiunea căruia ia 

naştere însuşi obiectul creat. Dacă pornim de la constatarea că jocul copilului, la 

început inconştient, cu materia lutoasă, moale şi docilă (pornind de la amprente şi 

                                            
8 SOMER, Robin Langley, şi RAGO, David, The Arts And Crafts Movement, 

Saraband, Scotland, 2003, pag. 95, 97 despre Arthur E. BAGGS, artist şi director al 

poteriei „Marblehead Pottery”, expert în pictarea manuală şi decorarea prin incizare a 

ceramicii 
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până la primele figurări în argila sau în nisipul ud), reprezintă o lecţie nemijlocită de 

iniţiere în procesul de creaţie, putem înţelege primul contact cu materialele şi 

procedeele preartă, ce constituie bazele educaţiei/art-terapiei creative care  utilizează 

artele ceramice. 

Înainte de a aborda ceramica în raporturile sale cu educaţia şi art-terapia, nu 

putem omite funcţia sacră a artei şi relaţia dintre creaţie şi psihologie. Exisă o 

similitudine între domeniul ceramicii, al obiectelor făcute prin metamorfoza 

elementelor primare (pământ, apă, aer, foc) şi creativitatea umană, care are ca scop 

exprimarea sinelui şi stabilirea legăturii cu natura şi Divinitatea. Din acest motiv, mi-

am concentrat studiul asupra perioadelor arhaice din istoria artei, culturii şi 

civilizaţiei, precum şi asupra unor aspecte ale artelor populare păstrătoare, prin 

tradiţie, a unor modele străvechi.  

M-am concentrat, de asemenea, asupra unor mişcări şi curente şi asupra unor 

personalităţi artistice din perioada modernă şi contemporană, a căror viziune 

dezvăluie o legătură esenţială cu perioadele arhaice. Această incursiune în istoria artei 

universale şi româneşti a fost importantă pentru demersul meu art-terapeutic, întrucât 

efortul de a desluşi mecanismele de creaţie în artele vizuale (cu o focalizare firească 

asupra ceramicii), m-a condus la adoptarea unui mod de lucru,  în esenţă postmodern, 

şi mi-a întărit convingerea că numai un artist informat şi bun cunoscător poate 

practica eficient art-terapia creativă.  

         Referindu-se la ceramică, domeniu al artelor care, prin regândirea tradiţiei, 

aduce poteria alături de sculptură, în galerii şi muzee, Herbert Read scria în 1964:  

“Renaşterea contactului cu tradiţia poate avea o semnificaţie revoluţionară alături de 

originalitatea stilurilor şi tehnicilor”9. Lecţia pe care o primesc artele de la poterie, ca 

şi de la arta filmului, de la sculptură, sau de la alte discipline ale artelor vizuale, este 

cea de „simplitate critică a vieţii cotidiene”; în acestă înţelegere ”contextualistă” a 

poteriei ca „intervenţie primară în materie, acţiune umană şi simbol... care conţine în 

acelaşi timp proiecţii multiple în formele de viaţă şi experienţe cotidiene pe nivele 

care se identifică cu întreaga sa identitate... devine mărturie întregii sale existenţe”10,  

se găsesc importante sugestii pentru activitatea art-terapeutului. 
                                            
9 READ, H., The Philosophy of Modern Art, Faber & Faber, London,1964, p. 253 
 
10 RAWSON, Philip, Ceramics, Oxford University Press, Oxford, 1971, p. 6 
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       Creaţia mea de artist-designer ceramist se integrează Postmodernismului, iar 

viziunea postmodernă asupra corpului uman, ca totalitate, ca temă centrală în 

identitatea artei ceramicii, ce deschide noi posibilităţi expresive - de la limbajul 

simbolic al antropomorfismului, la aprecierile tactile prin folosirea mâinilor în timpul 

utilizării obiectelor- s-a dovedit eficientă şi în planul educaţiei/art-terapiei creative. 

