La luz cegadora
De mounir fatmi

منري فاطمي

La luz cegadora (The Blinding Light) es un proyecto
artístico y expositivo formado por obras del artista mounir
fatmi (Tánger, 1970), cuyas diversas piezas se inspiraron
en una escena milagrosa pintada por Fra Angelico: el
Retablo de San Marcos (1440). Éste muestra en su
predela los milagros realizados por dos santos, Cosme
y Damián. Patronos de los cirujanos y farmacéuticos,
estos hermanos gemelos supuestamente nacieron en
Siria y se convirtieron al cristianismo en su juventud.

النور الذي يخطف البرص هو مرشوع فني ومعرض مكون من أعامل
) وهو نتيجة استلهامه عن مشهد1970 ،للفنان منري فاطمي (طنجة
 تظهر يف.)1440 (  مذبح القديس مارك:ملعجزة رسمه فرا أنجيليكو
 وهام،قاعدته السفىل املعجزات التي قام بها القديسان قُزما ودميان
 يعتقد أن هذان األخوان.القديسان الراعيان للجراحني والصيادلة
.التوأمان ولدا يف سوريا وتحوال من الوثنية إىل املسيحية يف شبابهام

El milagro escogido por mounir fatmi es La curación
del Diácono Justiniano. En esta escena, los hermanos
árabes realizan el milagro de la curación del diácono
injertándole la pierna de un hombre etíope fallecido
recientemente. Esta escena evoca la mezcla de un
cuerpo blanco con un miembro negro, pero también de
los vivos con los muertos, cuestionando así las nociones
de raza, hibridación e identidad.

 يف،”املعجزة التي اختارها منري فاطمي هي “شفاء الشامس جستينيان
 يقوم األخوان العربيان مبعجزة لشفاء الشامس بتطعيمه،هذا املشهد
 يجسد.بساق رجل إثيويب كان قد تويف يف ساعة قريبة لساعة العملية
،هذا املشهد املزج بني جسد إنسان أبيض مع طرف لجسد إنسان أسود
 ومتسائالً بالتايل عن مفاهيم العرق،وكذلك املزج بني األحياء واألموات
.والتهجني والهوية

Para acercarse a la representación de este suceso,
mounir fatmi ha realizado a lo largo de su carrera una
serie de fotomontajes (la primera de ellas se remonta a
2013) con varias imágenes que muestran un quirófano
-con su equipamiento tecnológico y sus medidas de
higiene- que se superpone a esta escena milagrosa.
Así, el personal médico se sitúa junto a los dos santos
formando un mismo grupo de trabajo. De esta manera,
los fantasmas y las personas vivas están presentes en
otra forma de realidad, una temporalidad fantasiosa tan
milagrosa como la escena bíblica.
Además de una oportuna reflexión en torno a la idea de
hibridación, esta exposición nos lleva a la asociación
entre el Renacimiento y la hipermodernidad. Esta
elipsis temporal que superpone diferentes tiempos y
espacios, acerca la trae tecnología y los anestésicos
a un mundo que solía ser gobernado por milagros
divinos. Los personajes en la pintura se convierten así
en fantasmas. Tal discrepancia obliga al espectador
a ir y venir mentalmente entre las dos épocas. Así, la
superposición temporal da lugar a la idea de que un
milagro religioso es factible en la actualidad. mounir
fatmi intenta aquí combinar de una manera inesperada
esferas de creencias que a menudo se ven como
antagónicas. Por un lado, la ciencia, el orden, la razón y
la concreción; por el otro, la religión, y el universo de la
fe, lo milagroso y lo sagrado.

