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WILHELM KAMNER – UN ARTIST BRAªOVEAN
PUÞIN CUNOSCUT DIN SECOLUL AL XIX-LEA

Contribuþia artiºtilor braºoveni la evoluþia artei transilvãnene din secolul al XIX-lea a fost în
mare mãsurã neglijatã. Excepþie fac Miºu Popp ºi Constantin Lecca�, artiºti ce au beneficiat de studii
cuprinzãtoare�. Generaþia artisticã de la cumpãna secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea, reprezentatã de
Friedrich Miess (1854-1935), Emerich Tamás (1876-1901) ºi Arthur Coulin (1869-1912), ºi
prestigiosul grup de artiºti expresioniºti constituit la Braºov în perioada interbelicã� se afirmã aparent
dintr-un mediu artistic steril. Ne propunem sã demonstrãm cã o astfel de concluzie nu este
îndreptãþitã, la Braºov existând în secolul al XIX-lea premisele avântului artistic din perioada
ulterioarã. Nu lipseau artiºtii de valoare, dar nu erau întrunite toate condiþiile necesare concretizãrii
resurselor creatoare. Wilhelm Kamner, artist ignorat de studiile dedicate picturii transilvãnene, poate
constitui un argument în acest sens. Personalitatea lui Kamner ºi opþiunile sale în planul creaþiei
artistice pot fi mai bine înþelese doar în raport cu mediul social ºi artistic în care ºi-a desfãºurat
activitatea timp de mai multe decenii. Din acest motiv, considerãm necesarã creionarea sumarã a
tabloului artelor plastice braºovene din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.

Epoca este marcatã de un ritm alert de dezvoltare economicã ºi de o accentuatã creºtere
demograficã.� Dinamismul economic ºi demografic este însoþit ºi de o remarcabilã efervescenþã
culturalã, manifestatã prin intermediul activitãþii numeroaselor societãþi ºi asociaþii active la Braºov:
„Casina Românã”, Despãrþãmântul Braºov al Astrei, „Reuniunea de gimnasticã ºi cântãri”,
„Asociaþia pentru studii transilvane” („Verein für Siebenbürgische Landeskunde”) etc.

Societãþile ºi asociaþiile menþionate mai sus s-au implicat doar sporadic în promovarea ºi
popularizarea artelor plastice, care nu se bucurau de o atenþie comparabilã cu interesul manifestat faþã
de literaturã, teatru sau muzicã. Braºovul se va afla pe tot parcursul secolului al XIX-lea în umbra
centrului artistic de la Sibiu. Impactul redus pe care arta plasticã îl avea în spaþiul public poate fi
explicat printr-o serie de particularitãþi locale.

Publicul braºovean era, în ansamblul sãu, lipsit de o minimã educaþie plasticã sau esteticã.
Tributar unei mentalitãþi tradiþionale ºi provinciale, ostil oricãror inovaþii, atribuia manifestãrilor
artistice un rol îngust, circumscris aspiraþiilor ºi intereselor sale. Braºovul nu dispunea de o valoroasã
colecþie de artã, comparabilã cu Muzeul Brukenthal din Sibiu, deschis publicului încã de la începutul
secolului al XIX-lea.� Lipsesc ºi manifestãrile expoziþionale care sã faciliteze contactul artiºtilor cu
publicul larg, similare expoziþiei de mare anvergurã organizate la Sibiu în anul 1887 cu participarea a
numeroºi artiºti transilvãneni ºi strãini. O excepþie notabilã o reprezintã „Expoziþia româneascã de
producte ale industriei naþionale ºi casnice ale românilor din Transilvania” din 1862, organizatã de
ASTRA în sãlile Gimnaziului românesc. În cadrul expoziþiei era consacratã o modestã secþiune ºi
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� Nãscut la Braºov, dar activ mai ales în Muntenia.
� Din bogata literaturã referitoare la Miºu Popp ºi Constantin Lecca menþionãm câteva studii fundamentale: Virgil

Vãtãºianu, Opera pictorului Miºu Popp, în „Þara Bârsei”, IV, nr. 4, 1932; Ion Frunzetti, Miºu Popp, Bucureºti, 1956;
George Oprescu, Miºu Popp ºi Constantin Lecca, în vol. Pictura româneascã în secolul al XIX-lea, Bucureºti, 1984; Barbu
Theodorescu, Constantin Lecca, Bucureºti, 1969.

