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Intemeiată pe tradiţiile şcolii româneşti a imagisticii, dar 
receptivă la înnoirile artei europene din prima jumătate a 
secolului, pictura lui Iosif Keber iese abia azi din anonimat 
aflîndu-şi locul îu ierarhla valorilor artistice naţionale. Eai 
este rezultatul activiW.ţii asidue, al unei conştiinţe şi sen
sibilităţi creatoare profund umaniste, care au proiectat în 
armoniile cromatice intens vibrate unduirea dealurilor gorjene, 
a văilor ele sub munţii ţării, sobra şi lirica privelişte a ză
voaielor cu pîraie. Peisajele sale au o mu- icalitate adîncă şi 
gravă; în numeroasele tonalităţi ale albului, roşului estom
pat, verdelui crud, qalbenului azuriu şi albastrului senin, 
în pasta. aşternută riguros se află o vioiciune reţinută , por
tretele a'cluc duioşie şi te invită a le fi prieten 1 desenele 
îţi spun amintiri, cu îndf\mnul de a te regăsi ca într-o lume 
proprie, de aleas~i poezie. Cele aproximativ 500 de lucrări, 
cîte are picto:-ul numai în locuinţa sa din Tîrgu-Jiu, un a
devărat muzeu de artu încil nedeschis, conferă iubitorului de 
pictură impresia descoperirii unui diamant în uitarea vre• 
mii. Luminile sale s-au ivit în trecătoarele expoziţii anuale, 
fac azi fala unor puţine muzee ori colecţii particulare sau 
se ascund sub fumul unor vechi monumente de arhitectură, 
fascinîndu-i încă pe cei Cclre le descoperă. 

Biografia artistică a lui Keber €~te in strîn-
să dependentă de trilsttturik' formaţiei sale în şcoli şi ale 
trecerii prin viată ca' artist deditat idealului de frumos. 

Tatăl pictorului, Koeber Iosif din Turnişor, .s-a căsătorit 
în 1896 cu ro~nttnca Ana Stoica Simion (n. 1877) din Sibiu 
şi s-a stabilit la Tîrqu-J1u, unde a obţinut cetăţenia română. 
La 30 iulie 1897 s-a născut în familia lor cel ce va deveni 
pictor şi se va semna Iosif Keber. 

Uliţa· copilăriei i-a fost întîi o stradă de lingă o aripă a 
Jiului, apoi strada 11 Iunie. Leagănul ce l-a crescut pe Keber 
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IOSIF KEBER - autoportret 
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a fo&t lunca Jiului, străjuită de dealuri şi coline la răsărit 
şi apus de crestele avîntate a·le Vîlcanului şi Parîngului din 
Nord, pe care le zărea zilnic din acea parte a urbei - o 
mahala cu case rar~ la începutul secolului XX. 

Dragostea pentru natură s-a născut în sufletul pur al 
copilului şi o va purta cu sine toată viaţa·, dăruind-o me
reu, prin operele sale. celor ce ştiu să-i admire peiS'ajele, cele 
mai multe inspirate din aceste meleaguri dragi de care nu 
s-a putnt despărţi niciodată. 

Micul prinţ al străzii din apropierea Jiului a simţit che
marea de a cunoaşte, pas cu pas, tehnica reflectării în cu
lori a naturii. 

Ceea ce a urmat era de aşteptat: şi-a: cumpărat culori 
şi a început singur să-şi folosească timpul liber pictînd. Pri
mele sale lucrări, destul de numeroase, nu s-au păstrat, dis
truse de el însuşi. 
·- In anii în cue a frecventat cursurile Gimnaziului „Tu
dor Vladimirescu" din Tîrgu-Jiu (1908-1912), profesorul Liviu 
Popa, el însuşi un artist. care preda desenul şi la Şcoala 
de ceramică unde era director, i-a fost un bun îndrumător şi 
sfătuitor. Dragostea pentru natura înconjurătoare a sporit 
paralel cu interec;ul determinat pentru pictură. Formaţia sa 
de peisagist se datorează - precum îi plăcea să spună 
oraşului său şi oamenilor lui. 

Pominei de la lecţii!c profesorului de desen Keber s-a 
preocupat, cu străruinţă, care nu-l va părăsi niciodată, să 
cunoască tainele artei. 

Serioasa pregătire şi t<!lenlul cultivat deja al tînărului 
Keber nu-i cic>zB.mă~iesc pe în'drumătorii s:ii. Dovadă le-a 
oferit-o în 1912, în mul I\' de gimnaziu, cînd primeşte me
dalia de aur la Expoziţia generală de la Iaşi, organizată de 
Asociaţia maeştrilor dP- desen şi caligrafie din ţară al cărui 
juriu avea ca- preşedinte pe profesorul Emanai! Bardasare. La 
vîrsta de 15 ;ini, deci, lui Iosif Keber i se .recunoaşte ca în
dreptăţită bătaia la porţii~ artei împotriva neîncrederii in 
sine şi a părinţilor. 

· Timp de şapte ani, Iosif Keber, este student la Şcoala de 
arte frumod:~e din Bucureşti, traversînd astfel o etapă im
portantă şi definitorie pentru consacrarea ca artist, dar şi o 
epocă grea din istoria ţării şi a Europei, aceea a primului 
război mondi;il. care ::i determinat chiar prelungirea perioa-
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dei de studii, prin amînared cursurilor pînă după satisface
rea serviciului militar. 

