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Cititorilor le este cunoscut numele 

doamnei Maia Morel (Robu), care fi-

gurează cu regularitate încă de la apa-

riţia revistei Artă şi Educaţie artistică 

(2006) şi pînă azi, promovînd idei şi 

proiecte în legătură cu artele vizuale 

şi cu educaţia artistică. Originară din 

Moldova, Maia Morel locuieşte din 

2008 la Montréal, unde activează la 

Catedra de cultură Fernand Dumont 

al Centrului Urbanizare-Cultură-So-

cietate, Institutul Naţional de Cerce-

tare Ştiinţifică, Québec, Canada.  

Această persoană deosebită are un 

parcurs profesional, care s-a cristalizat 

din intersecţia a două milenii, dar şi a 

diverselor spaţii geografice, sisteme 

politice, reflecţii estetice şi filosofice; 

începuturile acestui parcurs au rădă-

cini aici, în Republica Moldova. Astfel, 

absolventă în 1981 a Şcolii Republica-

ne de Arte plastice Ilia Repin din Chi-

şinău (actualmente A. Plămădeală), şi 

a Facultăţii de Arte plastice a Univer-

sităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă 

(în 1986), Maia Morel devine în ace-

laşi an lector la Facultatea de Peda-

gogie a universităţii şi susţine în 1988 

admiterea la aspirantura Academiei 

de Ştiinţe Pedagogice din Moscova, 

la Institutul de Educaţie artistică – un 

prestigios centru de cercetare în arte 

şi educaţie artistică al URSS.  

Ulterior, deţinătoare a titlului de 

doctor în pedagogie, susţinută în 1992 

la Moscova (prof. V. A. Razumny), 

Maia Morel se ambiţionează să tra-

verseze frontierele europene, deschi-

se cu prilejul căderii zidului de la 

Berlin şi să tatoneze alte spaţii şi alte 

teritorii culturale: face studii la Paris, 

mai întîi la École des Hautes Études 

en Sciences Sociales (1995-1999, prof. 

Paul Henri Stahl) şi mai tîrziu la 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbon-

ne (2000-2005, prof. Pierre Baqué), 

unde susţine în 2006 teza de doctor în 

Arte plastice şi teoria artelor, cu cea 

mai înaltă menţiune (mention très hono-

rable avec felicitations du jury). Remar-

căm cu mîndrie că aceasta este prima 

teză susţinută de un cetăţean al Repu-

blicii Moldova la prestigioasa univer-

sitate franceză, cu legendarul nume 

Sorbona, fapt care ne permite să atri-

buim fără rezerve evenimentul dat la 

tezaurul intelectual al ţării noastre. 

Această scurtă incursiune în par-

cursul său biografic şi profesional, 

semnalează faptul că Maia Morel a 

trăit cele mai tumultoase vremuri de 

spargere a cortinei de fier dintre Est 

şi Vest, de cădere a regimurilor vechi 

şi de naştere a idealurilor democrati-

ce, care au marcat, bineînţeles, toate 

sferele vieţii sociale, inclusiv viaţa lu-

mii universitare, în care dna Morel a 

activat din prima zi de angajare la 

serviciu şi pînă azi.  

Ideile dumneaei pentru schimbare 

s-o fi născut din valul evenimentelor 

moscovite din anii 1990, pe cînd tînă-
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ra doctorandă (aspirantă) făcea studii 

în capitala URSS, într-o perioadă în 

care atingeau apogeul aspiraţiile de li-

bertate şi ideile de abolire a regimului 

comunist, îmbîcsit de ideologii expira-

te. Societatea întregului imperiu sovie-

tic trăia atunci zi de zi fervoarea unei 

noi epoci istorice, mişcarea civilă in-

vadînd străzile, stadioanele şi pieţele 

urbei. De altfel, unul dintre acele eve-

nimente memorabile, la care a asistat 

şi care au marcat-o profund, ajutînd-o 

să-şi construiască identitatea, a fost dis-

cursul public al marelui savant şi uma-

nist rus Andrei Saharov (1989), – un mi-

litant pentru libertăţile persoanei, pentru 

dreptul la opinie şi pentru democraţie.  

