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فنون معاصرة
ّ
هادي سي «يصفر» حضارة المال!

تجربة جديدة يخوضها
الفنان متعدد الوسائط
( -1964بيروت)
في معرضه الحالي
«صفر» الذي تحتضنه
«غاليري صالح بركات»
(كليمنصو) .ها هو
يعيد بناء فكرة النقد
الورقي ضمن عملية
إعادة تشكيل بصرية
صلبة

أن ت ـ ـت ـ ـصـ ــرف ب ــالـ ـعـ ـمـ ـل ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة
األميركية لتصنع فنًا بصريًا يدخل
في إطار املفهومية ،وأن ّ
تكيف العملة
الــورق ـيــة األك ـثــر ش ـهــرة وتـضـعـهــا في
إطــار الترميز املضاعف ...تلك تجربة
جـ ــديـ ــدة ي ـخ ــوض ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان م ـت ـعــدد
الوسائط هادي سي ( -1964بيروت)
ف ــي م ـعــرضــه ال ـح ــال ــي «صـ ـف ــر» ال ــذي
تـحـتـضـنــه «غــال ـيــري صــالــح بــركــات»
(كليمنصو).
لسنا في بنك ،وال أمام خزنة .لسنا في
متحف عمالت ،وال في معرض نقدي،
ب ــل ف ــي ب ــورص ــة ه ـ ــادي س ــي الـفـنـيــة،
حـيــث يـقـ ّـيــم الـنـقــد عـبــر ال ـن ـقــد ،والـفــن
عبر الصفر ،والتصميم عبر الترميز،
والـ ـ ـص ـ ــورة عـ ـب ــر الـ ـت ــألـ ـي ــف وإعـ ـ ـ ــادة
ال ـتــأل ـيــف ،والـتـجـهـيــز عـبــر الـتــركـيــب،
وت ـك ـث ـيــف ال ـج ــرع ــات .م ـع ــرض ه ــادي
ســي ال ــذي يعتمد على النقد الــورقــي
م ــن ف ـئــة ال ـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي كعنصر
ب ـص ــري ت ـكــوي ـنــي ل ــأع ـم ــال ،يضعنا
أمام تجربة فريدة ذات مروحة واسعة
م ــن االح ـت ـم ــاالت ،م ــع إصـ ــرار فلسفي
فكري واحد« :صفر»!
ّ
تصرف هــادي بالفئة النقدية.
بداية،
ه ـنــا ال أرق ـ ــام م ـت ـعــددة ب ــل «ال ـص ـفــر»
حـصـرًا .يضعه ه ــادي رم ـزًا متوسطًا
لشكل عملته الفنية الجديدة ،يحافظ
على لونيته األساسية ،فالعملة بقيت
«خـ ـض ــراء» ،لـكــن الـعـنــاصــر البصرية
حـ ـ ـ ِّـورت ،فـيـمــا ب ـلــغ ال ـتــرم ـيــز ال ـ ــذروة.
لـسـنــا أم ــام إعـ ــادة تـصـمـيــم عـمـلــة من
«ف ـئــة ال ـص ـفــر» ،ب ــل إعـ ــادة ب ـنــاء فـكــرة
النقد الورقي «نقديًا» ،ومصاغًا ضمن
عملية إع ــادة تشكيل بصرية صلبة.
تـتــوســط كلمة «ص ـفــر» أو  zeroبنية
النقد الجديد.