Artistal s-a specializat în p:ctură, artă decorativă şi 
gravură, deşi tehnica sculpturii nu i-a displăcut ; în această. 
perioadă s-a ocupat mai ales de arta peisajului. Lecţiile âe 
anatomie l-au apropiat de imaginea omului. de tehnica por
tretului. Fritz Storck l-a înconjurat cu multă atenţie, îndru
mîndu-1 pE-rmanent. 

In timpul studiilor de ,specializare, în ultimii patru ani 
de şcoală, a obţinut numeroase premii, mai multe decît cei 
cu care a fost coleg ~i contemporan la acea instituţie de 
învăţămînt artistic. · 

Deşi era vremed studiilor după figuri antice, Keber s-a 
interesat de origilrn litalea cubiştilor, de experienţele picto
rilor tineri din ţară şi din Europa, fi~ înnoirile .în pictura 
primelor decenii cile şpcolului nostru. In acei ani, îi aflăm 
originalitatea în modul de a trata lumina tablourilor sale 
ca şi cum e'I. ar „muşca" umbra. 

Anii 1913--1923, în mare parte petrecuţi de Iosif Keber 
la Bucureşti, în ambianţa luptei dintre curentele estetice, a 
afirmării „Tine.rimei artistice", a muzeelor şi expoziţiilor de 
artă plastică, a discuţiilor colegiale despre afirmarea noului 
în pictură, au fost decisive pentru orientarea sa, în sinte
tizarea cunoştinţelor dobindite anterior sau din acea peri
oadă pentrn căutarea unui drum propriu, a unui stil care 
să-i defineas·că personalitatea. Artele klecomtive, .în,suşirea 
diferitelor stiluri şi discipline tehnice din acest domeniu, 
i-J.u trezit însă interesul în aceeaşi măsură cu pictura. 

In acelaşi mod 1-a interesat şi gravura. In ultimii trei 
ani ca student la Scoala de arte frumoase din Bucureşti, Iosif 
Keber este remar~at ca un pictor cu perspectivă. Reuşeşte 
la cursurile pentru bursu. scutindu-şi părinţii de cheltuieli 
care cu greu puteau fi sustinute în primii ani de după război. 

Pictează mult, valorifică o parte din creaţia sa, dar 
poartă cu sine nemulţumiree. că toate lucrările realizate în 
timpul războiului şi preluate în colecţiile lui Nika Petrescu 
şi T. Frumuşanu din Tîr0u-Jiu au fost âistruse în 1919 la 
asedierea ·oraşului de către trupele .germane. 

Se păstrează, i:i colecţia pictorului, o parte din studiile 
sale, unele premiate, din anii petrecuţi la Şcoala de arte 
frumoase, desenate în cărbune : „Cap de bătrîn" ( 1912), „An
tinous" (stilizate după antlci), „Nud, bărbat", „.Cap de fată" 
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(1913), „Cap de fată'', „Nud, bărbat", „Cap de copil", „Schi
ţe de mişcări", o „Ve'dere panoramică: Tg.-Jiu văzut din 
Dealul tîrgului" şi „Salcie lingă lac" (1914), Qn „Motiv de
corativ" în tempera (1914), mai multe desene în cărbune, 
„Nud de bărb3.l şezînd'', „Nud - femeie în picioare", „Cap 
de fată", „Colegul Pupăzescu" (1915), acuarelele „Trandafir 
roz", „Rom"!niţă", „Nalbă în cîmp" şi „Copaci" (1913), un 
„Autoportret" în cărbune ( 1916), cîteva desene in creion cu 
motive de la ţară, două portrete în acuarelă „Ecaterina Mo
raru" (1918), „Portretul bunicii", un „Autoportret" şi „Por
tretul soţiei" in creion, .,Peisaj" in ulei pe pînză, „Apus de 
soare" (1920), compoziţia .Mihnea şi baba" şi alte cîteva 
picturi, care vorbesc de interesul cu care studentul Keber 
a izbutit să sUipînească meşteşugul picturii şi mai ales de 
posibilităţile oe a realiza prin propriile mijloace un pas se
rios spre puterea de a supune umbra cu ajutorul luminii, al 
culorii, precum şi d.P. Sf'ns~bilitatea cu care tratează oricare 
din motivele sale, indiferent de tehnică. 

Ca o încununare a <!cestor trăsături, Keber a obţinut in 
anii de studii 22 premii ( 1 premiu al III-lea, 2 premii al II
lea, 19 premii - I), intre care şi Premiul academic I pentru 
pictură „Le comte du Nouy" ( 1922), încununînd desenul în 
cărbune „Nud după natură'', aflat astăzi la Academia Repu
blicii Socialiste Romc'inia. !n 1922 a primit încă două premii, 
unul pentru pictura „Cap de expresie" şi altul pentru artă 
clecoralivă, ceea cc dovedeşte, la cei 25 de ani ai sJ.i, o de-
plină maturitate artistică. 

Diploma obţinută în anul 1923 „certifică cum că elevul 
Iosif Keber a absolvit cursurile Şcolii de arte frumoase în 
anul şcolar 1922-1923, obţinînd următoarele note la specia
lităţile pe care le-a frf!CVentat şi anume : „Pictură - foarte 
bine, Art<l decorativă --- foarte bine, Gravură - foarte bi
ne„.". 