� �

Vezi Mihai Nadin, Pictori din Braºov, Bucureºti, 1975, p. 12-29; Veronica Bodea Tatulea, Pictori braºoveni în perioada
interbelicã, în „Cumidava”, XXII-XXIV, 1998-2000, p. 365-369.

� Ion Dumitraºcu, Mariana Maximescu, O istorie a Braºovului, Braºov, 2001, p. 83-85 ºi 88-95.
� Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei a fost înfiinþat în 1908 din iniþiativa Asociaþiei colecþionarilor din Braºov. În cadrul

colecþiilor sale arta plasticã avea o pondere redusã, fiind reprezentatã aproape exclusiv prin creaþia unor artiºti braºoveni.



artelor plastice.� La Braºov nu s-au constituit cercuri artistice grupate în jurul unor personalitãþi
prestigioase, aºa cum sunt cele formate la Sibiu în jurul lui Theodor Glatz (1818-1871) ºi Carl
Dörschlag (1832-1917).

Factorii menþionaþi anterior determinã caracterul specific al centrului artistic braºovean. Lipsiþi
de posibilitatea unor confruntãri cu publicul ºi colegii de breaslã, artiºtii braºoveni nu se influenþeazã
reciproc. În aceste condiþii, nu putem vorbi de o ºcoalã artisticã braºoveanã cu individualitate proprie.
Nu este însã o situaþie neobiºnuitã. În arta transilvãneanã din secolul al XIX-lea influenþele stilistice
ºi impulsurile inovatoare proveneau exclusiv din exterior, fiind resimþite prin intermediul artiºtilor
strãini, stabiliþi în provincie sau aflaþi doar în trecere, sau prin contactul direct al artiºtilor
transilvãneni cu arta europeanã, în centrele din spaþiul german în care îºi desãvârºeau studiile.
Reorganizarea învãþãmântului de desen din ºcolile sãseºti, necesitând cadre didactice cu o pregãtire
de specialitate solidã, a impulsionat contactele cu arta europeanã.

Braºovenii se îndreaptã, mai ales, spre academiile de arte din Viena ºi München, dobândind o
formaþie de facturã academicã, care se bucura de un mare prestigiu în rândurile publicului local.
Întorºi acasã, ei afiºeazã cu mândrie eticheta de pictor academist. Superioritatea academismului,
îmbogãþit cu anumite nuanþe Biedermeier, rãmâne necontestatã pe întreg parcursul secolului. Aºa se
explicã prudenþa artiºtilor care evitã în general inovaþiile, abaterea de la canoanele general acceptate
fiind excepþionalã. Va trebui sã aºteptãm sfârºitul veacului pentru a sesiza în creaþiile artiºtilor din
Braºov elemente simboliste, de facturã expresionistã sau tendinþe decorative provenite din
Sezessionul vienez.

Dorinþa burgheziei de a obþine privilegiul – pânã de curând rezervat unor elite restrânse –
imortalizãrii chipului pentru posteritate a condus la apariþia unei adevãrate industrii a portretului în
Europa secolului al XIX-lea. Nici mãcar apariþia fotografiei nu a afectat prestigiul de care se bucura
portretul.� Braºovul nu a rãmas în afara acestui curent general, fapt dovedit de predominanþa
portretisticii în plastica braºoveanã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Exemplul lui Miºu
Popp (1827-1892) este reprezentativ în acest sens. Revenit în oraºul natal în 1862, artistul realizeazã
în anii urmãtori o veritabilã galerie de portrete, înfãþiºându-i pe negustorii români din Braºov sau pe
înstãriþii mocani sãceleni, dar ºi un pantheon al celor mai iluºtri bãrbaþi ai neamului. Printre
portretiºtii activi la Braºov în aceastã perioadã se numãrau: Elena Mureºianu (1864-1924), Athanasiu
Istrãtescu, Csillagi István (1829-1903), Samuel Herter (1846-1880) ºi Anton Fiala�, ultimii doi
practicând în paralel ºi fotografia. Coexistenþa portretului cu fotografia, cerinþele comanditarilor ºi
necesitãþile materiale determinã pictorii sã realizeze numeroase portrete într-o manierã impersonalã
ºi mecanicã, aproape fotograficã. Peisajul sau natura staticã sunt abordate mult mai rar, reflectând
preocupãrile ºi cãutãrile personale ale artistului ºi neavând o destinaþie publicã.