În acea perioadă de căutări identi-

tare şi de renaştere naţională în toate 

ţările spaţiului sovietic, Maia Morel îşi 

determină itinerarul profesional, hotă-

rîtă fiind să participe la schimbările 

care se anunţau cu toata fermitatea în 

cele mai diverse domenii ale activită-

ţii umane şi, în special, în educaţie, în 

învăţămîntul universitar, în sfera arte-

lor, făcînd posibilă astfel deschiderea 

societăţii spre noi valori şi idealuri. 

Printre iniţiativele dnei Morel, 

promovate în cadrul sistemului de în-

văţămînt şi educaţie din Republica 

Moldova, se conturează cîteva mo-

mente deosebit de semnificative:  

 conceptualizarea şi lansarea specia-
lităţii „Învăţător de clase primare şi 

arte plastice” (Universitatea Peda-
gogică de Stat Ion Creangă, 1994), 

specialitate care a avut doar cîteva 
promoţii, dar care a asigurat, în mare 

parte, şcolile din Moldova cu profe-
sori de arte plastice (în contextul în 

care absolvenţii altor facultăţi de pro-
fil artistic se orientează, mai curînd, 

spre cariere artistice, şi nu didactice); 

 crearea în 1999 a Grupului Interuni-
versitar de Armonizare Europeană a 

Educaţiei (GIAEE), care a reprezen-

tat, de-a lungul anilor, nucleul diver-

selor proiecte europene, realizate în 

mediul specialiştilor de arte plastice 
din Moldova, cu susţinerea Ambasa-

dei Franţei, a Alianţei Franceze, a 
Uniunii Latine, a UNESCO, a Fun-

daţiei Soros şi a altor organisme 
care sprijină iniţiativele inovatoare; 

 conceptualizarea şi lansarea Şcolii 

de Înalte Studii, devenită ulterior 

Şcoală de Masterat în Arte plastice 

(Universitatea Perspectiva, 2001) 

şi care a reprezentat un debut al 

studiilor de ciclul II (masterat) în 

Moldova;  

 reconceptualizarea stagiilor de for-

mare continuă a profesorilor de 

arte plastice (Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei, 2005-2008) şi lansa-

rea schimbărilor fundamentale în 

demersul pedagogic şi în practica 

educaţională a cadrelor didactice 

din şcolile Moldovei. 

Dintre numeroasele publicaţii ale 

dnei Morel (în limbile română, rusă 

şi franceză, apărute în Moldova, Ru-

sia, România, Ukraina, Franţa, Coreea 

de Sud şi Canada), care numără peste 

60 de titluri – monografii, manuale, 

teze ale comunicărilor, articole ştiin-

ţifice şi didactice –, cîteva au un rol 

aparte în evoluţia gîndirii artistice şi 

educaţionale. Iată cîteva dintre ele: 

 o elaborare didactică destinată pro-
fesorilor, care reprezintă una dintre 

primele iniţiative de renaştere a va-
lorilor naţionale, de afirmare a rădă-

cinilor culturale româneşti şi de rea-
bilitare a tezaurului artei populare 

autohtone (înghesuită pînă la acel 
moment de ideologii „internaţiona-

liste”): Valenţele folclorului plastic 
(Chişinău, Universul, 1995, 42 p.); 

 un album didactic ilustrat, care îşi 
propunea să spargă clişeele referi-

toare la creativitatea copilului, dar 
şi să redimensioneze rolul educato-
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rului în procesul de educaţie 

artistică la vîrsta preşcolară: Expre-

sii libere. Idei de creaţie pentru 
preşcolari (în colaborare cu sub-

semnata, Chişinău, 2003, 20 p.);  