După Hrcîncuşi, Keber e~le primul artist din Gorj cc:ire 
reuşeşte să frecventez~ cursurile Şcolii de arte frumoase din 
Bucureşti, absolvindu-le cu rezultate deosebite, la începutul 
acestui secol. 

Călătoria de studii in Emopa pe care Keber a intreprin
s-o inaintP de absolvirea şcolii din capitală, a avut punct 
terminus Munche•1-ul, cunoscut oraş al artei, în care a po
posit şi Brttncnşi l.:i începutul veacului. Studierea unor limbi 
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străine -- germena şi franceza - i-au facilitat tînăruluî pic
tor vg?rjean CllitlOaŞtere? În ti~p. scurt a izbînzilor Şi pre-o-· 
cupanlor germ'ltne, a duor activitate este durabil legată de 
înnoirile secolului XX în arta plastică. Influenţele lor vor 
sluji unui plus de prospeţime şi savoare în lucrările lui Ke
ber !din perioada tea maâ bogată a pidurii sa-1e, dintre 
cele două războaie mondiale. Totodată, în aceeaşi călătorie 
şi apoi în ţad., Keber s-a preocupat să aprofundeze arta 
monumentelor istorice, pentru a-şi desăvîrşi cunoştinţele şi 
talentul, a cunoaşte toate genurile artistice şi a se familia
riza cu toate stilurile maeştrilor culorii. 

Iosif Keber va rumîne între artişti un maestru a cărui 
pictură este îndelung preqd.tită şi meticulos elaborată, prin 
care se exprimă pe sine in dubla căutare de cunoaştere ar
tistică a realităţii şi de autodepăşire, supunîndu-se doar sen~ 
sibilităţii proprii. nicidecu:;n curentelor ce-au frămîntat pic
tura epocii sale. Este un mtisl original şi stăruitor, aprop;at 
sufletubi nostru, înţele~1erii tuturor. 

Activiht:.~a artistica a lui Iosif Keber nu a trecut ne
observată, deşi a trăi~ retras din tumultul cercurilor de ar
tişti : semnătura k1 însoţit opera într-un mare număr 'de ex
poziţii oficiale, operă nelipsită aproape an de an din con
fruntările CU publicul şi jUJ ;ile pretenţioase. 

Dacă s-a dat răspuns, încă din 1937, întrebării „Cine e 
pictorul Keher" 1, aprecierea de seamă i-au oferit-o expoziţi
ile din Bucureşti, anului 1938, care l-au calificat „un ol· 
tean de talent", „un autentic şi mare talent"2

• I s-a consem
nat atunci şi locul între artişti, cu toate că „îşi caută în
frigurat un drum al său" ; se consideră că „oscilează între 
impresionism şi expresionism german"3

, dar că „merge pe 
căi solide". 

Astăzi, din bogata creaţie plastică a lui Iosif Keber e 
greu su te opreşti numai asupra unor lucrări; pentru a-l re
prezenta, fiecare dintre acestea se înscrie în lungul şir de ani 
ai căutărilor, fiecare contribuie la edificarea artistului, care 
n-a părăsit penelul peste o jumătate de veac 'dăruit artei. 

Keber nu a manifestul prejudecăţi estetice programatice 
şi nu s-a pus nici în slujba imitaţiei servile a vreunui cu
rent artistic. Foloseşte însă toate mijloacele de expresie ca
re-i sînt cerute de temperament, de starea sufletească dată 
de subiectul ales, fără a le considera ca împrumuturi de la. 
un anume curent. 
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La baza operei sale stau studiile de desen şi de culoare, 
căile de studiu ce i-au descoperit posibilitatea 'de a urmări 
ich~ea. Poate de aceea s-a aplecat mai mult asupra picturii 
Poate de aceea s-a plecat mai mult asupra picturii murale 
şi de şevalet şi a căutat îri pietura de ulei o pozitie apar
te, de rezonanţe afective tu.lburător,ire. 

Ca şi contemporanii săi. Keber pictează în ulei după o 
jumătate de mileniu de prncticare în Europa a acestei teh
nici şi. nu trebuie să uităm, creează după o perioadă de cul
me a emancip~frii rulorit în creaţia lui Vincent van Gogh 
şi Paul Gauguin. 

Spirit optimist şi contemplativ în acelaşi timp, artistul 
se exprimă ca un liric cu puternice rezonanţe sufleteşti, ca
re nu se pierde in amiinuntele motivului autentic pentru a 
reda coerent o st:ire (le sphit, o trăsătură, o atitudine. Ştie 
să tn1.nsfo!·me culoarea în vibraţie, în durată şi emoţie, să 
construiască forma din pete de lumină, pictura sa este de 
aceea, lirică şi realistă. Condus de propria-i sensibilitate, ne
îngrădită, pictorul caută limbajul plastic cel mai adecvat 
simţămint~lor sale şi gîndiri\ în faţa motivului ales. N-a ur
mat niciodată trahrea fotografică, înţelegînd modul pictural 
de a primi motivul, de ,1 păstra încărcătura emotivă a pl::is
ticităţii şi posibilitatea inkrpretativă a petei de culoare. 
Din pînzele sale ca şi din pictura muralii în care nu sînt 
obişnuit0 nici 0xplo~dile de culoaire şi nlci alte modalităţi 
proprii frumosului, se degdjă o atmosferă reală, de trăire de
licată a sentimentului, surprinzătoare însă printr-un desen 
riguros al motivului. 

