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FLOU: RESÍDUOS DO REAL E AS FORÇAS DE DEFORMAÇÃO NA
PINTURA DE FRANCIS BACON

Joana Passi de Moraes
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ

Resumo: Francis  Bacon,  em  entrevistas  a  David  Sylvester,  publicadas  em  “Francis  Bacon:  a
brutalidade do Fato”, traduz claramente do que se trata a questão que será aqui levantada: de que
forma o embate aos clichês e a luta contra os cânones da representação na pintura fazem aparecer uma
imagem bruta – carregada de fato e força –  e gera efeitos de deformação nas figuras, como  os
“efeitos de flou”. O objetivo deste artigo será indagar de que forma estes “efeitos de flou” carregam
resquícios do real. Este questionamento será baseado na leitura das entrevistas de David Sylvester
com o pintor, e nos conceitos de Clichê e Diagrama extraídos do livro “Francis Bacon: lógica da
sensação”, de Gilles Deleuze. Será levantada a hipótese de que os fenômenos de flou na pintura de
Bacon são  resultantes  da luta  contra  os  clichês  e  gera  forças  que fazem aparecer  uma  “imagem
sensorial”: uma imagem que se comunica diretamente com o sistema nervoso e produz sensações. Ou
seja,  as figuras de Bacon fogem da representação clássica da realidade e se dirigem a outro tipo de
representação: são resquícios e encarnam o real. 

Palavras-chave: Clichê; Flou; Pintura; Presença; Rastros; Sensação; Tensão.

Abstract: Francis Bacon, in a series of interviews with David Sylvester published in Francis Bacon
and the Brutality of Fact, clearly translates the issue to be raised here: in which manner do the fight
against clichés and canons of representation in painting make up a raw image – cherged with fact and
force – and produces effects of deformation in figures, like the “flou  effects”. The purpose of this
essay is to question how such “flou effects” carry traces of reality. Such questioning will be based on
a reading of the interviews with the painter conducted by David Sylvester, and on the concepts of
Cliché and Diagram extracted from Gilles Deleuze's  Francis Bacon: The Logic of Sensation.  The
hypohtesis to be worked with is that  flou phenomena in the painting of Bacon are the result of the
clash against  clichés  and produce forces  that  make  visible  a  “sensorial  image”,  an image which
communicates directly with the nervous system e produces sensations. Thus Bacon's figures escape
from the classical representation of reality and go towards another type of representation: they are
traces and embody the real. 

Keywords: Cliché; Flou; Painting; Presence; Sensation; Tension; Traces.

Francis  Bacon:  As  interpretações  me  irritam,  por  que
compreendo que é assim que as coisas são. Quero dizer, as
pessoas podem interpretar  como bem entender.  Eu próprio
não interpreto muito aquilo que faço. Com isso, não estou
querendo dizer que sou inspirado, estou apenas dizendo que
pinto e posso gostar do aspecto daquilo que faço, mas não
tento  fazer  interpretações.  Afinal,  não  estou  realmente
pretendendo dizer  nada,  estou só procurando  fazer alguma
coisa. (...)97

97 SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos. Cosac & Naify Edições Ltda. 
Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 197-198.
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Fig. 1: Figura numa paisagem, 1945. óleo sobre tela, 145 x 128
cm. Tate Gallery, Londres.

Pintura: Figura numa paisagem (1945) – Não há rosto, tampouco cabeça. Há uma

Figura, corpo, carne, tensão e “energia”, em um espaço pictórico – uma “imagem sensorial”,

uma “imagem orgânica”98. O pintor Francis Bacon, autor do quadro, produziu uma série de

pinturas  que  mostram  figuras  no  limiar  entre  figuração  e  abstração.  Assim,  segue  uma

linhagem de artistas que busca romper com os cânones da pintura clássica e com a tradição

da representação para buscar novos modos de fazer a “realidade” aparecer, instaurar um fato

e  encarnar  a  vivacidade  e  brutalidade  da  criação  e  da  vida.  Gilles  Deleuze,  filósofo,

acompanha Bacon na ruptura com a tradição: ambos são reativos à crise da representação nas

ciências humanas. 

Em ambas as produções, aparecem alternativas às práticas de criação-pensamento que

se  baseiam somente  na  representação,  mímesis,  na  interpretação  e  na  identificação  com

referenciais  externos à  ‘coisa-em-si’.  Bacon explicita esse caráter em entrevistas a David

98 SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos. Cosac & Naify Edições Ltda.
Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 160.

