PICTORUL TIBOR ERNO
AUREL

ROŞU

La 28 februarie 1885 se naşte la Oradea Tibor Ema, cel -care avea
r-eprezinte, alături de Macalik Alfred, Balogh Istvan, Leon Alex şi
Nicolae lrimie, arta plastică orădeană între cele două războaie mondiale.
Cursurile şcolii medii Ie urmează la Oradea. Era socotit printre
cei slabi 1,a desen. Cu toate acestea începe ,să mînuiască penelul a-lă
turi de un grup de colegi. Printr-o muncă susţinută, Tibor Erno, devine
din ,ce 'În ·ce .mai sigur în faţa planşetei dind la iveală o adervărată
să

forţă coloristică.

După terminarea liceului, ajutat de reprezentanţii societăţii „Holnap", în fruntea <:ăreia era ,poetul Ady Endre, obţine în 1904 din partea
oraşului Oradea o bursă de studii la Academia de arte din Budapesta,
unde ii are ca profesor pe Zemplenyi Tivadar. Durpă trei ani
pleacă Jr1 •Paris .unde urmează timp de doi ani cursurile vestitei Academii Julien, sub îndrumările maestrului Jean Paul Laurens. La terminarea cursurilor est•e distins cu premiul III al Academiei. Ca proaspăt
absolvent expune Ia Muveszhaz din Budapesta, devenind membru al
Mucsarnok-ului şi al Salonului naţional.
:>in 1910 Tibor ,Erno îşi începe adevărata sa activitate de creaţie.
Temele preferate sînt inspirate din viaţa zbuciumată şi plină de greutăţi a muncitorilor şi ţăranilor, majoritatea tablourilor lui purtînd titluri ca: ,,Treieriş", ,,Seceriş", ,.Culesul", ,,Prăşitul", .. Muncitori. bretoni"
etc. Expoziţiile personale deschise atît în ţară cit şi peste hotare (Stockholm, Gotteborg, Kopenhaga ele.), îl fac pe lînărul pictor orădean cunoscut publicului amator de artă de pretutindeni.
Primul război mondial îi -curmă timp de patru ani activitatea de
creaţie, fiind înrolat în armată cu gradul de sublocotenent.
După război, la scurtă vreme, depunînd o intensă muncă de a·telier,
organizează expoziţii personale la Oradea, Arad, Timişoara, Cluj.
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Anul 1925 îl poartă, din nou, pe meleagurile Franţei. Pictează aspecte pariziene, forfota metropolei surprinsă pe Champ Elisee, impunătoarea şi cea mai îndrăzneaţă construcţie a începutului de secol XX
- turnul Eifel. Nu uită să picteze şi Catedrala N6tre-Dame, impresionant monument gotic.
În v,ara aceluiaş an pictează în Bretania, oglindind viaţa pescarilor, muncitorilor din port. Amintim cîleva tablouri: ,.Pes·cari bătrîni în
port", ,,Pescari în repaos", ,,Dul,gheri de nave" etc.
lnainte de a se reîntoarce în ţară a deschis la Paris o expozitie
personală care s-a bucurat de mare succes. Cu această ocazie este primit mebru al „Salonului independenţilor". Întors din Franţa expune la
Salonul Oficial din Bucureşti o parte din lucrările executate la Paris
şi în Bretania.
ln 1927 p.ărăseşle din nou ţara îndreptîndu-se spre Italia unde creiază lucrări de un mare rafinament artistic. In 1928 se întoarce lc1 Oradea. Pictează aici scene de piaţă, naturi statice, peisaje şi participă la
nenumărate expoziţii de grup organizate la Oradea, Cluj, Budapesta,
la Salonul Oficial din Bucureşti. Deschide, de asemenea, mai multe expoziţii personale la Oradea, Sibiu, Bucureşti.
ln 1935, oferindu-i-se din partea oraşului Oradea o bursă de studii, pleacă la Const,anţa şi Bakic. Cu lucrările executate aici participă
la Salonul Ofidal din Bucureşti, fiind ales ca membru permanent al
Salonului. lntr-o expoziţie din 1938 ii găsim alături de Gheorghe Pă
traşcu, Theodor Pallady, I. Teodorescu-Sion, P. lorgulescu-Yor şi alţii.
Aceasta a însemnat, la a.cee,a vreme, o recunoaştere pe plan naţional
a v-alorii operei lui. Revistele vremii: ,,Flacăra", ,.Familia (Oradea),
.,Vasarnapi Ujsag" (Cluj), ,Erdelyi Elet" (Arad). consacră, ca atare,
pictorului orădean nenumărate articole cu privire la expoziţiile lui, reproducîndu-i în acelaşi timp mai multe lucrări. Aprecieri asupra activităţii creatoare a pictorului apar şi în revista pariziană „Revue de Vrai
et du Beau" sau în cea din Budapesta „Kepz6muveszet".
Cu prilejul înfiinţării la Oradea în 1938 a Societăţii Artelor Plastice este ales vicepreşedinte.
Activitatea de creaţie a lui Tibor Erno a fost pentru a doua oară
curmată de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Lucrările au
început să fie respinse a'lil in expoziţiile din ţară cit şi din străinătate.
Cu mari insistenţe expune în 1942 alături de Macalik Alfred şi Balogh
Istvan la Oradea. Aceasta a f·ost şi ultima lui expoziţiie.
In ziua, (de 3 mai 1943 este deportat la Ausschwits, de unde este
mutat la Kaufering, filială a lagărului de la Dachau. Din mărturiile
unor cunoscuţi ce au supravieţuit acestor evenimente, ştim că şi în
lagăr Tibor Erno a continuat să lucrez·e. lmbolnăvindu-se, însă, de tifos exantematic, moare cu douăsprezece zile înainte de eli•berarea lagărului de către armatele aliate.
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Prin întreaga lui activitate, Tibor Erno va rămine în istoria artelor plastice româneşti ca un reprezentant de seamă al picturii interbelice orădene, exemplu de artist-cetăţean cu multiple calităţi, cu o creaţie pusă în slujba unor idealuri umanitariste .