Sculptura este practicatã de Ioan Popp, Friedrich Hermann, Julius Klimofsky, Charlotte
Udvarnoky ºi Traian Mureºianu (1864-1901), artiºti care, cu excepþia acestuia din urmã, prezintã
doar un interes documentar. Traian Mureºianu a studiat la Academia Regalã de Arte Frumoase din
München. Din creaþia sa s-au pãstrat busturile unor personalitãþi transilvãnene (Ion Vancea de
Buteasa – mitropolitul Blajului, Avram Iancu, Iacob Mureºianu senior – redactorul „Gazetei de
Transilvania”, compozitorul Iacob Mureºianu junior) ºi Pajura Transilvaniei, basorelief menit sã
devinã emblema gazetei editate de Iacob Mureºianu.	 Lucrãrile sale, realizate într-o manierã clasicã,
indicã un talent promiþãtor, rãmas în mare mãsurã neconcretizat datoritã decesului sãu timpuriu.
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� Ion Dumitraºcu, Mariana Maximescu, op. cit., p. 140-141.
� Galienne ºi Pierre Francastel, Portretul – 50 de secole de umanism în picturã, Bucureºti, 1973, p. 158-159 ºi 171.
� Vezi Konrad Klein, Anton Fiala, ein böhmischer Maler und Fotograf um 1885 in Siebenbürgen, în „Zeitschrift für

Siebenbürgische Landeskunde”, XXVII, nr. 1, 2005.
	 Joe Gherman, Barbu Brezianu, Un sculptor ardelean necunoscut: Traian Mureºianu, în „Studii ºi Cercetãri de Istoria

Artei”, IV, nr. 3-4, 1957, p. 338-342.



Un reviriment al artelor plastice s-a produs dupã 1900 datoritã activitãþii desfãºurate de
„Societetea prietenilor artei”, înfiinþatã de Ernst Kühlbrandt ºi Adolf Meschendörfer, ºi de „Asociaþia
pentru impulsionarea artei autohtone – Sebastian Hann” („Sebastian Hann – Verein für heimische
Kunstnestrebungen”). Acum sunt organizate primele expoziþii de artã plasticã, iar Arthur Coulin
semneazã periodic cronici de artã în paginile revistei „Die Karpathen”.�


Tabloul artelor plastice braºovene din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, schiþat mai sus, ar
rãmâne incomplet fãrã integrarea în cadrul sãu a creaþiei ºi personalitãþii lui Wilhelm Kamner.��

Wilhelm Kamner s-a nãscut la Braºov în anul 1832, într-o veche familie braºoveanã. Dupã
absolvirea Gimnaziului evanghelic s-a îndreptat spre Berlin��, unde s-a înscris la Academia Regalã
de Artã. În 1852 se afla în capitala Prusiei, frecventând atelierul pictorului Hermann Brücke.
Aici îl cunoaºte pe pictorul german Carl Dörschlag��, pe care-l introduce în cercul studenþilor
transilvãneni��. Între cei doi s-a legat o prietenie strânsã, care se va menþine pe întreaga duratã a vieþii
lor.

Kamner pãrãseºte Berlinul în 1854 ºi se aflã pentru scurt timp la Leipzig, dupã cum o dovedeºte
un portret de bãrbat realizat aici.�� În anul urmãtor, sau poate chiar din 1854, se îndreaptã cãtre
München pentru a urma cursurile Academiei Regale de Arte Frumoase. La München se bucura de o
largã apreciere pictura istoricã ºi religioasã. Reprezentanþi ai acestei direcþii, cu o mare influenþã în
rândul tinerilor artiºti, erau Julius Schnorr von Carolsfeld�� ºi Karl Theodor von Piloty��. Printre
pictorii ce studiau în aceastã perioadã la München ºi deveniþi mai târziu celebri se numãrau Franz von
Drefegger�� ºi Franz von Lenbach�	. Cu toate cã Romantismul îºi fãcuse simþitã prezenþa ºi în capitala
Bavariei, academismul îºi menþinea intact prestigiul în rândurile profesorilor ºi studenþilor de la
Academie.

În aceastã atmosferã, nu este de mirare sã-l vedem pe Kamner urmând o riguroasã instrucþie
academicã. Un caiet de schiþe al artistului�
 ne permite sã întrezãrim în ce consta educaþia artisticã
primitã la Academie. Accentul se punea preponderent pe desen. Tânãrul artist transilvãnean face
cópii dupã statui antice, studii de atelier dupã model (académies), realizeazã studii anatomice ºi
capete de expresie, deseneazã animale ºi figuri în costume medievale.

