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ABSTRACT 

Abordarea farmaceutică convențională a unui diagnostic se dovedește adeseori a fi insuficientă. 

Tratamentul medicamentos încetinește cursul bolii, dar nu îi redă pacientului starea de bine, 

deoarece separă unitatea corp-minte a individului și nu ia în considerare latura psihologică a 

unei boli. Obiectul unei intervenții art-terapeutice nu este boala însăși, ci problemele de ordin 

fizic, psihic și social, care derivă din boală. Arta este un instrument puternic în comunicare. 

Este recunoscut faptul că exprimarea prin artă este o modalitate de a comunica vizual gândurile 

și sentimentele care sunt prea dureroase pentru a le pune în cuvinte. Actul artistic îl ajută pe 

client să creeze legătura între mediul extern și el și îi permite să se exprime în cel mai bun mod 

posibil, reușind astfel să facă față mai bine suferinței psihologice provocate de boală. Terapia 

artistică oferă un spațiu discret, în care persoana are posibilitatea de a redescoperi firul pe care 

patologia ar fi putut să-l rupă, oferă sugestii pentru reconstrucția metaforică a pieselor vieții și 

a experienței vieții într-un act artistic, adică prin a face și apoi a manipula și transforma 

realitatea.   

A crea cu mâinile proprii ceva ce are sens pentru client înseamnă redescoperirea puterii de a 

acționa și, prin urmare, alegerea de a se transforma din spectator al propriei vieți, în actor.  

 

Cuvinte cheie: art-terapie, cancer de sân, arte vizuale, stimă de sine 

 

INTRODUCERE  

Impactul diagnosticului "cancer" schimbă viața, aduce suferințe fizice și alterează starea de 

spirit a persoanei afectate. Emoțiile și grijile care apar invadează mintea, sufletul și cauzează o 

formă de stres care poate afecta negativ îngrijirea medicală, înrăutățind calitatea vieții. 

Studiile au demonstrat că diagnosticul de cancer mamar are un impact important asupra 

funcționării emoționale, cognitive și sociale a femeilor. Este importantă dezvoltarea strategiilor 

de consolidare a mecanismelor de coping la femeile cu cancer de sân și încurajarea acestora în 

direcția exprimării emoțiilor reprimate. Un aspect important al terapiei suportiv-expresive 

include adaptarea la o imagine schimbată a corpului. Exprimarea prin artă dă emoțiilor formă 

și culoare.  

Scopul acestei lucrări este descrierea experienței participării la terapia artistică a unei persoane 

cu cancer de sân și demonstrarea eficacității terapiei artistice la persoane diagnosticate cu 

cancer de sân. 
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Participantul supus tratamentului medical pentru cancerul de sân a fost tratat la Institutul Clinic 

Fundeni. Au fost analizate datele clientei. A fost făcută o revizuire a literaturii în domeniul 

terapiei artistice în psiho-oncologie, cu un accent deosebit pe abordarea pacienților cu cancer 

mamar. 

Art-terapeutul a încercat să identifice structurile esențiale și semnificațiile care descriu 

experiența trăită a subiectului din acest studiu și a relațiilor dintre acești descriptori. 

O atenție suplimentară s-a concentrat asupra modificărilor apărute în timpul procesului de 

creație, clientul aducând, în interacțiunea cu art-terapeutul, o varietate distinctivă de valori, idei 

și prejudecăți. 

Literatura de specialitate și cazul propus în lucrarea de față demonstrează că terapia artistică are 

un efect de durată asupra unui spectru larg de simptome legate de cancerul de sân și consecințele 

acestuia, precum și asupra autocunoașterii și autorealizării clientului. Prin urmare, art-terapia 

poate fi utilizată ca o abordare extrem de eficientă pentru a oferi pacienților cu cancer de sân, o 

calitate mai bună a vieții și sprijin psihologic, acordându-le în același timp libertatea de a se 

exprima și de adăuga sens existeței lor. 

 

CAPITOLUL 1 – CADRUL TEORETIC 

1.1 Problematica cercetării 

1.1.1 Contextul cercetării 

Cancerul mamar este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancere la femei și reprezintă 

principala cauză de deces prin cancer la femeile europene, potrivit Societății Europene de 

Oncologie Medicală (European Society for Medical Oncology). Se estimează că una din nouă 

femei din Europa va face, la un moment dat în viață, cancer de sân, dar aceste estimări variază 

de la o țară la alta.1  

În ultimii trei ani prevalenţa cancerului de sân a crescut enorm. „În România, cancerul de sân 

se află pe primul loc din punct de vedere al incidenței, dar și pe primul loc din punct de vedere 

al mortalității”, a afirmat Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu, medic oncolog, citată de Agerpres. 

Potrivit Institutului Oncologic Bucureşti, aproape 6.000 de cazuri noi de cancer de sân sunt 

diagnosticate anual în România. 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/health/newsletter/122/focus_newsletter_ro.htm - vizitat la data de 11.12.2018 

http://ec.europa.eu/health/newsletter/122/focus_newsletter_ro.htm
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Cancerul de sân este o afecțiune, care, odată diagnosticată, poate duce la extinse suferințe 

emoționale, fizice și sociale, generând stres și anxietate legate de prognosticul viitor, 

schimbările imaginii corpului femeii, opțiunile de tratament și de potențialul deces. Pacienții 

pot prezenta anxietate în ceea ce privește experiența chirurgicală, combaterea durerii acute,  

regimurile de tratament, poverile financiare ale îngrijirii, întreruperea vieții personale și 

profesionale.   

Pacienții cu cancer se îndreaptă din ce în ce mai mult către terapiile complementare și 

alternative, pentru a reduce simptomele, pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a spori capacitatea 

lor de a face față stresului.  

Utilizarea mijloacelor artistice ca mijloc de terapie oferă pacienților o modalitate de a comunica 

experiențele, sentimentele și nevoile greu de exprimat verbal. 

Rata de supravieţuire în caz de cancer la nivel mondial este în creştere, deşi cifrele sunt 

influenţate în mod disproporţionat de rezultatele optimiste înregistrate în grupul restrâns al 

ţărilor bogate. Aceasta este concluzia unui studiu amplu, publicat în revista medicală The 

Lancet, pe 30 ianuarie 20182. Rezultatele finale au fost influenţate de datele din Statele Unite, 

Canada, Australia, Noua Zeelandă, Finlanda, Islanda, Norvegia şi Suedia, unde şansele de 

supravieţuire la cinci ani după diagnostic au crescut cel mai mult. Cercetătorii au analizat 18 

tipuri de cancer sau grupe de cancer. Rezultatele au fost analizate după evaluarea datelor din 

2014, din registrele de evidenţă a pacienţilor cu cancer din 71 de ţări şi regiuni. 

În ceea ce priveşte cancerul de sân, se utilizează rata de supravieţuire relativă la 5 ani.  

Ratele de supravieţuire pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân sunt de: 84% la 5 ani de 

la diagnostic, 67% dupa 10 ani, 56% dupa 15 ani.3  

 

1.1.2 Scopul cercetării   

Scopul acestei disertații este de a dezvolta o descriere structurală a experienței trăite a femeilor 

cu cancer mamar, care creează artă prin pictură, schiță, desen, colaj sau modelaj. Studiul 

analizează eficacitatea terapiei artistice ca metodă pentru creşterea stimei de sine, îmbunătățirea 

imaginii de sine, reducerea anxietăţii la persoane cu cancer la sân şi sporirea repertoriului 

                                                           
2 Allemani C. et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records 
for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries, The Lancet, 
volume 391, issue 10125, p1023-1075, March 17, 2018 
3 https://www.romedic.ro/cancerul-mamar-0M2263 - vizitat la data de 27.05.2019 

https://www.romedic.ro/cancerul-mamar-0M2263
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abilităților eficiente de coping. Vor fi aduse în discuţie mai multe aspecte metodologice și 

statistice și se vor prezenta sugestii pentru cercetări viitoare. 

 

1.1.3 Importanța cercetării 

În afară de rapoartele de caz, în prezent există doar un număr mic de studii empirice care 

investighează efectul art-terapiei asupra parametrilor psihologici ce însoțesc diagnosticul și 

tratamentul cancerului mamar. 

În România nu s-a desfasurat niciun studiu clinic care sa investigheze efectele unei intervenții 

art-terapeutice asupra bolnavilor de cancer. 

Cercetările privind art-terapia ca o abordare psihoterapeutică utilizată pentru adulți cu cancer, 

pentru gestionarea unui spectru de simptome legate de tratament, facilitarea procesului de 

reajustare psihologică a schimbării și incertitudinii caracteristice supraviețuirii cancerului sunt 

încă în fază incipientă.   

Concluziile acestei cercetări pot oferi noi perspective asupra experienței creative pentru femeile 

care au avut cancer mamar. Această înțelegere poate aduce informații importante despre 

intervențiile de vindecare care depășesc medicina convențională. 

 

1.1.4 Structura disertației 

Lucrarea este structurată în cinci capitole.  

Introducerea face o prezentare succintă a motivaţiei alegerii temei, a importanţei acesteia, a 

problemelor semnificative cu care s-a confruntat art-terapeutul. 

Capitolul 1 cuprinde un scurt istoric al temei cercetate, prezentarea stadiului actual al 

cunoașterii științifice cu privire la problema investigată și o trecere în revistă a literaturii de 

specialitate dedicate temei studiate, acordându-se importanţă surselor celor mai relevante.  

Capitolul 2, Metode de cercetare, îi asigură lucrării o structură științifică. S-a pus accent pe 

formularea obiectivelor și a ipotezelor, descrierea adecvată a instrumentelor utilizate în 

recoltarea datelor, oferirea de informații despre consimțământul informat și prezentarea 

demersului art-terapeutic, cu detalierea tehnicilor folosite în cadrul intervenției. 

Capitolul 3 prezintă detaliat intervenția art-terapeutică și cuprinde conceptualizarea cazului, 

raportul de evaluare psihologică pre-intervenție, protocoalele ședințelor de art-terapie și 

raportul de evaluare psihologică post-intervenție. O atenție deosebită a fost acordată 
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conceptualizării cazului, care a fost realizată pe baza informațiilor culese prin interviu. 

Formularea cazului este importantă, ea presupunând elaborarea unei scheme explicative asupra 

problemelor clientului, care să servească drept ghid pentru demersul terapeutic. 

Capitolul 4, dedicat prezentării rezultatelor, valorifică clar şi inteligibil datele obţinute în 

sprijinul testării ipotezelor cercetării. S-a realizat și interpretarea psihologică a rezultatelor, care 

înseamnă „traducerea” rezultatelor statistice în concluzii cu semnificaţie psihologică. 

Capitolul 5 cuprinde o sumară reluare a obiectivelor şi motivaţiei cercetării, urmată de sinteza 

rezultatelor obţinute şi a semnificaţiei acestora în contextul literaturii dedicate temei analizate. 

În ultimul subcapitol se propun deschideri către alte direcţii de cercetare legate de subiectul 

acestei lucrări. 

 

1.2 Recenzia literaturii de specialitate 

1.2.1 Ce este Art-terapia? 

Potrivit American Art Therapy Association, Art-terapia este o profesie din domeniul sănătății 

mintale în care clienții, însoțiți de un art-terapeut, utilizând materiale artistice, prin procesul de 

creație și prin produsul final, își explorează sentimentele, reconciliază conflictele emoționale, 

dezvoltă conștiința de sine, gestionează comportamentul și dependențele, dezvoltă abilități 

sociale, găsesc perspective noi de a privi realitatea, de a reduce anxietatea și a crește stima de 

sine.    

În cadrul art-terapiei includem: art-terapia vizual plastica, meloterapia (denumită și              

muzico-terapie sau terapie muzicală), terapia prin dans, terapia prin teatru, terapia prin 

poezie, terapia prin proză scurtă - basme, povestiri. 

Art-terapia are ca scop starea de bine psihică și fizică, prin exprimarea artistică a gândurilor, a 

experiențelor și a emoțiilor. Folosește potențialul pe care fiecare persoană îl are pentru a 

exprima creativ toate acele senzații, trăiri care nu pot fi descrise în cuvinte. Ea accesează 

resursele emisferei drepte a creierului – creativitate, imaginație, intuiție, percepții senzoriale – 

care pot fi un sprijin foarte valoros în situațiile dificile în care ne pune viața, stimulând totodată 

și unele resurse ale emisferei stângi, cum ar fi coordonarea celor cinci simțuri și transformarea 

lor în percepții, gestionarea limbajului, păstrarea experiențelor acumulate din lumea fizică. 

Arta permite o exprimare directă, imediată, spontană, arhaică și instinctivă a noastră, care nu 

trece prin intelect. 
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Materialele și tehnicile pe care clientul le utilizează îi permit să-și exprime, să modeleze și să 

ofere o identitate exactă problemei pe care o are; prin intermediul art-terapeutului este posibil 

să se ajungă la o nouă viziune a acesteia, o intuiție, o înțelegere care îl apropie de rezolvarea ei. 

Există încă discuții contradictorii cu privire la modul de definire a art-terapiei. Unii terapeuți o 

văd ca pe o modalitate care îi ajută pe indivizi să-și verbalizeze ideile, sentimentele, 

convingerile, problemele și felul în care percep lumea. Prin această definiție, arta terapeutică 

este un adjuvant al psihoterapiei, facilitând procesul prin crearea de imagini și prin schimbul 

verbal cu terapeutul. Alții văd arta însăși ca terapie; adică procesul creativ implicat în realizarea 

artei, fie că este vorba de desen, de pictură, de sculptură sau de o altă formă de artă, este ceea 

ce îmbunătățește viața, având valențe terapeutice. În realitate, ambele aspecte contribuie la 

eficacitatea artei ca formă de terapie și majoritatea art-terapeuților se raportează la ambele 

definiții în munca lor. 

 

1.2.2 Istoria Art-Terapiei 

De-a lungul istoriei arta a avut diverse funcții pentru omenire. La început, în comunitățile 

primitive, așa-numitele picturi rupestre au fost folosite în scopuri precum supraviețuirea și 

alimentația, ele fiind dovada vie că Homo Sapiens erau capabili să comunice printr-un limbaj 

vizual artistic. De-a lungul timpurilor preistorice, artele au jucat un rol crucial în istoria, 

dezvoltarea, cultura și conștiința umană. Ritualurile terapeutice care folosesc artele vizuale pot 

fi găsite în culturile antice de acum sute de ani, cum ar fi picturile de nisip Navajo (folosite la 

ceremoniile de insănătoșire) și sculpturile africane. Ulterior, arta devine un instrument de 

comunicare prin care lucrarea poate transmite sentimente, emoții, modele de frumusețe, etc. 

Arta a ajutat oamenii să înțeleagă regulile sociale, în acele vremuri în care doar câțiva aveau 

acces la lectură și scriere. 

Arta poate vindeca diferite stări patologice. Această idee este foarte veche şi a fost aplicată încă 

din Antichitate. Personalităţi ale acelor timpuri, cum ar fi Pitagora, Platon, Aristotel, Plutarh, 

recomandau in scop terapeutic contemplarea operelor de artă. 

În China şi Japonia virtuţile artei erau folosite pentru a trata stări psihologice precare. Această 

terapie stimula însănătoşirea. Pacienţilor li se recomanda, pentru vindecarea stărilor fizice şi 

în special psihice, să picteze sau să deseneze în natură.  
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Funcția terapeutică a artei se evidenţiază la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Occident,  atunci 

când unii psihiatri europeni încep să studieze lucrările produse de pacienții cu boli mintale. 

În 1872 apare prima lucrare care studiază pictura bolnavilor psihici, publicată de Ambroise 

Tardieu, cu titlul Etude medico-legale sur la folie („Studiu medico-legal asupra nebuniei”).  

Medicul francez Philippe Pinel (1745 – 1826) a observat că pacienţii internaţi în azile scriu 

sau desenează. Dr. Paul-Max Simon (1807-1889) este primul psihiatru care a studiat şi analizat 

arta şi scrisul bolnavilor psihic şi a evidenţiat relaţia dintre stilul artistic şi problemele psihice. 

El a observat faptul că anumiți pacienți, care nu exprimă prin cuvinte felul în care se simt, 

dezvăluie în scrierile lor concepțiile bizare de care sunt asediați. În compozițiile grafice, 

pacienții își pictează torturile pe care le-au îndurat, persecuțiile la care se presupune că au fost 

supuşi. 

Primul muzeu consacrat operelor artistice ale bolnavilor psihic este deschis în 1905 de Auguste 

Marie, șef de secție la spitalul din Villejuif, de lângă Paris. 

Între 1902-l912 apar câteva cărți remarcabile scrise de W. Worringer, W. Kandinsky si F. Mark, 

referitoare la arta primitivă din secolul al XX-lea din zonele africane și Oceania, la arta populară, 

la picturile amatorilor (pictura naivă) și la arta copiilor. În anul 1907, ca urmare a experienței 

dobândite la spitalul din Villejuif, apare publicația L'art chez les fous („Arta la nebuni'”), la editura 

Mercure de France din Paris, redactată de medicul Paul Meunier, cu pseudonimul Marcel Reja. În 

opinia autorului, maladia mintală, prin îndepărtarea persoanei de la realitatea cotidiană, permite 

găsirea așa-zisei „inocențe creative”, precum cea a copiilor sau a oamenilor primitivi. Cartea 

era destinată nu numai medicilor psihiatri, ci și marelui public, stârnind un mare interes și în lumea 

artiștilor. 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) este cel care începe cu adevărat să folosească arta împreună cu 

pacienții săi, ca instrument psihoterapeutic. "A picta ceea ce vedem în fața noastră diferă de 

pictura a ceea ce vedem înăuntrul nostru"4, spunea el, considerând arta o cale de acces la 

inconștient, rezervorul de emoții ce trebuie să fie adus la lumină. 

În 1921, W. Morgenthaler, medicul şef de la spitalul Waldau din Berna, publică lucrarea Ein 

Geisteskranker aоs Kunsstler: Adolf Wolfi ("Un bolnav mintal ca artist: Adolf Wolfi"), care 

este prima monografie consacrată unui pacient considerat în primul rând artist şi nu caz clinic. 

                                                           
4 “To paint what we see before us is a different matter from painting what we see within” – Carl Gustav Jung – The Aims of 
Psychotherapy, p.69 
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Jean Vinchon, psihiatru şi pictor suprarealist, propune în lucrarea L'art et la folie ("Arta şi 

nebunia"), 1924, ca activitatea artistică din spitalele psihiatrice să fie utilizată ca o metodă 

terapeutică. 