Cînd, mai tîrziu. c0ută fi(\ retină vibraţia impresionistă a 
luminii, Keber, nu ahanclonează ci o accentuează, căutînd 
efectele luminii tn duetul desenului alb-negru ale tablouri
lor sale. 

De aceea. Keber este 11n pictor al instantaneului; este 
cunoscut di luna destul ele repede şi nu pleca de la locul 
şevaletului pînă nu termina tabloul. Acesta cerea muncă inte
riocrZ\ şi (;rea, respcnsab!lli, care-i impunea ;JC loc alcgNca C'J

lorilor şi evitarea amănuntelor ncsemnific::itive ale ·motivului. 
Instant:ineul este. totodată, selectat şi urmfirit cu o rrnt 'r
nică trăire sufleleasc~1. Pictorul, vorbin:du-ne de această mo
dalitate de elcborare "pe loc'· a operei, compma elementele 
principale ce-l reţiaeau pe parcursul cles:ivîrşirii operei cu a
celea ale unui interior din atelierul de fierar, care, la prima 
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vizi tă, îti oferă imaginea focului, apoi prezenţa. făurarului şi 
a obiectelor ce-l inconjoar~ în semiîntuneric. 

Datorită unor asemene:i. calităţi, pictura lui Keber este 
dinamică. Ea este totodată un rezultat al lucrului sigur, fă
cut de un talent viguros. care stăpîneşte bine tehnica mun
cii de şevalet şi care evită retuşul. 

Judecată formal, picturii sale i se pot găsi, desigur, u
nele afinităţi cu imprPsionismul şi curentele ce i-au urmat, 
clar ele nu sînt urm:i.Le conştient, şi nu se aseamănă nici 
pe departe cu dezinvoli l1l a proprie altor artişti în utilizarea 
tehnicilor şi ii modalităţilor stilistice proprii acestor curente. 
De pildă, şi în pînzele lui Keber umbrele sînt colornte, ceea 
ce cîndva a constituit un pa~ înainte în pictura impresioniş
tilor. Expresia vie a primei impresii faţă de motiv şi tu,;a 
divizată ii apropie pe Keber de tuşa impresioniştilor, crezul 

artistic al pictorului înscriindu-l în cele mai bune tradiţii ale 
şcolii rom<1neşti de pictură.. In portrete foloseşte intens to
nuri de roşu, proprii imaginaţiei sale vii, simţului decorativu
lui. Fermita Led liniilor ele contur se datorează picturii murale 
pe care a practicat-o toată viaţa. 

În lucrările cu mesteceni ori cu acei copaci bizari ai 
iernilor din Tîrgu-Jiu, cerul este redus definitiv sau aproa
pe complet - trăsătură dominantă care conduce la recepta
rea prezenţei afective a pictorului în interiorul peisajului. 

In numeroase alte picturi apar siluetele şterse, fără o 
„stare civilii'; şi fizionomie precise; prin acestea artistul nu 
„degradează" natura. ea nu i se înfăţişează ca model şi mo
tiv al medi Laţiei plastice făr;:;, a fi fărîmiţată. 

Peisajele cu rîuri şi pîriuri ale căror maluri au contu
ruri neregulate, ori acele n1cuine icu suprafaţa vălurită a 
apelor, au fost upreciat•~ pentru dinamismul lor, pentru in
terpretările datorate unui „realism crud". Astfel de lucrări 
prezentate la expoziţi<1 personală din 1938 au determinat pe 
un cronicar pldstic să-l numească pe Keber „un impresionist 
cu precise tendinţe realiste•·. găsindu-i „mijloace proprii de 
exprimare". 

Keber e mai întîi de toate un sentimental în faţa natu
rii. Sentimentele interioare exprimate de frumoasele-i peisaje 
se reduc deseori la nostalgia <lată de timp, de atmosf~ra 
iernii imaculate, de puritatea ei simbolică, de verdele crud 
al zăvoaielor, pădurilor şi dea·lurilor în renaşterea primăve
rii, de lumina verilor prietenoase, nu fără nori adînci în cerul 
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liniştei. încărcate de melancolia şi trăirile interioare ale ar
tistului, vederile sprn dealnri, spre adîncuri 'de orizont, sint 
expresive. Fragmentele panoramice prind viaţă, devin spaţii 
largi de trăire suflteasdi. Culoarea densă, sugestivă, mărtu
riseşte contopirea prin sentiment. a vieţii interioare a omului 
cu natura. 

Peisajele cu mahalâle şi periferii apar deseori ca motive 
de creaţie la Keber fără defor:m area hîdă a realităţii, fă1ă 
grotescul voit şi fără orqia culorilor. Tonul liric al fiecărni 
peisaj de acest fel e păst:"at. ca şi calmul reţinut al trăirii 
naturii cu o bucurie obişnuită. 

Violenţa impulsuriior primitive şi duritatea societăţii 
industriale nu devin scopul picturii lui Keber. O atitudine tn 
sens critic, pole:nic, apare în peisajele cu copaci contorsi
onati în care îsi exprimă atitudinea fată de ororile războiu
lui, în peisajele de iarnă în care copacii sufe.ră de aseme
n0a dnntiti ori qîrboviţi ca după o calamitate. 