Tânãrul pictor este interesat sã-ºi perfecþioneze tehnica portretisticã. Câteva încercãri stângace,
nefinalizate��, stau mãrturie în acest sens. O lucrare mai reuºitã este un Portret de bãrbat �� (fig. 1).
Conturat pe un fond neutru, în tonuri de brun-roºcat, modelul este surprins într-o atitudine
meditativã, specificã portretelor academiste. Desenul este corect, iar detaliile fizionomice sunt redate
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�
 Vezi Doina Udrescu, Arta germanã din Transilvania în colecþiile Muzeului Brukenthal din Sibiu (1800-1950), vol. I:
Picturã, sculpturã, Sibiu, 2003, p. 71-77; Harald Krasser, Arthur Coulin, Bucureºti,1970, p. 13-14.

�� Reconstituirea biografiei lui Wilhelm Kamner, posibilã doar în linii generale, se bazeazã pe ºtiri laconice din presa vremii,
pe informaþiile oferite de Adressen Buch der Stadt Kronstadt 1857-1901, ºi concluziile care pot fi formulate pornind de la
lucrãrile sale (picturã, graficã, carnete de schiþe) aflate în marea lor majoritate în patrimoniul Muzeului de Artã Braºov.

�� Wilhelm Kamner (necrolog), în „Kronstädter Zeitung”, nr. 255, 4 noiembrie 1901.
�� Carl Dörschlag s-a stabilit în Transilvania în 1862, fiind profesor de desen la Reghin, Mediaº ºi Sibiu. Este unul dintre cei

mai proeminenþi reprezentanþi ai picturii transilvãnene din secolul al XIX-lea.
�� Rodica Irimie-Fota, Forme ºi culori – Artele plastice sibiene de la izvoare în contemporaneitate, Sibiu, 1983, p. 34.
�� Julius Bielz, Porträtkatalog der Siebenbürger Sachsen, în „Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskünde”, XLIX,

1936, p. 60/poz. 686 (desen în creion de Wilhelm Kamner, Leipzig, 1854, colecþie de familie neprecizatã).
�� Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872), pictor istoric ºi religios, director al Academiei de Artã din Dresda.
�� Karl Theodor von Piloty (1826-1886), pictor istoric ºi de gen, profesor la Academia Regalã de Arte Frumoase din

München.
�� Franz von Drefegger (1835-1921), pictor istoric ºi de gen. Cunoscut mai ales pentru scenele inspirate de viaþa þãranilor

tirolezi.
�	 Franz von Lenbach (1836-1904), portretist ºi peisagist, a studiat la München cu Karl Theodor von Piloty.
�
 Albume cu schiþe, 4 exemplare (caietul de schiþe este nedatat, dar conþinutul sãu ºi notiþele artistului permit plasarea sa în

perioada studiilor müncheneze), inv. nr. 890, Muzeul de Artã Braºov (în continuare MAB).
�� Portret de copil, inv. nr. 291, Portret de tânãr, inv. nr. 292, Portret de femeie, inv. nr. 293, Portret de bãrbat, inv. nr. 295,

MAB.
�� Inv. nr. 129, MAB.



exact. Surprindem chiar o încercare de investigaþie psihologicã. Portretul, probabil o lucrare deexact. Surprindem chiar o încercare de investigaþie psihologicã. Portretul, probabil o lucrare de
probã, este precedat de trei variante în creion, ce indicã o atentã elaborare. Kamner se iniþiazã ºi în
arta litografiei, dupã cum o dovedeºte portretul litografiat al studentului transilvãnean Ernst Rath��.
Tot în aceastã perioadã, pictorul întreprinde o cãlãtorie de studii în Tirol. Din aceastã cãlãtorie
provine un Portret de tirolez�� ºi câteva schiþe peisagistice în creion.

Periplul artistului prin centrele artistice din spaþiul german îl conduce în 1856 la Viena. Continuã
sã lucreze în tehnica litografiei, dupã cum indicã trei litografii realizate în oraºul de pe Dunãre:
portretele unor studenþi transilvãneni�� ºi un portret de bãrbat��, tipãrit de I. Haller (fig. 4).

Kamner nu a întârziat mult timp în capitala Imperiului Habsburgic. În 1857 se întoarce la
Braºov, activând în urmãtorii 20 de ani ca profesor de desen în instituþiile ºcolare evanghelice ºi în
particular.�� Va ocupa postul de profesor de desen la ªcoala secundarã (Realschule) ºi la Gimnaziu,
iar între anii 1873 ºi 1877 a cumulat ºi calitatea de profesor ºi director al ªcolii de Meserii
(Gewerbeschule)��.