Ca disciplină, terapia prin artă s-a născut în anii patruzeci, datorită contribuțiilor lui Margaret 

Naumburg și Edith Kramer, ale căror lucrări  reprezintă puncte cheie în literatura contemporană 

despre art-terapie.  

Margaret Naumburg considera munca ei terapie prin artă. Aceasta se baza pe ideea de a folosi 

arta pentru a elibera inconştientul, prin încurajarea de asocieri libere. Opera de artă rezultată era 

considerată un discurs simbolic, iar pacientul era încurajat să-l interpreteze şi să-l analizeze.  

Margaret Naumburg a încurajat copiii în exprimarea artistică liberă, aceştia producând imagini 

originale și uimitoare, aparent create din inconștientul lor. Această experiență a condus la 

convingerea că exprimarea liberă a artei la copii era o formă simbolică de vorbire, de bază 

pentru educația copiilor, o astfel de expresie artistică spontană fiind fundamentală pentru 

tratamentul psihoterapeutic.   

Pentru Naumburg, valoarea terapeutică a artei se bazează pe recunoașterea faptului că gândurile 

și sentimentele fundamentale ale omului, derivate din inconștient, se exprimă mai ușor în 

imagini decât în cuvinte, iar odată create imaginile spontane nonverbale, clientul va face 

asocieri verbale cu acestea.  

Formularea lui Margaret Naumburg s-a concentrat clar pe aspectul terapiei, nu pe aspectul artei, 

insistând ca pacientul să stea în poziție verticală, să aibă un rol activ și să analizeze, să 

interpreteze imaginile proprii. 

Spre deosebire de Margaret Naumburg, care folosea arta în terapie, Edith Kramer a dezvoltat 

termenul "arta ca terapie". Premisa ei a fost că procesul artistic a permis clientului să recreeze 

experiențe primare și sentimente, oferindu-i astfel oportunitatea de a re-experimenta, rezolva și 

integra conflictul. Ea separă rolul terapeutului artistic de cel al psihoterapeutului. 

Edith Kramer consideră că art-terapeutul trebuie să fie calificat ca artist, profesor și terapeut. 

El nu este psihoterapeut, iar funcția sa nu este aceea de a interpreta conținutul profund 

inconștient al studenților săi. (Kramer, E., 1958). 5 Art-terapeutul va folosi cunoștințele sale 

pentru a ajuta copilul să producă o lucrare de artă care conține și exprimă material încărcat 

emoțional.  

                                                           
5 „I perceive myself as a specialist who combines the general qualifications of being a competent artist with specialized 
capacities in the field of psychotherapy and education.” – Edith Kramer, As art therapist, 
http://www.edithkramer.com/Edith_Kramer_Art_Therapy.html, vizitat la data de 08.01.2019 

http://www.edithkramer.com/Edith_Kramer_Art_Therapy.html
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În 1964 este fondată în Franța “La Société Française de Psychopathologie de l'Expression et 

d'Art-thérapie”, iar in Marea Britanic a luat ființă „Asociația britanică a art-terapeuților (BAAT)”,  

care, în anul 2000, număra peste 800 de membri titulari. 

Prima diplomă de master în art-terapie a fost oferită la Spitalul și Colegiul Medical Hahnemann 

(acum Universitatea Drexel) din Philadelphia (SUA), în 1967. 

Art-terapia a fost recunoscută ca disciplină legitimă, care încorporează atât elemente de artă, cât și 

de terapie, în 1970, când Asociația Americană de Art-Terapie a organizat prima sa conferință 

anuală. 

În 1982 ia naștere „Fundația Asociației Italiene de Art-Terapie”, coordonată de Maria 

Belfiore, Mimma della Cagnoletta și Marilyn Lamonica, care au urmat stagii de formare în 

S.U.A. Începând din 1984, în Italia se desfășoară programe de formare în domeniul                  

art-terapiei. În 1982, „National Health Service” din Marea Britanie recunoaște profesia de               

art-terapeut. 

Legat de statutul oficial al profesiei de art-terapeut în România, Codificarea Ocupaţiilor din 

România (COR) o consacră ca profesie (cod 263504), incluzând-o în grupa 2635, "Specialiști 

în asistență socială și consiliere". 

Asociaţia Română de Terapii Expresive (ARTE), în colaborare cu o echipă de formatori 

pregătiţi în cadrul Wiener Schule for Kunsttherapie (WSK), Austria, și coordonaţi de 

fondatoarea metodei Phronetik, Irmgard Maria Starke, organizează  programul formativ în  

art-terapie Phronetik, din România.  

Din toamna anului 2017, UNATC „I.L. Caragiale”, în colaborare cu Facultatea de Psihologie 

şi Știinţele Educaţiei din Universitatea din Bucureşti, găzduieşte programul interdisciplinar  

„Master în Art-terapie prin teatru şi artele spectacolului”. Construit pe structura generoasă a 

psihodramei clasice moreniene, masteratul invită la utilizarea în consilierea individuală și de 

grup, a unei palete foarte largi de modalități: euritmie, expresia individuală vocală și corporală, 

dramatizarea faptului cotidian, desen, culoare, modelaje, măști, marionete și păpuși, 

improvizație, teatru aplicat.6 

 

1.2.3 Caracteristicile Art-Terapiei 

Art-terapia folosește ca mijloace terapeutice setul de tehnici și metodologii utilizate de 

activitățile artistice vizuale în sensul extins. Muzică, dans și teatru, dar și spectacole de păpuși, 

povestiri şi basme terapeutice. Toate vizează redresarea și creșterea subiectului,     

                                                           
6 http://aarc.ro/articol/master-in-art-terapie-prin-teatru-si-artele-spectacolului-la-unatc - vizitat la data de 05.03.2019 

http://aarc.ro/articol/master-in-art-terapie-prin-teatru-si-artele-spectacolului-la-unatc
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concentrându-se pe sfera sa emoțională, afectivă și relațională, procesul creativ garantând 

obţinerea stării de bine.  

În observarea și percepția procesului artistic al clientului, art-terapeutul exercită o neutralitate 

obiectivă. El nu interpretează o lucrare, ci folosește o cunoaștere aprofundată a elementelor 

artistice, astfel încât să poată percepe conţinuturile exprimate de client în timpul procesului 

artistic. Exercitarea capacităţii de observare permite stabilirea unei relații între ceea ce rezultă 

din procesul artistic, particularitatea disconfortului manifestat de client și structura fizică și 

psihică a acestuia. Acționând prin procesul artistic, art-terapeutul este capabil să aducă spre 

conștientizare o experiență interioară, a cărei lipsă sau exces de manifestare a provocat un 

disconfort clientului. 

Este importantă atenția terapeutului asupra modalităților de lucru și a atenției dedicate 

procesului în desfășurare.  

Toți oamenii au capacitatea de a se exprima în mod creativ, produsul fiind mai puțin important 

decât procesul terapeutic implicat. Concentrarea art-terapeutului nu se referă în mod specific la 

meritele estetice ale artei, ci la nevoile terapeutice ale persoanei de a se exprima. Ceea ce este 

important este implicarea persoanei în activitate, alegerea modalităților artistice de exprimare 

utile persoanei, ajutarea acesteia să găsească sens în procesul creativ și facilitarea împărtășirii 

experienței cu terapeutul. (Malchiodi, C. 1998).  

Prin intermediul art-terapiei este posibilă activarea resurselor pe care fiecare dintre noi le 

posedă, adică capacitatea de a-și elabora propria experiență, oferindu-i o dimensiune și o formă 

care pot fi transmise altora. Acest lucru permite creșterea conștiinței de sine, confruntarea  

dificultăților, controlarea stresului și a experiențelor traumatizante. Crearea folosind materiale 

artistice permite subiectului să se exprime într-o manieră non-verbală, evitând astfel barierele 

de apărare specifice limbii. Art-terapia este folosită astăzi în principal în domeniile 

educaționale, de integrare socială și de formare, pentru a îmbunătăți comunicarea oamenilor și 

abilitățile interpersonale. În domeniul sănătății și reabilitării, arta terapeutică este eficientă 

atunci când se practică în paralel cu o terapie adecvată și – firește – în colaborare cu un psiholog 

clinic, dacă este cazul. 

Studioul art-terapeutului este o cameră luminoasă, plină de stimuli: coli şi creioane colorate, 

carioci, tempera, pensule, lut, plastilină, pânză, bile din lână, foarfece, scotch, lipici, 

instrumente muzicale, spații mari pentru dans sau jocuri teatrale, scenă pentru şedinţele de 

psihodramă. Acesta nu este însă doar un loc de joacă, exprimare, experimentare, ci, mai presus 
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de toate, un cadru terapeutic: un spațiu liniștitor, securizant, care oferă sprijin, suport, în care 

tot ceea ce se întâmplă primește o ordine, are un înțeles și este folosit pentru a facilita 

conștientizarea de sine, dezvoltarea emoțională și pentru a vindeca.  

 

1.2.4 Art-Terapia ca proces terapeutic 

"Dacă toate semnificațiile ar putea fi exprimate în mod adecvat prin cuvinte, pictura și muzica 

nu ar exista" (Dewey, J. 1934)7 

Terapia artistică este deosebit de utilă pentru a ajuta persoanele să-și comunice poveștile care 

nu le sunt ușor accesibile prin cuvinte. Pentru unele persoane, transmiterea unei memorii sau a 

unei povești prin modalitatea artistică este mai ușor tolerată decât verbalizarea. Când vine vorba 

despre emoții, formele de artă transferă mesajele interne mai autentic și mai diversificat decât 

mijloacele verbale. 

Filosoful american Susanne Katherina Langer consideră că arta ne ajută să le dezvăluim 

celorlalți lumea noastră interioară. Potrivit lui Langer forma artei este alcătuită din elemente 

vizuale, structurale, cum ar fi culoarea, linia, compoziția etc. Langer consideră că forma artistică 

poate fi utilizată pentru a reprezenta sentimentul interior într-un mod structural. 

Art-terapia și alte practici de vindecare care încorporează expresia creativă devin foarte utile, 

în special atunci când vorbirea sau scrierea nu sunt posibile sau nu conduc către vindecare. Un 

copil mic sau o persoană cu dizabilități nu poate vorbi sau nu are un vocabular adecvat.  

Atunci când lucrezi cu clienții, procesul de expresie creativă îți permite "să intri într-o 

transformare organică, spontană, care provine dintr-un loc adânc și, de obicei, non-verbal", 

permițând "clientului și terapeutului să audă și să răspundă la vocea sufletului", așa cum 

menționează Rowe Signell, (Rowe, 2008, p. 121. )  

Expresia non-verbală printr-o pictură poate fi, în sine, o experiență corectivă, consideră el. 

"Folosirea mijloacelor artistice pentru a crea imagini și a le conecta la sentimente și stări ale 

corpului aduce la suprafață emoții și gânduri care au fost doar vag simțite / sesizate. (Keyes, 

M.F., 1983).  

Obiectele create reprezintă o formă de comunicare între terapeut și pacient, creând o limbă 

pentru ca inconștientul, necunoscutul să devină conștient. 

                                                           
7 „If all meanings could be adequately expressed by words, the arts of painting and music would not exist”, Dewey J., Art as 
Experience, Chapter 5 – The Act of Expression, p77 
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Metaforele artistice sunt exprimări indirecte și, prin urmare, mai puțin ostile și amenințătoare 

din punct de vedere psihologic decât declarațiile directe. Ele oferă oportunități clienților de a  

recadra experiențele lor, analizând situațiile din noi perspective, transformându-le în imagini 

vizuale concrete. 

Art-terapia este destinată tuturor. Nu este necesar să ai abilități sau aptitudini artistice şi nici 

experiență anterioară. Arta aici este "viscerală". Nu există loc pentru o judecată estetică sau 

pentru aderarea la canoanele stilistice. Orice expresie a umanității, chiar și un semn simplu sau 

o linie colorată, reprezintă o adevărată manifestare a unui sentiment profund, de valoare 

inestimabilă. 

Nu numai art-terapeuții, ci și consilierii, psihologii, psihiatrii, asistenții sociali folosesc 

exprimarea prin artă pentru terapie, constatând că activitățile artistice îi ajută pe indivizi să 

comunice repede problemele relevante, accelerând astfel evaluarea și intervenția. 

La pacienții cu cancer, din perspectiva unei abordări holistice, exprimarea creativă are 

potențialul de a aborda problemele mentale, sociale, fizice și spirituale cu privire la starea lor 

actuală. Abordarea preocupărilor lor poate contribui la scăderea stresului psihologic și poate 

avea un impact pozitiv asupra sistemului imunitar și asupra funcționării generale a 

organismului.  

În spectrul larg care poate fi acoperit, de la a oferi relaxare până la încercarea de a reflecta 

situația actuală a unei boli care poate pune viața în pericol, intervenția adecvată trebuie aleasă 

cu foarte multă atenție. 

Schimbările adesea rapide în starea fizică și emoțională a pacienților, în special în tratamentul 

acut, necesită un nivel ridicat de flexibilitate al art-terapeutului, care, adesea, trebuie să 

intervină în moduri foarte diferite în fiecare sesiune. 

Realizarea de lucrari artistice, reflectarea asupra procesului și a rezultatelor poate spori gradul 

de conștientizare a pacientului cu privire la sine și la ceilalți și poate induce o mai bună adaptare 

la simptome, stres și traume. 

Înțelegerea vulnerabilității pacienților oncologici și capacitatea de a răspunde nevoilor acestora 

este esențială pentru ca intervenția terapeutică să aibă succes. Atunci când obiectivele 

pacientului sunt factorul călăuzitor în sesiunile de art-terapie, terapeutul trebuie sa fie vigilent 

și să observe dacă și când aceste obiective se schimbă. Adeseori emoțiile reprimate, declanșate 

de procesul de creație, pot provoca o schimbare în focusul sesiunii.  



15 
 

Exprimarea creativă dă formă și culoare simptomelor somatice. În art-terapie, imaginea rămâne. 

Poate fi simțită, văzută, atinsă sau mișcată. Ea este în legătură cu sentimente și gânduri. În artă 

cel care a creat se poate uita la propria exprimare prin forme, figuri, linii și culori pentru a 

recunoaște diferite emoții și gânduri și pentru identifica pe hârtie modificări cognitive sau 

emoționale. 

 

1.2.5 Principii etice în art-terapie 

Etica este disciplina care se ocupă de conduita umană. În cazul profesiei de art-terapeut, etica 

este definită ca standard de comportament sau acțiuni, bune sau corecte, prin care art-terapeuții 

au convenit să fie guvernați ca un grup profesional. Principiile etice răspund la întrebarea: “Cum 

să acționez”?  

Etica profesională cuprinde un set de principii morale, ipoteze și convingeri despre idealurile 

de conduită împărtășite de membrii unei profesii. 

Gussak și Rosal (2016)8 identifică principiile morale cel mai frecvent aplicate în luarea 

deciziilor : 

(1) Principiul autonomiei – încurajarea autodeterminării clientului; dreptul clienților de a-și 

alege propria direcție; acordarea importanţei cuvenite opiniilor şi alegerilor persoanei în cauză 

şi nerestricţionarea acţiunilor acesteia. Acordul clientului este o extensie a autonomiei. Acordul 

informat reprezintă acordul dat de client după obținerea tuturor informațiilor despre intervenția 

art-terapeutică și el trebuie obținut în formă scrisă înainte de orice procedură, examinare sau 

intervenție. 

(2) Principiul non-maleficienței – să nu facă rău și să evite acțiunile care ar putea răni clienții, 

chiar în prezența bunelor intenții declarate; 

(3) Beneficiența – oferirea de servicii în beneficiul clientului și al societății;  

(4) Justiția – practicarea egalității, nediscriminării și a tratamentului echitabil al tuturor 

clienților; 

(5) Fidelitatea – a fi loiali și credincioși în făgăduințele făcute;  

(6) Veridicitatea – a fi cinstit cu clienții.  

                                                           
8 Gusak, D., Rosal, M. (2016). The Wiley Handbook of Art Therapy. John Wiley & Sons, Ltd. 
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AATA (American Art Therapy Association) a publicat primul set de principii etice în anul 

1995. Revizuirea codului etic s-a făcut în 2003, modificările aduse vizând misiunile și valorile 

AATA, precum și considerente etice în practica multiculturală și tehnici de evaluare. Cea mai 

recentă revizuire datează din mai 20119, având următoarele secțiuni10:  

 

1.0 Responsabilitate față de clienți 

2.0 Confidențialitate 

3.0 Metode de evaluare 

4.0 Lucrările realizate de client 

5.0 Competență și integritate profesională 

6.0 Competență multiculturală 

7.0 Responsabilitatea față de studenți și față de cei supervizați 

8.0 Responsabilitatea față de participanții la cercetare 

9.0 Responsabilitatea față de profesie 

10.0 Înțelegeri financiare 

11.0 Publicitate 

                                                           
9 https://arttherapy.org/wp-content/uploads/2017/06/Ethical-Principles-for-Art-Therapists.pdf – vizitat la data de 09.04.2019 
10 traducerea din limba engleză aparține autoarei lucrării de disertație 

https://arttherapy.org/wp-content/uploads/2017/06/Ethical-Principles-for-Art-Therapists.pdf
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12.0 Practicantul independent 

13.0 Recomandările art-terapeutului și acceptarea acestora de către client 

14.0 Art-terapia prin mijloace electronice 

15.0 Respectarea principiilor etice de către art-terapeuți 

16.0 Reclamații/Plângeri 

 

Conștientizarea valorilor personale, a prejudecăților, acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 

deprinderilor pentru a lucra în comunități culturale diferite sunt esențiale pentru dezvoltarea 

competenței în art-terapie. Art-terapeuții trebuie să ia în considerare fundamentul cultural al 

clienților, situația socio-economică, identitatea de gen, etnia, rasa, vârsta, țara de origine, 

precum și alte caracteristici individuale atunci când selectează materialele ce vor fi folosite în 

ședințele de art-terapie. 

Având în vedere că principiul etic fundamental pentru toți profesioniștii din domeniul sănătății 

implică evitarea acțiunilor care ar putea răni clienții, art-terapeuții trebuie să acorde o atenție 

deosebită alegerii materialelor pentru intervenția art-terapeutică, asigurându-se că acestea sunt 

adecvate vârstei și condițiilor de sănătate mintală ale clienților lor și că nu sunt toxice. 

Monitorizarea adecvată a clienților care prezintă risc de vătămare din cauza vârstei, tulburării 

de sănătate mintală sau dizabilității este de o importanță capitală. 