•

•

•

Un stil plastic original, puţin stîngaci la început ce se datorează
dezvoltări lente dar susţinute, caracterizează opera lui Tibor
Erno. Pictorul, ca de altfel toţi artiştii adevăraţi, frămîntaţi de problemele artei, e departe de-a reda fotografic ceea ce înregistrează retina .
.El ştie să impună, graţie coloritului şi ritmului cu totul personal, viaţă
subiectelor a'lese. Punctul de plecare a fost, fără îndoi.ală, Şcoal-:1 de la
Baia Mare. Cu tim,pul, însă se simte în lucrările lui tot ma.i mult cău
tările pro;prii. Tibor Erno se apropie din ce în ce mai mult de culoare
fapt ce ne permite descoperirea mai multor etape în formarea lui.
Această problemă de meşteşug influenţează, datorită problemelor plasllce pe ,care le ridică, -alegerea temei. .. Erno Tibor este un pidor de vigoare ----- ca o coardă de ţimbal - cu viziunea largă, cuprinzătoare,
fermecată de magia şi pitorescul realităţilor", apreciază zi-arul „Dreptatea" în 1934.
·
Pînă în 1924 Tibor Erno lucrează Ia Oradea şi Bai.1 Mare, organizînd mai multe expozHii personale şi de grup, atît în ţară cit şi în străi
nătate. Din această perioadă amintim doar două lucrări executate sub
unei

influenţa şcolii băimărene:

.,Peisaj"

şi „Stradă băimăreană".