Bogata activitate didacticã nu îi absoarbe întreaga energie. Wilhelm Kamner se dovedeºte un
drumeþ neobosit dublat de un harnic peisagist. În perioada studiilor artistul notase fugar câteva
peisaje privite mai degrabã din perspectiva cãlãtorului decât din perspectiva unui artist. Peisajul
devine pentru el o preocupare constantã abia dupã întoarcerea pe meleagurile natale. Pictorul colindã
Þara Bârsei ºi Þara Fãgãraºului, munþii din împrejurimi, trece chiar ºi în Muntenia. Drumurile îl duc,
mai rar, ºi prin alte pãrþi ale Transilvaniei. Presupunem cã tot acum cãlãtoreºte în Italia, strãbãtând
din nou Alpii.�	 Rodul acestor peregrinãri îl reprezintã câteva zeci de peisaje de mici dimensiuni –
acuarele sau uleiuri – aflate în colecþia Muzeului de Artã Braºov.

Apãrut ca gen independent în creaþia lui Franz Neuhauser junior (1763-1836), peisajul
transilvãnean ºi-a gãsit continuatori prin intermediul lui Theodor Glatz, Heinrich Zutter ºi Heinrich
Trenk (1818-1892). Tipurile de peisaj practicate de artiºtii transilvãneni acoperã o paletã largã:
panorame-vedute populate de figuri „staffage”, peisaje bazate pe o observaþie realistã a naturii,
punctate de note romantice, vederi montane pitoreºti sau imagini cu un pronunþat caracter
documentar. Se constatã preocuparea pentru reconstituirea exactã a spaþiului geografic, predilecþia
pentru o naturã grandioasã ºi maiestuoasã ºi prezenþa nelipsitã a elementului uman.�


Creaþia lui Wilhelm Kamner marcheazã o noutate în peisagistica transilvãneanã. Reprezentarea
naturii tinde sã devinã, la modul ideal, „naturã purã”��, în care elementele antropomorfice lipsesc
sau îndeplinesc un rol marginal. În peisaje ca Interior de pãdure (fig. 5), Râpã între stânci, Luminiº
(fig. 6), Brazi��, Kamner se opreºte asupra unui colþ oarecare de naturã, lipsit de orice
spectaculozitate. Decupajul strict al unui motiv din naturã, transformat în temã centralã a operei de
artã, anunþã pãtrunderea în spaþiul artistic transilvãnean a unei atitudini moderne faþã de peisaj. Nu
lipsesc din creaþia pictorului braºovean nici vederile panoramice, în care perspectiva se deschide spre
spaþii vaste. Lucrãri ca Valea Timiºului, Piatra Mare, Pod peste râul Timiº (fig. 9), Þara Bârsei,
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�� Julius Bielz, op. cit., p. 63/poz. 714 (litografie, semnat W Kamner, datat 1856, Wien, Muzeul Brukenthal) , p. 66/poz. 746
(litografie, semnat W Kamner, datat 1856, Wien, Muzeul Brukenthal).

�� Înregistrat eronat, Anonim – Cetãþi, personalitãþi, inv. nr. 1199 (litografie, semnat W Kamner, datat 1856), MAB.
�� Kronstädter Zeitung, loc. cit.
�� Cf. Adressen-Buch der Stadt Kronstadt 1857-1877.
�	 Presupunerea se întemeieazã pe similitudinile stilistice dintre peisajele realizate de Kamner în Transilvania ºi douã lucrãri

din colecþia Muzeului de Artã Braºov, Peisaj din Alpi, inv. nr. 287 ºi Peisaj din Capri, inv. nr. 212.
�
 Doina Udrescu, op. cit., p. 56-59 ºi 63-64; Julius Bielz, Familia pictorilor Neuhauser ºi începuturile peisagisticii

transilvãnene, în „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei”, nr. 1-2, 1956, p. 318-332; Ion Frunzetti, Etapele evoluþiei peisajului
în pictura româneascã pânã la Grigorescu, în volumul Arta româneascã în secolul XIX, Bucureºti, 1991, p. 276-287.

�� ��

În realitate, o astfel de aspiraþie nu se poate concretiza, chiar dacã elementul uman nu este prezent în nici un fel, direct sau
indirect, în cadrul imaginii. Propunând privitorului natura ca obiect pur, artistul se afirmã în fapt pe sine ca subiect. Natura
rãmâne subordonatã ºi determinatã antropologic. Andrei Pleºu, Pitoresc ºi melancolie – O analizã a sentimentului naturii
în cultura europeanã, Bucureºti, 2003, p. 11-12, 18-19.