Art-terapeuții sunt datori să depășească etica obligatorie, prin care se respectă doar standardele 

minime, codificate și să evite declarații de tipul “nu este lipsit de etică dacă nu cunosc un 

standard etic care să interzică acest lucru” sau “Nu poate fi lipsit de etică dacă știu alți 

practicanți care o fac” sau “nu este o problemă etică atâta timp cât niciun client nu s-a plâns 

vreodată de aceasta”. Art-terapeuții ar trebui să aspire să urmeze un set de standarde mai înalte 

de conduită, să pătrundă semnificația care se află în spatele codurilor de conduită aplicabile, 

spiritul acestora și să poată răspunde la întrebări precum “Fac eu ceea ce este potrivit pentru 

client?”, “Care este adevăratul sens al acestui standard etic?” 

 

1.2.6 Stadiul cercetărilor 

În anul 2002, art-terapeutul Erin Borgmann a demonstrat efectele benefice ale art-terapiei în 

trei studii de caz ale femeilor cu cancer de sân. Rezultatul demersului său a fost identificarea 
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de către cele trei cliente a strategiilor de coping care implică luarea unor măsuri în vederea 

îmbunătățirii calității vieții, a înțelegerii bolii. 

Importanța art-terapiei ca un instrument puternic pentru reabilitarea pacienților cu cancer 

mamar și, probabil, și în îngrijirea pacienților cu alte tipuri de cancer a fost evidentiață de o 

echipă multidisciplinară de cercetători de la Universitatea Umea din Suedia, care a efectuat in 

2006 un studiu controlat, randomizat, asupra efectului unui program de intervenție de                

art-terapie, pe o perioadă de 5 săptămâni, asupra copingului la femeile diagnosticate cu cancer 

mamar primar din Suedia.11 Pentru acest studiu 42 de paciente diagnosticate cu cancer la sân 

au fost repartizate aleatoriu în două grupuri, unul care a făcut ședințe de art-terapie, celălalt 

fiind grupul de control, care nu a făcut nicio sesiune de art-terapie. După șase luni, cercetătorii 

au concluzionat că femeile care au participat la sesiunile de terapie artistică au prezentat 

îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește calitatea vieții lor, în starea de sănătate fizică și 

psihică, în timp ce pentru grupul de control a fost evidentă îmbunătățirea numai în sfera sănătății 

psihologice. Grupul participant la ședințele de art-terapie a prezentat, de asemenea, schimbări 

specifice în imaginea asupra corpului, în perspectiva viitorului. 

Ulterior, cercetătorii au folosit o abordare discursivă în analizarea informațiilor colectate în 

timpul interviurilor efectuate cu participanții la studiu (Oster, Magnusson, Thyme, Lindh, & 

Astrom, 2007). O analiză secundară a datelor a evidențiat faptul că teme precum "confuzie" și 

"conflict" au fost mai frecvente în rândul grupului de control decât în rândul grupului de 

intervenție. 

Participarea la o intervenție creativă prin art-terapie s-a dovedit a spori starea de bine la femei 

diagnosticate cu cancer de sân (Puig, Lee, Goodwin, & Sherrard, 2006). Acest studiu 

experimental pre-test / post-test a inclus 35 de femei diagnosticate cu cancer de sân în stadiile 

I și II. Femeile au fost repartizate aleatoriu într-un grup experimental care a primit intervenții 

individuale de terapie artistică creativă și un grup de control. Femeile din grupul experimental 

au făcut 4 sesiuni de art-terapie. Evaluarea bunăstării psihologice între cele două grupuri a 

produs un rezultat diferit clinic. Participanții la grupul de art-terapie au avut scoruri semnificativ 

mai mici decât cei din grupul de control pe tensiune-anxietate, depresie, furie-ostilitate, 

confuzie-dezorientare, după finalizarea intervenției art-terapeutice. 

                                                           
11 Svensk A.-C., Öster I., Thyme K.E., Magnusson E., Sjödin m., Eisemann M., Åström S. & Lindh j. (2009) European Journal 
of Cancer Care 18, 69–77; Art therapy improves experienced quality of life among women undergoing treatment for breast 
cancer: a randomized controlled study 
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Forzoni S. și colaboratorii au analizat, în cadrul unui studiu desfășurat in 2010 („Art therapy 

with cancer patients during chemotherapy sessions: an analysis of the patient’s perception of 

helpfulness”), percepția pacienților cu cancer, cu privire la ajutorul oferit de terapia artistică în 

timpul ședințelor de chimioterapie într-un spital oncologic. Dintre cei 157 de participanți la 

studiu (69 de bărbați și 88 de femei), un grup aleatoriu din 54 de persoane a fost intervievat de 

un psiholog, printr-un chestionar semistructurat. Doar 3 persoane au considerat că intervenția 

nu le-a ajutat. Din restul de 94,4% au apărut trei grupuri cu percepții diferite: 37,3% au declarat 

că intervenția art-terapeutică i-a ajutat la modul general ("relaxare", "creativitate"), 33,3% au 

observat ajutor la nivelul relației diadice ("să vorbești despre tine și să te simți ascultat") și 

29,4% au simtit beneficiul la nivelul relației triadice client-imagine-art-terapeut ("exprimarea 

emoțiilor și căutarea sensurilor"). În afară de faptul că demonstrează utilitatea clinică a              

art-terapiei în timpul perioadei stresante de chimioterapie, acest studiu ilustrează modul în care 

pacienții decid să utilizeze resursa oferită în funcție de propriile lor nevoi, fie pentru 

îmbunătățirea stării de spirit, fie pentru satisfacerea nevoii de a se simți ascultați și înțelesi, fie 

răspunzând nevoii spirituale de a descoperi noi înțelesuri. 

Concluziile unui studiu coordonat de patru medici din Turcia și publicat in 2016 “A 

comparative study of art therapy in cancer patients receiving chemotherapy and improvement 

in quality of life by watercolor painting” (H. Bozcuk, K. Ozcan, C. Erdogan și S. Coskun) au 

arătat că pictura îmbunătățește calitatea vieții și scade scorurile pe depresie la pacienții cu 

cancer care fac chimioterapie. În studiu au fost inrolați 48 de pacienți, care au beneficiat de 

ședințe de art-terapie pe durata chimioterapiei. Grupul de control de 24 de pacienți nu a făcut 

ședințe de art-terapie. Cei care au participat la programul de terapie prin pictură au înregistrat 

îmbunătățiri semnificative ale calității vieții globale si scăderea scorurilor pe depresie. 

Este important de precizat că în România nu s-a desfășurat niciun studiu care să verifice 

eficacitatea art-terapiei asupra bolnavilor de cancer.  

 

1.2.7 Însoțirea prin arte vizuale 

”Arta nu reproduce ceea ce vedem. Arta ne face să vedem.” (Paul Klee) 

Oricine poate folosi mijloace artistice pentru a se relaxa, detensiona, pentru a-și petrece timpul 

liber într-un mod plăcut. Aceasta nu este însă art-terapie. Art-terapia se face în prezența unui 

art-terapeut, care joacă un rol activ în sesiuni, însoțind clientul în procesul creativ,   

îndrumându-l și încurajându-l să-și exploreze sentimentele și procesele de gândire din spatele 

lor.  



20 
 

Însoțirea prin arte vizuale pune la dispoziția clientului o gamă variată de materiale specifice 

artelor plastice - creioane colorate, grafit, cretă pastel, pasteluri grase (oil pastel), acuarele, 

acrilice, guache-tempera, cărbune, materiale pentru colaj, materiale variate care pot fi adăugate 

și modelate vizual și tactil, plastilină, lut, nisip kinetic. Alături de materiale diverse, la dispoziția 

clientului este  foarte important să existe mai multe formate de hârtie (gata tăiate și la alegerea 

sa). 

Modul specific al fiecărui material de-a acoperi, de a da expresie este semnificativ în proces.  

Materialele folosite în arte vizuale sunt mai mult sau mai puțin structurate. Creioanele de grafit 

și creioanele colorate sunt numite rezistive, deoarece se opun modificării ușoare, ele fiind alese 

pentru concretețea liniei trasate, pentru capacitatea de a controla urma acestora. Creionul este 

folosit de multe ori atunci când clientul are nevoie de mai mult control. Linia pe care o trasează 

creionul este clar exprimată. Linia reprezintă o structură prin care dinamica interioară capătă 

expesie. “Găsirea propriei linii”, a modalității personale de expresie este un lucru dificil. 

Alte materiale cum ar fi colaje, ștampile și pixuri sau markere sunt, de asemenea, considerate 

structurate și controlate. Persoanele anxioase se vor simți adesea mai confortabil cu materiale 

structurate, deoarece acestea le permit să aibă un sentiment mai mare de siguranță și de control 

în timpul experienței de creație artistică. Cele mai structurate materiale sunt de obicei furnizate 

în primele ședințe de art-terapie, pentru a ajuta clienții să se simtă confortabil cu acest proces. 

Materiale mai puțin structurate sau mai fluide sunt acuarelele, vopsele pe bază de ulei, creta 

pastel și lutul. Aceste medii pot fi foarte expresive, dar sunt mai dificil de controlat. Ele sporesc 

experiența emoțională și expresivitatea. 

Utilizarea acuarelei pe hârtie umedă este o activitate care curge rapid, care adesea induce o 

experiență afectivă. Experiențele simbolice provin din forme ambigue, cum ar fi cele produse 

prin pictura cu burete sau prin pete de culoare - monotipia (blot painting). Formele ambigue 

încurajează organizarea în simboluri recognoscibile, care pot fi impregnate cu sens personal. 

Materialele care implică precizie (creioanele), planificare și procese de gândire complicate 

(realizarea unui colaj) evocă experiențe cognitive.  

Un element care trebuie luat în considerare în art-terapie este dimensiunea hârtiei utilizate. 

Formatul mic de hârtie oferă un sentiment mai mare de izolare, în timp ce formatul mare 

încurajează libertatea și expansivitatea. Preferințele senzoriale pot fi un aspect important, în 
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special în cazul copiilor. Persoanele cu defensivitate tactilă pot resimți disconfort în lucrul cu 

lutul, plastilina sau pictura cu degetul. 

Materialele au calități și proprietăți specifice și oferă clientului posibilități subtil diferite de 

expresie a dinamicii sale interioare: moale, tare, controlabil, rezistent, difuzabil, senzual, rece, 

cald, apos, solid, transparent, opac etc. Alegerea unui anumit material are semnificație în 

procesul consultativ terapeutic al clientului. Se observă dacă numai un anumit material este 

folosit în mai multe ședințe consecutive, dacă și cum se schimbă opțiunea legată de materialul 

ales pentru expresie, care este relația clientului cu materialul - cum îl folosește - îi place, se 

bucură de el, amestecă mai multe tehnici și materiale în lucrare, îl deranjează anumite materiale 

etc. 

Art-terapeutul nu se concentrează pe deprinderea anumitor tehnici și competențe de a utiliza 

materialele, ci pe modul în care clientul se exprimă cu materialul, pe dinamica ce capătă formă 

în proces, pe felul în care creațiile clientului reprezintă exprimarea dinamicii interioare și a 

experienței concrete pe care acesta o trăiește în acest proces. Importante sunt implicarea 

persoanei în activitatea imaginativă/creativă, perceperea şi interpretarea produsului artistic de 

către client, trăirile afective ale acestuia şi posibilitatea de a împărtăşi această experienţa sa cu 

art-terapeutul. 

Art-terapia vizual-plastică este, prin excelenţă, o activitate simbolică, în cadrul căreia subiectul 

pune între el şi terapeut un produs de nuanţă artistică, o "operă" care are o dublă funcţie - de 

semnificare şi de comunicare. Culoarea amplifică sensurile simbolice ale subiectului picturii, 

iar subiectul determină coloritul. Culoarea are trei efecte: un efect pur fizic, unul psihofiziologic 

şi unul psihologic. Culoarea, spunea Van Gogh (citat de Frank Elgar)12, "este sugestivă pentru 

o anumită emoţie". 

În ceea ce privește simbolistica culorilor, s-au făcut cercetări care să exploreze conexiunile 

dintre emoție și culoare, dar observațiile clinice ale autorilor pe o perioadă de peste două decenii 

nu au indicat aproape nicio utilizare consistentă de către clienți a simbolicii culorilor pentru 

sentimente specifice. Singurele culori care par a fi folosite des pentru exprimarea sentimentelor 

intense de furie și frustrare sunt negru și roșu, sau negru, roșu și portocaliu. 

Art-terapia vizual-plastică urmăreşte să dea posibilitate subiectului să se exprime şi să se 

reprezinte prin intermediul formelor, simbolurilor, imaginilor şi culorilor, să favorizeze 

                                                           
12 Elgar F. (1975), Van Gogh, Leon Amiel Publisher 
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medierea pentru îmbogăţirea experienţei senzoriale, motorii şi vizuale, să utilizeze suporturile 

de exprimare nonverbale şi verbale cu o puternică notă de personalizare. 

 

CAPITOLUL 2 – METODE DE CERCETARE 

2.1 Subiectul studiului 

Subiectul acestui studiu de caz este o femeie de 48 de ani, diagnosticată şi tratată de cancer la 

sân (2013) și cancer tiroidian (2016). Sânul drept şi glanda tiroidă au fost extirpate. Subiectul 

nu are experieță cu alte forme terapeutice. Prin completarea consimțământului informat, 

subiectul şi-a dat acordul să participe la acest studiu, şi poate decide, în orice moment, să nu 

mai fie implicat în studiu. 

 

2.2 Obiective şi ipoteze 

Tema de studiu are ca obiectiv verificarea eficienței tehnicilor specifice artelor vizuale (pictură, 

schiță, desen, colaj şi modelaj) pentru creşterea stimei de sine şi a autoeficacității. 

Ipotezele de cercetare pornesc de la premisa că, în urma participării la ședințele de art-terapie, 

clienta va înregistra progrese în plan structural.  

Anticipăm că insoțirea clientului prin arte vizuale are un efect cuantificabil asupra creşterii 

stimei de sine măsurate prin Scala stimei de sine Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale - 

RSR). 

 

2.3 Instrumente utilizate 

Inventarul de Depresie Beck (BDI), Inventarul STAI, NEO-FFI, Inventarul multi-axial Millon 

(MCMI-III) şi Scala stimei de sine Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale - RSR) au fost 

utilizate pentru a măsura simptomele şi atitudinile caracteristice ale depresiei şi anxietății la 

subiectul evaluat, cele cinci dimensiuni majore ale personalității - Nevrotism, Extraversie, 

Deschidere către experiențe, Agreabilitate şi Conştiinciozitate, precum şi încrederea în sine.  

Acestea au fost cotate şi interpretate de către un psiholog clinician și psihoterapeut        cognitiv-

comportamental, acreditat de Colegiul Psihologilor din România.  

Subiectul a completat, la începutul fiecărei şedințe, Scala de evaluare a rezultatului - Outcome 

Rating Scale (ORS) şi, la sfârşit, Scala de evaluare a şedinței - Session Rating Scale (SRS).  
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Inventarul de Depresie Beck (Beck’s Depression Inventory – BDI), dezvoltat de Aaron Beck 

și colaboratorii (1961), este un instrument alcatuit din 21 de itemi, construit să măsoare 

severitatea simptomatologiei depresive  la adulți și adolescenți cu vârsta peste 13 ani. 

Itemii sunt constituiți sub formă de afirmații, fiecare item fiind evaluat în patru grade de 

severitate, de la 0 (absent) la 3 (foarte sever), fiecărui grad corespunzându-i o întrebare iar 

subiectul este invitat să aleagă acea întrebare a cărui răspuns i se potriveşte cel mai bine. Aceasta 

înseamnă că inventarul Beck conține un total de 84 întrebări.13 

Inventarul STAI este un instrument dezvoltat de Charles Spielberger, pe baza celebrei sale 

teorii şi abordări psihometrice, care diferențiază starea de anxietate a unei persoane de trăsătura 

de personalitate care o face a avea o propensiune generalizată către anxietate.   

STAI este alcătuit din 2 scale de autoevaluare, pentru măsurarea celor două concepte distincte 

privind anxietatea: starea de anxietate (scala A-stare) şi anxietatea ca trăsătură (scala A-

trăsătură). 

Scala (A- trăsătură) constă din 20 de descrieri, pe baza cărora oamenii exprimă modul în care 

se simt în general. Scala (A-stare) constă de asemenea din 20 de descrieri, dar instrucțiunile cer 

subiecților să indice modul în care aceştia se simt la un moment dat.14 

NEO-FFI - este forma scurtă a Inventarului de Personalitate NEO PI-R, măsurând aceleași 

cinci dimensiuni majore sau domenii ale personalității (Nevrotism, Extraversie, Deschidere 

către experiențe, Agreabilitate și Conștiinciozitate), fără însă a măsura și fațetele acestor factori. 

Pentru fiecare domeniu, NEO-FFI conține 12 itemi care conferă instrumentului concizie și 

precizie în măsurarea personalității adolescentului și adultului. Chestionarul are 60 de itemi, 

măsurați pe o scală în 5 trepte.15 

Inventarul multi-axial Millon (MCMI-III) – este un instrument psihometric menit să ofere 

informații referitoare la psihopatologie, inclusiv tulburări din DSM-V.16 MCMI-III este ideal 

pentru uzul persoanelor care sunt evaluate pentru dificultăți emoționale, comportamentale și 

interpersonale. Chestionarul este format din 175 de itemi, fiind mult mai scurt decât alte 

instrumente comparabile. Se deosebește de alte inventare în special prin concizia sa, 

                                                           
13 http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/evaluare-psihologica/inventarul-de-depresie-beck-bdi-ii/ - vizitat la data de 
04.01.2019 
14 Racu I., Modalități de studiere a anxietății - https://ibn.idsi.md/  – vizitat la data de 04.01.2019 
15 https://www.testcentral.ro/media/neoffi-scurta-prezentare-pdf-C3D5QXBZ.pdf - vizitat la data de 04.01.2019 
16 DSM – Manual de Diagnostic si Statistică a Tulburarilor Mentale al Asociației Americane de Psihiatrie 

http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/evaluare-psihologica/inventarul-de-depresie-beck-bdi-ii/
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Modalitati%20de%20studiere%20a%20anxietatii.pdf
https://www.testcentral.ro/media/neoffi-scurta-prezentare-pdf-C3D5QXBZ.pdf
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fundamentarea teoretică, formatul multiaxial, construcția tripartită, schema de validare și 

profunzimea interpretativă.17 

Scala stimei de sine (Rosenberg Self-Esteem Scale - RSR) a fost elaborată în 1965 de 

sociologul american Morris Rosenberg. RSES are o bună consistenţă internă, coeficientul alfa 

Cronbach fiind de 0,89, iar fidelitatea test–retest este cuprinsă între 0,85 şi 0,88. Scala are 10 

itemi. Scorul poate varia între 10 si 40. La cotarea rezultatelor se vor lua ca etalon valorile 

cuprinse între: 

10 – 16 puncte – stimă de sine scăzută 

17 – 33 puncte – stimă de sine medie 

34 – 40 puncte – stimă de sine înaltă18 

Scala de evaluare a rezultatului - Outcome Rating Scale (ORS) - ORS a fost dezvoltat ca o 

alternativă succintă la Chestionarul de rezultate Outcome Questionnaire 45.2. Itemii specifici 

din ORS au fost adaptați din domeniile funcționării clientului, evaluate de OQ-45.2, respectiv 

cel individual (Starea personală de bine), interpersonal (Familie, Relații apropiate), social 

(Muncă, Şcoală, Prieteni) şi global (Starea generală de bine).  Modificările în aceste patru 

domenii sunt considerate a fi indicatori valoroși pentru succesul tratamentului. 

