
PBSAJ DE' IARNA 

(Por:tret sentimental al pict~lui Iosif Keber) 

MARIN COLŢAN 

Soarele, stăpînul luminii şi al vieţii, a scăpătat după 
oriizonti.Il Ulllei zile de iarnă i.air norii .cerului îi maii cerşesc 
putiin din strălucirea însingerată pe care, apoi; tirniid, în
cearcă să o ag.a.ţe de vî'l"furile sălciilor şi a.rinilor de pe 
marginea piriiaşului care străbate pei5:ajul, de aooperişuJ 
putme.kir case, sau, mai· zgîrcit, o aruncă pe· c:impul acope
rit de uniformul şi, în acelaşi timp, atît de nuanţatul ză
pezii. T.abloul impresionează şi rne rnti.ne indelung a'1:enţia. 

Priveliştea e redată artistic, încărcată de emoţia care a cu
pr.ins pe pictor în momentul· ~n c.ar·e a admirart::-o. Ou multă 
plăcere recunoaştem poezia· peisajului· românesc a cărui 
v.rajă ne cuprinde şi ne- îndeamnă 'la reculegere. SllJ.rpirin-
rl.erea şi in.terpretarea artistică a temei incită srpaţiul me
mo:iei afective incit spiritul· înţelege că după· ramuiriJe de-
se a.le a•rborilor· monumen>tali, în satul în care ah.ia se în
tr:ezăreşte1 viaţa - curge· linia·r· şi· monoton: Dimensiunile a
cesteia se• ghiceS>C· şr diticolo de· margillldle ta:blonlui. Astfel, 
dinc-010 de oe· vedem· intuim• ftimul care iese leneş de pe 
coşmile caselor, vitele în grajdurile Jar rumegîndu-şi ulti
mele resturi de nut·ret, g.ospodinele caire se- grăbesc să p•e
gă.teasoă cina pentru bărbaţiL şi- cop.iii· lor, şi-, ici-colo dte 
un .liitrat de cîine, multiplicat de ecoul cîrnpiului; sau· cite 
un cîrîit de cioară care-şi caută grăbiită adăpost ;peste noap
k~a g~roasă„ca.re se anunţă.· 

Totul· e· încremenit, sticols. Totul e pace şi li1nii.şte li
tUtrgiooi Umbrele misterioase, care mcet-încet cuprind ta
lul;: ne· fac:- să si'ffiţim parcă insiirna•rea · materiailă a fuiserării 
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care în curînd îşi va dezlega traista cu poveştile iem.nor 
cu zăpezi mari, a gerurilor oorîşnltoare şi a spiriduşilorr nop-
ţilor llLilgi de iarnă. Oare pe fundul pirîiaşului, pe sub ghea
ta groasă, maii curge vreun firicel de apă? Ramurile des· 
frunzite ale copacilor vor mai purta cînriva podoaba lor 
\1erde ? Vîntul subţire, tăios, care se simte, sporind dante-
lăria gerului, va ma.i lăsa dnva locuJ UJ!1ei wemi mai prie· 
tenoase? 

Elo,cve111ţa sentimentului unei ser:i asp.re de iarnă este 
susţi.irntă de sinceritatea aneccLoticului ireceplat de retină, 
înviHuit într-o poetică gamă de griiruri roci, unde violaceul 
aR• rol de „primad0111na" şi îi dă o mişcare convergentă de 
totaJ.iza.re melodică, tacitilă, suculentă şi sobra. Privind ta
bloul în uni.tatea sa, fire5euă ne îndeamnă să ne întrebăm 
dacă pe acest spaţiu rustic zăpada a dorit să acopere totul 
sau acest tot, izbutit redat tn notele saJe esenţiale, s-a re
tra.s intenţionat aici şi sită ascuns sub plapuma ei rece şi ·în 
aoela.şi timp călduroasă ? Noriii greoi doresc să stea îngră-
mădiţi deasupra satului ancestral sau a•cest sat a căutat 
protecţia plumburiului .!•or ca loc pentru a-şi găsi liniştea 

înseră.rH? Totul se dezvoltă riguros şi oomplementa;r, re
ţinut, fără elemente care să exalte. Totul e sentime111t, po
ezie, simfonie coloristică pertinent struni.tă. CoiI111p0111entele 
prea,pli.nuJui interior al a.rtistului se relaţionează sinergic, 
procurînidu-ne ş.ansa unei satisf.acţii estetice în faţa unui 
peisaj .românesc, o convingătoare relevare, echivalenţă su
bliniată a realităţii imedia.te, un dialog i:.incer cu 111atura
mamă, ca.re, prin f0irme şi cuJori ne i:nvaţă pe toţi ce e fru
mosul şi arta, cită armonie ·are şi cit de bine se mfrăţeşte 
cu omu.I şi cu truda sa, cu semnele pe care acesta le lasă 
Îll1 lume. 