115



Revista A! n.2, 2014/02 

Sylvester publicadas sob o título “Entrevista com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos”99: 

(...) Acho que o realismo precisa ser reinventado. Ele está precisando sempre ser
reinventado.  Numa  de  suas  cartas,  Van  Gogh  fala  da  necessidade  de  se
introduzirem  mudanças  na  realidade  que  se  transfiguram  em  mentiras  mais
verdadeiras do que a verdade propriamente. Essa é a única maneira possível que o
pintor tem  de recuperar a força da realidade que procura apreender. Penso que a
realidade na arte é uma coisa profundamente artificial, que precisa ser recriada. Do
contrário, estaremos fazendo somente ilustração de uma coisa...e uma ilustração
muito de segunda mão.100 

Gilles Deleuze, em análise da obra de Bacon, “Lógica da Sensação”101, aponta questão

semelhante,  que permeia o pensamento ali  explicitado: como escapar da representação na

pintura – “neutralizar a narração, a ilustração, a figuração”102. Deleuze trata das pinturas de

Bacon  pelas  características  ali   presentes,  ativas  e  atuais:  pelos  sistemas  de  forças  que

formam as Figuras e produzem sensações, em contraposição à prática figurativa da pintura e,

portanto, aos sistemas de representação, interpretação e identificação. Enfatiza aspectos do

fazer  artístico,  qualifica  as  forças  que  fazem aparecer  as  Figuras  não-figurativas,  reais  e

atuais,  fatos e  sensações.  As forças,  neste contexto,  prevalecem sobre a forma e atingem

diretamente o sistema nervoso: Deleuze delineia um sistema de sensações que passam pelo

corpo e produzem horror, deformação, tensões, superfícies, acidentes, dentre outros conceitos

que abarcam seu pensamento e comportam a criação de Bacon. 

Em diálogo com seus meios – Deleuze com o pensamento e Bacon com a pintura –

ambos delineiam uma lógica intrínseca da criação.  Esta lógica diz respeito às “sensações”,

instaura o “novo” e deforma e transfigura o real num movimento cíclico, incessante: não há

um lugar ou significados herméticos a serem atingidos – há somente o devir constante de

forças que fazem aparecer, a cada novo acontecimento, Figuras da criação. 

Seguirei aqui a partir de um aspecto específico da pintura de Bacon – os “fenômenos

de flou”103 –, para buscar identificar como os atritos e tensões presentes no embate contra os

clichês, no “diagrama” e nas “superfícies planas” produzem resíduos (resquícios, rastros ou

detritos) que impregnam a composição de vivacidade e atuam como forças de deformação

99 SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos. Cosac & Naify Edições Ltda.
Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995.
100 Ibid. pg.172.
101 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
102 Sinopse de Roberto Machado na orelha do livro: Francis Bacon: lógica da sensação. Equipe de tradução:
Roberto Machado (coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007.   
103 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p.38.
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das figuras.  Criam um campo onde se revelam múltiplos “blocos de sensações”: evocam

presença e instauram um fato. 

Presença e flou

Primeiro  pressuposto  sobre  “presença”:  este  conceito  pode  ser  relacionado  às

diferentes formas de percepção das coisas do mundo. Ou seja: não é estritamente associado a

experiências sensoriais e físicas e a  tudo que está no espaço, ao alcance de nosso sentidos

(  corriqueiramente,  identificamos  o  que  está  presente  como  algo  que  experimentamos

sensorialmente:  algo  que vemos,  cheiramos,  ouvimos...).  O conceito  de “presença” pode,

também, se aplicar a algo que não é alcançável por nossos sentidos – algo que não está

materialmente  e  fisicamente  ocupando  um  “espaço  duro”,  o  lugar  das  coisas  às  quais

atribuímos  características  espaciais  e  formais.  Tão  pouco  se  trata  de  uma  presença

“metafísica”:  não  iremos  falar  de  coisas  às  quais  atribuímos  sentidos  ou  qualidades

puramente intelectuais ou espirituais. O conceito de “Presença”, aqui, será aplicado, também,

a algo que pode ser constantemente atualizado: pode tanto produzir quanto acolher sentidos e

sensações. 104

Esta forma de presença pode ser exemplificada com a capacidade de uma imagem ser

ambígua e duvidosa, ou seja, de transitar em diferentes domínios de percepções e de atribuir e

conjugar sentidos na sua forma de existir. Em suma: partiremos do pressuposto de que algo se

faz presente não apenas pela forma física,  mas pela  conjunção de inúmeros fatores – ou

forças. Dessa conjunção, pode sempre surgir uma inesperada combinação  de fatores – que

faz  uma  coisa  se  manifestar  como  pertencente  a  um  determinado  contexto.  Isso  ocorre

independentemente  de  tal  coisa  existir  com  outra  forma  estabelecida  ou  como  algo

identificável por sentidos ou conhecimentos prévios. É o estado em que algo, constantemente,

ganha novas formas e sentidos - e se atualiza.  