 قام منري فاطمي خالل سنواته،بهدف اإلقرتاب من متثيل هذا الحدث
املهنية بعمل سلسلة من الرتكيبات الفوتوغرافية (يعود أولها إىل عام
–) فيها العديد من الصور التي تُظهر غرفة العمليات الجراحية2013
مع معداتها التقنية واحتياطات النظافة املعتادة – والتي يركبها فوق
 يتوضع الطاقم الطبي إىل جانب، وهكذا.صورة لوحة املشهد املعجزة
 يحرض األشباح، بهذه الطريقة.القديسني مشكلني فريق العمل نفسه
 وهو حيز زماين خيايل معجزته ترقى،واألشخاص األحياء يف واقع مختلف
.ألعجوبة املشهد يف اإلنجيل
 إضافة إىل إمعان الفكر يف موضوع التهجني،يأخذ بنا هذا املعرض
 هذا. إىل الربط بني عرص النهضة والحداثة القصوى،وهو أمر صائب
التقاطع الزماين الذي ترتاكب فيه زمانات ومساحات مختلفة يقرب كل
من التكنولوجيا وعقاقري التخدير إىل عامل كانت تحكمه عاد ًة املعجزات
 إن تناقضاً كهذا يجرب.ً فتنقلب الشخصيات يف اللوحة أشباحا،اإللهية
 يفسح، وهكذا.املشاهد عىل التوارد ذهنياً ذهاباً وإياباً بني العرصين
التداخل الزماين املجال أمام إمكانية تحقق املعجزة الدينية يف الوقت
 يحاول منري فاطمي هنا وبطريقة غري متوقعة الجمع بني.الراهن
 فمن،فضاءات املعتقدات التي غالباً ما يُنظر إليها عىل أنها عدائية
ناحي ٍة العلم والنظام والعقل والدقة ومن ناحية أخرى الدين وعامل
. املعجز واملقدس،اإلميان
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mounir fatmi nació en Tánger, Marruecos, en 1970. A los 4 años
su familia se mudó a Casablanca. Con 17 años viajó a Roma, donde
estudió dibujo y grabado del desnudo en la Academia de las Artes.
Más tarde estudió en la Escuela de Arte de Casablanca y finalmente
en la Rijksakademie de Ámsterdam.
Pasó la mayor parte de su infancia en un mercadillo de Casabarata,
uno de los barrios más pobres de Tánger, donde su madre vendía
ropa para niños. Este entorno, donde se concentran grandes
cantidades de residuos y objetos comunes desechados, sentó las
bases artísticas de mounir, quien compara el mercadillo con el
museo en ruinas. Esta visión también sirve como una metáfora que
expresa los aspectos esenciales de su trabajo. Influenciado por la
obsolescencia de los medios y el colapso de la sociedad industrial y
consumista, fatmi desarrolla el concepto de la obra de arte a medio
camino entre la Arqueología y el Archivo.
Usando materiales como cable de antena, máquinas de escribir y
cintas VHS, mounir fatmi elabora una arqueología experimental que
cuestiona el mundo y el papel del artista en una sociedad en crisis.
Tuerce los códigos y preceptos a través del prisma de una trinidad
que comprende Arquitectura, Lenguaje y Máquina. Así, cuestiona
los límites de la memoria, el lenguaje y la comunicación mientras
reflexiona sobre estos materiales obsoletos y su incierto futuro.
La investigación artística de mounir fatmi es una reflexión sobre
la historia de la tecnología y su influencia en la cultura popular. En
consecuencia, la obra de fatmi puede verse como futuros archivos
en construcción que representarán momentos clave en nuestra
historia contemporánea. Estos materiales técnicos también
cuestionan la transmisión de conocimiento y el poder sugestivo
de las imágenes, y critican los mecanismos que relacionan a la
tecnología con las ideologías.
Desde el año 2000, las instalaciones de mounir fatmi han formado
parte de múltiples bienales, 52a y 57a Bienales de Venecia, 8a
Bienal de Sharjah, 5a y 7a Bienales de Dakar, 2a Bienal de Sevilla,
5a Bienal de Gwangju, 10a Bienal de Lyon, 5a Trienal de Auckland,
la 10a y 11a Bienal de Bamako, la 7a Bienal de Arquitectura de