 o publicaţie rezultată dintr-o comu-

nicare la un simpozion al CSI pe 

tema educaţiei artistice, care a im-

presionat participanţii, ideile şi 

practicile expuse de Maia Morel 

fiind apreciate ca deosebit de 

avansate pe fundalul celorlalte ţări 

din fosta URSS: Эстетический 

„практикум” по современному 

искусству и развитие культур-

ных компетенций. Проблемы и 

перспективы художественного 

образовaния в XXI веке – Музей-

ные ресурсы (Санкт-Петербург, 

Музей Эрмитаж, 2007, c. 77-82); 

 un volum colectiv pe care l-a coor-

donat (publicînd în paginile acestuia 

şi un material despre C. Brâncuşi) 

şi care reuneşte texte parvenite de 

la 27 de autori din 14 ţări ale lu-

mii, promovînd în acest mod ideile 

de interculturalitate: Parcours inter-

culturels. Être et devenir (Ed. Peisaj, 

Montréal, Québec, 2010, 303 p.); 

 setul Manual şi Ghid la Educaţia 
plastică pentru clasa a 7-a (în cola-

borare, cu subsemnata şi cu A. Fru-
mosu, Chişinău, Ştiinţa, 2010), lucrări 

care promovează masiv modernismul 
artistic în programul şcolar, plasîndu-

se astfel în avangarda materialelor 
didactice la arta plastică şi făcîndu-şi 

încet dar sigur adepţi ale ideilor şi 
practicilor educaţionale avansate 

prin şcolile din Moldova; 

 şi în sfîrşit, cea mai recentă publi-

caţie – monografia Vivre la Cré-
activité. Réflexions sur l'éducation 

artistique en arts plastiques (Ed. 
Peisaj, Montréal, Québec, 2011, 

165 p.), cu care cititorii au putut 
face cunoştinţă după recenzia Ce-

zarei Gheorghiţă, publicată recent 

în numărul nr. 2-3 [17-18], 2011 al 

revistei Artă şi educaţie artistică 
(p. 74-79).  

Toate publicaţiile şi participările la 

manifestări ştiinţifice ale dnei Morel 

rezidă într-un şir de concepte, noţiuni şi 

teorii, care îşi fac treptat un loc impor-

tant pe terenul reflecţiilor şi practicilor 

din domeniul artelor vizuale şi al edu-

caţiei artistice. Acestea ar putea fi ex-

primate prin cîteva cuvinte-cheie, pe 

care Maia Morel le abordează perma-

nent, le propune, le promovează şi le 

implementează prin activitatea sa:  

 Alfabetizare artistică şi culturală,  

 Educaţie artistică versus învăţă-

mînt artistic, 

 Artă versus ideologie, 

 Arta – mijloc de acces la cultură,  

 Sensibilizare prin artă, 

 Mediere culturală, 

 Pedagogia de proiect, 

 Interdisciplinaritatea, 

 Inteligenţa raţională şi inteligenţa 

senzorială, 

 Referinţa artistică, 

 Aprecierea operei de artă, 

 Gîndirea critică şi arta argumentării, 

 Competenţa culturală, 

 Creativitatea,  

 Conduita creativă, 

 Factori de dezvoltare/blocare a 
creativităţii, 

 Publicul şi arta, 

 Artă, comunitate şi aspecte sociale, 

 Interculturalitate. 
Dacă ar fi să rezumăm demersul 

didactic pe care Maia Morel îl pro-

movează la moment, este evidentă 
pledoaria ei pentru „intrarea operei 

de arta în şcoală”, adică pentru ex-
ploatarea de către profesor a referin-

ţei culturale şi artistice, dezvoltînd 

astfel capacităţile elevului de aprecie-
re a artei (o competenţă a cărei for-
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mare este plasată astăzi în centrul 

procesului de educaţie plastică).  