Segundo pressuposto: “fenômenos de  Flou” são rastros de um movimento, de um

tempo,  que  interfere  na  imagem definida,  na  rigidez  dos  contornos  e  definições.  O  flou

aparece na justaposição de diferentes dimensões em um plano: revela o teor da complexidade

das  relações  entre  as  coisas  aparentes.  Este  teor  permeia  os  campos  do  que  é  visível,

inteligível e sensível e tonifica as formas de uma composição. 

104  Esta ideia  de  presença se baseia no conceito de “Presença”  e  “Cultura  de  presença” de Hans Ulrich
Gumbrecht. 
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O suporte ou a estrutura material, a Figura em posição, o contorno como limite dos
dois não deixarão de construir o sistema da mais alta precisão; e é nesse sistema
que se produzem as operações de borradura, os fenômenos de flou, os efeitos de
distanciamento ou de esvanecimento, tanto mais fortes quanto mais constituem um
movimento preciso nesse conjunto105.

Deleuze indica que existem, nas pinturas de Bacon, dois tipos de flou “que pertencem

[...] a esse sistema de mais alta precisão”106. Um consiste em desfazer a definição  não pela

obscuridade, mas sim pela exatidão e hiper-definição sem significado: o processo de “destruir

a nitidez pela própria nitidez.”107 São elementos na composição que aparecem de forma clara

e  direta,  mas  não  constituem  nenhuma  narrativa,  não  imprimem  nenhum  sentido

expressamente  claro  ou  objetivo.  Um  exemplo  dado  por  Deleuze  são  os  caracteres

tipográficos  cuidadosamente  delineadas  “nitidamente  traçados,  e  é  sua  própria  precisão

mecânica que se opõe a sua legibilidade.”  108 O segundo  flou   identificado pelo filósofo é

obtido “pelos procedimentos de marcas livres, ou de limpezas, que também pertencem aos

elementos precisos do sistema [...]”109 O surgimento desde flou acontece, como descrito por

Bacon, no processo de esvanecer contornos e definições, dissolver as formas:

[..] você não imagina o quanto o desespero na hora do trabalho pode fazer com
que a pessoa pegue a tinta e faça tudo o que está a seu alcance para ver-se livre da
fórmula que produz uma imagem ilustrativa...o que estou dizendo é que esfrego
um pedaço de pano ou uso um pincel ou apago com qualquer bobagem que tenha
a   mão,  ou  jogo  por  cima  terembentina,  tinta  e  outras  coisas  mais,  tudo  na
esperança de quebrar a inflexibilidade da imagem, para que ela se desenvolva, por
assim dizer,  espontaneamente,  segundo  sua  própria  estrutura  e  não  segundo a
minha. Depois disso, será a minha vontade que passará a atuar para que eu possa
começar a trabalhar de acordo com o que o acaso deixou na tela para mim. E a
partir daí, possivelmente, surgirá uma imagem mais orgânica do que uma outra
que tivesse sido buscada intencionalmente.110 

O flou provoca a indeterminação entre as fronteiras das coisas, apresentam limites que

são nuançados uma vez borrados pela  mão do pintor  ou pelo descontrole  do acaso.  Este

105 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 38. 
106 Deleuze descreve a relação entre figuras e fundo nas pinturas de Bacon como um sistema estruturado, de
clareza e precisão absoluta. “não há relação alguma de profundidade ou distanciamento, nenhuma incerteza das
luzes e das sombras, quando se passa da Figura às grandes superfícies planas. Nem as sombras nem mesmo os
pretos são sombrios.”  DELEUZE, Gilles.  Francis Bacon: lógica da sensação. Equipe de tradução: Roberto
Machado (coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 15.
107 Id.
108  DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007,p. 16.
109 Id. 
110 SYLVESTER, David.  Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos.  Cosac & Naify Edições
Ltda. Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 160.
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amolecimento dos contornos cria uma espécie de oscilação entre planos, dimensões variadas,

que tencionam o movimento e o sentido das figuras. Desta forma, as figuras se diferenciam

por  linhas,  por  vezes  hiper-definidas,  delimitadoras,  outrora  por  manchas  e  tratamentos

diferenciados da pintura na tela. 