�� Inv. nr. 320, 313, 325, 308, MAB.



Vedere din Bucegi, Munþii Fãgãraº (fig. 8), Cetatea Râºnov�� (fig. 8) se înscriu pe linia tradiþionalã a
peisagisticii transilvãnene. Compoziþiile sunt construite prin succesiunea orizontalã a planurilor,
alternatã uneori cu accente verticale. Caracterizate prin colorit temperat, acurateþe opticã, construcþie
laborioasã ºi precisã, peisajele sale denotã sugestii preluate din peisagistica Biedermeier��, pe care
trebuie sã o fi cunoscut în rãstimpul petrecut la Viena. O influenþã romanticã se face simþitã în lucrãri
ca Înainte de furtunã ºi Furtunã��. Urmãrind redarea efectelor atmosferice, pictorul surprinde
zbuciumul ºi învolburarea norilor ce prevestesc dezlãnþuirea dramaticã a forþelor naturii.

Kamner s-a orientat spre studiul direct al naturii, propovãduit în epocã de Franz Steinfeld ºi
Franz Georg Waldmüler.�� Remarcãm la artistul braºovean o apropiere de tehnica picturii în aer liber.
În unele din peisaje sale pensulaþia dobândeºte un grad sporit de spontaneitate. Exemplul sãu nu era
singular în pictura transilvãneanã din epocã, peisajele lui Carl Dörschlag trãdând de asemenea
„asimilarea unor experienþe ale picturii în aer liber, în care observaþia directã ºi realismul
primeazã”��. Predilecþia pentru lucrãri de mici dimensiuni, de naturã sã confere o notã intimã, este de
asemenea specificã stilului Biedermeier. Kamner are în comun cu peisagiºtii vienezi ºi înclinaþia
cãtre peisajul alpin, asociat cu ideea romanticã de patrie, pe care aceºtia l-au descoperit prin
intermediul cãlãtoriilor în Austria superioarã.��

Dacã în peisagisticã Kamner se îndepãrteazã de convenþiile academice, aducând un suflu
înnoitor în pictura sa, în portretisticã rãmâne fidel academismului. Proiectate pe fundaluri neutre,
portretele sale sunt tributare unei scheme compoziþionale rigide. Paleta cromaticã este sobrã ºi
restrânsã, lipsitã de strãlucire. O abatere de la canoanele academiste apare într-un studiu de mici
dimensiuni�� (fig. 2), unde vestimentaþia este conturatã printr-o pensulaþie spontanã, aparentã.

Wilhelm Kamner este atras de documentarismul peisagistic, arhitectonic ºi etnografic, la modã
în secolul al XIX-lea, preocupare a mai multor artiºti transilvãneni din epocã, printre care ºi Franz
Neuhauser junior��. Artistul braºovean cunoºtea probabil ºi exemplul oferit de pictorul austriac
Thomas Ender, autor al unor cicluri de vederi pitoreºti de pe valea Dunãrii, din nord-estul Ungariei ºi
munþii Galiþiei, publicate multe dintre ele în albume�	 cu largã circulaþie în epocã. În acuarele ca
Valea Oltului ºi Schitul Ialomicioara�
 (fig. 10) Kamner accentueazã descriptivismul, acordând
detaliilor o atenþie meticuloasã. Interesul sãu pentru documentarism este evident în caietele de
schiþe�� din aceastã perioadã, în care regãsim o gamã vastã de preocupãri: crochiuri peisagistice, cópii
dupã vechi portrete, reproduceri ale unor monumente istorice ºi îndeosebi elemente etnografice din
Þara Bârsei (costume tradiþionale, interioare þãrãneºti, instrumente muzicale populare, scene de târg,
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�� Inv. nr. 315, 297, 298, 295, 307, 288, MAB.
�� Principalii reprezentanþi ai ºcolii peisagistice austriece, din prima jumãtate a secolului al XIX-lea, sunt: Franz Steinfeld

(1787-1868), Franz Georg Waldmüler (1793-1865), Friedrich Gauermann (1807-1862), Peter Fendi (1796-1842) ºi
Thomas Ender (1793-1875).

�� Inv. nr. 312, 319, MAB.
�� Franz Steinfeld este socotit pãrintele peisajului Biedermeier. În calitate de profesor de peisagisticã la Academia de Arte

Frumoase din Viena a exercitat o puternicã influenþã asupra noilor generaþii de artiºti. A sprijinit reformele propuse de
Franz Georg Waldmüler, prin care se preconiza ca studiul dupã naturã sã ocupe un loc central în cadrul educaþiei
academice.