Prin materialitatea proprie lutului sau barbotinei şi apelând la stiluri trecute, se pot 

exprima înţelesuri şi sensuri noi, de recuperare a tradiţiei şi de participare la 

experienţa artistică contemporană. Tradiţie, inovaţie, meşteşug, artizanat, ceramică 

artistică, design ceramic au conexiuni cu toate domeniile artelor vizuale care coexistă 

simultan, influenţând calitatea mediului. Obiectele de menaj ceramice, ca obiecte-

sinteză - meşteşug, artizanat, design şi artă -  existând şi fiind receptabile pe diferite 

nivele, în funcţie de gradul de elaborare, mijlocesc folosirea tuturor simţurilor în 

receptarea primară din toate timpurile; ceramica ambientală domeniu 

inter/pluri/transdisciplinar influenţează calitatea mediului ambiental. Procesul de 

creaţie a artefactelor din acest domeniu cuprinde dinamica psihomotrică a proceselor 

domeniilor conexate, subordonate dinamicii procesului creaţiei specific ceramicii – 

olăritul fiind cel mai vechi meşteşug de pe planetă. Fluxul creativ declanşat în timpul 

olăritului pe roata olarului activează persoana holistic: procesul de creaţie include 

dinamica întregului corp, toate domeniile artelor vizuale sunt încorporate abordabil în 

procesul de creaţie, care este secvenţial, determinat de fazele tehnice, pe nivele de 

grade de complexitate prin care se urmăreşte un scop comun: cel  de realizare a unui 

obiect finit aparţinînd domeniului „artelor focului” (obiectul este ars, decorat şi 

utilizat în diferite ipostaze). 

         Tema modelajului este tratată mai frecvent ca factor determinant pentru 

domeniul sculpturii, dar originile comune dovedesc că sculptura şi ceramica se 

identifică în modelaj, iar artefactele modelate în ceramică şi sculptură fac legătura cu 

mediul ambiental. Din perspectiva rolului cermicii în educaţia artistică, am dorit să 

subliniez rolul unic, de neînlocuit al artelor vizuale, în special al ceramicii, în 

metodele de educaţie centrate pe pedagogia mediului. De aceea, pentru a-mi putea 

adecva metodele de lucru la nevoile beneficiarului înstrăinat de natură, am extins 

studiul meu şi asupra unor aspecte legate de pedagogia mediulu, studiu care mi-a 

sugerat metodele de educaţie a publicului artei, a copiilor, adolescenţilor, a tinerilor, 

ca şi a persoanelor cu nevoi speciale, în  spaţii naturale sau special amenjate, cu 

trimitere la natură.  
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         Calitatea relaţiei artist-public, importantă şi pentru viitorul artei, poate fi 

folosită în art-terapie; similitudinile dintre relaţia artist-public cu cea de co-creaţie art-

terapeut-beneficiar, din practica art-terapeutică, impun studierea rolului artistului în 

forme de aplicaţii ale artei care integrează teorii şi practici ale pedagogiei artei într-un 

mediu de sprijin- muzeu ori galerie de artă. Prin această abordare am dorit să atrag 

atenţia asupra necesităţii înfiinţării în cadrul muzeelor şi galeriilor a unor spaţii 

permanente, special amenajate pentru educaţia publicului, a copiilor şi a persoanelor 

cu nevoi speciale.  

       Plecând de la ideea formulată de J.L.Moreno: “Toate genurile de artă 

sanctifică spaţiul lor de influenţă şi practică, personalizează spaţiul de influenţă asupra 

psihicului practicanţilor” (idee aplicată în art-terapia multimodală), mi-am elaborat 

propria strategie art-terapeutică în funcţie de necesitatea  de a stabili o relaţie sensibilă 

între orizontul cultural al beneficiarului şi mijloacele art-terapeutice utilizate, demers 

în care un rol important revine alegerii spaţiului de desfăşurare a activităţii.  Alegerea 

Secţiei în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei „Romulus Vuia”, din Cluj 

Napoca, ca studio de creaţie şi educaţie/art-terapie, nu a fost întâmplătoare, întrucât 

beneficiarii erau familiarizaţi atât cu mediul natural, cât şi cu cel obiectual (arhitectura 

tradiţională şi artefactele), şi a contribuit esenţial la eficienţa activităţii. Spaţiul 

privilegiat oferit de Secţia în aer liber al Muzeului Etnografic al Transilvaniei a 

favorizat experimentarea cu efecte vizibile educativ/art-terapeutice a unor relaţii 

complexe: formă naturală- forma corpului uman- forma obiectelor create de om (în 

general) şi creaţia formelor proprii (ale beneficiarilor). Este vorba despre forme de 

legături dintre lumi diferite. În lumea modernă, aceste legături au fost pierdute de 

mulţi dintre noi, generând disociaţii în mediu, atrăgând după sine un comportament 

indiferent şi mult prea distructiv faţă de sistemele vieţii din care facem şi noi parte.  