Podemos aproximar o  flou de rastros, que, por sua vez, podem ser compreendidos

como fissuras  no  tempo e espaço que provocam a convergência de estados e  fenômenos

múltiplos – como instâncias que rompem com o esperado e provocam a atividade de sentidos

e percepções diversas, a fim de encontrar um sentido, que estará, por sua vez, em constante

metamorfose.  Podemos  tomar  como  ilustração  desse  pensamento  vestígios,  rastros  ou

fragmentos  que  fazem aparecer,  virtualmente,  por  meio  de  potências,  múltiplas  formas  e

sentidos: 

[...]  as  costas  inexpressiva  do  Torsos  (Torso  de  Belvedere)111 revela  novos
potenciais do corpo para a arte de amanhã: potenciais que são liberados quando
códigos expressivos e a vontade de expressar são revogados, quando a oposição
entre um corpo ativo e um passivo, ou entre um corpo expressivo e um autômato,
são refutadas [...]  A história do regime estético da arte poderia ser  pensada de
forma semelhante à história das metamorfoses desta estátua mutilada e perfeita,
perfeita porque é mutilada, forçada, pela falta de sua e membros, a proliferar em
uma multiplicidade de corpos desconhecidos.112

O Torso de Belvedere exposto por Rancière pode ser aproximado da ideia de rastro na

forma que transita  em tempos distintos  e  participa de um tempo-história,  mas também o

escreve.   Nessa  concepção,  “rastros”  contêm  tempo  e  espaços  múltiplos  que  esboçam

possibilidades  de sentidos,  e  de realidades  – como uma imagem que pode vir  a  detonar

sensações inesperadas ou o “não-sentido”: a experiência de vertigem espacial e temporal.

Em Bacon, não há a intenção do pintor de provocar sentidos, há a sensação pura: cria

o fato em si, não age no intelecto, mas diretamente no sistema nervoso - detonando sensações

e imagens em suspensão de sentidos e criando, também, uma espécie de vertigem. Não há

figuras a serem identificadas: o que há é a tentativa de captar o real e fazê-lo presente no

quadro. Esta captura se dá na relação direta com os clichês – numa luta que se trava entre o

pintor e os clichês que permeiam a formação de uma imagem.

111 Grifo da autora.
112 Tradução da autora, no original: “the Torso’s inexpressive back reveals new potentials of the body for the art
of tomorrow: potentials that are freed when expressive codes and the will to express are revoked, when the
opposition between an active and a passive body, or between an expressive body and an automaton, are refuted.
(...) The history of the aesthetic regime of art could be thought similarly to the history of the metamorphoses of
this mutilated and perfect  statue,  perfect  because it  is mutilated, forced, by its  missing head and limbs, to
proliferate into a multiplicity of unknown bodies”.  RANCIÈRE, Jacques. Aisthesis: scene from the aesthetic
regime of art. Tradução Zakir Paul (Edição em Inglês). Editora Verso, Londres/ Nova Iorque. 2013, p. 20.

119



Revista A! n.2, 2014/02 

 

O embate dos clichês e o diagrama do pintor.

“A página nunca está em branco. A tela nunca está vazia, a tela contém virtualmente

clichês.  O pintor só consegue pintar se combater clichês.”  É no embate dos clichês que

acontece a catástrofe e se instaura uma realidade própria da Figura: na passagem do “dado

pictórico” para o “fato pictórico”. 

Estes clichês são as imagens que impregnam a imaginação, são reproduções ocas,

com referenciais imediatos: “(...) Somos bombardeados por fotos que são ilustrações, jornais

que são narrações,  imagens-cinemas,  imagens-televisão.  Há clichês psíquicos assim como

clichês físicos, percepções já prontas, lembranças, fantasmas.”113 O pintor deve se defrontar

com os clichês,  identifica-los,  encara-los para então se desvencilhar deles:  “uma série de

coisas que se pode chamar de ‘clichês’ já ocupa a tela, antes do começo"114. Em relação à luta

de  Cézanne  com  os  clichês,  Deleuze  esboça  a  imagem  de  “poeiras”  reminiscentes  do

combate: “A poeira ergue-se espessa e os estilhaços voam por todas as partes”. As maçãs de

Cézanne são resultantes deste combate, são os resquícios deste atrito a fim de encontrar a

Figura da maçã sem se sujeitar ao clichê da maçã – mas sim representar fielmente “maçã”.

