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Guerresi fényképek, szobrok és videók 
segítségével alakítja ki azt a hibrid vizuá-
lis nyelvet, amely a kulturális sokszínűség 
szépségét hangsúlyozza. Az iszlám iroda-
lom kimeríthetetlen inspirációs forrást nyújt 
számára misztikus kinyilatkoztatásaival, me-
taforáival, verseivel és varázslatos erejével. 
Sok helyen kiállított már, részt vett az afrikai 
kortárs művészettel kapcsolatos legfonto-
sabb eseményeken – a dakari biennálétól 
az 1–54 nevű londoni vásárig díjakat és el-
ismerést aratva –, de szerepelt a Velencei 
Biennálén (1982) és a kasseli Documentán 
is, ahol Edipo Liberato (Felszabadított Ödi-
pusz) című, nagy bronzszobrát mutatta be, 
valamint Atlantában (2004) és a bamakói 
Nemzeti Múzeumban (Mali, 2009). Hosszú 
lenne felsorolni az összes helyszínt a mai na-
pig bezárólag.

2020-ban a milánói Officine dell'Immagi-
ne rendezett a most 69 éves művésznőnek 

életmű-kiállítást Rūh. / Soul címmel. A rūh. a 
szúfizmus kedvenc kifejezése, amely „szel-
lemnek, léleknek” is fordítható, azt a lehele-
tet jelenti, amely a testet, de akár az élettelen 
anyagot is élettel tölti meg. Maïmouna fény-
képei színpadiasan hatásosak, figyelmeseb-
ben szemlélve azonban felfedik konstrukció-
juk összetettségét és finomságát, a hieratikus 
figurák és a szimbólumok közti kapcsolato-
kat. Az alakok arcára festett, néha a háttérbe 
is átlépő fehér vonal a megtisztulás és a fény 
jele, de utal az élet és a halál, az ismert és 
az ismeretlen közötti határra, az élmény mu-
landóságára, a földi és az isteni örökkévaló-
ságra. Az emberi alakokból, a színválasztás-
ból és a jelenetekbe illő tárgyakból egyaránt 
határozott vonzerő árad. Gyakran vádolták 
azzal, hogy egyáltalán nem afrikai, hiszen túl 
fehér, másfelől túl afrikai ahhoz, hogy nyu-
gati művész legyen. A művésszel a milánói 
kiállítás kapcsán beszélgettünk. 

TJ: Műveiben kimutatható egyfajta egyete-
messég, mintha az egész emberiség egyetlen 
nagy törzset alkotna. Egyetért ezzel az olva-
sattal?
Maïmouna Guerresi: A munkám célja az 
egyetemes szellemiség kifejezése. Minden 
embernek megvan a maga személyes belső 
univerzuma, amely feltárható és kifejezhető. 
Az ide vezető utak végtelenek és változato-
sak; az egyik a szúfizmus, amelyet én vá-
lasztottam. Van egy szúfi mondat, amelyet 
különösen szeretek, és amely így hangzik: 
„Mi szúfik olyanok vagyunk, mint az iránytűk 
vagy inkább a körzők, egyik lábunk az isz-
lámban gyökerezik, a másikkal azonban az 
összes vallás mentén körözünk.”
TJ: Meséljen egy kicsit az Óriások című so-
rozatáról. Hogyan születtek a sorozat jelme-
zei, és mi a története ezeknek a fényképek-
nek? Ezek valódi emberek vagy képzeletbeli 
karakterek?

Afropolitán művészeknek nevezik azokat, akik – bár fenntartják, gondozzák afrikai 
gyökereiket és kapcsolataikat – beilleszkedtek a nyugati nagyvárosi életbe, ezzel új 
tartalmat és vitalitást víve alkotásaikba. Maïmouna Guerresi pont az ellenkező irányba 

