
    Expoziția My Name is Maryan 
oferă spectatorilor ocazia de a se 

reîntâlni cu uimitoarea operă a 

artistului Maryan S. Maryan (Pinkas 

Bursztyn, 1927-1977), urmărindu-i 

viața și cariera prin Polonia, Ausch-

witz, Ierusalim, Paris și New York   
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       Maryan, Personnage with Hood and 

Donkey Ears, 1971 

  Expoziția "Numele meu este Maryan" 

urmărește viața și opera artistului Pinkas 

Bursztyn (Polonia 1927 New York 1977), care 

s-a reinventat în anii 1950 sub numele de 

Maryan S. Maryan. Pe parcursul celor patru 

decenii în care s-a plimbat între Ierusalim, 

Paris și New York, Maryan a creat o 

multitudine de picturi, desene, fotografii, 

filme și materiale de arhivă, multe dintre 

acestea fiind expuse pentru prima dată la Tel 

Aviv.  

 

Pinkas Bursztyn, The Yellow Star, 

1947–49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursztyn, singura persoană din familia sa 

care a supraviețuit lagărul Auschwitz-

Birkenau, a ajuns în Eretz Israel în 1947 și s-

a înscris la școala de artă New Bezalel. În 



1950, după ce a organizat prima sa expoziție 

personală la Ierusalim, a plecat la Paris 

pentru a continua să studieze arta, iar după 

aceea nu s-a mai întors în Israel. La Paris a 

cunoscut-o și s-a căsătorit cu Annette 

Sonnenblueck, o supraviețuitoare a 

Holocaustului din Anvers, și în   1952 a 

organizat acolo prima sa expoziție 

personală. Cu toate acestea, abia în 1960 - 

odată cu expunerea câtorva dintre tablourile 

sale cu "personaje" la Galerie de France și, în 

paralel, la New York - a primit o 

recunoaștere substanțială pe scena artistică 

pariziană. În 1962, după ce i s-a refuzat 

cetățenia franceză, s-a mutat la New York, 

unde în 1969 a primit cetățenia americană și 

o recunoaștere oficială a numelui ales, 

Maryan S. Maryan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ultimul deceniu al vieții sale a locuit și a 

lucrat la celebrul Chelsea Hotel din oraș, 

unde a murit la 50 de ani, în urma unui stop 

cardiac, în 1977. În acel an, organizase o 

amplă expoziție personală la Paris, însoțită 

de publicarea unui catalog care includea un 

text scris de el, care se deschide cu 

propoziția "Numele meu este Maryan". 

A fost înmormântat, conform dorinței sale, 

în cimitirul Montparnasse din Paris. 

Expoziția este o colaborare cu Muzeul de 

Artă Contemporană din North Miami 

(MOCA), deschisă în noiembrie anul trecut 

și care a restabilit locul lui Maryan în istoria 

artei europene și americane postbelice, ca 

artist figurativ distinct. Aceasta este cea de-

a doua retrospectivă Maryan la Muzeul de 

Artă din Tel Aviv (prima a fost deschisă în 

vara anului 1979, la doi ani după moartea 

sa).  

  



Ea readuce în atenție un artist care a fost 

activ în țară doar pentru o perioadă scurtă de 

timp, dar care își păstrează totuși locul în 

istoria artei israeliene. Lucrările din 

expoziție, ale căror origini sunt biografice, 

nu reprezintă deloc o preocupare pentru 

viața unei singure persoane. În lucrările sale, 

Maryan evocă o menajerie umană de figuri 

care sunt condamnate să facă față la soarta 

oamenilor în a doua jumătate a secolului 

XX. Acest spirit se regăsește în elogiul lui 

Nathan Zach pentru prietenul său: "A murit 

așa cum a trăit: nu un "artist blestemat", ci 

un mare pictor în vremuri blestemate." 

  

 

Maryan, Personnage (Soldat), 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Între 1959 și 1960, Maryan a început să se 

concentreze pe crearea de compoziții cu o 

singură figură. În această perioadă de 

descoperire, și-a intitulat aproape toate 

lucrările cu simplul apelativ personnage, 

termenul francez pentru "personaj". Aceste 

figuri fictive au dominat opera de maturitate 

a lui Maryan și au devenit un vehicul 

puternic pentru narațiuni complexe și 

pentru evoluția formală a limbajului său 

pictural distinctiv. Primul grup de picturi de 

personaje a fost expus la Galerie de France 

în toamna anului 1960. Expoziția a fost 

primul succes de răsunet al lui Maryan, 

stabilindu-l ca o voce singulară pe scena 

artistică pariziană în plină activitate. 

Maryan a imaginat creaturi hibride ciudate 

care par uneori parțial mașini, parțial 

oameni. Imagini mecanice, roți, roți dințate 

robotice, patine cu rotile și zone cu pete 

inexplicabile din compoziții sugerează 

mișcări neliniștitoare. Picioarele în formă de 

acordeon ale unor figuri sugerează în mod 

straniu fantoma unui membru lipsă al lui 

Maryan. De asemenea, scaunele vehiculate 

cu roți evocă convalescența sa traumatizantă 

de după Holocaust. simbolurile abundă în 

picturile de personaje: există semne lizibile, 

cum ar fi Steaua lui David și cagule ascuțite, 

care fac ecou la Inchiziția spaniolă și Ku Klux 

Klan,  ca și referințe mai ezoterice sau 

personale. Personajele sunt aproape 

întotdeauna situate în medii spațiale 

claustrofobe. Motivul cutiei din lucrările lui 

Maryan se repetă și se dezvoltă în serii 

ulterioare, iar mai târziu, în caietele sale din 

anii 1970, se dezvăluie ca fiind o referință 

directă la experiențele sale din lagărele de 

concentrare naziste. 



În romanul lui Shay Agnon, Numai ieri, 

protagonistul principal, Yitzhak Kumm, un 

imigrant din Alyaua a doua, lucrează ca 

pictor de pancarte pe străzile din Ierusalim. 

Într-un act inexplicabil, el pictează cuvintele 

"câine nebun" pe pielea unui câine vagabond 

pe nume Balak, înainte de a-l lovi cu piciorul 

puternic în coaste, trimițând  câinele rănit și 

sângerând să rătăcească pe străzile orașului. 

Balak pornește apoi în urmărirea "omului cu 

pensula umedă" care i-a înscris pe piele, 

încercând să înțeleagă actul de a scrie. În 

rătăcirile sale, "câinele nebun" este alungat 

de locuitorii Ierusalimului cu strigăte și 

lovituri, agravându-i astfel rana, până când, 

în cele din urmă, contractează rabia și 

devine într-adevăr un "câine nebun". 

Concluzia lui Balak cu privire la lipsa de 

minte a actului lipsit de sens - constatarea 

șocantă a banalității sale - determină cel mai 

extrem comportament "câinesc" al său. De 

aici încolo, el poftește la gustul cărnii 

umane. Maryan-Bursztyn s-a identificat 

puternic cu câinele Balak, la care s-a referit 

în lucrările sale de mai multe ori de-a lungul 

anilor, uneori direct, pictându-l pe Balak și 

pe alți câini, alteori indirect, de exemplu 

atunci când a inscripționat pe pânza "piele" 

numărul tatuat pe piele într-un autoportret 

codificat (pictura s-a pierdut): "Am citit o 

povestire a lui Agnon acum douăzeci de ani", 

își amintește el mai târziu, "Numai ieri,” care 

m-a impresionat și pe mine. Acest câine, 

Balak, rătăcea prin Ierusalim. M-am regăsit 

în această poveste. El a scris-o foarte 

frumos".  
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