�� Doina Udrescu, op. cit., p. 66.
�� Hevesi Ludvig , Osterreicische Kunst im 19 Jahrhundert, 1800-1848, Lepzig, 1903, vol. I, p. 90-94.
�� Portret de bãrbat (Autoportret?), inv. nr. 128, MAB.
�� Doina Udrescu, op. cit., p. 57.
�	 Malerische Ansichten der Donau in Ungarn von Theben bis Golumbacz mit Darstellungen von R. Alt, Th. Ender und C.

Klette, publicat la Pesta în anul 1838, Die Wundermappe der Donau oder das Schönste und Merkwürdigste an den Ufern
dieses Stromes von Ursprung bis zur Mündung, publicat iniþial în anul 1839 ºi republicat în 1841, Panorama der
österreichischen Monarchie oder malerisch-romantisches Denkbuch, publicat mai întâi în 1839, republicat în 1840 ºi 1846
ºi Magyarország festõi mutatványokban, publicat la Pesta în 1844.

�
 Inv. nr. 300, 305, MAB.
�� Album cu desene, inv. nr. 3504 (datat 1864), MAB ºi Albume cu schiþe – 4 exemplare (doar douã pot fi datate cert în aceastã

perioadã: 1871-1872 ºi 1873), inv. nr. 890, MAB.



un detaliu dintr-o frescã, detalii surprinzãtoare de arhitecturã ºi tehnicã þãrãneascã – o fereastrã, un
horn, o încuietoare, un hambar, o fântânã cu cumpãnã).

Prin prisma interesului acordat tradiþiilor populare, Kamner poate fi socotit unul dintre primii
cercetãtori-etnografi din Þara Bârsei. Preocupãrile sale trebuie puse în legãturã cu activitatea pe care
pictorul a desfãºurat-o în cadrul „Asociaþiei pentru studii transilvane”. Schiþele realizate în anul 1864
dupã portretele unor personalitãþi locale din secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea ºi imaginile unor
costume tradiþionale din Þara Bârsei au fost prezentate de pictor în Adunarea generalã a Asociaþiei,
desfãºuratã la Braºov în 3 ºi 4 august 1865��. O altã lucrare cu caracter documentar, Saºii din Þara
Bârsei��, se prezintã sub forma unui grupaj de imagini înfãþiºând figuri în costume tradiþionale
sãseºti, cetãþi ºi biserici din Þara Bârsei, case ºi interioare þãrãneºti, plasate pe un fond negru.

Dupã 1877, când renunþã la cariera didacticã pentru a deveni paroh la Bod (Brenndorf), unde va
rãmâne pânã în 1895��, înceteazã ºi activitatea sa în plan artistic. S-a pãstrat o singurã lucrare a
artistului din aceastã perioadã, o copie dupã un portret al lui Gustav II Adolf��, realizatã probabil
pentru „Asociaþia Gustav Adolf” din Braºov / Der Gustav Adolf – Verein). În ultimii ani din viaþã
artistul, grav bolnav, se va retrage la Braºov, unde va duce un trai modest.�� Înceteazã din viaþã la 2
noiembrie 1901.

Wilhelm Kamner se dovedeºte o personalitate artisticã complexã, reprezentativã pentru
perioada de tranziþie spre modernitate pe care o strãbate pictura transilvãneanã în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea. Receptarea unor elemente specifice stilului Biedermeier, apropierea de tehnica
picturii în plein-air, receptatã de artist pe filiera austriacã, reprezintã un prim pas spre depãºirea
convenþiilor academice rigide. Creaþia lui Kamner nu este însã una revoluþionarã, fiind încã în mare
mãsurã tributarã academismului, pe care nu-l contestã programatic. Prin portretistica sa, prin
interesul pentru documentarism, artistul se înscrie în sfera tradiþionalã a artei transilvãnene din
secolul al XIX-lea. Activitatea desfãºuratã în calitate de profesor de desen în mai multe instituþii de
învãþãmânt din oraº a contribuit la modernizarea învãþãmântului artistic ºi în consecinþã la pregãtirea
noilor generaþii de artiºti braºoveni.