Aici Keber investinhează natura însoţit de oroarea mor
ţii de aceea copacii suferă precum omul. trăiesc neliniştea 
războiului. Este. în asemenea creaţii plastice, puterea unei 
Clrte rle protest faţă de cei ce se opun aspiraţiilor omului, 
dreptului lui de fericire. Neliniştea şi întrebările răscolesc 
echHibrul, dar nu-l distru~ : relaţia 'dintre subiectivitate şi 
obiectivi ta te îşi păstrează factura clasică. 

Aceste creaţii fn care· pictorul suferă oda-tă cu copacii 
schilorHţi, transmit privitorului, în acelaşi timp, ideea că 
natura are puterea de a renaşte, că e perenă şi pusă în ele
mentele sale. evoluti\·e. că poate regenera. In planul social, 
irleea reqenerădi se converteşte ln gloria învingătorului a
devărat iar tristeţea sau melancolia exprimată ln culorile 
peisajului dispare prin reverr;ul ei, bucuria fiind o altă faţă 
a aceleiaşi atitudini prezentate artistic. 

Picturih·· <le această factură au fost create de Keber în 
timpul celei de a 'doua conflagraţii mondiale şi rezistă tim
pului nu prin naturalism în sensul larg, ci prin căutările teh
nice si metaforice ale artei moderne. 

Reţine. contrastant, în peisajele de iarnă, albul asociat 
cu ton :.ui singerii, car.e cor:feră naturii o notă de optimism, 
fără să o înfioreze. Tehnica tr<lsăturilor de penel la Keber e 
cumpătată, calmă, de-a dreptul stăpînită uneori. Este aici in-
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fluenta puterii de expresie a artei decorative monumentale, 
de care artistul a fost mereu preocupat. 
. . Albul atît de frecvent in peisajul „Iernilor" lui Ke
ber în care excelează are funcţii specifice, constructive . şi 
emotionale. Trăsăturile de penel cu alb însufleţesc peisajele, 
hatura, o fac expresivă în cel mai înalt grad, o umanizează 
profund prin dinamizare, sporesc starea emoţională, fără a 
estompa caracterul tridimensional a,l obiectelor din conul de 
Vedere al receptorului de peisaj. De aceea, negrul copaci.lor 
din „Iernile" lui Keber nu e un negru pur, ci in tente unitar 
armonizate ; .artistul scade intensitatea celorlalte culori, lu
minîndu~le, sporindu-le căldura, făcîhdu-le prietenoase. 

Roşul şi verdelP sînt reţinute in tonuri variate, pentru 
:a'. întări exprimareR. tră.irilo1 intense în faţa naturii, chiar 
tind e vorba de peisajele de iarnă, atît âe numeroase in 
creaţia sa. Keber asociază roşul cu verdele - culori ne
juxtapuse ·în spectnil solar. - prin crearea unei intensităţi 
armonice, fireşti, fără a şoca retina. Pata de culoare este ast
fel un mozaic de ton.ni Câlde, pentru a deveni· afectivă şi 
pentru ia exprima sentimentul frumuseţii naturale. 

Nici albastrul ori galbenul nu i-au displăcut pictorului; 
funcţiile lor sînt, aici, dP dfenuare a tonurilor roşului şi 
verdelui. · ~ 'Jii: ! 

In peisajele dC: iarrUi asupra cărora vrem să insistăm, al
_bul zăpezii juxtapuse celorlalte -culori - roşu, violet, albas
tru· :....:: le -intensifică cromatic. 

Dînd o mare atenţie modelării prin culoare, Keber s-a 
folosit de acorduri principule 'de albastru, în peisajele de 
Vară, pentrn: a se e:<prima în cele de iarnă, evitînd negrul 
şi albul pur. Astfel. in lucrarea intitulată „Drum spre Dră· 
ţJoeni", din iarna anilor 1935-1936, creat după legi~e pers
pectivei clasice, albul zăpezii e înviorat de albastru-v10laceu: 
pentru copaci nu P. folosit negrul ci brunul deschis şi tonu· 
rile de albastru ; cerul confuz de iarnă este de asemenec: 
alb-albastru. 

Cromaticd luminoasă., caldă, este proprie lucrărilor „Ba 
bele" sau .,Iarna", din 1942, care aduc în prim plan copa 
cii negri, gîrbbviţi <le ani şi de zăpada alb-violocee ce aco 
peră grădirtn, mărginită. in plan secur..d de ·gardul galben lu 
minos: Lucrarea reînvie parcă atmosfera caldă a ·iernilor bo 
gate ·in ~ăpadă din Tîrgu-Jiu, la poalele Partngului. 
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Un alt peisaj, „1tnnu in urădina publică din Tirgu-Jiu", 
din l9'.1i' of2ră privitorului aco:duriw de al1Jastru şi ver
de ale 7~:JC;zii albe, p>c•ste care tronează copacii, trasaţi în 
linii groase de negru. i'rin astfel de asocieri de culoare, pic
torul ajuns2se ia si;nplilat.e, la valenţele înalte ale artei 
sale. h peisajul de iarn~i „Invalizii" din 19-10, copacii ciun
tiţi suferă parcă rnai mult din cauza frigului; cuprinzînd tot 
spaţiul tabloului, ei sînt redaţi prin aceeaşi pastă densă, sub 
un cer nedecis, şters, în culori obişnuite creaţiilor sale din 
anii '40. 