Shenzhen, la Trienal de Setouchi y la Trienal de Echigo-Tsumari en
Japón. Su trabajo ha sido presentado en numerosas exposiciones
individuales; en el Museo Migros, Zurich; MAMCO, Ginebra; Museo
Picasso Guerra y Paz, Vallauris; Fundación AK Bank, Estambul;
Museo Kunst Palast, Dusseldorf; y en el Gotemburgo Konsthall.
También ha participado en diversas exposiciones colectivas; en
el Centro Georges Pompidou, París; Museo de Brooklyn, Nueva
York; Palacio de Tokio, París; MAXXI, Roma; Museo de Arte Mori,
Tokio; MMOMA, Moscú; el Victoria & Albert Museum, Londres; Van
Abbemuseum, Eindhoven; Museo de Arte Nasher, Durham; y el
Museo del Louvre en Abu Dhabi.
Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Uriöt, Amsterdam;
el Gran Premio Léopold Sédar Senghor en la 7a Bienal de Dakar en
2006; y el Premio de la Bienal de El Cairo en 2010.
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 انتقلت عائلته إىل الدار البيضاء.1970 ولد منري فاطمي يف طنجة يف املغرب عام
 يف السابع عرش من عمره سافر إىل روما حيث درس.عندما كان عمره أربع سنوات
 الحقاً درس يف مدرسة الفنون يف الدار البيضاء.رسم وحفر العري يف أكادميية الفنون
.وأخريا ً يف أكادميية رايكس يف أمسرتدام
 حيث، أحد أفقر أحياء طنجة،قىض معظم طفولته يف سوق شعبي يف حي كازاباراتا
 حيث تتمركز كميات كبرية من، يف محيطه هذا.كانت والدته تبيع مالبس األطفال
 الذي يقارن سوق السلع املستعملة، رست األسس الفنية ملنري،النفايات واملهمالت
 هذه الرؤية أيضاً هي مبثابة استعارة تعرب عن املظاهر األساسية.باملتحف املنهار
 طور فاطمي، متأثرا ً باملوارد املهملة وانهيار املجتمع الصناعي واالستهاليك.لعمله
.”مفهوم “عمل فني يف منتصف الطريق بني علم اآلثار واألرشيف
 ابتكر منري،VHS باستخدام مواد مثل أسالك الهوايئ واآلالت الكاتبة وأرشطة الفيديو
فاطمي علم آثار تجريبي يتساءل من خالله عن العامل وعن دور الفنان يف مجتمع
 فهو يحرف الرموز واملبادئ من خالل منظور يضم الهندسة املعامرية واللغة.متأزم
 فيتساءل عن حدود الذاكرة واللغة والتواصل بينام يفكر يف هذه املواد.واملاكينة
 إن بحث منري فاطمي الفني لَ ُهو وقفة.التي فقدت مفعولها ومستقبلها مجهول
 ميكن اعتبار عمل، وبالتايل.تأمل لتاريخ التكنولوجيا وتأثريها عىل الثقافة الشعبية
فاطمي مبثابة أرشيفات مستقبلية قيد اإلنشاء ستمثل لحظات فاصلة يف تاريخنا
 كام تجعلنا هذه املواد التقنية نشكك يف موضوع طريقة نقل املعرفة ويف.املعارص
. وتكون نقدا ً لآلليات التي تربط التكنولوجيا باأليديولوجيات،القوة اإليحائية للصور
 جزءا ً من العديد من2000 شغلت إرساءات منري فاطمي التشكيلية منذ عام
 بينايل دكار الخامس، بينايل الشارقة الثامن،57  و52  بينايل البندقية،البينايل العاملية
 ترينايل، بينايل ليون العارش، بينايل غوانغجو الخامس، بينايل إشبيلية الثاين،والسابع
 بينايل شنزن السابع للهندسة، بينايل باماكو العارش والحادي عرش،أوكالند الخامس
 ظهرت أعامله.تسوماري يف اليابان- ترينايل سيتوتيش وترينايل إيتشيغو،املعامرية
يف العديد من املعارض الفردية؛ يف متحف ميغروس يف زيوريخ؛ مامكو يف جنيف؛
 يف اسطنبول؛ متحفAK  فالوريس؛ مؤسسة بنك،متحف بيكاسو حرب وسالم
 كام شارك يف العديد من.كونست باالست يف دوسلدورف؛ ويف جوتنربج كونستال
 يف مركز جورج بومبيدو يف باريس؛ متحف بروكلني يف نيويورك ؛.املعارض الجامعية
MMOMA قرص طوكيو يف باريس؛ ماكيس يف روما؛ متحف موري للفنون يف طوكيو؛
يف موسكو؛ متحف فيكتوريا وألربت يف لندن؛ متحف فان أيب يف أيندهوفن؛ متحف
. درهام؛ ومتحف اللوفر يف أبو ظبي،نارش للفنون
 أمسرتدام؛ وجائزة،Uriöt  مبا يف ذلك جائزة،حصل فاطمي عىل العديد من الجوائز
؛ وجائزة بينايل القاهرة2006 ليوبولد سيدار سنغور الكربى يف بينايل داكار السابع يف
.2010 عام
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