Scala de evaluare a şedinței - Session Rating Scale (SRS) – SRS este o scală simplă, cu patru 

elemente, concepută pentru a evalua dimensiunile cheie ale relațiilor terapeutice eficiente. SRS 

este administrată, completată și discutată la sfârșitul fiecărei sesiuni, pentru a obține feedback 

din partea clientului, astfel încât problemele alianței terapeutice să poată fi identificate și 

abordate. 

După fiecare întâlnire art-terapeutul a completat Protocolul de şedinţă, iar la sfârşitul 

intervenţiei clienta a răspuns la următoarele întrebări:   

(1) Crezi că a fost util să participi la această experiență?  

(2) Ai recomanda acest proces altcuiva cu o problemă de sănătate?  

(3) Care a fost cel mai important lucru care ți s-a întâmplat, ca urmare a participării la şedinţele  

de art-terapie? 

                                                           
17 https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/mcmi-iii/ - vizitat la 
data de 28.05.2019 
18 https://sociogrii.files.wordpress.com/2014/01/sc-st-de-sine-rosenberg.doc - vizitat la data de 04.01.2019 

 

https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/mcmi-iii/
https://sociogrii.files.wordpress.com/2014/01/sc-st-de-sine-rosenberg.doc%20-%20vizitat%20la%20data%20de%2004.01.2019
https://sociogrii.files.wordpress.com/2014/01/sc-st-de-sine-rosenberg.doc%20-%20vizitat%20la%20data%20de%2004.01.2019
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2.4 Design-ul studiului 

Cercetarea este structurată ca studiu de caz individual, idiografic, unitatea de analiză fiind 

individul. Sursele pentru colectarea datelor au fost: literatura de specialitate, interviul, 

chestionare și scale, observația directă.  

 

2.5 Consimțământul informat 

Înainte de intervenție, subiectul a citit și semnat consimțământul informat și acordul de 

publicare/folosire a lucrărilor create în timpul ședințelor de art-terapie. 

Consimțământul informat (ANEXA 1) a fost semnat la data de 14/Ian/2019. Formularul de 

consimțământ conține o introducere, o scurtă trecere în revistă a procesului terapiei, drepturile 

și obligațiile subiectului, beneficiile și riscurile participării, confidențialitatea, precum și 

acordul publicării fotografiilor și lucrărilor executate pe durata intervenției art-terapeutice. 

 

2.6 Structura intervenției art-terapeutice 

Intervenția art-terapeutică s-a axat pe arte vizuale, fiind folosite și unele tehnici psihodramatice 

(inversiunea de rol, solilocviul) și a fost structurată în 10 întâlniri. 

Prima întâlnire a fost dedicată interviului de culegere a informațiilor, în urma căruia a fost făcută 

conceptualizarea cazului, s-au stabilit obiectivele urmărite (finale și pentru fiecare ședință), 

identificând tipurile de activități care ar răspunde cel mai bine nevoilor clientei și ar servi 

atingerii obiectivelor propuse. În cadrul acestei întâlniri clienta a citit și semnat Consimțământul 

informat. Un obiectiv urmărit pentru prima întâlnire a fost familiarizarea clientei cu spațiul de 

lucru și cu art-terapeutul.  

Au urmat opt ședințe de lucru, în cadrul cărora am propus exerciții de relaxare bazate pe 

destindere musculară și meditația experiențială cu suport imagistic.  

Exercițiile de relaxare bazate pe destindere musculară au o componentă sugestivă, starea de 

relaxare fiind obţinută prin sugerarea destinderii musculare începând de la picioare, continuând 

cu braţele, trunchiul şi capul; eliminarea disconfortului, a tensiunii se face prin imaginarea 

membrelor ca nişte tuburi elastice prin care acestea se scurg şi ies din corp.  
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În cadrul meditației experiențiale cu suport imagistic am folosit Tehnica ecranului mental, pe 

care subiectul a vizualizat o serie de conţinuturi personale şi cu ajutorul căruia a putut lucra 

asupra lor. 

În fiecare din exerciții am introdus fraze benefice, de tipul: „programul sănătății perfecte 

funcționează în fiecare celulă, țesut și organ al corpului meu”, „gândurile și imaginile pozitive 

îmi aduc foloasele și avantajele pe care mi le doresc”.19 

O ședință a fost dedicată mandalei, datorită semnificațiilor puternice pe care le are, dar și a stării 

de bine pe care o induce crearea si colorarea unei mandale. 

Mandala este un desen compus din forme geometrice și culori diferite, fiecărui element     

fiindu-i atribuită o valoare simbolică. Totalitatea acestor elemente spune o poveste, vibrează la 

o anumită frecvență, iar  construirea unui desen mandalic reprezintă transpunerea               

grafico-simbolică a realității, a minții subconștiente sau a personalității. Mandalele fac să răsune 

în noi gânduri, sentimente și emoții, iar acestea poartă informațiile până în conștiința noastră, 

unde le putem privi și unde ne putem elibera de ele. Energia mandalelor pătrunde adânc în 

structurile noastre, pe care le armonizează, putând dizolva blocaje, temeri și frici. 

Carl Jung sugera că mandala reprezintă o realitate psihică autonomă, sau "un fel de nucleu al 

unei structuri intime și al unei semnificații fundamentale despre care nu avem o cunoaștere 

directă". Tot Jung scria "Mandala este o imagine arhitepală a cărei prezență este atestată de-a 

lungul mileniilor. Ea semnifica plenitudinea Sinelui. Această imagine circulară reprezintă 

deplinătatea psihicului uman adică, în termeni mistici, divinitatea încarnată în om." 

Configurația mandalei este atractivă vizual, absorbind mintea într-un astfel de mod încât 

gândurile cotidiene iritante, mărunte, stresante dispar, înlesnind orientarea către esența divină a 

omului, spre o înaltă conștientizare a sinelui. Mintea își recâștigă astfel creativitatea, libertatea 

și se îndreaptă spre o meditație având darul de a facilita cunoașterea interioară.20 

Body Mapping (cartografierea corporală) a fost tehnica folosită într-o altă ședință. Este un 

proces de conturare a corpului la dimesiune reală, reprezentând identitatea individului în 

contextul său social. Se aplică apoi, în interiorul conturului, culori, imagini, simboluri și 

cuvinte, care să reprezinte experiențele trăite prin intermediul corpului. Cartografierea 

corporală este un instrument terapeutic creativ care reunește experiența corporală și expresia 

artistică vizuală.  

                                                           
19 Frazele benefice au fost preluate din Metoda Silva, un program educativ internaţional privind dezvoltarea minţii 

şi controlul stresului. 
20 https://www.diane.ro/2018/06/mandala-simbol-si-semnificatie.html – vizitat la data de 04.03.2019 

https://www.diane.ro/2018/06/mandala-simbol-si-semnificatie.html
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Body Mapping a evoluat din programul Memory Box Project (2002), creat de psihologul 

clinician Jonathan Morgan de la Universitatea din Cape Town, pentru a ajuta femeile africane 

cu HIV / SIDA. Proiectul Morgan a fost transformat de către artista sud-africană Jane Solomon 

într-o terapie artistică, prin care femeile cu HIV / SIDA utilizează imagini și cuvinte pentru      

a-și povesti călătoriile în viață.  

Au existat mai multe motive pentru utilizarea cartografiei corporale ca parte a proiectului de 

cercetare. Mai întâi, cartografia corporală este considerată o metodă adecvată pentru a avea 

acces la percepțiile oamenilor despre corpurile lor. Acest proces este folosit cu succes in 

explorarea experiențelor de viață, imaginea corporală, diferite provocări sau dificultăți, boli 

etc. Scopul principal al acestei metode creative este oferirea unei modalități de exprimare 

nonverbală, prin care clientul își descoperă propriul corp ca o sursă de putere și vindecare. În 

al doilea rând, cartografia corporală este o metodă holistică care implică mintea, a corpul și 

contextul social. 

Autoportretul ca intervenție terapeutică îmbogățește înțelegerea modului în care clientul a reușit 

să-și descopere și să-și transforme experiențele de viață. În art-terapie autoportretele pot 

informa art-terapeutul cu privire la viziunea clientului asupra lui și a mediului său intern. 

Autoportretul poate servi și ca instrument în discutarea imaginii și conceptului de sine. Karen 

Machover susține că atunci când desenăm nu reproducem o caracteristică particulară (o imagine 

corporală sau o expresie facială), ci un compozit ce derivă din multe conjuncturi, impresii și 

amintiri. Pictorul Gregory Gillespie consideră autoportretul un vehicul pentru a experimenta 

contemplarea internă. Crearea unei imagini a sinelui poate fi un mijloc de retragere dintr-o 

experiență și de a reflecta asupra procesului. Autoportretul este mai mult decât o redare a feței. 

Poate fi un confesional și un mijloc de auto-reflecție. Este un instrument excelent pentru 

conștientizarea propriei persoane și poate contribui la călătoria vindecării. 

Modelajul în lut a fost o altă tehnică propusă de art-terapeut. Lutul îi canalizează clientului 

tensiunile în exterior, datorită faptului că poate utiliza volume, poate reprezenta în spațiu. 

Modelarea materialului, transformarea lui pot pune în evidență anumite tensiuni interioare și 

asigură totodată descărcarea acestora prin fenomenul de catharsis. 

Colajul este o foarte bună activitate terapeutică, potrivită perioadei de început a procesului 

terapeutic, dar nu numai. Este poate cea mai puțin înspăimântătoare activitate pentru clienții 

care nu au mai făcut artă de foarte mulți ani (unii din copilărie), pentru cei ce consideră că "nu 

sunt buni" pentru artă sau pentru cei pe care foaia albă îi inhibă. Astfel pozele, imaginile deja 

existente, îi vor ajuta să redea lucrurile cu un efort mic. Colajul oferă oportunitatea de a explora 

teme ca vârsta, valorile și conștiința socială. Folosirea în colaj a tehnicii de tăiere și lipire 
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furnizează o metaforă concretă a posibilității de dărâmare (stricare) și reconstrucție. Colajul 

poate fi folosit pentru a explora experiențe și teme din trecut, dar și vise și dorințe pentru viitor. 

Senzația de manipulare fizică a lumii este foarte puternică în colaj, persoana taie și alege, lipește 

și schimbă, uneori rupe și reîncepe activitatea.  

Ultima întâlnire a fost programată pentru a rezuma ceea ce s-a întâmplat pe parcursul 

procesului, pentru a revedea și a analiza lucrările și a răspunde la trei întrebări propuse de         

art-terapeut, în vederea evaluării beneficiilor: 

(1) Crezi că a fost util să participi la această experiență?  

(2) Ai recomanda acest proces altcuiva cu o problemă de sănătate?  

(3) Care a fost cel mai important lucru care ți s-a întâmplat, ca urmare a participării la şedinţele  

de art-terapie? 

 

Fiecare ședință a respectat următoarea structură: 

- aducere la zi: clienta a povestit cele mai importante evenimente din săptămâna premergătoare 

ședinței de art-terapie, dacă și cum s-a ocupat de tema pentru acasă și a completat Scala de 

evaluare a rezultatului. Pentru că nu își alocă timp ei însăși, punându-i mereu pe cei din jur pe 

primul plan, tema pe care a avut-o pe toata durata intervenției a fost să-și facă zilnic un cadou, 

alegând o activitate dragă sufletului ei. De altfel, în timpul interviului a recunoscut „îmi lipsește 

timpul cu muzica, cu cărțile mele, cu mine insămi”. 

- exercițiul de relaxare – de la o ședință la alta, relaxarea a îmbrăcat o altă formă. Am rugat-o, 

de exemplu, să se proiecteze mental într-un loc în care se simte bine, liniștită, un loc care o 

încarcă cu energie, denumit locul ideal de relaxare. Am folosit fraze benefice. Pentru ședința 

de body mapping am ghidat-o în rememorarea celor mai importante momente din viață, 

respectiv amintiri din copilărie (începutul și sfârșitul anului școlar, casa bunicilor, Crăciunul în 

familie), anii de liceu, anii de facultate, ziua nunții, sarcina și nașterea.  

- activitatea principală 

- sharing: împărtășirea experienței, a trăirilor, completarea Scalei de evaluare a ședinței (SRS) 

și programarea următoarei întâlniri. 
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Protocoalele ședințelor se bazează pe lista Blackburn and Price (2007), citați de Mark Pearson 

si Helen Wilson21, cele douăsprezece subpuncte ale Protocolului oferind răspunsuri pentru 

domeniile propuse de aceștia, care vizează atât trăirile clientului, cât și felul în care se raportează 

art-terapeutul la proces: 

• vizual - ce văd în mișcarea și expresia corporală a unui client? 

• auditiv - Ce lucruri se spun pe parcursul ședinței și cum se spun? 

• emoțional - Ce observ pe un nivel emoțional? 

• energetic - Care este calitatea energetică a experienței? 

• somatic - Ce simt în corpul meu? 

 

CAPITOLUL 3 - INTERVENȚIA ART-TERAPEUTICĂ 

3.1 Conceptualizarea cazului 
 

Client: _________M.C._______________                Vârsta: ___48____ Sexul:___F____ 

Ocupația:_____IT recruiter___________              Data:_____14/Jan/2019_________ 

 

Prezentarea cazului: MC are 48 de ani, este căsătorită și are doi copii. În toamna lui 2013 află 

de adulterul soțului și trece printr-o perioadă extrem de grea. Se decide să ierte și să meargă 

mai departe în căsnicie. La scurt timp este diagnosticată cu cancer la sân, sânul drept îi este 

extirpat și reconstruit, dar se cangrenează după operația de reconstrucție; a fost necesară o a 

doua operație de reconstrucție; clienta prezintă multiple cicatrici chirurgicale (abdomen, fese, 

spate), pentru a doua reconstrucție fiind nevoie de mai multe grefe de piele. În 2015 îi este 

diagnosticat cancerul tiroidian, se impune extirparea tiroidei în primăvara lui 2016.  Operația a 

fost extrem de traumatizantă, întrucat MC a fost înțepată în gât de foarte multe ori până a reușit 

anestezia. În timpul operației i-au fost afectate corzile vocale, vocea schimbându-și tonalitatea. 

Nu mai poate cânta și asta o întristează foarte tare. După ședintele cu citostatice s-a îngrășat. 

Nu îi place corpul ei, se raportează mereu la momente din trecut în care se considera atrăgătoare. 

A traversat o perioadă financiară foarte dificilă în anii de tratament al bolii, fiind singura sursă 

                                                           
21 Pearson, M., Wilson, H. (2009). Using Expressive Arts to Work With the Mind, Body and Emotions - Theory 

and Practice, Jessica Kingsley Publishers, p. 93 
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de venit în casă. De un an situația financiară este bună, soțul ei găsindu-și un loc de muncă. În 

prezent lucrează de acasă pentru o companie de recrutare de personal în domeniul IT. Neavând 

un program fix de lucru, sunt multe zile în care depășește cu mult 8 ore în fața laptopului. Iese 

foarte rar din casă. 

Relația cu părinții: nu a primit încurajări din partea lor. A vrut să dea examen la Conservator, 

dar i-au spus că nu are șanse să ia examenul de admitere. Din cauză că auzea des de la tatăl său 

că ea nu poate face diverse lucruri (ex: să toace zarzavaturi – este chiar exemplul dat de clientă), 

nu a dat examen la Școala de șoferi, convinsă fiind că nu poate conduce și că nu ar fi luat 

examenul. Nu are o relație foarte bună cu părinții, incompatibilitățile dintre ei s-au accentuat 

odată cu trecerea timpului și căsnicia nu merge bine, iar ea simte din discuțiile cu mama că 

aceasta o consideră vinovată de căsnicia ei eșuată. Nu a deschis niciodată o discuție clară pe 

acest subiect cu mama și nu știe exact cum se raportează mama la ea din acest punct de vedere. 

Crede că mama ar fi vrut ca ea să rămână acasă, la Călărași și să-i acorde mai mult timp și 

atenție. Se gândește că poate căsătoria părinților a continuat pentru că o aveau pe ea și acum 

mama simte că persoana pentru care și-a sacrificat ani din viață își vede de treburile ei, se simte 

neglijată și consideră că nu a meritat sacrificiul. O suspectează pe mamă de depresie. 

Subiectul nu are experiență cu alte forme terapeutice. 

Conceptualizarea a fost făcută pe baza informațiilor culese prin interviu. 

 

1) Definirea problemei clientului 

a. Simptome: 

- stări de oboseală, uneori tulburări de somn 

- procese de culpabilizare (înainte de a fi bolnavă a fost casnică timp de doi ani, fiind 

24/24 la dispoziția membrilor familiei. După depășirea bolii și-a schimbat stilul de 

viață, încercând să facă mai mult pentru ea. Momentele în care iese cu prietenele sau 

merge singură la cumpărături îi dau adesea un sentiment de vină, că nu se ocupă 

suficient de membrii familiei, îi e teamă că aceștia se vor simți neglijați),  

- ocazional are stări de tristețe, care vin însoțite de gânduri pesimiste.  

- Se simte adesea incapabilă să gestioneze relațiile tensionate dintre copii și soțul ei, 

care nu este calm și tolerant ca ea, ci coleric și răbufnește foarte ușor din orice.  

- Tendința de auto-actualizare perturbată 

- Are câteodată stări de nervozitate și agitație.  
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- E nesigură pe relația cu soțul ei, nu are certitudinea că nu va mai fi înșelată niciodată.  