Alte lucrări folosesc şi acorduri principale de rozun ş1 
violaceuri calde, de~1radeuri de alb sau verde. Intr-un alt 
tablou, „Marină", tn prim-plan apare o lotcă circumscrisă în 
conture precise, d(> negru intens, în timp ce, pe cerul vast 
de albastru-Yiolac0u, planează nori galbeni, mari, înroşiţi de 
soare, peste m~rea cu reflexe g2llbene şi verzi. Jocul unor 
asemenc~a culori ial!"ă în contrast cu twqrul din dns -~n:.:i 
lotcii, creînd un dinamism aparte peste liniştea presc1pusă 
fără de sfîrşit "- murii. 

Intre culoare şi l;.1min1 din peisajele lui Keber există o 
strînsă legiîtură. Pe rt1epl cnvînt scria un cronica:r al expo
zitiei sale din 1928 : „Problema de famină. nu-i o te"'.Tlă con
venţională în care obiectele să se lămurească numai pen
tru un pretext de culo<nt> monocromă. Dimpotrivă, lumina 
de zi este diferit redată faţă de cea de dimineaţă printr-o 
meşteşugită minuin• a culorii. Şi în sensul acesta se poate 
remarca şi atmosfera diferit realizată pe anotimpuri, fără o 
prea mare trecere c'.e 13 o cu}oare la cealaltă. Este ceea ce 
s--ar putP.a numi p,c scurt posibilitatea de a s~nsibiliza„:·. 

Puritatea paletei lui Keber, fără tonuri pămîntii, imagi
nile create d0 penelul său cu culoare şi lu:nină, stăpînite de 
roşul estompat, de vc:dele în tonuri diverse şi albastrul
violaceu, participă lu expri.marea unui mesaj, regăsit cu u
şurinţă. în peis3jele de iarni:J., mai c>,;es în „copacii" din a
ceste peis::ije, ca nişt.~ fiinte ce iau atitudine faţă de mersul 
vremii sau faţă de evenimentul social. Apariţia unei asem0-
nea palete î:i lucrările din anii '40 este revelatoare pentru 
curajul artistic, pentru idealul comunicări;i de idei genero<.1-
se, puse în slujba omului. 

Universul picturii lui Keber, în· afară· de cel al picturii 
monumentale, este restrins, dar cuprinde u.n complex 'de 
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trăiri afective, generoase, general umane. Natura este do
meniul principal către care se îndreaptă artistul. investif]a
rea frumosului natural reprezentînd o permanenţă în creaţia 
sa. 

Prin peisajele sale. mai ales prin acelea care ne famili
arizează cu. iernile de' pe Jiu şi de la poalele Parîngului. K e
ber este un artist de-o factură aparte, care a sintetizat cel 
puţin dragostea gorjenilor faţă de locurile dragi, im·.)rlaliza
te pentru c:Pi ce vor vrea să le cunoască. Din cel~ citeva 
sute de pebaje, multe se inspiră din oraşul copiEl.riei şi ti
nereţii s.:1lf·, subliniind dragostea pentru natura patriei, înfr:1-
tire..i dintotdeauna a românului cu locurile în care n trăit, cu 
pădurea c;;i c=tpele, cu munţii şi văzduhul, cu florile şi aerul 
înE1iresma.t. Pictura sa are rădăcini trainice şi, prin aces
tea, dura i_1i li.ta te. 

O parte din peisc:jele lui Keber se constituie în docu
mente pen1ru viitor, pentru cei ce vor trăi în acest colţ rle 
ţară, al Gorjului. „T,1.-Jiu văzut din dealul tîrgului" (h 1914), 
„In parcul Tîrgu-Jiu'· (1918), „Casa pitarului MJ.!dărescu" 
(1925j ... ~forgine din Tg.-Jiu" (1930), „Cartier din Tg.-Jiu" 
(1933J. „Slracla mea, iarna" (1940), „Case de pe strada 
mea'' ( 19-îOJ, „Cărîn~' ghiaţa de .la Jiu" (1940), „Cu SCl.cauu 
pentru apă ia Tg.-Jiu'· (1942), „Chioşcul din grădim1 publi
că'• ( 1946}, ,Stradă dir. Tg.-Jiu" ( 1947) şi altele, r~prezintă 
imaqilli caie nu mai pot fi recunoscute şi care, redc:•h:? pe 
pînză cu marea dr1qG~Le a celui ce le-a imortalizat. anarţin 
istoriei. Cu aceleac;;~ ~dese sentimente a prezentat Keb<:•r -şi 
alte colţuri din ţară, unele cu rezonanţe intens patriotice. 
Dintre ac·~stea cităm ; „Casa memorialii din Vhdimir, a lui 
Tudor Vladimirescu'' (1921), „Casă din Săcel" (19213) .,Uliţă 
din Novaci" (1934\, „Vedere din Cernădia" (1945), „Vedere 
din Br::inPşti" (1955), ,Margine de Bucureşti" (1924), „Casii din 
Craiova" 11931). „P?~iferie din Ploieşti" (1932), „Satul Te
chirghiol'' ( 1935). , Gara Vlăduleni-Romanaţi" ( 1936). „Peisaj 
didn Z~\videni" ( 193C,1 „Stradă mărginaşă la Rom;rn" ( 1927), 
,,Vecterl~ db Vîlcel" - Tg. Ocna" (1938) etc. lndustriolizc.ren 
şi moJernrz:area uno~ localităţi i-a prilejuit lui Keber apro
pierea de reclităţile noi, în peisaje care vorbesc despre hiir
nicia oame!1Hor de :!Zi : „Uzina de la Doiceşti" ( 1953). „Spre 
mina ~;otîn~a", „Staţiei de încărcare a cărbunelui" şi „lntrure
ln mină la Şotinga" (Hf56), „Excavatorul" (1956) ş.a. 
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Peisajele cu copaci ale lui Keber constituie un ridu, 
început cn desenul în creion „Pluta" din 1913 şi încheiat cu 
pictura „Pluti bătrîne" din 1947. Salcia a fost şi pPntru el 
copacul pe care l-a s~udiat în mai multe rînduri - „Salcie 
lingă lac", desen în cărbune, din 191-1 r „Sălcii de pe malul 
Jiului", acuarelă din 1919 şi „Sălcii bdtrîne", ulf~i. in 1936--
1937. Mestecenii, de- ui;emenea, aa con!Jtituit un element de 
care pictm ul gorjaa s-a ataşat îndeaproape. 