          Folosirea naturii ca mediu pentru art-terapie reprezintă pregătirea unor tehnici 

(proprii designului ceramic şi ceramicii artistice contemporane) întemeiate pe 

aplicarea unor principii de bază ale naturii: biomimetismul, sistemele naturale, 

procesele ca model, elementele ca surse de inspiraţie în rezolvarea problemelor, 

mimesisul, ca imitaţie a naturii, fie prin folosirea formelor naturale luate din mediu, 

fie prin amprente ori “ştampile” după forme naturale, fie prin imaginile formelor 

(fotografii, desene, picturi după natură, forme sculpturale prelucrate, mulaje, etc.). 

Sunt metode de creaţie aplicate în educaţie/art-terapie, preluate din designul ceramic 

şi ceramica artistică contemporană. 
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           În acelaşi scop, în situaţia în care activitatea edicativ/art-terapeutică s-a 

desfăşurat în cabinetul de art-terapie sau în studioul de creaţie al artistului, am acordat 

o importanţă specială creării unui ambient evocator şi stimulativ. 

           Aspiraţia postmodernă, de a prelungi timpul receptării prin secvenţializarea 

formală a compoziţiilor mele de ceramică artistică (coeziunea elementelor fiind 

obţinută prin IDEE) şi de a implica efectiv privitorul în procesul creativ, prin care se 

vizează realizarea unei comuniuni între artist–public/beneficiar, se regăseşte şi în 

practica mea educativă şi art-terapeutică, ca o metodă personală, centrată pe ceramică, 

în lucrul cu copiii din taberele de creaţie şi în cabinetul de art-terapie şi terapie ludică.  

A fi „postmodernist” în art-terapie, aşa cum vede Shirley Riley11, presupune o  

renunţare la cunoaşterea programată. Pentru art-terapeut este esenţial să devină 

„studentul” clientului şi să “înveţe de la fiecare client înţelesul situaţiei pe care o 

aduce”. Prin terapia „co-constructivă” cu clientul, art-terapeutul devine colaborator în  

activitatea terapeutică. Această poziţie a cerut o renunţare la putere şi a determinat un 

salt creativ în relaţiile terapeutice.  

      Artistul, lucrând asupra expresivităţii, prelungeşte procesul creativ, care se 

instaurează pe baza unui parcurs simbolic, finalitatea procesului creativ fiind un 

obiect „artistic”. Acest parcurs este punctat prin „revelaţii-indicaţii de sens”, care sunt 

mai puţin conştientizări ale semnificaţiilor (aşa cum se cere în psihoterapiile clasice), 

cât ale transversalităţii, ce pune în evidenţă analogii formale între producţiile, figurile 

repetiţiei alienante a subiectului, istoria destinului său şi cea a relaţiei transferenţiale 

cu art-terapeutul artist, în cazul art-terapiei. De aici interesul unei psihosemiotici, care 

să obiectiveze aceste analogii într-o cercetare practică „a posteriori”citează V. Preda 

pe Darrault-Harris şi Klein.     

            Artistul,  primul spectator al operei sale, comunică cu imaginile în devenire, cu 

sinele, foloseşte creativitatea şi imaginaţia ca unelte de investigaţie, învaţă pe tot 

parcursul activităţii plastice despre modul în care creativitatea, imaginaţia din 

procesul de „a face artă” poate duce la o înţelegere mai profundă a lumii prin procesul 

creativ.  

          Una dintre cele mai evidente dezvoltări în domeniul art-terapiei, de-a lungul 

                                            
11 RILEY, Shirley Apud ARON RUBIN, Judith, Art-terapia: teorie şi tehnică, editată 

de Judit Aron Rubin; trad: Ilinca Halichias- Bucureşti Editura Trei, 2009, p. 449  
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ultimului deceniu, a fost reîntoarcerea la atelier şi dezvoltarea unei varietăţi de 

abordări bazate pe atelier (ca acelea descrise de Pat Allen, Carl Rogers şi Shaun 

McNiff),  care încorporează ideile lui Rudolf Arheim  din „Art and visual perception” 

şi mai ales din „Gestalt Psyhology and Artistic Form”, la rândul lor înrudite cu 

estetica informaţională a lui Abraham Moles şi Max Bense, pentru care informaţia 

este o punere în formă. Plecând de la aceste idei, Shaun McNiff a elaborat metoda 

multimodală din art-terapie, care mi-a influenţat decisiv propria strategie educativ/art-

terapeutică.  