- Se gândește adesea că nu mai este atrăgătoare din punct de vedere fizic, și-a pierdut 

încrederea în sine (distrugerea imaginii corporale). Stima de sine este, însă, 

situaționala, ea fiind foarte scăzută în viața personală, dar foarte ridicată în plan 

profesional, datorită reușitelor din acest domeniu.  

 

b. Mecanisme: 

- Pentru a evita conflictele dintre soțul ei și copii (în special cel mic) preferă să se 

ocupe ea de teme și de toate celelalte solicitări ale copiilor, dar, la un moment dat, 

cerințele serviciului, activitățile casnice și temele copiilor o suprasolicită și îi dau un 

sentiment de incapacitate de a le gestiona pe toate, ducând la stări de nervozitate, 

oboseală și frustrare. Vrea să fie omul perfect pentru ceilalți, punând mereu pe locul 

doi nevoile ei. 

- Faptul că lucrează de acasă și timpul dedicat serviciului este, practic, petrecut și cu 

membrii familiei, îi mai atenuează sentimentul de vinovăție că nu face suficient 

pentru ei. Are, însă, adesea stări de frustrare, constatând ca nu reușește să își termine 

sarcinile de serviciu, întrerupându-se pentru diverse solicitări ale celor din casă: să 

pregătească ceva de mâncare, să calce o cămașă, etc. 

 

c. Surse – numeroasele intervenții chirurgicale, adulterul soțului, frica de recidiva bolii, 

lipsa considerațiilor pozitive din partea părinților (în copilarie auzea des “tu nu poți face 

X sau Y lucru”) și din partea soțului (în perioada de dinainte de diagnosticarea bolii), 

stările de nervozitate ale soțului, depresia mamei.  

 

2) Obiective 

a. - Finale: creșterea încrederii în sine (scor mai mare pe scala încrederii în sine față de 

momentul anterior intervenției) / acceptarea corpului cu toate cicatricile lui / eliminarea 

sentimentului de vinovăție că lipsește de acasă pentru plăceri personale / să învețe să 

spună nu atunci când apar prea multe solicitări, de care se pot ocupa și ceilalți membri 

ai familiei / stimularea asertivității și dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme. 

- Intermediare (de ședință): crearea unui cadru securizant, care să faciliteze conectarea 

clientului la propriile trăiri și emoții / Încurajarea exprimării prin arte vizuale / 

Experimentarea stării de bine în timpul activităților / să aloce timp suficient atât 

realizării lucrării cât și momentului de sharing din finalul ședinței, să nu se mai 
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gândească că, în loc să picteze sau să deseneze, ar fi putut face ceva cu sau pentru familie 

(în timpul primei ședințe, cea de introducere, de familiarizare cu spațiul de lucru, a fost 

agitată și a recunoscut că abia aștepta să treacă timpul, să se întoarcă acasă) / 

Verbalizarea gândurilor și a emoțiilor ulterior aducerii lor în conștient cu ajutorul 

mijloacelor simbolice.  

 

b. Relația simptome/mecanisme/surse – obiective finale/intermediare 

Învățând să spună nu la unele solicitări, învățând să delege o parte din sarcini, nu îi vor 

mai fi alimentate stările de nervozitate. Primul lucru pe care l-a spus la prima întâlnire 

a fost ceva previzibil, ceva ce spun toți adulții care vin în contact cu artele vizuale: “Eu 

nu știu să pictez”. Sper ca satisfacția pe care o va resimți în urma realizării lucrărilor să 

îi demonstreze că poate și să fie un punct de plecare către alte domenii pe care i se pare 

că nu le stăpânește, în care i se pare că nu este capabilă să facă lucruri. De asemenea 

sper ca artele vizuale să-i devină un prieten de drum după terminarea intervenției          

art-terapeutice și să apeleze la pictură, colaj sau modelaj în momentele în care se simte 

copleșită, artele vizuale să poata fi un refugiu, un declanșator al stării de bine. 

c. Relația obiective finale – obiective intermediare: Starea de bine este însoțită și de un 

sentiment de mândrie, satisfacție resimțit în urma realizării lucrărilor. Acesta contribuie 

la creșterea sau consolidarea încrederii în sine, unul dintre scopurile finale. Alocarea de 

timp suficient lucrării din fiecare ședință, realizarea acesteia fără grabă, fără a încerca 

să termine mai repede pentru a fugi spre casă, va duce treptat la starea de relaxare, la 

conștientizarea că este un timp al ei cu ea însăși, va profita la maxim de el și va dispărea 

sentimentul de vinovăție, senzația că pentru starea ei de bine își neglijează familia, 

îndatoririle. 

 

3) Strategie  

a. Relația simptome/mecanisme/surse – tehnici propuse/utilizate: întrucât clienta nu 

acordă atenție lucrurilor care îi fac plăcere, se pune mereu pe planul secund, tema pe 

care o va avea pe durata întregii intervenții va fi să aloce zilnic timp unei activități pentru 

sufletul ei, o activitate pe care să o facă singură. Să-și facă zilnic un cadou de suflet, o 

mică bucurie. 

 

b. Relația resurse – tehnici propuse/utilizate:  
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- pentru a fi evidențiate calitățile, punctele forte, se va folosi inversiunea de rol din 

psihodramă și i se va cere clientei să se gândească la o persoană importantă din viața 

ei, să intre în pielea respectivei persoane și să își imagineze ce ar spune despre ea 

persoana respectivă, să se vadă practic prin ochii acelei persoane.  

- O altă tehnică ce va fi folosită pentru activarea/conștientizarea resurselor va fi cea a 

autoportretului. Clienta va petrece 30 de minute în fața oglinzii, privindu-se 

continuu în aceste 30 de minute, după care își va face autoportretul. În primele 5-10 

minute toți cei care au făcut acest exercițiu și-au descoperit micile “defecte” fizice 

– nasul strâmb, riduri etc. A urmat etapa mai profundă, în care au pătruns dincolo 

de partea fizică, au avut diverse flash-uri din trecut. În toate cazurile analizate până 

acum, autoportretul a surprins trăsături de caracter și mai puțin trăsături fizice. 

- Într-una din întâlniri, ca exercițiu de încălzire/de punere în formă se va folosi 

activitatea “Ce-ar fi dac’-ar fi…?” Clienta va răspunde la următoarele întrebări ale 

art-terapeutului: “ce-ai fi dacă ai fi o floare? / Ce-ai fi dacă ai fi o carte? / Ce-ai fi 

dacă ai fi un film? / Ce-ai fi dacă ai fi un copac?” etc Se va face un scurt moment de 

sharing, în care clienta va încerca să explice alegerile făcute, evidențiind punctele 

comune pe care le are cu plantele/obiectele alese în răspunsurile ei. Iși va descoperi 

cu siguranță resurse/calități pe care nu le-a conștientizat până acum. 

- I se va cere clientei să aleagă trei trăsături pozitive ale sale, pe care să le reprezinte 

într-un desen. Dacă nu reușește să dea formă și culoare unor concepte, i se poate 

sugera să redea pe hârtie situații în care respectivele trăsături au ieșit în evidență,    

s-au manifestat. Sunt convinsă că reprezentarea trăsăturilor va avea un impact 

puternic și un rezultat pozitiv asupra stării de bine a clientei, dar și o contribuție 

semnificativă la creșterea stimei de sine. 

 

c. Relația obiective finale/intermediare – tehnici propuse/utilizate 

Pentru eliminarea sentimentului de vinovăție că lipsește de acasă pentru plăceri 

personale, pentru a învăța să spună nu atunci când apar prea multe solicitări, de care se 

pot ocupa și ceilalți membri ai familiei, consider că ar fi importantă conștientizarea 

necesității delegării anumitor sarcini. În acest sens, voi apela la tehnica colajului. I se 

vor pune clientei la dispoziție imagini reprezentând activități casnice, modalități de 

petrecere a timpului liber. I se va cere să facă un colaj în care să surprindă o zi obișnuită 

din viața ei. Pe o a doua planșă i se va cere să reprezinte o zi ideală. La final i se va cere 

să elimine anumite imagini din planșa cu ziua obișnuită, astfel încât să se apropie cât 
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mai mult de configurația unei zile ideale. Astfel, va vedea care sunt activitățile pe care 

le-ar putea delega familiei. 

 

4) Desfășurarea procesului terapeutic 

a. Reușite, dificultăți întâmpinate, eșecuri – măsuri întreprinse. 

Utilizarea mijloacelor artistice ca mijloc de terapie oferă pacienților o modalitate de a 

comunica experiențele, sentimentele și nevoile, greu de exprimat verbal. Sunt convinsă 

că exercițiile propuse vor avea un impact puternic și, prin intermediul lor, clienta va 

scoate la iveală conținuturi pe care nu le-a povestit în interviul din prima ședință. 

În timpul lucrului, se va acorda o atenție suplimentară fenomenelor paralele, cum ar fi: 

solilocviul (în această verbalizare solitară, clientul va exprima liber ceea ce-i trece prin 

minte), stări emoționale exagerate, disconfort fizic și/ sau emoțional. 

b. Corespondența dintre cursul anticipat al intervenției și desfășurarea efectivă a acesteia 

– mă aștept să apară deviații de la planul de intervenție prestabilit, acestea putând fi 

cauzate de evenimente petrecute în intervalul dintre două ședințe sau de anumite nevoi 

ale clientei. Adeseori emoțiile reprimate, declanșate de procesul de creație, pot provoca 

o schimbare în focusul sesiunii. 

c.  Modificarea strategiei terapeutice în urma unor evenimente/incidente petrecute în 

terapie 

Pentru descărcarea emoțiilor acumulate în eventuale evenimente/incidente petrecute pe 

durata intervenției terapeutice voi renunța la tema prestabilită pentru o ședință și voi 

lăsa clienta să aleagă singură tema care să răspundă cel mai bine nevoilor ei dintr-un 

anumit moment. Ar putea ieși la suprafață anumite frici, temeri care au apărut și pe baza 

cărora se poate regândi planul de lucru și se pot formula, la nevoie, noi obiective pe care 

să se lucreze.  

 

5) Rezultatele intervenției 

a. Modalități de obiectivare/evaluare a rezultatelor 

- Clienta va completa la începutul fiecărei ședințe Scala de evaluare a rezultatului 

(ORS) și la sfarsit, Scala de evaluare a ședinței (SRS) / la începutul și sfârșitul 

intervenției i se vor administra (de către un psihoterapeut clinician) Inventarul de 

depresie BECK, scala Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale), NEO-FFI, 

Inventarul multi-axial Millon (MCMI-III), Inventarul STAI și teste proiective: 

desenul familiei, testul arborelui. 
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b. Raportare la obiective: este de dorit ca la finalul intervenției punctajul pe scala 

Rosenberg să fie mai mare decât cel înregistrat inițial, iar cel de pe Inventarul Beck, 

mai mic. 

c. Evaluarea perspectivelor și argumentarea acestora 

Realizarea de lucrări artistice, reflectarea asupra procesului și a rezultatelor poate spori 

gradul de conștientizare a pacientului cu privire la sine și la ceilalți și poate induce o 

mai bună adaptare la simptome, stres și traume. În artă cel care a creat se poate uita la 

propria exprimare prin forme, figuri, linii și culori pentru a recunoaște diferite emoții și 

gânduri și pentru a identifica pe hârtie modificări cognitive sau emoționale. Actul 

creativ este terapeutic și vindecător și dă posibilitatea ca sentimentele ascunse, 

negative să poată fi exprimate, exteriorizate, prelucrate, transformate în cadrul 

procesului creativ. 

d. Măsuri propuse în vederea consolidării/ameliorării rezultatelor 

Ședințe suplimentare, la solicitarea clientei ; introducerea unor elemente din 

psihodramă : jocul de rol, inversiune de rol, solilocviul. 

 

 

3.2 Raport sumar de evaluare psihologică (stare și personalitate) pre-intervenție 
 

Problema curentă:  

Simptome sporadice și tranzitorii specifice Episodului Depresiv Major (ușor):  

 Tristețe; 

 Anhedonie; 

 Retragere socială; 

 Iritabilitate; 

Observații: capacitatea de gestionare a conflictelor și de gestionare a emoțiilor este adecvată, 

nefiind implicate strategii disfuncționale. 

 

Instrumente utilizate în evaluare: 

BECK (BDI-II) – scor: 11 (ușor-nesemnificativ); 

Rosenberg – scor 30 (stimă de sine medie);  

 

NEO-FFI (eșantion feminin): 

 Nevrotism – 92 (ridicat). 
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 Extraversie – 81 (ridicat).  

 Deschidere către experiențe – 94 (ridicat). 

 Agreabilitate – 93 (ridicat). 

 Conștiinciozitate – 79 (normal). 

 

MCMI-III: fără scoruri semnificative.  

 

 

Diagnostic prezumptiv multi-axial: 

AXA I (Problema curentă de suprafață): n/a 

AXA II (Probleme structurale): n/a. 

AXA III (Probleme medicale): cancer (trecut). 

AXA IV (Probleme socio-profesionale): n/a. 

AXA V (Indice global de funcționare): plaja 80-90. 

Simptomele minore de depresie sunt prezente, dar au cel mai probabil un caracter tranzitoriu și 

reprezintă reacții naturale la factori de stres psihosociali. Nu se înregistrează scăderi în 

funcționalitate. 

 

3.3 Protocoalele ședințelor de lucru 

Pentru facilitarea urmăririi procesului, au fost inserate fotografii ale lucrărilor clientei, la 

dimensiuni reduse, la finalul fiecărui protocol. Formatul mare al acestora se regăsește în 

Anexe. 
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ȘEDINȚA 1 

Data:   18 Ian 2019                                                                                     Durata: 1h30 

După o scurtă aducere la zi a săptămânii trecute, i-am propus activitatea „Ce-ai fi dacă ai fi....?” 

Iată întrebările art-terapeutului și răspunsurile clientei: 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi o floare? / Clienta: bujor („dacă aș înflori, așa aș înflori. 

Dacă aș ajunge la adevărata mea valoare, dacă aș fi cum vreau eu, nu cum vor alții să 

fiu”) Art-terapeut: Cât la sută îți lipsește pentru a înflori ca un bujor? / Clienta: 60%. 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un copac? / Clienta: Mesteacăn 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi o carte? / Clienta: „Jurnalul unei ființe greu de mulțumit” 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un film? / Clienta: Mamma mia 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un personaj? / Clienta: Scarlett O’Hara 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un obiect de mobilier? / Clienta: un scaun (ca să fiu 

sprijinul celorlalți) 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un anotimp? / Clienta: primăvara 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un oraș? / Clienta: Roma 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii? / Clienta: Curcubeu 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un cântec? / Clienta: The Winner Takes It All 

 Art-terapeut: Ce-ai fi dacă ai fi un animal? / Clienta: câine (pentru că este credincios) 

 

A urmat un exercițiu de relaxare, în care clienta a vizualizat locul ei ideal de relaxare. Am  

rugat-o să fie atentă la sunete, la mirosul locului, să atingă lucrurile din jur. Mi-a spus că a simțit 

mirosul ierbii, a auzit foșnet de frunze și ciripitul păsărilor.  

După terminarea exercițiului, am rugat-o să reprezinte pe planșă locul ei ideal de relaxare. 

 

Metodă / material / tehnică: Dintre toate materialele puse la dispoziție, respectiv creioane 

colorate cretă și oil, carioci, tempera, acrylic, guache, plastilină, pastă fimo cu uscare la aer, lut, 

clienta a ales guache și tempera pentru prima lucrare / format hârtie A4. 

Prima impresie: M.C. a venit destul de reținută la prima întâlnire, am simțit-o stresată pentru 

că nu știa ce urmează să se întâmple. Momentele de nesiguranță și disconfort au durat până în 

clipa în care a dat cu ochii de materialele pe care i le pregătisem. S-a bucurat ca un copil 

văzându-le. 

Ce temă am recunoscut mai întâi: lipsa de încredere în capacitatea de a crea ceva – "eu nu 

știu să pictez", a spus la interviul de culegere de informații și mi-a reamintit și la începutul 
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primei ședințe. Cred că temerea că nu ar avea cu ce să umple o coală a determinat-o să aleagă 

cel mai mic format pregatit pentru ședință, respectiv A4.  

Ce dinamică interioară am perceput la client: A fost foarte, foarte emoționată, deoarece nu 

mai pictase din copilărie. Nu știa ce să aleagă, atingea materialele cu reținere. După exercițiul 

de relaxare, pentru care mi-a dat un feedback foarte bun, s-a deschis, s-a simțit în largul ei. 

Propria mea percepție corporală: Am avut emoții, eram neliniștită la gândul că nu voi ști ce 

am de făcut, de întrebat și acest lucru s-a văzut din felul în care mi-am tot schimbat poziția pe 

scaun la începutul ședinței. M-am surprins frământându-mi mâinile. M-am liniștit după primul 

sfert de oră, când lucrurile au început să curgă normal și lin. A contat foarte mult faptul că mi-

a spus că exercițiul de relaxare "a fost extraordinar". A fost primul succes, care mi-a dat 

încredere și au dispărut senzațiile neplăcute din corp – agitația și transpirarea palmelor.  

Percepția corporală a clientului: părea indecisă când a luat pensula în mână. Avea o moliciune 

în mișcări, încercând să se hotărască ce să pună pe hârtie, iar apoi a devenit foarte hotărâtă în 

mișcări.  

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: Dacă la început am simțit-o agitată, într-o stare de disconfort, când a 

început să lucreze parcă nu se mai sătura să traseze, să contureze, să adauge forme pe hârtie. 

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: o poftă nebună de viață, de 

culoare, de natură, de frumos și o bucurie extraordinară de a pune culoare pe hârtie. 

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: Viață. După ce a găsit titlul a adăugat privind lucrarea: 

"Asta sunt eu! " 

Relația clientului cu materialele utilizate: Cantitatea de culoare a fost folosită cu parcimonie. 

Am avut impresia că-i e teamă să nu consume culorile, a folosit multă apă.  

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: majoritatea formelor au fost realizate prin 

mișcări circulare ale pensulei. Verdele și albastrul au predominat. La final, privind lucrarea,     

s-a decis să “arunce” câteva pete galbene pe cer, “pentru ca totul să fie mai solar”. 