Din peisajele cu copaci, cîtcva exprimă acea atituJine 
de împotriYire faţii cte ornnle rilz\Joiuh:i : „Invalizi" i l~H.01. 
,,Pădure îmlurerată" fHl41). „Solitarii" (1942), „Cop<i.ci sfîrte
caţi de rilzboi'' f194:2) şi „BabPle iarna" (i942). K:::o,~r nu a 
cunosc..1~ iucrările cu copaci ale altor pictori; le-a crea~ pe 
cele alt~ sale apelînrţ la propriil2-i sentimente, la atitudi.nea 
sa progres.stă faţă de idealurile umanitare. Tablouri!~ sale 
de acest fd sînt o întruchipare a unui conţinut simbolic şi 
metaforic:, fără grotesc ieflin, filr:i halucir.'.lţli. E!e repr.:~1-.intă 

puterea cre<:'toarc• a autorului lor, chiar apo0cul picturii sale. 
In contr>:-dul lucrz;riJor de şevalet ale Lli Keber se po;'l~e 

vorbi despre aceea5i dragoste de Yiaţj. p1·pzenU şi în naturile 
sale statice, realizări de mare fineţe plastică. 

Portretele realizat2 de Keber, şi în special autoportrP.
tele de diferite vîrs~e. sînt adevărate poeme plastice dedica
te unor pe1sonalităţi diferite şi frămîntărilor sufleteşti ale 
artistului care le-a crE.at. 

Fin observator al naturf'I. şi a] omului, Iosif Keber nu 
se dezminte ca artist în lucrările de graficii, în desefl.ele şi 
gravurile din primele decenii ale activitJ.ţii artistice, unele 
dintre ele n'\inînd ;;.trnţia publicului în saloanele ofkidle 
bucureşlene. Cîteva !"chiţe şi desene au fost preze.a•ate in 
ultima expoziţie retrospectivă de la Tirgu-Jiu, întregind per-
sonalitate.1 unui artisi complex. Aşa cum se spunea de către 
un aprecii:tt critic îri r1otele din catabgul retrospectivd din 
W79, desenele lui K c>ber „vorbesc despre o spontaneitate a 
simţirii ~i a gestului grafic, revelatoare a unei acti'.lni artis
tice de prim rang. Siluete de copaci - motiv care revin1~ a
proape obs;·siv în dr!senele lui Keber - sînt fixate pe hîrtie, 
în puţine trăsături cu un spirit de sinteză foarte modern: 
cîteva linii nasc un univers de culoare, de forţă, de sev~i vi
tală. la id de agile sint schiţele de personaje : ţărani. copii, 
asupra cărora privir 0 a pătrunzătoare a artistului ,.;;e opreşte, 
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ghicind esenţialul într-o mişcare expresivă, într-o ati~ucline
elocventă a trupului. Uneori aceste desene sînt c0loro.te. cu 
materia uşoară a acuarelei. pe care Keber ştie s-o mînuias
că înctemmetic şi precis". 

Nu ne vom opr; âSupra cîtorva proiecte de decor teatral 
executat<"! ele artist în tinereţe pentru spectacole, deşi acestea 
sînl o contrlbuţie îrlsemnată Ia evoluţia acestui gen artistic 
tn ţara noastră. Dar, nu se poate încheia succinta prezentare· 
a artistului Iosif K~btr fără a aminti preocuparea-i statorni
că pentru pictura monumentală; el fiind un mare autor ele· 
fresce ale mai multor edificii din ţară şi de peste hotare. 

Kehr>r o.re, ca pictor monumentalist, un remarcabil ~imţ 
nl decorativului şi o inegalabilă pregătire de speci:llitdte. 

Brcincuşi, care l-a cunoscut în anii 1937-1938, l·a socotit 
înnoitor el picturii monumentale româneşti, „un Puvis <le 
Chava11n% al nostru". 

Descoperind secretul longevităţii zugrăvelilor µe tenct1-
ial.! crudii, a decorat, din 1923 pînă Ia adînci bătrîneţ(~. cîte
va zeci de monumente. Cele cîteva zeci de mii de :r;ietri pă
traţi de pictură de frescă, tempera sau ulei. se co11stituie 
într-o opert: valoroasă, realistă şi originală. 