         În bolile psihice, care afectează întreaga fiinţă umană în complexitatea ei 

biologică, psihologică, axiologică şi socială, intervenţia practicianului art-terapeut este 

de mare importanţă. Condiţia de libertate a individului bolnav fiind mult scăzută faţă 

de propria existenţă anterioară, intervenţia terapeutică este de importanţă majoră şi 

vizează, în aceste cazuri, creşterea independenţei şi a abilităţilor de comunicare. Art-

terapia, ca şi componentă a terapiei ocupaţionale, are ca scop corectarea urmărilor 

bolii ce a determinat dizabilitatea sau handicapul, dezvoltarea deprinderilor 

adaptative, pentru ca o persoană cu un anumit grad de incapacitate să-şi poată pune în 

valoare întregul potenţial restant, în vederea recuperării (atât pe plan familial, cât şi 

profesional), prin integrare într-o activitate utilă la cel mai înalt nivel accesibil lui. 

          Metodele terapeutice ale epocii actuale experimentează căi specifice fiecărei 

arte, de a realiza schimburi interdisciplinare. Ele se conectează la discipline ca 

psihologia sau psihiatria, antropologia, istoria, religia, pentru a experimenta valorile 

terapeutice primare ale artei epocii contemporane. De aceea, documenterea în domenii 

specifice ori conexate artelor vizuale, ceramicii artistice, designului ceramic 

(gramatica formei, psihologia formei şi a culorii, psihologia designului, istoria şi 

teoria artei şi designului, antropologia, filozofia, sociologia, psihologia, pedagogia, 

metodica predării ceramicii, psihologia muncii, marketingul) s-a derulat cu necesitate 

de-a lungul întregii mele cariere, iar materialul pentru tema de cercetare doctorală a 

fost completat şi actualizat cu cunoştinţe îndeosebi din domeniul art-terapiei, al 

psihiatriei şi al psihologiei- generală şi aplicată. 

         De mare importanţă sub raportul documentării teoretice şi mai cu seamă sub 

raportul perfecţionării propriei metodologii terapeutice, au fost trei călătorii în Statele 

Unite ale Americii desfăşurate succesiv în anii 2004, 2007 şi 2010, la Chicago. În 

cursul acestor stagii de documentare am participat la cursuri, work-shopsuri Open 

Studio, am vizitat instituţii din Chicago specializate în prezentarea artei ca proces în 
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educaţie şi art-terapie (galerii special amenajate pentru educaţia publicului, a copiilor 

ca şi a persoanelor cu nevoi speciale). Menţionez printre acestea: Muzeul de Artă 

Contemporană şi Muzeul Institutului de Artă, Centrul Cultural, ”The Nomadic 

Museum” al Universităţii DePaul, acesta din urmă centrat pe pedagogia mediului. În 

concepţia educativă a acestor instituţii se destabilizează accepţiunea tradiţională a 

unor noţiuni şi categorii precum artă, expoziţie, mediu universitar, dar creşte în 

importanţă adresabilitatea artei către public, prin transformarea muzeului într-un 

spaţiu de lucru (atelier de creaţie) colaborativ pentru comunitate, ca şi prin 

problematizarea esenţei cognitive a artei: “Ce se întâmplă când explorezi ideile prin 

mijloace vizuale ?” 

        Plină de consecinţe asupra perfecţionării mele ca art-terapeut şi implicit asupra 

concepţiei de elaborare a lucrării de doctorat, a fost participarea la cursurile şi work 

shop-urile organizate sub coordonarea lui Pat Allen - Galeriile Open Studio din 

Evenston  - “Connecting with the Creative Process for New & Continuing Students” 

şi “Flourish Studios Envision Gallery“ Chicago. Acestea erau acompaniate de 

expoziţii personale ale unor artişti care prezentau practicarea artei ca mod de 

autointerogare, care duce la împlinire personală, argumentând astfel nemijlocit 

valoarea terapeutică a artei.  

          Susţinută teoretic de sistematizarea informaţiei din domeniile ştiinţifice 

anterior menţionate, disertaţia mea doctorală s-a întemeiat pe propria practică, 

deopotrivă în domeniul creaţiei artistice şi în domeniul educaţiei/art-terapiei creative.  