ك ـث ــر هـ ــم امل ـص ـم ـم ــون ال ـغ ــراف ـي ـك ـي ــون
ال ــذي ــن ل ـع ـبــوا ع ـلــى تـصــامـيــم جــديــدة
ل ـ ـلـ ــدوالر ب ـك ــل فـ ـئ ــات ــه ،ل ـك ـن ـهــا بـقـيــت
ت ـصــام ـيــم إلع ــان ــات ،ول ــم ت ــدخ ــل في
إطـ ـ ــار الـ ـع ــرض امل ـب ــاش ــر الـتـشـكـيـلــي،
وك ــان ــت ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــا تـ ـ ــؤدي وظ ــائ ــف
خــارجــة عــن اإلط ــار الفني واملفهومي
ّ
الـصــرف كما عند ه ــادي .لكن فنانني
كـثـرًا تـصــرفــوا بــاألشـكــال الـنـقــديــة ،أو
اس ـت ـث ـم ــروه ــا ف ــي ل ـع ـبــة ب ـص ــري ــة ،أو
أعــادوا طبعها بألوان مختلفة .أشهر
هــذه األعـمــال تعود إلــى فترة صعود
الـحـقـبــة ال ـص ـنــاع ـيــة ،وب ـش ـكــل خــاص
ً
ما بعدها .مثال ،اختار املعلم الكبير
ان ـ ـ ــدي واره ـ ـ ـ ــول ( 1928ـ ـ ـ  )1987أن
ينجز  -بطباعة حريرية – مجموعة
من النقود ،وكانت له أيضًا مجموعة

حفلة بصرية تشكيلية
غنية لكل أنواع الذواقة
مـتــاصـقــة م ــن  200دوالر ك ــل قطعة
منها تتألف مــن فئة ال ــدوالر الــواحــد.
حينها ،أراد واره ــول أن يكون العمل
ً
بذاته موقفًا ،وهذه املجموعة مثال ال
ح ـص ـرًا بـيـعــت قـبــل أرب ــع س ـنــوات في
مزاد «سوثبيز» الفني بـ  43.8مليون
دوالر أم ـيــركــي .عـمــل واره ـ ــول أيـضــا
على رمز الدوالر بألوان مختلفة .لقد
كان أول من باع ـ بعد الكبير مارسيل
دوش ــان ـ ـ ال ـ  ،ready madeعندما كان
يـتــرك إمـضــاءه على أوراق نقدية من
فئة الــدوالر الواحد والــدوالريــن ،وها
هي تباع اليوم (فئة الــدوالر الواحد)
بما يقارب الـ  6000دوالر في املزادات
العلنية الفنية .شكل ذلك الفعل الفني

بــذاتــه ث ــورة هــامــة ومــوقـفــا أيـضــا ردًا
ع ـلــى تـسـلـيــع ك ــل ش ـ ــيء ،وخ ـصــوصــا
ال ـف ــن! نـعــم ك ــان مــوق ـفــا .لـكــن ه ــل أراد
هادي سي أن تكون نقوده «الصفرية»
الخضراء موقفًا؟ تساؤالته املطروحة
على بطاقة الدعوة تجيبنا بوضوح:
«هل يمكن للمال «الصفري» ـ معدوم
القيمة الفعلية  -أن يباع مقابل مال؟
يجيب :أجــل .فمنذ أيــام الـخــوارزمــي»
 باملناسبة تـتــوســط صــورتــه بعضالنقود الصفرية التي ابتكرها هادي،
مـكــان واشـنـطــن -ومـنــذ ألغوريتمات
الخوارزمي ،أخذ الصفر حيزه القيمي
في االقتصاد وفق ما يشير هادي.
أعمال املعرض تبدأ في  2008مع zero
العملة الخضراء املؤسسة للمعرض
ً
ككل ،وهي تقنيًا ّ
تعد عمال فوتوغرافيًا
مركبًا على ورق  fine artبقياس يقل
ً
قـلـيــا عــن امل ـتــريــن! نـعــم ،ال ــورق ــة هــذه
بقياس  76.5 × 180سنتيمترًا ومنها
ث ــاث نـسـخــات طـبــاعـيــة و 3نسخات
كـنــايــة عــن «اخ ـت ـبــارات لـلـفـنــان» .لكن
غالبية اإلنـتــاج فــي املـعــرض كــان بني
عامي  2015و.2016
ـف هـ ـ ـ ــادي ب ــابـ ـتـ ـك ــار عـمـلـتــه
لـ ــم يـ ـكـ ـت ـ ِ
الصفرية ،بل أراد أن يطبعها برزمات
ك ـث ـي ــرة ،وي ـض ـع ـهــا ك ـح ـشــوة مل ـخــدات
الـ ـ ـن ـ ــوم ،وأي ـ ـضـ ــا ك ـح ـش ــوة ل ـل ـس ـتــائــر
الدشمية الحربية أمام طاقة القنص.
هـ ـن ـ َ
ـدس ه ـ ــادي س ــاح ــة فــوتــوغــراف ـيــة
وصمم وركب نقوده «النقدية» بشكل
يخدم فكرته كيفما دار خياله ،فكانت
ت ـلــك ال ـن ـقــود شـمـسـيــة ت ـ ــارة ،وم ـي ــزان
متساو طورًا ،وكانت سترة
عدل غير
ٍ
واق ـي ــة ل ـلــرصــاص ،وقـلـبــا وقـلـبــا آخــر
مكسورًا ...كل ذلك ضمن إطار التركيب
يكتف
ال ـفــوتــوغــرافــي .لـكــن ه ــادي ل ــم
ِ

