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Morada do caos

Uma imagem: a dos créditos iniciais de um fi lme entre a 
vida e a morte, O último tango em Paris. Na penumbra do 
cinema Victoria, a fi gura – um corpo, o de George Dyer? 

– surge na tela como uma defl agração. Você é imediata-
mente arrebatado. Você sente alguma coisa física. Seriam 
os rasgos do saxofone de Gato Barbieri? Ou seria por causa 
daquele corpo, apenas daquele corpo que se contorce, da-
quele corpo enrodilhado que grita sua dor? Cores de san-
gue e de vida, as das carnes venenosas de um cadáver ma-
quiado. As de um corpo nu e isolado. Acho que foi assim 
que descobri, pela primeira vez, uma imagem de Francis 
Bacon. Percebi-a primeiro como imagem, antes de captar 
seu aspecto puramente pictórico. Provavelmente eu tinha 
visto outros quadros seus, em outros lugares, antes de re-
ceber um segundo choque. Foi na Galeria Claude Bernard, 
espaço baixo e escuro, onde eu tinha a curiosa sensação de 
entrar nos próprios quadros e neles me dissolver. A pintura 
ali encontrava toda sua intensidade, exercendo ao paro-
xismo seu poder de sedução. Como um clamor paralisante. 
Possivelmente a manifestação do que o próprio artista cha-
mava “the brutality of fact” ao falar de Picasso.

Dali em diante, para mim Francis Bacon, mais que qual-
quer outro artista, iria encarnar a pintura. Uma evidência. 
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Desde essa época de juventude, sua pintura não se afastou 
mais de mim. Ela agarra na gente, vive na gente. Seus “per-
sonagens em crise generalizada” – crise moral, crise física –, 
como escreveu o crítico inglês John Russell, vivem ao nosso 
lado e nos lembram incessantemente que a vida é essa corda 
esticada entre nascimento e morte. Essa vida que nos traz 
visões exacerbadas, um vizinho de hospital, de asilo, às vezes 
nós mesmos. O terror está presente, instalado em persona-
gens que berram em silêncio. Uma crueldade veemente e 
visível, revelada por homens emparedados numa moldura 
espacial. A qualquer momento podemos nos deparar com 
o atroz, um acidente nos reduz a um pacote de músculos 
abertos. Na expectativa, possível, de uma ressurreição.

Meu trabalho como jornalista de arte, na L’Express, nos 
anos 80, me deu a oportunidade de aspirar a um encontro 
com o artista. Conseguir isso não foi fácil. Após pedir a 
entrevista à sua galeria londrina, a Marlborough Gallery, 
fui obrigado assim mesmo a esperar quase três anos antes 
de receber um convite, que eu não esperava mais, feito por 
Miss Valerie Beston, chamada de Miss B. pelo artista. Dessa 
forma, nessas circunstâncias, encontrei Francis Bacon em 
seu ateliê de Londres na Reece Mews 7, South Kensing-
ton. Outras visitas se seguiriam. Os primeiros encontros 
tornaram-se pouco a pouco, ao longo dos anos, conversas, 
diálogos ininterruptos, que prosseguiam em Paris ou Lon-
dres, ao sabor de nossos deslocamentos e viagens.

Bacon me avisara: “A campainha está enguiçada, vou 
deixar encostada a porta do ateliê.” Chegava-se à antiga 
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despensa de feno e ao abrigo do cocheiro, situados acima 
da estrebaria transformada em garagem, por uma estreita 
e íngreme escada que era melhor subir em jejum. O que, a 
priori, não incomodava o artista. Aliás, não era raro ele re-
ceber você com uma gargalhada, no corredor do andar, um 
copo na mão. O homem é elegante: botinas pretas justas, 
calça de fl anela cinza, uma jaqueta de couro, camisas cor-
de-rosa, uma gravata escura de tricô, um quê de astro de 
rock. O olho azul-claro e cabelos tingidos num estudado 
acaju. Essa criatura terrivelmente viva sabia compartilhar 
seu senso agudo do trágico e do cômico misturados – como 
num de seus autores favoritos, William Shakespeare. As-
sim, Francis Bacon podia desconcertar por sua simplicidade 
e lucidez, aliadas a uma natural delicadeza e violência, me-
dida e desmedida.
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Durante minha primeira visita, em 1982, Bacon me avi-
sou: “Dormi muito mal, tive uma crise de asma.” A des-
peito disso, estava de bom humor e extremamente cortês. 
Fiquei surpreso com o conforto elementar e familiar no 
qual ele vivia desde o início dos anos 60. Desse alojamento 
precário, Francis Bacon mantivera as cordas à guisa de pas-
sarela e o assoalho de tacos de madeira. Os três cômodos 
distribuíam-se da seguinte forma: quarto-canto escritório, 
cozinha-lavatório e ateliê, naturalmente, como mostram 
fotografi as publicadas aqui ou ali na imprensa.