         Preocupările de ceramică artistică cu accentuate teme de ecologie culturală şi 

art-terapie s-au manifestat încă de la începuturile carierei mele artistice. De-a lungul 

acesteia mi-am propus să provoc creativitatea şi libertatea publicului prin metode 

vizuale, tactile, kinestezice şi prin Idee, mărind timpul receptării prin provocarea 

angajării privitorului pe toate nivelele. Am procedat similar şi în art-terapie, pe baza 

constatării că, dacă în terapie se folosesc lucrările de artă ale terapeutului (când 

terapeutul şi beneficiarul crează împreună sau privesc şi comentează împreună 

reproduceri de artă), se realizează o prelungire a timpului receptării şi a focalizării 

atenţiei asupra observării obiectelor şi activităţilor, o îmbunătăţire a relaţionărilor 

dintre artistul art-terapeut şi beneficiari. Am costatat, de asemenea, că prin stimulările 

operate de către instalaţiile ceramice (categorie căreia i se pot subsuma majoritatea 

lucrărilor mele), se realizează deosebit de eficient atât dezinhibarea privitorului şi 

declanşarea fluxului creativ, cât şi creşterea nivelului de înţelegere şi aprofundare a 
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mesajului lucrării. 

           Universul ideatic propus prin preocupările mele artistice (pe care îl doresc 

simplu, dar nu simplist), concentrează într-o rigoare expresivă a materiei, nivelele cele 

mai abstracte, epurate, ale semnificaţiei. Folosesc mimesisul şi figura umană pentru a 

face lucrările mai accesibile şi pentru a creşte impactul lor psihosocial. De asemenea, 

mizez pe faptul că privitorul poate să atingă elementele compoziţiilor, să 

experimenteze diferenţele dintre texturi şi, incitat de modularea şi structurarea 

lucrării, să fie provocat să schimbe locul elementelor pentru a recompune lucările 

conform nevoilor sale interioare. În unele şedinţe de art-terapie care au loc în studioul 

de creaţie personal, permit beneficiarilor să intervină, chiar cromatic, asupra 

modulelor, activitate deosebit de atractivă pentru copii şi tineri. 

         Prin educaţia/art-terapia creativă clinică, ca artist art-terapeut, sprijin echipa 

interdisciplinară în activitatea clinică în fiecare caz în parte, folosesc mijloace 

specifice art-terapiei, bazate pe procesul creativ şi pe inteligenţa emoţională 

(individuală sau în grup), intervenind pe tot parcursul evoluţiei beneficiarului, cu 

mijloace non verbale, specifice artelor vizuale şi altor arte conexate (intervenţie 

multimodală). Am convingerea că artistul plastic cu abilităţi de comunicare 

nonverbală, prin înţelegerea orientărilor de expresivitate formală pe care artele le 

adoptă în dinamica evoluţiei lor, are, în art-terapia clinică, un rol unic şi de o 

importanţă fundamentală în cea ce priveşte: amenajarea spaţiului de terapie 

(individuală şi de grup), asigurarea unui mediu facilitator intervenţiilor terapeutice 

prin utilizarea volumelor şi a spaţiului exterior în canalizarea tensiunilor psihice în 

exterior; organizarea unei activităţi psihomotrice mai încordate şi mai susţinute ( în 

cazul nostru olăritul) cu importanţă în decontractarea psihomotorie - fenomen de bază 

în tehnicile de relaxare; ajustarea unor materiale din mediu şi transformarea lor în 

obiecte de artă, utilitare şi artizanat, pentru a pune în evidenţă anumite tensiuni 

interioare şi totodată pentru a asigura descărcarea tensiunilor psihice prin fenomenul 

de catharsis, ce contribuie la creşterea stimei de sine şi la reabilitarea dimensiuni 

socio-afective. Subliniez că, prin antrenare psihomotrică, art-terapeutul contribuie la 

depistarea prin vizualizare a traumelor, abuzurilor şi a cauzelor acestora - în situaţii de 

criză-, şi la relaxare, dezinhibare- în situaţii de postcriză. Prin  folosirea limbajului 

nonverbal în depistarea aptitudinilor practice, de autocunoaştere, art-terapia contribuie 

la orientarea şcolară şi profesională, la dezvoltarea abilităţilor manuale, a calităţilor 

perceptive, a bunei orientări în spaţiu, ca trăsături ale personalităţii. 
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      Deoarece documentarea, activităţile şi studiile de caz din cadrul art-terapiei 

clinice au fost realizate în cadrul unor echipe interdisciplinare (medic neuropsihiatru, 