Importanţa contribuţiei lui Keber Ia dezvoltarea 
picturii monumentale rnmâneşti, pentru un timp n21nţeleasă. 
poate fi mai bine relevată dacă ne amintim situaţia acestei 
arte din primele decenii ale secolului nostru, ani in care· 
pictura murală încerca să reînv1.e fără succes pe plan uni·.rer
sal, în care marii maeştri ai picturii de şevalet căutau noi 
rAspuns·ui ~timulatP. de curentele moderne şi în car~ frt~sca, 
suport vital al unor Yechi tradiţii, intra în desuetu':!.inc•. Jn
cprcan•a de a da o :iolă durabilă preocupărilor pen~ru fres
că şi-a asumat-o K~her, care a adus un suflu nou în pictura 
de acest ~JLn, şi în arta monumentală. 

~umai un talen~ viguros şi meticulos, insistent şi bine 
preqătit putea să se remarce după succesul trecut <i l pic
torilor realişti Mişu Popp, Tattarescu, Grigorescu şi al ul
tor artişti romS.ni. Urmaşii acestora în pictura monumenlaVl 
copiau filr<l discernămînt opere străine, fără a a verJ. muccr 
meritul unor reproduceri de calitate. 

Tehnic-. dificilă, unele cunoştinţe intime ale acestei 
capricioase îndeletniciri artistice, descoperite prin c.~rcet<lri, 
personale, cit şi studiul asiduu al compoziţiei monumentale, 
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i-au cJnferit lui Keher locul înnoitorului, dacă nu al refor
matorului - aşa cum îl considera Brâncuşi. 

Este cur.ascut cil. vechile fresce, aflate în pr 2crUe con
diţii de conservare, îşi destramă pelicula culorilor aşternu
te pe faţa netedă a varului. Artiştii îi legau durabilita~ea. de 
pătrunderea în adînr:imea tencuielii a pigmenţilor de culoa
re, presupunere cu care artistul gorjan nu a fost de acord. 

Keher ne-a mărturisit astfel convingerea sa j2spre du
rabilitatea frescei: „Taina ca pictura în frescă să înfrunte 
cu dîrzeniP veacuri îniregi şi inamicii atmosferici se dato
reşte în primul rîn i varului crud, mai precis carbonatului 
ele cak!u cc.re, în contact cu acidul carbonic din RPr, dă 
f.Jn:rnl.1 marmurei, apoi altor trei fapte sau trăsături alr~ 
muncii pidorului : rnpiditatea de executare a picturii. scli-
visirea insistentă a porţiunii de studiu în timpul :;;i <lupă 
terminarea lucrării, nerevenirea cu coloranţi pesi0 lucrul 
terminat. Se înţelege, fresca este o pictură judici.os 9îndită 
CT.nterior lucrului, stndiată pe desenuri ce se aplică. în mă

rimi precinte". Altf0l spus, secretul picturii în frescă e5le 
pentru I. heber pi2trificarea marmoreană a pigm<:!!'lţilor ele 
culo.ne od:ită cu uscarea tencuielii de va.r în care ::.înt .'1.

plicaţi. 

Ptntru d ajunge la realizarea frescei mai treb 11ie cu
noscuttl reteta - dedusă din practică, raportată la realita
tea varului. în amestec cu cîlţi tocaţi - din care '>~ exclud 
qhipsul şi cimentul. Culorile se dizolvă în crispă ( a.pu de 
var) şi se aplică cu mare rapiditate pe tencuiala zvîntată 

şi împrospiltată prin sclivisire. Culoarea se impune prin a
coperirea rnprafeţei cu acuarel3. sau prin acoperirea păs
toasă cu t~mpera, dîn<l rezultatul unei ;preţioase stofo mate. 
Ambele tehnici nu pot fi dispersate cînd e ·cazul unei lu
crări monumentale <:~e mari proporţii, fără a periclitu re
zultatul artistic al unui procedeu, faţă de celălalt. Pictorul 
Keber le foloseşte miliestrit, după Împrejurări pe amîn
două. 

Cu.lor;Jp frescelc1 pictate de Kcber sînt calde, d~senul 
este degaj;it de dett . .dii, compoziţia cuprinde în prohrnzime 
scene, fiauri şi ornamentaţii armonios asociate, ambianţa 
fiind donl.:nată de o tonalitate temperată dată de galbenul 
ce respinqe întunecimea zidurilor afumate. E o pictur<l cc-· 
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ne aduce în faţa unui creator care a ştiut să facă nu numai 
din munca la şevalet, dar şi din aceea de pe schele, o im
plinire de 'artist ce-şi revendică dreptul consemnării în pa
ginile istoriei artei româneşti. 

Viaţa şi activitatea lui Iosif Keber sint cu devotament 
consacrate în întreqime artei. 

Afirmîndu-se în bună tradiţie românească, cu deosebire 
în evocările poetice ale naturii, I. Keber rămîne un artist 
sensibil, abil constructor al formelor care păstrează senti
mentul durabilităţii m1iversului, al dragostei între oameni 
şi al încrederii în viitorul fericit al omenirii. 

NOTE: 

1 Jean Bărbulescu, „Cine e piciorul Keber l", „Gorjanul" XIV, nr. 43. 
1B no:embrie 19::7. 

i Silviu <:ernea, Un olt~an de talent, „Patria", 8 februarie 1938. 
J George Nichita, Cronică Plastică, „Cur<ii!ntul". :i.t ;1nuarie 1938. 
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