Maturizarea artistului se profilează după primul război mondial
cînd el se dăruieşte peisajelor din Oradea şi împrejurimi mai bine zis
de pe valea Crişului Repede: ,,Primăria oraşului", ,,Autoportret" (Fig. 1),
,,Centrul oraşu/Li" (Fig. 2), ,,Malul Crişului" (Fig. 3). Pictează, totodată, interioare realizate în tonuri închise, cu preferinţă pentru brun
şi gri. remarcîndu-se prin meşteşugul cu care redă căldura şi intimitatea acestora (.,Interior din palatul episcopal", ,,Interior", ,,Locuinţa
artistului").
Lucrările executate în Franţa Paris şi Bretani:a - reprezintă perioada de apogeu. Tablourile reflectă activitatea pescarilor din porturile bretone, a dulgherilor de nave. în peisajele stîncoase de pe ma·lul
mării apare figura umană femei bretone în costumele lor sobre cu
bonete albe, ce se încadrează perfect în atmosfera ţinutului (,,Femei
bretoane pe malul mării", ,,Pescari bretoni", ,,Peisaj cu bărci" (Fig. 4) etc.).
Sp1 e deu:;euire de pehajele din Bretania cele pariziene s[n,t pline de lumină şi căldură. întors în ţară expune la Salonul Ofidal din Bucureşti
unde i se cumpără una din cele ma·i frumoase pînze executate în Bretania.
Aceeaşi tematică ,îl preocupă şi în Italia. Poposeşte la Veneţia,
Lido, Burano, Chiogia, Sotomarino. Ca peste tot, şi aici rămine credin-
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cios -crezului său. Lasă la o par te grandoarea ,p,alatulUii Dogilor, a pieţei San Marco. Işi aş ază şeval e tul acolo unde forfota muncitorilor din
porturi şi ,a pescarilor era mai ma.re, dînd viaţă w1or compoziţi,i impresionante, impunîndu-s lucrările din Burano ş i Sotomarino.
Ba1ciicul pune în ifaţa pictorului probleme noi. Peisaj le sînt inundate de lumină şi s tr ăl ucir
soarelui. Tibor Erno se dov edeşte un s nsi1bil artist, reuşind să redea cu mult rafinament contrastul dintre lumină şi umb r ă, mizînd p
expr sivitatea culorilor. Spre xemplu, ocrului auriu sau ,a Jbului imu,c uJ at al caselor le opune puternke umbre de
albastru şi violet (,,Stradă din Balcic ( ig. 5}, ,,Amurg", ,,Femei din
Balcic ", ,,Pe isaj din Balcic" ( ig. 6}. emnificative pentru ac a tă fază a
crea ţ iei pictorului sînt rîndurile apărute într-un număr a,l ziarului NaJ.iunea din 1932 : ,,Pentru a treia oară a,c est fiu al ransilvanieî consacrat /în saloanele de arlă ale Budapestei,
pune la no i. El umple -cu
pînzele sa,l e viguro ase, cJocotitoar de viaţă, două mari săli ale casei
Mozart din str. Sărindar 4. De cum păşeşti pragul expoziţiei sale, pr.ima ,i mpr ie -c e se în tăreşte pe măsură ce te opreşti în faiţa fi căr i
pinze es.te ,a ceea a unei ener,gii atenua te de o sensi1bilitate de cea mai
bună -ca·lita-te . .. Posedînd un coJ.orit de tonalităţi .minore, poate cam
sul11!bru cîrud ne redă -a mu rgu] la Balc ic sau mal u ri de ape, d. Tibor se
1

1

Fi g. 5.
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Fig. 6.

pe sine în splendidele acuarele unde lumina c'întă şi se reîn cascade pe valuri, cer şi pajişti".
Pictorul are şi pînze originale în utilizarea culorilor crude, denotînd că ,e xa,g erarea unor trăsături a fost vottă. Parcă doi oameni •s-au
înfăţişat prin talent în sufJetul ,acestui pi,c tor. Primul, dezlegă tor <le
probleme picturale şi altul senin poet şi iubitor id e linii ,c,a lme, ca în
pinz·ele ce ne înfăţişează viaţa la ţară (.,Ţclrani sclpîncl" {Fig. 7), ,.Ţă
rănci semănînd cartofi" (Fig. 8), .,Cosaşi" etc.), pînze care surprind
exact atmosfera muncilor de cimp.
Specific în opera lui este redarea pieţelor, imagini observat,e din
atelier. Conturează cu plasticitate forfota oamenilor veniţi la tîrg în
orele dimineţii (.,Piaţă", ,,Tîrg de oale", ,,Precupete" etc), iar din mij locul acestui tumult, înconjurate de taraibele negustorilor, se înalţă, cu
o aparentă veselie, circurile, secondate de nelipsitele oan1sele (.,Circ
I", .,Circ II", .,Circ III").
Di ersitatea subi ectelor aibordate de Tiibor Erno - peisaje, compoziţii, na turi statke ne-au dezvăluit creaţia unui artist ,pentru care
iaţa munci torilor şi ţ ăranilor, al ă turi de peisaje, oo ,c onstituit un perdepăşeşte
varsă
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manent izvor de inspiraţie. Cuprinderea lor într-o operă unitară, sinprin rezohnarea plastică, urmată de un realism accentuat, au consacrat o operă viabilă în timp.
ceră
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PAINTER TIBOR ERNO

Summary

Erno Tibor, born in Oradea on the 28th February, 1885, who with Alfred Macalik, Istvan Balogh, Leon Alex and Nicolae Irimie represented the fine arts of
Oradea in the inlerwar period.
He graduated in Budapest (1904-1907) and in Paris at the Julien Academy.
He take the realii y for his basis as a starting point, drawing inspiration from the
life and the peoplc's working. His favouril subjccts are connected with the workmen's, thc fishermen's and !he peasants' activily. The beauties of the nature are
reproduced in a limiled colour-scale in his countlcss landscapes drawing inspiration
from the environs of Oradea, or from ltaly and France.
The picturcs of Erno Tibor are more agreeable than deeply pictorial, but by
the great number of paintings he made himself conspicious the creative power,
revealing !he sincerily and passion in his work of ilrt.
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