psiholog, psihopedagog, asistent social, art-terapeut şi asistenţi medicali - fiecare 

având un rol specializat), în elaborarea lucrării am selectat cazurile unde art-terapia a 

avut un rol central în procesul terapeutic (căci în unele cazuri primează în terapie 

tratamentul medicamentos, psihoterapia şi logopedia), şi am sistematizat studiile de 

caz- diverse şi personalizate- în funcţie de caracteristicile beneficiarilor, de metodele 

art-terapeutice şi de obiectivele urmărite. Toate activităţile au fost susţinut 

documentate în fişe, cuprinzând inclusiv imagini fotografice; în întâlnirea zilnică cu 

beneficiarii, cu reacţiile lor surprinzătoare, necunoscute, am avut permanent în vedere 

importanţa “fiinţării” beneficiarilor în context cu ceilalţi, cu imaginile şi cu lumea, i-

am privit, nu din punctul de vedere al celor ce caută patologii şi simptome, ci ca pe 

fiinţe care se autodezvăluie, devenind autocreatoare. De aceea, în centrul atenţiei mele 

s-a aflat ceea ce dezvăluie exprimarea artistică a beneficiarului, reţinând orice aspect a 

cărui dezvoltare poate conduce către posibilităţi de viaţă noi, sănătoase. Folosindu-mă 

de potenţialul dezvăluit în terapie, am urmărit ca beneficiarii să avanseze către 

împlinirea de sine şi către o viaţă cu sens, indiferent de gradul de handicap, prin 

intermediul participării la procesul artistic. Studiile de caz prezentate în ultimul 

capitol al tezei evidenţiază rezultatele obţinute sub raportul consolidării imaginii de 

sine şi al creşterii stimei de sine, de fapt  obiectivul comun tuturor cazurilor de art – 

terapie.  

         Abordarea educaţiei/art-terapiei creative ca artist implicat direct în procesul 

experimental, ca “o extensie” a propriei practici artistice, reprezintă o experimentare a 

unei noi dimensiuni a artei, într-un mod explicit mai angajat, după cum şi faptul că 

trec dintr-un context în altul, de la cel al spitalelor de boli mintale, la cel al grupurilor 

marginalizate social, sau de la contextul propriu copilăriei, la nivelul studenţilor  

proveniţi din alte ţări (în cadrul programului Erasmus), reprezintă o provocare 

importantă pentru mine ca artist - atelierul personal a devenit pentru mine un loc de 

întâlnire nu numai cu materialul ceramic (cel maleabil, lutos) în care transpun ideile 

personale, dar şi cu materialului psihic uman, al meu şi al beneficiarilor.  

           În activitatea artistică personală (ce stă la baza educaţiei artistice şi a art-

terapiei prin mijloace specifice ceramicii), în urma procesului creativ care generează 

opera de artă, se produc transformările din materialul psihic individual, al artistului şi 

al publicului, iar în cazul art-terapiei, al beneficiarilor, care apoi se materializează  
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într-un alt proces creativ- individual sau comun, finalizabil sub forma de punere în 

practică a ideilor (în cazul de faţă în realizarea lucrărilor de artă, a artefactelor). Este 

un proces de educaţie-autodepăşire-cercetare-cunoaştere-invenţie-creaţie-execuţie, de 

provocare a ideilor şi de punere a lor în practică, proces care, familiar artiştilor, este 

pus în operă şi în activitatea educativ/art-terapeutică creativă, cu scopul de a dezvolta 

capacitatea de asumare a necunoscutului, de a creşte adaptabilitatea persoanei şi, în 

cele din urmă, a calităţii vieţii, obiective comune artei şi educaţiei/art-terapiei 

creative. 

      Documentarea teoretică şi efortul de sistematizare a activităţii mele de art-

terapeut în vederea elaborării prezentei dizertaţii desfăşurându-se în consonanţă cu 

propriile investigaţii artistice, a conferit universului meu artistic o nouă dimensiune – 

o nouă şi mai explicită susţinere şi motivaţie. În acelaşi timp, dizertaţia şi-a  propus o 

finalitate practică: îmbogăţirea şi creşterea eficienţei tehnicilor educativ/art-

terapeutice creative, cu valenţe didactice, lucrarea adresându-se programatic tinerilor 

artişti plastici (în primul rând ceramişti) tentaţi de practica educaţiei/art-terapiei 

creative. 
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