Wilhelm Kamner – a Less Known 19�� Century’s Artist from Braºov
Abstract

In the second half of the 19�� century, the city of Braºov was one of the active artistic centres
from Transylvania, without being as important as the one of Sibiu. The lack of a solid aesthetic
education, the absence of a public art collection and of the temporary artistic exhibitions explain the
low impact of the fine arts in that area, though many artists were active in the town: Miºu Popp,
Samuel Herter, Anton Fiala, Csillagi Istvan, Elena and Traian Mureºianu etc. Those artists had
studied in the German artistic centres, faithful to the academic style, practicing mainly the portrait,
the only artistic gendre they were interested in. Wilhelm Kamner was one of the most representative
painters of Braºov for that period.

Wilhelm Kamner was born in Braºov, in 1832. In 1852 he began to study painting and drawing
at the Fine Arts Academies from Berlin and München. For a short period of time Kamner stopped in
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�� Încheierea dãrii de seamã asupra Adunãrii Generale a Asociaþiei pentru Studii Transilvane, în „Kronstädter Zeitung”, nr.
124, 9 august 1865.

�� Inv. nr. 253, MAB (acuarelã pe hârtie, 56,7 x 54,3, semnat, datat 1870).
�� Wilhelm Kamner (necrolog), în „Kronstädter Zeitung”, nr. 255, 4 noiembrie 1901.
�� Portretul lui Gustav II Adolf (copie), inv. nr. 2770, MAB (ulei pe carton, 86 x 64, semnat centru-stânga cu roºu: W.

Kamner, datat 1887). Reproduce un celebru portret al pictorului francez Baltasar Moncornet.
�� Kronstädter Zeitung, loc. cit.



Leipzig and Viena. There he acquired a formal academic training. In 1857 he returned to his native
town, where he had been teaching drawing for the next twenty years. Between 1877 and 1895 he was
a priest in Bod (a village near Braºov). During his last years of life he retired to Braºov. He died in
Braºov on the 2�� of November 1901.

Kamner was a prolific landscaper. The Art Museum of Braºov shelters in its collections some
landscapes of the surrounding mountains and other picturesque areas of Braºov and also some
landscapes inspired by his trips through the Alpes and Italy. Many of his works continue the
landscape tradition of Transylvania. There are some innovatory elements in his creation which made
him be different from the academic conventions. Greatly influenced by the Viennese landscapes,
Kamner began to study explicitly the nature, thus his brushing became more free. But he remained
faithful to the academic portrait. With neutral backgrounds, his portraits respect a rigid scheme in
composition. The chromatic is sober and restrained, without brightness.

Wilhelm Kamner was also attracted by the landscape, architectural and ethnographic
documentarism, richly illustrated in his sketches books owned by the Art Museum of Braºov. The
activity that he developed in the „Association of Transylvanian Studies” (Verein für Siebenbürgische
Landeskunde) must be related to those preoccupations. The interest given to the popular traditions
made Kamner be one of the first researchers in ethnography in Þara Bârsei.

Wilhelm Kamner was a complex artistic personality, representative for the transition period
towards modernity which Transylvania painting lived in during the second half of the 19�� century.
Though modern, his creation didn’t bring a revolutionary spirit, being still influenced by the
academic style. His didactic activity contributed to the modernization of the artistic study and
consequently to the formation of a new generation of artists.
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Fig. 2. Wilhelm Kamner. Portret de bãrbat
(Autoportret ?).

Ulei pe pânzã. 40 x 32. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 128).

Fig. 1. Wilhelm Kamner. Portret de bãrbat.

Ulei pe pânzã. 51 x 42. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 129).
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Fig. 6. Wilhelm Kamner. Luminiº.
Ulei pe hârtie. 35, 5 x 49, 5. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 313).

Fig. 4. Wilhelm Kamner. Portret de bãrbat.

Litografie. 27, 1 x 18, 4. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 1199).

Fig. 3. Wilhelm Kamner. Portret de bãrbat

(Autoportret ?).

Ulei pe pânzã. 58 x 45. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 289).

Fig. 5. Wilhelm Kamner. Interior de pãdure.

Ulei pe hârtie. 46 x 67, 5. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 320).
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Fig. 10. Wilhelm Kamner. Schitul Ialomicioara.
Acuarelã. 31, 5 x 26, 3. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 305).

Fig. 8. Wilhelm Kamner. Munþii Fãgãraº.
Ulei pe hârtie. 34, 5 x 41. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 296).

Fig. 7. Wilhelm Kamner. Cetatea Râºnov.
Ulei pe hârtie. 25 x 33, 8. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 299).

Fig. 9. Wilhelm Kamner. Pod peste râul Timiº.
Ulei pe hârtie. 28 x 67, 5. Muzeul de Artã Braºov

(inv. 298).