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: boală, culoare, viață. "Boala m-a ajutat 

să deschid ochii și să trăiesc!" A spus des, cu entuziasm: "nu-mi vine să cred că eu fac asta!" A 

vorbit foarte mult în timp ce lucra. A povestit despre ea înainte și după boală, pe care o consideră 

ieșirea din viața pe care și-ar dori alții să o trăiască și întoarcerea la ea însăși, la viața ei 

adevărată. La sfârșit, după terminarea lucrării și găsirea titlului s-a întrebat cu glas tare: "Dar 

oare de ce n-am făcut niciun om? Poate sunt doar eu singură acolo (se referea la locul pictat), 

cu sufletul meu". 
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Scala de evaluare a rezultatului (ORS), lucrarea în format mare și Scala de evaluare a ședinței 

(SRS) se găsesc în ANEXA 2. 
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ȘEDINȚA 2 

Data:   05 Feb 2019                                                                           Durata: 1h30 

Am început ședința cu un exercițiu de relaxare bazat pe destinderea musculară. Acest tip de 

exerciţiu, propus de Iolanda Mitrofan, are o componentă sugestivă, starea de relaxare fiind 

obţinută prin sugerarea destinderii musculare, maniera de a sugera aceste senzaţii începând de 

la picioare, continuând cu braţele, trunchiul şi capul. 

I-am propus apoi clientei un exerciţiu din psihodramă, în care am folosit tehnica inversiunii de 

rol, care îi permite clientei să poată integra punctul său de vedere obişnuit cu punctul de vedere 

al altuia, ca o consecință a unei decentrări provizorii de sine. Am rugat-o să se gândească la o 

persoană importantă din viaţa ei și, devenind acestă persoană, să îmi vorbească despre M. A 

ales-o pe doamna Victoria Asanache, navigator de pacienți oncologici, persoana care a       

ajutat-o cel mai mult în perioada dificilă, în care a luptat cu boala. Intrând în rolul doamnei 

Asanache mi-a spus: M. e om de încredere, persoană veselă, tonică, tot timpul vrea să ajute; din 

păcate, uneori îi lipsește încrederea în sine și e delăsătoare cu ea. “M. și-a schimbat viaţa. Cei 

care fac schimbare după experienţa cancer, supravieţuiesc. Ceilalţi, nu. Dacă aș rezuma-o pe 

M. la un singur cuvânt, acela ar fi căldură”.  

Am rugat-o apoi pe M. să iasă din rol, să redevină ea și să aleagă trei calităţi ale ei, trei puncte 

forte pe care să le reprezinte. A ales veselia, prietenia și armonia. 

 

Metodă / material / tehnică: Clienta a ales tempera, culori metalizate și glitter 

Prima impresie: M. a venit agitată, i se inundase apartamentul din cauza unei țevi, dar era 

foarte nerăbdătoare să începem ședința. 

Ce temă am recunoscut mai întâi: mi-a povestit entuziasmată realizarea zilnică a temei pentru 

acasă pe care i-am dat-o, rugând-o să o facă pe toată durata intervenției art-terapeutice. Tema a 

fost alocarea a minim 15 minute pe zi unei activități pentru sufletul ei, care să nu aibă legătură 

cu soțul sau copiii, ci doar cu ea și nevoile ei. Mi-a dat câteva exemple de astfel de activități: a 

fost la cumpărături în Mall, la o lansare de carte, a făcut exerciții de respirație și relaxare. Pentru 

realizarea temei, nu s-a axat numai pe activități, ci, așa cum mi-a precizat, au fost momente în 

care nu a făcut nimic, doar a stat cu ea și cu gândurile/trăirile ei. 

Ce dinamică interioară am perceput la client: În exercițiul psihodramatic propus a vorbit 

foarte natural și credibil despre ea, din perspectiva persoanei în pielea căreia a intrat. Tehnica 

folosită a fost inversiunea de rol. Persoana pe care a ales-o a fost navigatorul de pacienți 

oncologici, care a însoțit-o din momentul primirii diagnosticului și până la vindecare. A vorbit 
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foarte mult despre ea, identificându-și multe calități. Și-a găsit ușor cuvintele. Odată ieșită din 

rol, a fost mirată să constate că nu mai vorbește despre ea cu aceeași ușurință. 

Propria mea percepție corporală: Am fost foarte relaxată 

Percepția corporală a clientului: În timpul inversiunii de rol a gesticulat mult mai mult față 

de cât gesticulează de obicei. 

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: Nu a mai fost sub presiunea timpului. A refăcut o lucrare, transmițând 

astfel mesajul că își acordă cât timp este necesar, astfel încât să o satisfacă rezultatul obținut. 

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: e mult mai ușor să-ți identifici 

calitățile atunci când ești altcineva. M. a spus că inversiunea de rol ar trebui făcută săptămânal. 

„Poate așa n-am mai uita că suntem minunați”. 

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: Titlurile lucrărilor au fost calitățile pe care s-a hotărât să 

le reprezinte, respectiv Veselie (Lucrarea 1), Prietenie (Lucrarea 2) și Armonie (Lucrarea 3).  

Relația clientului cu materialele utilizate: nu a mai folosit apă multă. De la a doua lucrare, 

observând diferența dintre culorile aplicate cu apă și cele fără apă, aproape că nu a mai folosit 

apa deloc.  

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: este foarte migăloasă. Revine asupra 

formelor, reîmprospătează culorile, dacă ele nu arată cum ar vrea dupa uscare. A folosit culori 

foarte vii și linii șerpuite. Foarte interesant mi s-a părut faptul că, după executarea pe vertical a  

lucrării 3 – Armonia – a rotit planșa și a spus că perspectiva orizontală i se pare mult mai bună. 

A spus privind lucrarea: „În imagine par a fi niște valuri, dar unele care nu mă agită, ci mă 

relaxează.” Am redat planșa atât pe verticală cât și pe orizontală in Anexa 2. 

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: „Ia uite ce de treabă am!” a repetat de 

cel puțin patru ori pe parcursul ședinței. Deși o spunea pe un ton jucăuș, repetarea m-a dus cu 

gândul la sentimentul de vinovăție despre care a vorbit în timpul interviului și am interpretat-o: 

„Ia uite cu ce mă ocup eu acum, în loc să fac treabă pe acasă”. 
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Lucrările realizate în cea de-a doua ședință, Scala de evaluare a rezultatului (ORS) și Scala de 

evaluare a ședinței (SRS) se găsesc în ANEXA 3. 
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ȘEDINȚA 3 

Data:   13 Feb 2019                                                                           Durata: 1h30 

Consemnele date de art-terapeut au fost: „Te rog să reprezinți pe planșă o zi normală din viața 

ta. Decupează imaginile și așează-le fără a le lipi.” După reprezentarea zilei normale, 

următoarele consemne au fost: „Acum te rog sa îți creezi o zi ideală. Poți transfera pe planșa 

ideală ce elemente vrei din ziua obișnuită.” 

Metodă / material / tehnică: Tehnica colajului. Unele materiale au fost furnizate de                  

art-terapeut, câteva au fost aduse de clientă 

Prima impresie: M. a venit obosită la ședință și cu o stare de tristețe. Mi-a spus că urmează 

perioada de analize anuale și până la primirea rezultatelor stă cu teamă. Am întrebat-o dacă 

simte nevoia să deseneze sau să picteze. A refuzat. A spus ca e foarte entuziasmată de ideea de 

colaj.  

Ce temă am recunoscut mai întâi: teama de recidiva bolii. În câteva momente părea absentă, 

concentrată probabil la gândurile ei.  

Ce dinamică interioară am perceput la client: Printre materialele pe care le-a adus clienta la 

ședință era un manual de geografie de clasa a IV-a. Fusese al băiatului ei și l-a adus să decupeze 

din el și apoi să-l arunce, pentru a nu-l mai vedea în casă. „Îmi amintește de perioada de 

chimioterapie. T. învăța de pe el la vremea respectivă”. 

Propria mea percepție corporală: am avut o stare de disconfort la începutul ședinței. A apărut 

momentul delicat în care i-am simțit teama în ceea ce privește riscul unei recidive și am fost 

foarte impresionată.  

Percepția corporală a clientului: și-a frământat mâinile când a vorbit de perioada de analize 

care urmează.  

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: s-a jucat cu imaginile, mi-a spus chiar că se simte ca la grădiniță când 

decupa și lipea. A fost activă și tonică față de momentul sosirii la ședință.  

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: crearea zilei ideale i-a dat o 

stare extraordinar de bună și i-a transmis, cred eu, siguranța și încrederea că va trăi o astfel de 

zi. Tonusul și entuziasmul de la sfârșitul ședinței au estompat frământările cu care venise. A 

cerut și de la mine confirmarea că ziua creată este ideala: „Nu-i așa că e o zi minunată?” 

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: O zi de vis 

Relația clientului cu materialele utilizate: deși a folosit multe imagini, a considerat colajul 

„cam aerisit”. A avut o mică dificultate la decupaj, deoarece din cauza medicamentelor pe care 
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le ia îi tremură puțin mâinile. Poate de aceea nu a decupat toate imaginile pe care și le-ar fi dorit 

și nu a umplut pagina cum ar fi vrut, simțind apoi nevoia să adauge elemente în spațiul liber. 

Eu cred că e dornică să trăiască, să experimenteze și și-ar fi dorit să „înghesuie” cât mai multe 

activități pe planșă. Lipiciul l-a întins conștiincios pe toată suprafața imaginii, asigurându-se că 

se vor lipi bine și colțutile. Chiar a insistat cu lipici la colțuri. 

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: A delimitat foarte clar activitățile, a trasat 

linii de diferite culori. Activitățile casnice care nu îi plac le-a încercuit cu mov. Uneori, în 

funcție de nuanță, movul o agită, de aceea l-a folosit la ceea ce nu-i place. A spus privind 

mulțimea de imagini plasată în jurul capului: „Multe chestii mai roiesc în capul meu.” 

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: A admirat de câteva ori planșa ideală 

și a repetat: „Ce zi frumoasă!” Imaginea cu cratițele și oalele nu a așezat-o la ziua ideală, 

spunând: „Astea sunt din ziua ideală a lui bărbatu-meu (a râs).” 

Am întrebat-o, la sfârșit, ce face cu imaginile pe care nu le-a luat cu ea pe planșa cu ziua ideală, 

cine face activitățile respective dacă ea le-a scos din sarcina ei și mi-a spus: „Nu știu. Le-aș da, 

dar niciunul de acasă nu se înghesuie la ele. Le place să le stau eu mereu la dispoziție, să-i 

bibilesc pe toți. Dar eu nu mai vreau să-i bibilesc pe toți! Vreau să mai fac și pentru mine”. 

 

       

 

Scala de evaluare a rezultatului (ORS), colajul și Scala de evaluare a ședinței (SRS) se găsesc 

în ANEXA 4. 
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ȘEDINȚA 4 

Data:   22 Feb 2019                                                                           Durata: 1h30 

Îmi propusesem să fac un exercițiu de relaxare bazat pe fenomenul de contrast, în care subiectul 

îşi produce în mod voluntar o stare de tensiune musculară puternică, după care se destinde brusc 

iar relaxarea apărută consecutiv încordării voluntare va cuprinde şi acele zone ale corpului 

involuntar tensionate la subiect, precum şi o parte a psihicului acestuia. 

Am optat, însă, pentru exercitiul de relaxare practicat în prima ședință, cu vizualizarea locului 

ideal de relaxare, întrucât l-am considerat mult mai potrivit pentru starea de agitație cu care 

clienta a venit la ședință. Am vrut să se conecteze cu un loc, un spațiu care îi face bine. Am 

introdus în exercițiu fraze benefice, care au avut un efect extraordinar asupra lui M. Exemple 

de fraze benefice: „Gândurile și imaginile pozitive îmi aduc foloasele și avantajele pe care mi 

le doresc”, „Eu sunt un izvor de bucurie, fericire, armonie, iertare prosperitate, sănătate”, 

„Programul sănătății perfecte funcționează în fiecare celulă, țesut și organ al corpului meu”, 

„Sunt o ființă minunată”, „Sunt în armonie cu viața”. Am folosit și muzică de relaxare, pentru 

a crea o atmosferă cât mai plăcută. Mi-a spus că îi place că o surprind mereu, exercițiile de 

relaxare fiind atât de diversificate. Au impresionat-o frazele benefice. 

 

Metodă / material / tehnică: Mandala. A ales cariocile. Clientei i s-a dat o planșă cu puncte, 

care, unite, formau o mandală. Baza de mandala care a fost folosită, a fost preluată de la Ramona 

Gherasim. 

Prima impresie: M. a sosit nervoasă. Stătuse mult pe coridoarele Spitalului așteptând să intre 

să facă investigațiile. Avea un debit verbal mult mai mare decât cel cu care mă obișnuisem. 

Ce temă am recunoscut mai întâi: Cred că încordarea, nervii, agitația ascundeau, de fapt, 

frica. Frica de un rezultat negativ al analizelor. 

Ce dinamică interioară am perceput la client: am simțit-o agitată, nervoasă, în ciuda faptului 

că încerca să-și mascheze stările. A făcut chiar glume. 

Propria mea percepție corporală: am fost puțin agitată, temându-mă că nu voi reuși să îi 

schimb starea în bine. 

Percepția corporală a clientului: a gesticulat mult la început și era foarte rigidă. Am făcut 

exercițiul de relaxare și postura corpului i s-a schimbat. Chiar și tonul vocii a fost diferit după 

relaxare. 

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: i-a plăcut să lucreze cu cariocile. Mi-a spus că le-a ales pentru a trasa 
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linii clare de la un punct la altul, dar că nu îi plac foarte tare cariocile. Nici în copilărie nu desena 

prea mult cu ele. La sfârșitul orei mi-a spus că s-a simțit foarte bine folosindu-le și că îi place 

că sunt foarte clare contururile formelor. 

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: are nevoie de spațiu, are nevoie 

să se simtă liberă să facă ce vrea, când vrea. În nenumărate rânduri mi-a povestit că se simte 

copleșită de sarcinile pe care le are, de faptul că toată lumea vrea câte ceva de la ea și că nu are 

timp pentru sufletul ei. 

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: „M. intră în horă și trebuie să joace.”  Am rugat-o să 

privească lucrarea de la doi metri și să-mi spună ce vede. „Mă văd pe mine de jur împrejur, 

dansând în horă.” 

Relația clientului cu materialele utilizate: Nu a folosit culori închise deloc. Mă așteptam să 

folosească negru la conturarea marginilor, dar a evitat toate culorile închise. 

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: Nu a mai fost atât de insistentă în 

umplerea perfectă a formelor. A folosit culori foarte vii. A unit câteva puncte și mi-a cerut 

confirmarea că e bine, că nu trebuie mai multe forme. I-am spus că e bine exact așa cum vrea 

ea. „Eu vreau spațiu, vreau ceva aerisit” 

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: am pus muzică simfonică. I-a plăcut 

foarte mult. A fredonat fragmente pe care le știa. A fost foarte tăcută, foarte interiorizată în 

timpul lucrului. A vorbit cu cariocile: „Tu ești drăguță” sau „Nu, pe tine nu te iau”.     

 

 

 

Scala de evaluare a rezultatului (ORS), șablonul folosit (preluat de la Ramona Gherasim), 

Mandala creată de clientă și Scala de evaluare a ședinței (SRS) se găsesc în ANEXA 5. 
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ȘEDINȚA 5  

Data:   04 Mar 2019                                                                           Durata: 1h30 

Metodă / material / tehnică: Autoportretul / cretă pastel / pasteluri grase – oil pastel 

Prima impresie: A venit senină și veselă. Primise rezultatele analizelor de sânge și ale 

ecografiilor și toate erau bune. 

Ce temă am recunoscut mai întâi:  s-a plâns de oboseală și de faptul că, din cauza membrilor 

familiei, care îi cer mereu câte ceva, nu se poate concentra pe activitățile de serviciu.   

Ce dinamică interioară am perceput la client: era foarte absorbită de gândurile ei. De câteva 

ori a defocalizat privirea, fiind foarte înăuntrul ei. 

Propria mea percepție corporală: am fost agitată, neștiind dacă să îi întrerup momentele în 

care părea absentă sau să o las să revină aici și acum atunci când voia. Am intervenit o singură 

dată cu o întrebare referitoare la analizele pe care le făcuse, apoi am lăsat-o să reacționeze așa 

cum simțea, când simțea să facă acest lucru. Continuam întrebările sau conversația, atunci când 

era din nou prezentă „aici și acum”. 

Percepția corporală a clientului: am sesizat o moleșeală, o lentoare în mișcări, care m-a 

surprins, fiind în opoziție cu starea de spirit cu care clienta intrase pe ușă. 

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: am constatat că dinamica interacțiunii poate fi trasată și de client, nu 

numai de art-terapeut. În cazul ședinței de față, atmosfera s-a animat pe parcurs, mai exact după 

cele 35 de minute petrecute de clientă în fața oglinzii. Când a început lucrul, M. s-a animat și 

s-a luminat.  

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: la începutul ședinței s-a cam 

speriat când i-am spus că se va privi în oglindă jumătate de oră. Mi-a spus că ea nu se poate 

privi atât de mult, că nu e obișnuită să petreacă atâta timp cu ea însăși. La expirarea celor 30 de 

minute, era atât de conectată, încât am prelungit cu 5 minute timpul alocat. Când am anunțat-o 

că timpul a expirat, m-am simțit ca un adult care trezește un copil din cel mai profund și liniștit 

somn.  

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: “Femeia în fața oglinzii” (făcând trimitere la romanul lui 

Eric-Emmanuel Schmitt) 

Relația clientului cu materialele utilizate: am simțit-o nehotărâtă. Privea materialele de pe 

masă și părea că nu știe ce să aleagă. A ales creta pastel si pasteluri grase. 

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: Foarte interesant mi s-a părut faptul că, 

deși purta o bluză cu dungi roșii și albe, în portret apare îmbrăcată în albastru. A sesizat și ea 
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acest lucru, dar nu a găsit nicio explicație. Și-a accentuat cicatricile lăsate de operația de 

eliminare a glandei tiroide și ridurile feței, uniformizând culoarea cu degetul. 

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: a plâns și a zâmbit în oglindă, în timp 

ce-și privea chipul. Mi-a spus că nu s-a judecat, că s-a analizat fără a fi critică. Și-a amintit 

momentele dificile din viața ei, dar a fost senină amintindu-și-le.   

 

 

 

Scala de evaluare a rezultatului (ORS), lucrarea și Scala de evaluare a ședinței (SRS) se găsesc 

în ANEXA 6. 
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ȘEDINȚA 6  

Data:   18 Mar 2019                                                                           Durata: 1h30 

Metodă / material / tehnică: modelare lut – Masca fricii 

Prima impresie: M. a sosit foarte tristă și frământată de gânduri. În cele două săptămâni în care 

nu ne-am văzut, a făcut alte investigații. Era în așteptarea rezultatului de la tomografia 

computerizată (CT). Pentru această ședință îmi propusesem ca tehnică body mapping, dar         

m-am gândit că pentru starea clientei este mult mai potrivită modelarea în lut. 