Assim que chego, ele me empurra para o canto escritó-
rio, me faz sentar e desaparece na cozinha, de onde volta 
com café. Tenho tempo apenas de observar a colcha da 
cama bordada, lembrança de uma de suas temporadas em 
Tânger, uma cômoda Boulle Louis XIV carcomida e um 
sofá, estilo difuso, em veludo puído sobre o qual se amon-
toam camisas em seus saquinhos plásticos da lavanderia. 
E, um pouco por toda parte, livros e mais livros. Obras de 
Giacometti, Georges Bataille, Picasso, sobre arte egípcia… 
Sobre o aparador da lareira, as obras completas de Proust, 
numa edição francesa, e uma fotografi a em moldura dou-
rada de George Dyer, seu companheiro que se suicidou 
em Paris em 1971. Na luz baixa, quase intimista do recinto, 
o artista lê, dorme e recebe. Quando recebe. Atrás de nós, 
um espelho estrelado ocupa todo um lado da parede, de-
volvendo a imagem difratada dos armários cinzentos da 
entrada. Seus estilhaços concêntricos são resultado de um 
rasgo de mau humor do meu anfi trião, que um dia atirou 
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um cinzeiro num convidado mal-educado… É só o que 
tem a dizer. Não insisto. Comigo, o homem é afável, aten-
cioso, solícito, como raramente é. Por instantes irrompe 
uma fúria secreta.

Durante essas conversas, para ir pegar uma garrafa de 
vinho ou xícaras de café, dependendo da hora, ele me ar-
rastava para a cozinha-lavatório, onde era possível ver um 
lavabo pintado e repintado, um varal de roupa acima da 
banheira compacta, os utensílios da cozinha convivendo 
com os de higiene… Espetadas nas paredes, reproduções 
de suas obras: “É para conviver com elas, me impregnar. 
E, depois, vou colocar o quê?” 

Finalmente, aposento principal, o ateliê. O antro. Um lu-
gar ciosamente preservado. A realidade vai muito além do 
que eu entrevira até então nos catálogos e revistas. Claro, 
ele não é o primeiro nem o último artista a acumular coi-
sas dessa forma: uma fotografi a do pintor Walter Sickert 
com sua mulher em seu ateliê mostra o chão coberto por 
camadas de jornais e detritos diversos… No assoalho de 
Bacon, restos de todo tipo juncam o chão, formando uma 
espécie de composto de sedimentos, uma crosta áspera: o 
oposto da nitidez “clínica” de seus quadros, que não obs-
tante nascem de fato aqui e cuja largura não pode exceder 
a diagonal da janela. Sapatos descasados, luvas de borracha 
cor-de-rosa, pratos, esponjas velhas, livros abandonados 
com páginas rasgadas, fotografi as arrancadas… e arbus-
tos de pincéis. Ele se desculpa: “Mas toda minha vida não 
passou de uma vasta desordem.” Rastros de tintas – laranja, 
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roxo, amarelo vivo, rosa choque – correm pelo chão, so-
bem na porta e pelas paredes. O ateliê, iluminado por 
uma claraboia no teto e uma lâmpada solta, constitui uma 
imensa paleta. E um convite a pintar. Esse caos é o próprio 
cerne da imaginação pictórica de Bacon. Eu o vi trabalhar 
num tríptico dedicado ao toureiro Sánchez Mejías, morto 
em combate, a partir de um poema de García Lorca. Mais 
tarde, fi quei sabendo que ele conservou apenas o quadro 
da direita do tríptico. O artista não desvenda todas as suas 
fontes, não conta seus segredos de fábrica, alguns dos quais 
foram revelados depois de sua morte, à luz de documentos 
descobertos, justamente, na confusão de seu ateliê.

Durante uma de minhas visitas – terá sido a primeira? 
– sugeri-lhe deixar-se fotografar por uma modesta câmera 
descartável comprada no aeroporto. São, creio, as únicas 
fotos que tirei na vida. Ele se prestou à brincadeira, posou 
alegremente e me deixou captar a esmo algumas imagens 
indiscretas dos lugares. Essas fotos têm mero valor de tes-
temunho.

As “conversas” que se seguem deram-se em francês, lín-
gua que ele dominava com a engrenagem de um velho 
dialético. Elas reúnem a maioria dos grandes temas que 
Francis Bacon, obstinado, não cessou de abordar, de rei-
terar ao longo da vida: a arte, a vida, a morte, as paixões, 
grandes temas universais, mas também seu trabalho, suas 
amizades, suas viagens, suas leituras, o álcool, Picasso, 
Giacometti, Velázquez, of course, até seu interesse pelos vi-
deastas… Falar o divertia. Falar o excitava. Falar, para ele, 
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também era uma arte. Não hesitava em pisar e repisar um 
assunto, em dissecar uma ideia, em lutar com uma palavra 
para melhor destrinchá-la, equipado com vários dicionários 
se fosse o caso… Preconizando também, à sua maneira, 
um discurso habilmente tortuoso até na menor evocação, 
como se quisesse, mais uma vez, despertar seus demônios 
familiares. Sempre exigente, às vezes lacunar. Provocava – 
adorava provocar – e seduzia, não sem humor. Entre as 
conversas gravadas e as anotações feitas durante nossos 
encontros, tentei pinçar as declarações que conservassem 
alguma coisa da intimidade que ele oferecia, da simplici-
dade e complexidade – e extrema ambiguidade também – 
de um homem dedicado à sua paixão: a pintura.