بــالـطــرح الـبـصــري الــرمــزي الـخــالــص.
لقد جلب شبانًا وشــابــات وتداخلت
أصفاره في صورهم ،فكانت مرة هي
الستائر ،ومرة أخرى الخلفية.
هــادي الــذي أقــام مـعــارض فــرديــة عدة
في باريس ونيويورك وبيروت ،هو في
كما يظهر
األس ــاس متعدد الوسائط ّ
امل ـع ــرض ال ـحــالــي .صـحـيــح أن ــه يـنــوع
فــي التقنيات مــن التركيب والتجهيز
ّ
وغـيــرهـمــا ،إال أن اسـمــه ارتـبــط بشكل
خاص بعالم التصوير الفوتوغرافي.
لذا كان ال بد من أن نجد براعة بنيوية
ف ــي ال ـت ـص ــوي ــر .ل ـك ــن م ــا ي ـش ـكــل نـقـلــة
نــوعـيــة فــي امل ـعــرض ّهــو الـتـكــامــل في
ال ـطــرح الـبـصــري ،كــأنــه يصنع brand
من النقد «الصفري» في حفلة بصرية
تـشـكـيـلـيــة غ ـن ـيــة ل ـكــل أنـ ـ ــواع ال ــذواق ــة
ومقتني األعمال الفنية .كأننا بهادي
ي ـق ــول :ال حـ ــدود لـخـيــالــي ،وال ح ــدود
إلمكانيات الفن في التعبير ،وال حدود
للـ «صفر» إن ارتبط بــإرادة فنية .لكن
هل استعاد ثــورة املعلم الكبير أندي
وارهـ ـ ــول؟ ه ــل ح ــاول إعـ ــادة إحـيــائـهــا
ـزر وسـ ــوق فنية
رف ـضــا ل ــواق ــع فـنــي مـ ـ ٍ
تسليعية؟ أم أراد فقط أن يضيء على
ـواح فنية وفـنـيــة – تسليعية جلية
نـ ٍ
يتغاضى عنها التشكيليون والنقاد
ومجتمع الفن ومقتنو األعمال الفنية؟
ّ
وه ـن ــا نـشـيــر إل ــى أن هـ ــادي اسـتـعــاد
أيضًا حمارًا يحمل «أصفارًا» ،ويمشي
باتجاه الصفر املتدلي أمــامــه ...ومنه!
هكذا ،أصبح النقد« ...نقدًا».
نيكول...
* «ص ـف ــر» ل ـه ــادي س ــي :حـتــى  11شـبــاط
(ف ـ ـبـ ــرايـ ــر) ـ ـ ـ ـ ـ «غ ــالـ ـي ــري ص ــال ــح ب ــرك ــات»
(كليمنصو) ـ لالستعالم01/345213 :