De altfel, apelul la referinţa artisti-

că şi culturală este o preocupare ge-

nerică în cadrul procesului de cultura-

lizare prin intermediul artei, preocu-

pare care în Republica Moldova s-a 

născut pe fundalul căutărilor unei pa-

radigme educaţionale ajustate timpu-

rilor noi. Se ştie că, după căderea re-

gimului politic anterior şi abandona-

rea practicilor de imitaţie-reproduce-

re, în şcolile din Moldova s-au proli-

ferat brusc cîteva curente în didactica 

artelor plastice, lipsite cu desăvîrşire 

de conexiuni culturale: fie diverse 

exersări după legităţile artelor deco-

rative, fie introducerea masivă a 

lucrului manual/artizanal, fie hiper-

valorizarea expresiei personale şi a 

spontaneităţii elevului. Dna Morel, 

asistînd, participînd şi trăind literal-

mente toate aceste transformări din 

pedagogia artei şi educaţia artistică, 

manifestate în Republica Moldova 

după 1991, şi-a definit intenţia sa 

profesională de promovare insistentă 

a ideii de „culturalizare”, prin inter-

mediul artelor, a şcolii şi a societăţii. 

Ne convingem de faptul că, în pofida 

necuprinsului spaţiu al Atlanticului, 

care desparte Canada – ţara sa de rezi-

denţă, de Moldova, – ţara sa de başti-

nă, comunicarea dumneaei cu lumea 

intelectuală şi artistică de la noi rămî-

ne intactă. În acest context, Maia Mo-

rel a elaborat recent cîteva proiecte în 

colaborare cu colegii săi din Moldova: 

 2011: Proiectul „Artă şi percepere în 
sec. XXI. Propuneri de profesiona-

lizare a actorilor educaţiei artistice”, 
programul Temporary return of re-

presentatives from Moldovan Scien-
tific Diaspora, Organizaţia Interna-

ţională pentru Migraţie (IOM), 

 2012: Proiectul „Arta contempora-
nă şi societatea”, programul „Arta 

în sprijinul societăţii civile”, Open 

Society Foundation. 

Proiectele amintite, ca şi toate cele 

precedente, iniţiate de dna Morel, au 

permis conexiunea dintre numeroasele 

sale contacte din străinătate şi colegii 

ei din ţara de baştină: savanţi, docto-

ranzi, masteranzi, profesori şcolari şi 

studenţi. Realizarea acestor proiecte 

reprezintă cu adevărat nişte acţiuni de 

catalizare a energiilor celor mai buni 

profesionişti ai educaţiei artistice, ai 

artei şi culturii din Chişinău cu omo-

logii lor din exteriorul ţării, într-un 

context de colaborare şi de promova-

re a noilor idei. 

Aceste aspiraţii şi angajamente ale 

dnei Morel ne conturează portretul 

unei persoane împătimite de artă, de 

cultură şi de nesfîrşite căutări/desco-

periri, pe care le urmăreşte încontinuu. 

Este o persoana determinată, care per-

severează şi care nu se descurajează 

atunci cînd vremurile impun mai de-

grabă aranjamente, compromisuri şi spi-

rit resemnat. Este o persoană seducă-

toare, care reuşeşte să rămînă naturală, 

modestă şi de o rară onestitate atunci 

cînd în societate persistă mai degrabă 

egocentrismul, vanitatea şi carierismul. 

În pofida vicisitudinilor vieţii, a reu-

şit să-şi traseze itinerarul profesional 

în mod ferm şi intransigibil, conside-

rîndu-şi achiziţia intelectuală un dar 

pe care trebuie să-l transmită mai de-

parte: „Opera ‘de artă’ a vieţii mele 

este de a-mi învăţa discipolii să înţe-

leagă arta”. Anume acestei idei Maia 

Morel i-a dedicat 25 de ani de carieră 

şi azi constatăm că este una cu adevă-

rat nobilă şi eficientă. 

Aşa şi-o amintesc foştii studenţi, 

aşa o caracterizează foştii profesori 

şcolari – stagiari la cursuri – aşa o 

cunoaştem noi, colegii şi prietenii săi.  

Aşa ne-o dorim mereu şi îi urăm 

la mulţi ani! 
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