“Não apenas houve multiplicação de imagens de todo tipo, ao nosso redor em nossas cabeças,

como também as reações contra os clichês engendram clichês.” São estas a reproduções das

“poeiras” dos “estilhaços” da “luta” de um artista. 

Neste  processo,  surgem os  acidentes,  os  “traços  e  manchas  assignificantes”115 que

desorganizam o quadro e “traçam a possibilidade de um fato, mas ainda não constituem um

fato”116 .  Há o caos,  a  confusão de  sensações,  marcas,  massas  e  linhas.  Introduz-se uma

vertigem de sentidos repleta de possibilidades para o surgimento de Figuras contingentes.

Aparece, então, o diagrama do pintor. 

 Francis Bacon: Existe um tipo de imagem sensorial que faz parte, podemos dizer,
da própria estrutura do ser e nada tem a ver com uma imagem mental –, quando a
imagem sensorial começa acidentalmente a formar-se. É então, segundo imagino,
que o lado crítico da pessoa entra em ação e a pessoa começa a trabalhar sobre
essa base que parece lhe ter sido dada organicamente por acaso. Isso tudo parece
sem pé nem cabeça, pois não se pode esclarecer; e nada se sabe além do fato de
que a  sensibilidade da pessoa está  mais  ligada a  uma imagem do que a  outra

113 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 91 – 92. 
114 Ibid. Pg. 91. 
115 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 104. 
116  Id.  
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imagem, porque ela sente que uma imagem é mais orgânica do que uma outra.117 

O  diagrama  inaugura  o  processo  de  extração  das  Figuras  do  figurativo:  “(...)  O

diagrama termina o trabalho preparatório e começa o ato de pintar.”118 É quando ocorre o

embate com o clichês – ou com os “dados figurativos”. “É como se mudássemos de unidade

de  medida  e  substituíssemos  as  unidades  figurativas  por  outras  micrométricas  ou,  ao

contrário,  cósmicas”119.  Isso  provoca  uma  “catástrofe”  na  tela,  “nos  dados  figurativos  e

probabilísticos”. Há aí uma tensão: “aquilo que interioriza no visual  o movimento manual

que descreve a forma e as forças invisíveis que a determinam. É aquilo que faz da forma uma

transformação propriamente visual.”120

Não  há  algo  pré-estabelecido  de  antemão  a  ser  representado,  as  Figuras  existem

dentro de uma campo de força que se estabelece no  quadro ao decorrer da criação da pintura.

Aqui  é  possível  identificar,  mais  uma  vez,  a  contraposição  ao  regime  estético  de

representação – que segue normas de composição previamente estabelecidas. Em Bacon, a

sensação inaugura um objeto próprio que aparece quando não há um lugar pré-determinado

no campo empírico, na memória ou na imaginação. Há um tema, uma Figura a surgir. O

tema,  um motivo – como,  por  exemplo,  uma pessoa a  ser  retratada ou uma fotografia  –

aparecem e desaparecem, deixando resíduos do real, para dar lugar a singularidade do fato

que se instaura  no quadro. 

Em diálogo com David Sylvester, Bacon esclarece esse sistema que produz “resíduos

do real” e cria forças, fatos, e uma outra possibilidade de realismo. Concluo aqui, com suas

palavras: 

David Sylvester: Então, o tema é isca?

Francis Bacon: O tema é isca.

David Sylvester: E o que é essa realidade que sobra, esse resíduo? Como ele se
relaciona com aquilo que deu origem ao trabalho?

Francis  Bacon:  Não  há  necessariamente  uma  relação,  mas  a  gente  criará  um
realismo com aquilo  equivalente  ao  tema,  que  passará  a  ocupar  o  lugar  deste
último.  Tem-se  de  começar  de  um ponto,  e  se  começa  a  partir  do  tema  que
gradualmente  –  se  o  trabalho  estiver  andando bem –  irá  evaporar-se  e  deixar
aquele resíduo que chamamos de realidade, e que talvez vagamente tenha a ver

117 SYLVESTER, David.  Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade dos fatos.  Cosac & Naify Edições
Ltda. Tradução: Maria Tereza Resende Costa. 1995, p. 160.
118 Id. 
119 BACON,  Francis  apud  DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:
Roberto Machado (coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007. Pg. 103.  
120 DELEUZE,  Gilles.  Francis  Bacon:  lógica  da  sensação. Equipe  de  tradução:  Roberto  Machado
(coordenação). Rio de Janeiro: Zahar, 2007,p. 106. 
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