Peisajul, acest portret al natur.U, temă de predilecţie a 
picturii lui Keber, a redat cu multă ar.tă şi dragoste de na-
tură incit avem impresia că il receptăm prin toate simţuri
le. TabJ.oul impune prin întregul şi unitatea sa, pr1n. li:nia 
şi pensulaţia sa densă şi vigU'l'oasă, prin toate componellltele 
sale, matematic orînduite. căruia nu i se mai poate adăuga 
sau scoate nimic fără riscul de a-i scădea din valoarea ar
tiiS1foă. Structura operei, analiza sa, impune un acord al ac-
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tulu.i creator cu cel receptor. Aici viaţa nu se vede dar o 
simţim peste t•ot, după cum lll.Îci omul nu e prezent dar. 
economia tabloului, impuisul său vital, rtonic, ne deiterrnină 

să-i simţim plenar preze!lţa potenţială. Indelung.atele cău
fori şi· decairitări ale artistului au făcut ca în arta sa, prin 
puţin să ni se spună şi să înţelegem mult. Trebuie să te nu
me~ti Iosif Keber, să ai ochiul şi sensibilitatea sa ca să 

eta.1ezi atit de mult Pe un spaţiu ·atît de mic, să găseşti ati
ta· măreţie într-un baria! peisaj de i0arnă. 

la·ma a fost piietată de artiişti celebri, înseraţi de mult 
timp în paginile istoriei ar.telor. Savant şi netntrecut a fost 
pici.dtă şi de prna-timpuriul nostrn dispărut loo AndreeSICu 
şi ele mulţi alţi pictori mai mari sau mai mărunţi ai zilelor 
noastre. ln dialog cu· Kebe.r, ca şi prin arta peiisajelor sale 
el dovedeşte cunoa.şterea demersu-lui anterior, de la maeş-
tri olandezi ai secolului al XVII-iea şi pină la concepţia 
clasică promovată de academiile de belle-arte eur<>ipene pî-
nă cci.tre sfîrşitul secolului al XIX-le.a în pictarea pei•siaju
lui. In decursul vieţii sale harnicul pictor Keber a redat ne-
nmnă •·a.te peisaje. Şi i.arna a pictat-o de foarte rnuilite ari. 
Di:, lot timpul, s-a străduit ca iernile sale, ca şi alt•e su
biecte, să fie unice, sil nu aibă note comune cu înaintasii 
sau cu prezenţii picturii. Jn travaliul său artistic am pnt~a 
<0'1clude oă recunoaştem doar unele vagi ecouri ale artei 
hiza.nline Urzii şi, în acel.a.şi timp, şi în aceeaşi pr<>ipO'fţie, 

~e r.li.sling şi receptări din demersul modern a1l ar.tei, dar 
ccesl sumum a fost topH în creuzetul crezului său artsitic, 
căr;11a îi caută expres.ia nno.r rnporturi personale, or.iginale. 
De aceea, cu foarte multă prudenţă trebuie să încernăm a 
gă~1 inlluente în a.rta sa. Mai ourînd putem spune că ast
f'.'I d„ întreprindere e temer.ară, haza·rdalThtă ş1 chi-ar forţa

tă. ~reatia lui Keber este o demonstraţie a faptului c.ă mu:n
ca obos1loare şi acumulări.le din decursul a mai multo.r de
cenii ele creaţie plastică au dus la o cuno.aştere profuindă a 
mec.a:nicii intime a firii. a. da·tului concret. Cunoaşte şi lu-
cr~JZ'.l în mai multe tehnici pe care ie practică dezi:nvrut 
şi squ;-. S0mnificaţia tabloului e condensată în construcţia 

ansdmi.Jluli1i, intr-o pictură proprie, care ne solicită sfanţu
riL~ )i capccitatea intelec~uală. Fără a fi o artă a rnelanco-
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liei, p-iclurtl sa, care fixeaza momente din viaţa omului, imor
talizează co.lţuri din natură, p:or•trete, naturi statice etc., toa
te dccstea mijlocite de rigorile artei, îlilde;imnă Ia c001cern
trare şi meditaţie. 

Cu tode că va împlini nouă decenii de viată, Jo5if Ke
be:· prin ce şi 'cum pictează este mereu tînăr, mereu anga
jat in creaţia plastică contemporană. Participări.le la expo-
ziţiile Cenaclului U .. A.P. 'l'îrgu-JÎIU, în judeţ şi in afara ju
dd:tlui, personala din 19/9, retrospectiva din 1982 orgaini
zată de Muzeul de arlă din Craiova, cea de grafică din 19'36 
o·rf!ulllzattl .Ja Muztul 1ude~ean Gorj, ca şi activitatea sa zil
nic.1 Cie creaţie sînt tot rltîtea argumertte ale afirmaţiei de 
mai sus. fot ce pictează e înţelegere şi redare artistică ce 
searnană numai cu el, un retras prea mult şi de prea de
rnult în d :screţia sa, sub mantia modestiei sale mţelepte, 

în tacerea şi şlefuired pernianentă a desenului şi culorii 
sa;P. 

he ca ceasornicu: fiinţei lui Iosif Keber 5ă mtîrzie dt 
mc:i mult şi acest artist de talent şi om de bine, decanul da 
vîrstă şi în alte picturi gorjene să ne bucure cit mai mult 
ochii ~i cugetul cu arta şi prietenia sa. 
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