Ce temă am recunoscut mai întâi: I-am simțit frica, dar o frică diferită de cea percepută în 

ședința 4. Era o frică pe care a exprimat-o tăcut, iar tăcerea și îngândurarea ei au împrăștiat o 

apăsare care a umplut spațiul. Pur și simplu puteai simți frica plutind în aer. 

Ce dinamică interioară am perceput la client: am avut senzația că nu avea chef să comunice, 

să vorbească. Am întrebat-o dacă ar vrea să aibă un fond muzical în timp ce modelează. M-a 

rugat să pun Raul di Blasio – Otonal, Bedřich Smetana – Vltava, Tomaso Albinoni – Adagio și 

Franz Schubert – Serenade. 

Propria mea percepție corporală: Am fost relaxată. Au contribuit la starea mea și alegerile 

muzicale ale clientei. 

Percepția corporală a clientului: a gesticulat mult și mi s-a părut că este mai accentuat 

tremurul mâinilor. Nu a stat deloc sprijinită de spătarul scaunului, nici în timpul meditației de 

la începutul ședinței. A păstrat o poziție destul de rigidă pe tot parcursul ședinței. 

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: a spus că muzica pe care a ales-o nu pare să exprime frica. A lucrat 

relaxată. A și remarcat la un moment dat: „eu nici nu zici că mă lupt cu frica aici. Parcă aș fi la 

orele alea comuniste de lucru manual, cand făceam tort de biscuiți la școală”. 

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: Am întrebat-o la sfârșit cum 

arată frica ei?  „Frica mea ar vrea să strige, dar nu-i dau voie, fiindcă nu vreau să o audă cei din 

jur. Atunci ar striga și frica lor și eu nu aș mai putea să fiu puternică, să lupt. Nu pot să lupt cu 

frica tuturor. A mea îmi e de ajuns”.  

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: Cu frică, fără frică (mi-a spus că s-a inspirat din titlul 

emisiunii „Cu mască, fără mască”, difuzată în anii ’80, care îi plăcea foarte mult) 

Relația clientului cu materialele utilizate: înmuierea lutului i s-a părut solicitantă. Am    

ajutat-o puțin, intrucât nu are voie să forțeze mâna dreaptă. Odată cu extirparea sânului drept, 

i-au fost extirpați și ganglionii limfatici axilari. 
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Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: a modelat cu mișcări lente, fiind foarte 

preocupată să reușească o formă perfect ovală a capului, iar ochii să fie amândoi de aceeași 

dimensiune și formă. 

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: A vorbit puțin în timp ce a modelat.   

Și-a amintit câteva momente în care a simțit frica: leșinul unui coleg de liceu, un cutremur, 

momentul în care a primit diagnosticul cancer. A privit masca la final: „Frica mea e tare 

speriată.” 

 

 

 

Scala de evaluare a rezultatului (ORS), lucrarea și Scala de evaluare a ședinței (SRS) se găsesc 

în ANEXA 7. 
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ȘEDINȚA 7 

Data:   29 Mar 2019                                                                           Durata: 2h 

Metodă / material / tehnică: Body Mapping / tempera / culori acrylice 

Prima impresie: a venit foarte tonică la întâlnire, radia de fericire. Aflasem deja de la telefon 

că rezultatul tomografiei este unul foarte bun și liniștitor. 

Ce temă am recunoscut mai întâi: eliberarea de frică, o bucurie extraordinară 

Ce dinamică interioară am perceput la client: avea chef de stat la povești, așa că am lăsat-o 

să povestească – care a fost reacția când a aflat că e bine, ce a spus medicul, cum s-au bucurat 

copiii, cum au sărbătorit în familie. 

Propria mea percepție corporală: am simțit furnicături și senzația de piele de găină. Mi-au 

dat lacrimile la un moment dat, când încerca să pună în cuvinte bucuria vieții. Nu i-a reușit 

foarte bine: „Mai fac un an umbră pământului”. Am rugat-o să reformuleze. “Am mai primit 

cadou un an”.  

Percepția corporală a clientului: Povestea foarte aprins, retrăia momentele de așteptare a 

rezultatelor, apoi de interpretare a lor, apoi concluzia „Totul e bine”. I s-au umezit palmele în 

timp ce vorbea.  

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: când i-am propus să îmi arate ce formă are fericirea ei, a acceptat imediat. 

A fost o mare diferență față de prima ședință în care nu avea încredere că poate pune ceva pe 

hârtie. Am fost foarte plăcut surpinsă să aflu că, primind rezultatul bun, s-a gândit să-și facă un 

cadou și a ales o carte cu mandale. Mi-a spus ca o relaxează foarte tare ceea ce lucrează cu mine 

și vrea să coloreze și acasă.  

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: am remarcat cheia Sol pe care 

a plasat-o exact pe plica cotului, unul dintre punctele cele mai traumatizate de pe corpul ei, din 

cauza analizelor de sange si a citostaticelor intra venoase pe care le-a facut. M-a impresionat că 

în locul sânilor a pus florile ei preferate, macii și m-a surprins faptul că a renunțat la trăsăturile 

feței în favoarea florilor și a fluturilor.  

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: Zborul vieții (lucrarea cu baloanele colorate în zbor, 

reprezentând starea ei de fericire) și Corpul de sunete și culori (lucrarea body mapping) 

Relația clientului cu materialele utilizate: i-a placut faptul ca poate retusa urmele lasate de 

carbune. A facut mici modificari la forma corpului, numai in zona soldurilor. A folosit multa 

apa si unele dintre formele puse pe hartie sunt destul de estompate (cheia Sol facuta in dreptul 

inimii, antenele unor fluturi). A incercat sa faca un fluture galben pe degetul aratator al mainii 
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ridicate si, cand si-a dat seama ca nu se vede aproape deloc, l-a acoperit cu albastru si s-a suparat 

ca a stricat degetul. 

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: a ales culori foarte vesele. A pus foarte 

multe elemente pe corp.  

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: s-a ridicat de câteva ori și a privit 

lucrarea în fază intermediară din mai multe unghiuri. Mi-a cerut chiar un scaun să se uite de 

sus. 

 

 

 

Scala de evaluare a rezultatului (ORS), lucrarea și Scala de evaluare a ședinței (SRS) se găsesc 

în ANEXA 8. 
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ȘEDINȚA 8 

Data:   10 Apr 2019                                                                           Durata: 1h30 

Metodă / material / tehnică: Joc psihodramatic / Solilocviul / Imaginea de sine in raport cu 

lumea / culori acrylice / gouache. A ales să picteze pe format A3. 

Prima impresie: a venit abătută. Mi-a povestit că vorbise la telefon cu o fostă colegă care a 

ținut să-i repete de două ori că antrenoarea ei de yoga a murit. Fusese diagnosticată cu cancer, 

se vindecase, dar a făcut o recădere. Era foarte supărată pe atitudinea fostei ei colege, care a tot 

insistat cu moartea respectivei persoane. Mi-a spus că a avut impresia că special i-a repetat 

informația de două ori, ca să atingă cel mai sensibil punct, să o doară. Cele două au avut 

conflicte profesionale în trecut, când au lucrat pentru aceeași companie, colega respectivă 

furându-i candidații lui M. Codul deontologic tacit spunea că, dacă unul din recruiteri demara 

procesul cu un candidat, niciun alt recruiter nu lua candidatul respectiv. „Profesional am fost 

mereu deasupra ei și, neavând cum să mă domine sau să mă depășească, și-a vărsat veninul în 

cel mai sensibil punct al meu” M. era supărată pe ea însăși, pentru că a lăsat să o afecteze 

conținuturile transmise de interlocutor. 

Ce temă am recunoscut mai întâi: în timpul jocului psihodramatic de la începutul ședinței, a 

ieșit la iveală incapacitatea lui M. de a refuza pe cineva, de a spune „nu” sau de a impune limite. 

Am plasat două scaune în mijlocul camerei și am rugat-o să se așeze pe primul și să-mi spună 

cum este ea în societate. Mi-a spus că nu se manifestă așa cum vrea ea, respectă anumite reguli, 

un program impus de alții. Face vizite la rude chiar dacă nu are chef. Merge la unele evenimente 

ale familiei din obligație. Nu poate pune piciorul în prag să spună că nu vrea să facă un lucru, 

sau că nu-i face plăcere.  

Ce dinamică interioară am perceput la client: conștientizarea măștilor sociale în raport cu 

sinele autentic, care se manifestă atunci când ea e singură, a pus-o pe gânduri. A frământat-o și 

constatarea că și în singurătate se gândește cum să facă să fie bine pentru toți, punându-se tot 

pe locul doi. 

Propria mea percepție corporală: Am fost mult mai antrenată în dinamica ședinței față de 

celelalte întâlniri. Cred că utilizarea atâtor tehnici de pictură m-a ținut foarte conectată la proces, 

fiind curioasă ce mai urmează. Astăzi M. a fost imprevizibilă și m-a surprins. 

Percepția corporală a clientului: a fost foarte dinamică, foarte hotărâtă în mișcari, am      

simțit-o revoltată și foarte pusă pe acțiune. 

Ce am observat și ce a observat clientul că s-a schimbat pe parcursul procesului 

performativ-artistic: schimbarea scaunului (în timpul exercițiului psihodramatic) și trecerea 
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de pe scaunul reprezentând comportamentul în societate pe scaunul reprezentând-o pe M. atunci 

când e singură a bulversat-o puțin. Mi-a spus că își dă seama cât de mult face pentru alții și cât 

de puțin pentru ea.  

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine: a fost mai creativă decât în 

toate celelalte întâlniri. A folosit mai multe tehnici de pictură și a remarcat chiar ea: “Am 

inspirație azi, nu glumă. Azi sunt chiar talentată.” 

Titlul pe care îl dă clientul lucrării: “Pe aici nu se trece!” A adăugat: “prin sufletul meu nu se 

trece. Nu cu bocancii!” 

Relația clientului cu materialele utilizate: foarte prietenoasă cu formatul A3, de care s-a ferit 

în primele ședințe. 

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: A folosit pentru fond culorile curcubeului, 

spunând că viața ei este ca un curcubeu. A vrut să facă o formă cu negru dar, până să aplice 

culoarea pe lucrare, au curs din pensulă câțiva stropi negri peste curcubeu. S-a supărat pe ea că 

a stricat lucrarea. “Uite, așa e și în viață. Vine unul și îți strică curcubeul”. Atunci s-a hotărât să 

împroaște pagina cu răutățile și mizeriile cu care aruncă uneori oamenii unii în alții și a aruncat 

alți stropi negri peste curcubeu. Mișcările au fost foarte energice, ea părând foarte nervoasă, 

foarte războinică. La sfârșit, a aplicat pe rând culoare pe fiecare din palme și și le-a amprentat 

pe lucrare.  

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des în proces: “Trebuie” a apărut foarte des, atunci 

când mi-a povestit despre cum e ea în societate: “Trebuie să merg la botez”, “Trebuie să mergem 

în vizita asta”. “Aș vrea anul ăsta să fac Paștele acasă, dar trebuie să mergem la Călărași”. 

Art-terapeutul: De ce trebuie? 

M.: altfel e bai mare. Se supără, reproșuri, tam-tam... 

Art-terapeutul: Dar dacă le explici că anul ăsta îți dorești să petreci sărbătorile acasă, nu ar 

înțelege? 

M.: păi eu nu prea contez în ecuațiile lor. Eu joc cum cântă ei. Să fie bine pentru toată lumea. 

Să ne ducem cu cadouri, să-i băgăm pe toți în seamă.....I-am obișnuit prost. N-am refuzat 

niciodată nimic și acum nu știu cum sa o fac.  

Am cerut permisiunea clientei ca jocul psihodramatic să fie înregistrat, pentru a putea reda 

părțile semnificative ale solilocviului ei și ale dialogului dintre noi în protocolul de ședință. 
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Scala de evaluare a rezultatului (ORS), lucrarea și Scala de evaluare a ședinței (SRS) se găsesc 

în ANEXA 9. 
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ȘEDINȚA DE EVALUARE 

Data:   15 Apr 2019                                                                           Durata: 1h 

Pentru această ultimă întâlnire am rugat-o să aducă toate lucrările realizate. Și-a reamintit 

temele propuse, a punctat trăiri din timpul ședințelor, asociind temele și lucrările cu 

evenimentele care se petrecuseră în viața ei la momentele respective: „aici aveam emoții, 

așteptam rezultatul analizelor” sau „la portret am plâns în oglindă”.  

Am rugat-o să aleagă lucrarea preferată și a ales-o pe cea realizată prin tehnica body mapping, 

spunând că nu a acordat niciodată atâta atenție corpului ei și nu i-a acordat atâta timp ca în 

ședința respectivă (ședința 7 – 29 martie 2019). 

 

La sfârșitul ședinței clienta a răspuns la următoarele întrebări:  

(1) Crezi că a fost util să participi la această experiență?  

Răspuns: Da. Foarte util. Așteptam momentul ședințelor ca pe unul în care mă ocup de sufletul 

meu și mă descopăr pe mine. Nu prea am timp să fac asta în general. 

(2) Ai recomanda acest proces altcuiva cu o problemă de sănătate?  

Răspuns: Cu siguranță. Toți uităm să ne oprim din ritmul nostru zilnic și să ne concentrăm pe 

lucrurile cu adevărat importante. Mie acest proces mi le-a revelat sau pe unele mi le-a reamintit. 

Aș recomanda art-terapia oricui, nu numai celor cu probleme de sănătate. 

(3) Care a fost cel mai important lucru care ți s-a întâmplat, ca urmare a participării la şedinţele  

de art-terapie? 

Răspuns: Mi-am descoperit bucuria de a mă lăsa în voia inspiraţiei de moment, am descoperit 

cât de mult contează să faci lucruri care te fac să te simţi bine. Nu este important să creezi opere 

de artă, e important să te exprimi prin sunet, culoare şi cuvinte şi să te simţi bine cu ce faci. 

Unde mai pui că mi-am cumpărat și carte de colorat mandale și, mai mult, am prins așa un drag 

de pictură încât m-am hotărât să pictez flori pe mobila de lemn pe care urmează să o cumpărăm 

la casa noastră de vacanță. Sunt hotărâtă să îmi fac tema în continuare (tema propusă de              

art-terapeut pentru toată durata intervenției a fost să facă în fiecare zi un lucru pentru sufletul 

ei, ceva ce o bucură). De multe ori, în timpul zilei, îmi mai spun câte o frază benefică, din cele 

folosite de tine în exercițiile de relaxare. Uite cu câte lucruri am rămas. 

Am cerut clientei permisiunea de a înregistra răspunsurile la aceste întrebări, pentru a le putea 

reda exact în forma în care au fost formulate. 
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3.4 Raport sumar de evaluare psihologică (stare și personalitate) post-intervenție 

Raportul prezintă numai valorile relevante pentru caz 

 

Instrumente utilizate în evaluare: 

BECK (BDI-II) – scor: 1 (nesemnificativ); 

 

NEO-FFI (eșantion feminin): 

 Nevrotism – 18 

 Extraversie – 69  

 

 

 

CAPITOLUL 4 – REZULTATELE CERCETARII 
Cercetarea de față s-a focusat pe analiza datelor reieșite din chestionare, nu și pe interpretarea 

lucrărilor artistice rezultate, urmărindu-se efectul transformator al intervenției art-terapeutice și 

nu diagnosticarea pe baza manifestării artistice a subiectului. 

Limitările acestui studiu includ durata scurtă a intervenției și utilizarea terapiei artistice în 

combinație cu terapiile verbale (jocurile psihodramatice). Ținând însă cont de faptul că jocurile 

psihodramatice au fost folosite doar în două ședințe, rezultatele cercetării reflectă efectul 

benefic al artelor vizuale, metodele psihodramatice neinfluențând rezultatele în acest caz. 
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Pornind de la istoricul medical al clientei, primul obiectiv setat pentru demersul propus a fost 

verificarea eficienței tehnicilor specifice artelor vizuale (pictură, schiță, desen, colaj şi modelaj) 

pentru creşterea stimei de sine şi a autoeficacității. Deşi s-a confruntat cu experiențe 

traumatizante, care au lăsat cicatrici atât pe corp cât și pe suflet, scorul obținut pe Scala 

Rosenberg, 30 (stimă de sine medie), este unul bun. Datorită acestui rezultat din evaluarea     

pre-intervenție, demersul nu s-a mai axat pe creșterea scorului stimei de sine, ci a fost mai 

interesant de urmărit în ce măsură intervenția propusă poate aduce modificări la nivel structural.  

Dintre cele cinci dimensiuni ale personalității clientei, măsurate cu Inventarul Neo PI-R, două 

au fost relevante: nevrotismul și extraversia. Scorurile pentru aceste scale, măsurate înainte de 

intervenția art-terapeutică, au fost 92 (Nevrotism), respectiv 81 (Extraversie). După cele opt 

şedințe, ele au scăzut la 18 (Nevrotismul) şi 69 (Extraversia). Scăderea extraversiei a fost setată 

ca obiectiv în conceptualizarea cazului, clienta fiind mult prea dornică să sară mereu în ajutorul 

tuturor, să se pună la dispoziția tuturor, epuizându-și resursele de energie și ocupându-se prea 

puțin de nevoile și dorințele ei.   

Prin scorurile măsurate la finalul celor opt şedințe se demonstrează eficacitatea intervenției și 

beneficiul incontestabil al art-terapiei. Se verifică astfel ipotezele de cercetare, care au pornit 

de la premisa că, în urma participării la ședințele de art-terapie, clienta va înregistra progrese în 

plan structural.   

Mai jos se regăsesc graficul ORS (albastru), corespunzând calității vieții, graficul SRS (roșu) 

pentru alianța terapeutică și scorurile la inventarul BECK pentru depresie, reprezentate prin 

linia neagră.  
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CAPITOLUL 5 – CONCLUZII  

Beneficiile identificate de clientă în urma participării la şedinţele de art-terapie sunt: creșterea 

conștiinței de sine, descoperirea unor probleme vechi care necesită atenție, timp de reflecție și 

liniște, conectarea la sentimente si exprimarea acestora. 