haladt: az 1990-es évek vége óta felváltva él a Vicenza közelében lévő családi házukban és 
második választott városában, Dakarban. Negyvenévesen áttért az iszlám vallásra, amikor egy 
korai body art periódus után megtalálta a Szenegálban elterjedt szúfi szellemiségben művészete 
vezérmotívumát – ekkor vette fel Patrizia helyett a Maïmouna keresztnevet. A szúfizmus egyfajta 
vallási misztikus rendszer, az iszlám ezoterikus oldala, amely a szeretetet tűzi zászlajára. Az 
iszlám országokon kívül alig ismert, bár az egyik képviselője, Gialal al-Din Rumi költő 1200-ban 
megalapította a jóval közismertebb táncoló dervisek szektáját.
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MG: Ebben a sorozatomban misztikus musz-
lim témák inspiráltak, és megpróbáltam ér-
telmezni a szépségüket, de nem törekedtem 
tényleges megjelenítésükre. Hétköznapi em-
bereket és a családom tagjait fotóztam irreá-
lis, metafizikai lényekként ábrázolva őket, 
olyan köntösben, mintha építészeti struktú-
rák lennének; alakjuk, arcuk és kezük éppen 
csak jelzésszerű. Olyanok, mint az ikonok: 
bár testük ugyanolyan üres, mint a sötét és 
titokzatos barlangoké, új, ismeretlen tereket 
hoznak létre, amelyek egy végtelen univer-
zum részét képezik.
TJ: Európában a hidzsábról (avagy burkáról) 
megoszlanak a vélemények: elfogadható-e 
hogy a muszlim nők nyilvánosan kendőzzék 
magukat? Mi a kapcsolat a hidzsáb és az isz-
lám spiritualizmus között, és mi a saját sze-
mélyes véleménye ebben a kérdésben?
MG: A hidzsábot úgy kell tekinteni, mint ami 
valójában: vallási kellékként, és nem a musz-
lim nők jellemzőjeként. Mindenesetre, mivel 
az iszlám hithez való tartozás szimbólumát 
képviseli, irritálja a hitét vesztett Nyugatot. 
Egyébként a saját értelmezésem szerint a 
fátyol elsősorban szimbolikus, álomszerű. 
Néha eltér a meghatározott kulturális vagy 
vallási utalásoktól; beburkolt figuráim a test 
szakralitását szimbolizálják, a lélek templo-
mát – ami visszavezethető Piero della Fran-
cesca és Antonello da Messina Madonnáira, 
de ugyanakkor a muszlim nőkre is. A női 
szellem végtelen lehetőségeit akarom vizs-

gálni minden térségben, kultúrában és kor-
szakban, hogy vizuálisan megjelenítsem an-
nak sötét oldalát, de a báját és a sokszínűség 
örök értékét is.
TJ: A ruházaton és a fejkendőn kívül más 
visszatérő elem és szimbólum is fellelhető 
munkáin, például a fekete-fehér kontraszt, 
a szúfi kalap, az arcfestés. Mit jelentenek 
ezek, és miért tér vissza mindig hozzájuk?
MG: Műveimben gyakran használok feketét 
és fehéret. A fekete számomra valami isme-
retlen, ami a végtelent szimbolizálja, a fehér 
pedig a fény, az anyaság metaforája. Az is-
métlődő szimbólumok, tárgyak, műtárgyak, 
jelmezek, kalapok, kalligráfiák és jelek mű-
vészi nyelvem részét képezik, amely a me-
taforákon kívül olyan fogalmakon alapszik, 
mint a szuszpenzió, a lebegés és a végtelen. 
Ezek közvetítik a formális és a pszichológiai 
egyensúlyt.

TJ: Megkapó a közösség és a titokzatosság 
érzése a M-Eating című sorozatban. Mi itt a 
koncepció, és ha ezek az emberek valóban 
esznek, akkor mit fogyasztanak?
MG: A M-eating című fotósorozatban meg-
próbáltam elmélyíteni a csoportosulás és 
az elszigeteltség közötti folyamatos konflik-
tust. Az általam lefényképezett karakterek 
hátulról vagy oldalról mutatkoznak, majd 
jelenetekbe rendeződnek. Mély vagy zavart 
tekintetük konfliktusban áll a jelenettel. Az 
asztalon nincs étel, csak néhány tárgy: egy 
tányér, egy kancsó víz, egy gumiabroncs 
vagy más tárgyak, mint például régi háborús 
leletek, amelyek ebben az összefüggésben 
elveszítik eredeti, fenyegető jelentésüket, és 
mindennapi, dekoratív motívummá reduká-
lódnak. Az asztal körül megörökített jelenet 
arra indít, hogy elgondolkozzam a ma embe-
rének a társadalommal való kapcsolatáról.
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