
 فرویدلوسین  –'ماند گوشت فانی است، رنگ می'

 
ه ب 'باور دارم مرگ از پس ِ مرگ وجود دارد.'وگوهاش گفت که  گی و یکی از اندک گفت ساله 88فروید در  لوسین

 .'یستهوای زتن میدان جنگ است، رنگ 'ی بیستم شناخته شد.  ترین نگارگران سده ش یکی از بزرگ زمان زندگی
سینگر سارجنت  و ی کار ِ تیسین، روبنس، رمبراند، فرانس هالس، توماس گینزبارو تردید ادامه دهنده لوسین فروید بی

های غریب ِ تن و عریان. عریان از  هایی با برجستگی لمد هاش همیشه در کارگاه بودند. همه خاص بود: مدل با اینبود. 
وار. همیشه  داد. خام، بی پردازش و یادمانه ی نابی نشان می لباس و جلوه و موقعیت اجتماعی. او انسان را با همه

 خواهانه. رنگ خواهد ماند، گوشت به فنا خواهد رفت. کام تنی  عریان، بی هیچ جلوه

  
. یازده سال بعد، با لوسی مادرشارنست فروید، آرشیتکت یهودی، پسر ِ زیگموند و پدرش . زاده شد 1922دسامبر  8

رود. تابعیت  ی هنر و بعد دانشگاه گلدسمیت می مدرسهبه او . رفتی فروید به لندن  قدرت گرفتن نازیسم، خانواده
در نبرد آتالنتیک  1942تا  1941اش خواهد بود. سال  : هنر نگارگری رسالتستدان چیز می یک گرفت، امابریتانیا 
   پیوستو پس از بازگشت به جمع هنرمندان در لندن  کردشرکت 

درشت جای موی  . تاثیر روش ِ کار بیکن برکارهای فروید روشن است. قلمشتسیس بیکن دوستی نزدیک داا فرانب
ی  سپارند به زندگی شبانه فروید با بیکن خود میی رنگ بر بوم.  های برجسته گیرد تا گذاشتن الیه میظریف موی  قلم

وود.  و تا لیدی کارولین بالکی هولیوود گرتا گارب عاقبتی ندارد. از ستاره ی چندان خوش زندگی عاشقانه که لندن، گو
. یکی از آنان بالّ فروید طراح است، دیگری استر فروید نویسنده و یکی نیز جین یزده فرزند: با سشکوه بوی بی پلی شد

 آدام ِ نگارگر.  مک
کرد جلوی سینما تا بروم به تماشای فیلم.  ی زندگی اجتماعی نبودم. راننده مرا پیاده می بسته چندان دل'خود گفته است 

 'دادم. رفتم تا کسی نداند کجا هستم. در هتل هم همیشه نام دیگری می گرفتم و به سینمای دیگر می تاکسی می



  
کارگاه، و مدل. کارگاهی ساده با تشکی پاره و  با مرزهاش. ؛نندهبی شود برای شنا میآتر  جهان ِ فروید هرچه بیش

  گیاهی وارفته. 
 وار. تر عریان ِ یادمانه گرایانه. و عریان، به ویژه عریان. هرچه بیش گزیند، کلوزآپ و واقع فروید پرتره می

  'ی رنگ است. ها نیست، درباره ی آدم من درباره ی من شخصیت است. کار ِرنگ برا'
 

هاش  ی نقص دهند. نگارگر انسان را با همه که چونان رنگ جای زخم نشان می همه گوشت آنتواند:  تنها فروید این می
چه  آن'های جدا شده.  های بیرون زده، شکم آویزان و ناخن ها، رگ کند. با چروک دهد. جان را برهنه می نشان می

  'خواهید که ببینم. چه شما می نگارم، نه آن بینم می می
ی انگلیس باشد یا زنی  کند ملکه دردی. فرقی نمی هاش نمایان است. نیز هم گرما و نزدیکی در پرترهاحساس  همه با این

 شنایان. زن و مرد.نگارد، از نزدیکان، دوستان و آ میپردازد و  کارگر. فروید تنها به کار می

 Big Sue 

و  1994های باال از  کند. شاید دست باال پنج کار در سال. روی هرکدام از نگاره ی شور ِ نگارگری، ُکند کار می با همه
 ماه کار کرده است. هشت ساعت در روز، دو تا سه روز ِ هفته، نزدیک به یک سال، تنها یکی نگاره.  9حدود  1995

پذیر  ماند تا موقعیت انسان به هنر تبدیل کند. انسان آسیب و نگریستن و نگاریدن. به زاهد ِ گوشه نشین می نگاه کردن
 است و تنها. 

تازند. خود ِ فروید نیز  رحمانه بر او می ها باید چیزی بیش از رسوایی جست. ناقدان بی های نگاره پیرامون برهنه
 . ماکس ارنست؟'جیغ و داد و مبتذل' مان رای؟ 'زهرآگین.'یگر. پیکاسو؟ رحم است، به ویژه نسبت به هنرمندان د بی

  'خشک و سنگین.'
مدل یابد.  های بزرگ راه می فروید به موزهتر به هنر نگارگری سنتی،  ی بیستم با توجه بیش ی هشتاد سده تازه در دهه

ی ملی  های زیرین(. نگارخانه اش )نگاره یند به کارگاهآ می -همکارش – وید هاکنیدیو  کیت ماسمشهور انگلیسی 
میلیون دالر  Big Sue' 22'ی  نگارهبرای    'سزان.روی دست از 'پردازد برای خرید کار ِ  استرالیا پول هنگفتی می

 ای به این قیمت کار نفروخته بود. حتا پیکاسو، دالی و فرانسیس بیکن.  شود. تا آن زمان هیچ نگارگر زنده پرداخت می
  



           
اندیشم.  به مرگ از پس مرگ می'لوسین فروید هنوز هم مورد توجه هنردوستان است. خود او یک ژانر هنری است. 

'ش. کنم مرگی از پس ِ مرگ باشد. پس فایده ندارد فکر کردن به وقتی بمیری چه خواهد شد؟ فکر می  

     انسزاز روی دست 