Obiectivele pe care mi le-am setat în conceptualizarea cazului au fost atinse. M. a alocat timp 

activităților care îi fac plăcere. Mă refer aici atât la ședințele de art-terapie, în timpul cărora nu 

s-a grăbit, nu s-a uitat la ceas, dar mai ales la activitățile desfășurate ca temă pentru acasă, care 

presupuneau abandonarea obligațiilor de familie și serviciu și concentrarea asupra persoanei ei. 

Am simțit o satisfacție extraordinară când mi-a spus că și-a cumpărat cartea de colorat mandale 

și că, cel puțin o dată pe săptămână, colorează. 

De asemenea, dorința ei de a picta flori sau mandale pe mobila de lemn pe care urmează să o 

cumpere demonstrează nu numai plăcerea, starea de bine pe care le simte atunci când pictează, 

ci și faptul că a prins curaj, încredere în abilitățile ei practice. 

 

Dificultăți întâmpinate pe parcursul intervenției: 

Au fost momente în care nu mi-am gestionat bine emoțiile. M-au impresionat trăirile și fricile 

clientei din perioada efectuării analizelor și am avut de câteva ori lacrimi în ochi și vocea 

tremurândă. 

Analizele și investigațiile pe care M. le face la fiecare început de an au făcut imposibilă 

respectarea programării inițiale, potrivit căreia urma să ne întâlnim săptămânal. Astfel, am fost 

nevoite să programăm unele ședințe la distanță de două săptămâni.  

 

Observații generale asupra sesiunilor de lucru: 

Am încercat să aduc ceva nou în fiecare ședință – să schimb exercițiul de relaxare, să introduc 

fraze benefice, am folosit tehnici și activități psihodramatice sau fond muzical. De la o ședință 

la alta am remarcat simțul dimensional și cromatic al clientei, mișcările devenind pe parcurs  

mai fine și mai bine dozate. 
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M-am bucurat că întâlnirile noastre au depășit o oră, chiar o oră și jumătate. A fost un semn că 

ședințele au fost reușite, că au răspuns nevoilor clientei, iar ea nu s-a mai grăbit să fugă pentru 

a se pune în slujba celorlalți, ci și-a alocat timp ei însăși. Timp de calitate. 

Analizând conținuturile împărtășite de clientă atât verbal, cât și în lucrările executate, consider 

că am reușit să creez un spațiu securizant, un mediu stimulativ, care a ajutat-o să se deschidă, 

să aibă curaj să exploreze, aducând în discuție chiar și subiecte foarte intime, cum ar fi adulterul 

soțului sau depresia mamei. 

Cu excepția cărbunelui pe care l-a evitat, M. a lucrat cu toate materialele puse la dispoziție, 

încercând să aleagă altceva în fiecare ședință. Era foarte curioasă să vadă cum se comportă 

fiecare material, ce efect obține dacă îl folosește cu sau fără apă, cum se modifică o formă sau 

un contur trasat cu cretă pastel dacă întinde culoarea cu degetul etc. 

Un lucru important de menționat este acela că a plecat mereu de la întâlnirile noastre cu o stare 

de spirit mult mai bună decât cea cu care venise. Afirmația este susținută de graficul SRS 

prezentat în Capitolul 4. 

Atingerea obiectivelor, dar mai ales rezultatele demonstrate științific susțin ferm art-terapia ca 

un instrument puternic în reabilitarea pacientelor cu cancer de sân, datorită îmbunătățirii 

calității vieții, a scăderii stresului și anxietății. 

 

5.1 Posibile direcții de cercetare 

Concluziile cercetărilor la care au participat femei care suferă de cancer la sân au relevat faptul 

că activitățile artistice din cadrul terapiei au avut efecte benefice asupra calității vieții acestora. 

Este nevoie însă de mai multe studii privind rolul terapiei prin artă asupra bolnavilor de cancer, 

pentru a vedea dacă îmbunătățirea calității vieții se păstrează și pe termen lung.      

De asemenea, pentru a vedea în ce măsură art-terapia are o contribuție la succesul tratamentului 

cancerului, ar trebui desfășurate studii clinice randomizate, cu grup de control, care să 

urmărească modificarea simptomelor la bolnavii care participă la intervenții art-terapeutice, 

comparativ cu cei care nu au asemenea intervenții pe durata chimioterapiei.  

Îmbunătățirea continuă a domeniului va fi posibilă prin evaluarea atentă a rezultatelor studiilor 

derulate până în prezent, desfășurarea de studii în care să fie inclus un număr mare de pacienți, 

implementarea unei game largi de intervenții art-terapeutice și standardizarea cercetării în 

domeniul art-terapiei.  

Am văzut cum art-terapia favorizează legătura clientului cu cele mai sănătoase zone ale sale, 
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adesea retrogradate la un nivel secundar, în contextul patologiei, ca să nu spunem chiar uitate. 

Fără îndoială, această viziune contrastează puternic cu dinamica convențională a relației actuale 

spital-pacient, concentrată exclusiv pe eforturile tehnologice și farmacologice. Neglijarea 

resurselor personale ale pacientului, care ajută la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității 

vieții pe termen lung, duce la privarea de autonomie a persoanelor bolnave și la dependența lor 

de sistemele de sănătate, care nu le pot asigura decât un echilibru precar.  

Demonstrarea științifică a efectului benefic al art-terapiei va ajuta la identificarea 

tipului/tipurilor de artă/arte care ar putea să sprijine mai mult reducerea stresului la bolnavii de 

cancer, apariția și manifestarea mai eficientă a unor stări emoționale pozitive, de durată, menite 

sa-i ajute sa facă față tratamentelor medicale aplicate în procesul curativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

MULŢUMIRI 

Lucrarea de față nu prindea contur dacă nu beneficiam de prezența, ajutorul și susținerea unor 

oameni extraordinari. 

Primele mulțumiri merg, evident, către coordonatorul științific, doamna profesor Camelia Popa, 
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ANEXA 1 

FOAIA CU INFORMAŢII PENTRU CLIENT ŞI 

FORMULAR PENTRU EXPRIMAREA CONSIMŢĂMÂNTULUI ÎN CUNOŞTINŢĂ 

DE CAUZĂ 

 

Iniţialele Clientului: M / C 

 

Stimată Doamnă, 

 

Sunteţi invitată să luaţi parte la un studiu de cercetare. Înainte de a vă decide să luaţi parte la 

studiu, trebuie să înţelegeţi motivul pentru care se desfăşoară această investigaţie şi oricare alte 

informaţii referitoare la procesul de cercetare. Pentru a vă pregăti pentru discuţia cu 

coordonatorul studiului, alocaţi-vă timp pentru a citi următoarele informaţii cu atenţie. În cazul 

în care ceva nu vă este clar sau doriţi să primiţi mai multe informaţii despre scopul acestui 

studiu, întrebaţi coordonatorul de studiu.  

Următoarele informaţii descriu detaliile studiului, drepturile dumneavoastră şi rolul 

dumneavoastră în calitate de participant. Nu vă grăbiţi în a vă decide dacă doriţi sau nu să 

participaţi. În cazul în care vă decideţi să participaţi, veţi primi această foaie de informare şi 

veţi fi rugat(ă) să semnaţi un formular pentru exprimarea consimţământului în cunoştinţă de 

cauză. 

 

I. Care este scopul studiului? 

Vi se propune să participaţi la un studiu desfășurat în cadrul programului de Master “Art-terapie 

prin Teatru şi Artele spactacolului” (Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

Cinematografică „I.L. Caragiale” București), în vederea elaborării unei lucrări de Disertaţie cu 

titlul “Art-terapia în lupta împotriva cancerului de sân”. 

Studiul își propune să demonstreze efectele benefice ale art-terapiei asupra persoanelor 

diagnosticate cu cancer. În acest sens, veţi participa la opt ședinţe de art-terapie, în care vor fi 

folosite metode și mijloace specifice artelor vizuale, respectiv pictură, schiță, desen, colaj, 

modelaj în lut sau plastilină. 
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II. Proceduri de Studiu – Ce mi se va întâmpla dacă particip? 

În cazul în care decideţi să participaţi la acest studiu, veţi fi rugat(ă) de către coordonatorul de 

studiu să semnaţi şi să dataţi acest formular pentru exprimarea consimţământului, pentru a 

confirma voinţa liberă de participare. Veţi avea suficient timp la dispoziţie pentru a reflecta 

asupra participării dumneavoastră la acest studiu. Puteţi lua acest formular acasă şi să îl discutaţi 

cu familia sau rudele dumneavoastră. Veţi avea ocazia să adresaţi coordonatorului de studiu 

toate întrebările pe care le aveţi. Veţi primi o copie semnată şi datată a acestui formular pentru 

exprimarea consimţământului. 

Veţi fi invitată să participaţi la opt ședinţe de art-terapie, fiecare cu o durată de 60 de minute. 

Toate materialele necesare (creioane colorate, grafit, cretă pastel, pasteluri grase (oil pastel), 

acuarele, acrilice, guache-tempera, cărbune, materiale pentru colaj, plastilină, lut, nisip kinetic, 

hârtie, carton) vă vor fi puse la dispoziţie de către art-terapeut. 

Pentru măsurarea rezultatelor, veţi completa, înainte și după intervenţia art-terapeutică, sub 

îndrumarea unui psihoterapeut clinician, mai multe chestionare.  

 

III. Riscuri şi disconfort 

Procedurile folosite în acest studiu nu sunt invazive sau dureroase și nu vor influenţa starea 

dumneavoastră de sănătate. Există însă riscul de a experimenta emoţii puternice, sentimente 

sau trăiri intense, amintiri dureroase în timpul procesului de creaţie. 

Pot exista beneficii pentru participarea la ședintele de terapie artistică, cum ar fi ameliorarea 

stării de spirit, îmbunătăţirea comunicării, a imaginii și stimei de sine, dezvoltarea capacităţii 

de rezolvare de probleme. 

 

IV. Restricţii si responsabilităţi 

Va trebui să respectaţi planificarea ședinţelor de art-terapie. 

Pe durata acestui studiu, va trebui să informaţi art-terapeutul ori de câte ori întâmpinaţi unul 

dintre următoarele cazuri: 

 Vă aflaţi în incapacitatea de a vă prezenta la ședinţă 

 Vă schimbaţi coordonatele (numărul de telefon, adresa). 
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V. Compensaţie financiară 

Nu veţi fi plătită pentru participarea la acest studiu, însă nu va trebui să plătiţi ședinţele de 

evaluare cu psihoterapeutul și nici materialele folosite în intervenţia art-terapeutică.  

 

VI. Participarea voluntară 

Participarea dumneavoastră la acest studiu este voluntară. Puteţi refuza să participaţi sau puteţi 

întrerupe participarea oricând pe durata studiului fără penalizări. În cazul în care doriţi să iesiţi 

din studiu, participarea la viitoarele studii de cercetare nu va fi prejudiciată. 

 

VII. Confidenţialitate  

Folosirea informaţiilor obţinute în cercetare este guvernată de către legislaţia naţională şi 

internaţională pentru protecţia datelor.  

Corectitudinea informaţiilor colectate în timpul acestui studiu va fi verificată, apoi acestea vor 

fi transferate în bază(e) de date pentru studiu şi procesate pentru a permite analiza şi raportarea 

sau publicarea rezultatelor acestui studiu în scopuri ştiinţifice. 

Toate datele dumneavoastră colectate vor fi identificate cu ajutorul iniţialelor prenumelui şi 

numelui dumneavoastră de familie. Numele dumneavoastră sau orice v-ar putea identifica nu 

va apărea în niciun raport sau document al studiului. 
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ANEXA 2 – ȘEDINȚA 1  
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ANEXA 3 – ȘEDINȚA 2 
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LUCRAREA 1 – VESELIA 

 

 

LUCRAREA 2 - PRIETENIA 
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LUCRAREA 3 – ARMONIA – varianta pe verticală, așa cum a fost executată de clientă 

 

 

LUCRAREA 3 – ARMONIA – perspectiva orizontală, care i s-a părut mult mai 
interesantă 
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ANEXA 4 – ȘEDINȚA 3 
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O zi obișnuită din viaţa lui M. 
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O zi ideală din viaţa lui M. 
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ANEXA 5 – ȘEDINȚA 4 
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ANEXA 6 – ȘEDINȚA 5 
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M. în fața oglinzii 
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AUTOPORTET 
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ANEXA 7 – ȘEDINȚA 6 
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ANEXA 8 – ȘEDINȚA 7 
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ZBORUL VIEȚII 
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CORPUL DE SUNETE ȘI CULORI 
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ANEXA 9 – ȘEDINȚA 8 
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REFERATELE PROFESORILOR DE SPECIALITATE 

 

Referat legat de Disertația: 

 „Art-Terapia în lupta cu cancerul de sân” de Oana Maria Moldovan 

 

Lucrarea Oanei Maria Moldovan, ”Art-terapia în lupta împotriva cancerului de sân”, 

îmi arată că, pe lângă aptitudinile practice, autoarea cercetării reușește să susțină demersul 

terapeutic printr-un discurs solid argumentat teoretic, așezat pe o structură limpede și riguroasă 

ce urmărește contextul mai larg al cazului particular cercetat. Autoarea așează cercetarea ei 

punctând reperele importante ale domeniului art-terapiei legate de contextul cercetării în cauză, 

scopul și importanța cercetării, definirea domenului art-terapiei, reperele istorice ale art-

terapiei, specificul procesului art-terapeutic, etica profesiei, instrumentele și premizele utilizate 

în studiul său.  

Autoarea anunță structura de intervenție pe care o utilizează în cazul studiat în lucrare 

și descrie modul în care a abordat întervenția încă de la început, dovedind profesionalism și 

abilitate în stabilirea relației.  

“Prima întâlnire a fost dedicată interviului de culegere a informațiilor, în urma 

căruia a fost făcută conceptualizarea cazului, s-au stabilit obiectivele urmărite (finale 

și pentru fiecare ședință), identificând tipurile de activități care ar răspunde cel mai 

bine nevoilor clientei și ar servi atingerii obiectivelor propuse. În cadrul acestei 

întâlniri clienta a citit și semnat Consimțământul informat. Un obiectiv urmărit pentru 

prima întâlnire a fost familiarizarea clientei cu spațiul de lucru și cu art-terapeutul.”  

Observ cum Oana Maria Moldovan lucrează urmărind protocoalele exersate la atelierele 

de artă vizuală cu multă onestitate și finețe. Întâlnire cu întâlnire reușește să  coreleze ceea ce 

este prezent în ședință cu etapa de schimbare mai cuprinzătoare din viața aspirantei, să 

folosească și să creeze consemne în contextul parcursului aspirantei, cu delicatețe și subtilitate 

ca un bun însoțitor ce observă nevoile aspirantului, oferind spațiu și sugestia necesară unui 

parcurs ce hrănește și descoperă resursele aspirantei. Capacitatea art-terapeutului de a observa 

amănuntul fără a pierde imaginea de ansamblu este un element semnificativ și specific în 

procesele art-terapeutice, o cheie pentru parcursul  procesului terapeutic și o nevoie majoră care 

conferă valoare relației terapeutice și procesului specific art-terapiei prin arte vizuale.  
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Oana Maria Moldovan își susține opțiunea de însoțire prin arte vizuale cu argumente 

solide, creativitate, spontaneitate și talent, dovedind curiozitate personală legată de domeniul 

acestei practici, capacitatea de a folosi instrumentele specifice acestui mod de însoțire, precum 

și contextualizarea abordării alese. Autoarea studiului reușește să dovedească capacitatea de a 

utiliza coerent abilitățile practice dobândite în cadrul atelierelor  masterale, a cunoștințelor 

teoretice și a metodologiei de cercetare studiate în cei doi ani ai Masterului de Art-Terapie prin  

Teatru și Artele Spectacolului.  

Maria Murgu         

 

Menționăm că lucrarea Oanei Moldovan întrunește toate standardele de calitate 

implicate în elaborarea studiilor de caz. Pentru a oferi o descriere mai articulată, lucrarea a 

presupus o evaluare inițială și finală (după intervenție) realizată de către un psiholog clinician 

avizat, fiind luate în calcul atât simptomele de suprafață ale clientului, cât și factorii structurali, 

de personalitate. Aceste evaluări au implicat utilizarea unor instrumente standardizate pe 

populația din România, fiind implementată în paralel monitorizarea continuă a stării pacientului 

de la o ședință la alta. Nu în ultimul rând, prevenirea derapajelor în planul intervenției a fost 

realizată prin utilizarea unor instrumente de feedback.  

Deși rezultatele obținute nu pot fi generalizate cu ușurință, fiind vorba despre un studiu 

idiografic, lucrarea realizată de Oana Moldovan reprezintă un important punct de plecare în 

validarea intervențiilor art-terapeutice în lucrul cu persoanele depresive, cu Nevrotism ridicat. 

Mai mult, modificările înregistrate în planul structural al clientului aduc suport empiric 

perspectivei conform căreia art-terapia poate fi utilizată cu succes în reducerea instabilității 

emoționale, atenuând trăsăturile de personalitate manifestate în plan cognitiv prin negativism 

și tendință de a amplifica importanța unor evenimente de viață. Cât de mult sunt influențate 

aceste rezultate de existența unei bune alianțe terapeutice, însă, rămâne o întrebare empirică 

deschisă, care merită a fi adresată în cadrul unor cercetări viitoare.  

 
Psih. Dr. Marius M. Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

Folosind un conținut foarte bine structurat și argumentat teoretic și practic, în lucrarea de 

disertație “Art-Terapia în lupta împotriva cancerului de sân “, Oana Georgescu propune ca 

temă de cercetare eficiența tehnicilor specifice artelor vizuale pentru creșterea stimei de sine 

și a autoeficacității. 

 

Printr-un studiu amănunțit, detaliat, în lucrare se prezintă: problematica, contextul, scopul și 

importanța cercetării, importanța art-terapiei prin arte vizuale ca proces terapeutic, metodele și 

rezultatele cercetării.   

 

Lucrarea de disertație are rigoare procedurală, evidențiind însușirea și operarea cu limbajul de 

specialitate, cunoașterea tehnicilor și instrumentelor de lucru specifice artelor vizuale (colaj, 

mandala, body mapping, etc), argumentând importanța utilizării lor ca metodă de lucru și 

mijloc de expresie în cadrul intervenției art-terapeutice. 

 

Demersul art-terapeutic, rezultatele cercetării, concluziile studiului prezentate în lucrare de 

Oana Georgescu subliniază atribute, calități specifice art-terapeutului: pasiune, empatie, 

cunoaștere și conștiinciozitate, creativitate și imaginație, determinare, spirit de observație și 

un caracter puternic și frumos, construit pentru a ajuta. 

 

Conf. Univ. Dr. Liliana Gavrilescu 
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