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Francis Bacon 

A Francis & George 
George Dyer was niet de enige geliefde van Francis Bacon, hij was ongetwijfeld wel degene die de 
diepste sporen in het leven en het werk van de schilder naliet, als partner én als muze.  
De twee ontmoetten elkaar tegen het midden van de jaren ‘60 in een pub in Soho. Francis was toen 
al een gevierd schilder, met de daarbij behorende status, geld en ego, George was een ‘petty crook’ 
die het grootste deel van zijn dertig jaren achter tralies had doorgebracht. Naar wat de twee heeft 
verbonden moeten we gissen, maar behalve de zuiver seksuele aantrekkingskracht moet er ook iets 
zijn geweest als de wederzijdse fascinatie voor het onvoorstelbare in het bestaan van de ander. Voor 
Francis, die zich altijd al aangetrokken had gevoeld tot het rauwe leven aan de rafelranden van de 
samenleving, moet dat behalve George’s gespierde lichaam en aanstekelijke vitaliteit, vooral ook 
diens totale onwetendheid zijn geweest. Omgekeerd had de wereld van een succesvol kunstenaar, 
met al zijn pretenties, zijn geld en status - waar hij overigens luidruchtig zijn minachting voor uitte - 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor een man die bepaald niet voor het geluk was geboren. 
Dat George zijn nieuwe leven niet aan kon werd al snel duidelijk. Eerst was er de drank, toen de 
pillen en uiteindelijk een mentale instorting. Zijn leven eindigde in 1971 in een hotel in Parijs, drie 
dagen voor de opening van het grote overzicht waarmee Francis Bacon in het Grand Palais werd 
geëerd.  

B Portrait of the artist as a young man 
Het verhaal van de jonge Bacon is de kroniek van een dolend bestaan aan de zelfkant van de 
samenleving dat zichzelf in stand hield met een mix van opportunisme en cynisme. Opgegroeid in 
Dublin waar hij door zijn autoritaire vader werd verstoten, zwierf hij vanaf zijn zestiende door de 
wereld, financieel gesteund door een reeks van welgestelde, oudere minnaars, van Londen, naar 
Berlijn en Parijs en uiteindelijk weer terug naar Londen.  
Aanvankelijk actief als interieurontwerper - met enig succes - richt hij zich vanaf het midden van de 
jaren dertig steeds meer op de schilderkunst. De doorbraak komt direct na 1945 als Three Studies 
for Figures at the Base of a Crucifixion alom bewondering oogst als verbeelding van de existentiële 
verbijstering en huiver die de oorlog had voortgebracht. Vertrekkend bij het surrealistische werk van 
Picasso uit de jaren rond 1930 - met name de biomorfe strandschilderijen met Marie-Thérèse - 
ontwikkelt hij een beeldtaal waarvan de suggestieve en expressieve mogelijkheden van de spontane 
penseelstreek de basis vormt. Schilderkunst wordt het middel bij uitstek om naar de diepere lagen 
van het bewustzijn door te dringen. 

C De esthetiek van de verbijstering 
Bacon’s succes kwam relatief laat - de kunstenaar was zesendertig - maar was meteen ook groot. Na 
de eerste ‘oorlogsschilderijen’, ontstaat in de loop van de jaren vijftig een aantal beroemde reeksen 
waarin de schilder het tragische lot van een tot falen gedoemde en in eeuwige strijd verwikkelde 



mensheid verbeeldt. Veelal gaat het hierbij om een of twee figuren die ‘gevangen’ zitten in een  
elementaire, met enkele lijnen aangeduide ruimte. Hun houding en expressie maakt dat we deze 
laatste ervaren als een beeld van psychische beklemming en lijden.  
Een belangrijk aspect van Bacon’s zienswijze is ook de nadruk op huid en verf. Als toeschouwer 
voel je de weerstand van de kwast bij het opbrengen van de droge verf op het ongeprepareerde 
linnen. Een techniek overigens waar hij eind jaren veertig spontaan op kwam toen hij, door 
geldgebrek gedwongen, de achterkant van ouder werk gebruikte. Schilderen is letterlijk een 
gevecht, de strijd tegen de materie die maar moeizaam in beweging kan worden gebracht. Een 
inertie die overwonnen moet worden om de waarheid van het bestaan te openbaren.  
Het feit dat de kunstenaar teruggrijpt op beelden uit het verleden maakt dat het werk ook als 
reflectie op de geschiedenis moet worden verstaan. De psychische beklemming die spreekt uit het 
beroemde pausportret van Velázquez, de mystieke vervoering van Van Gogh, Bacon verbeeldt ze als 
de modaliteiten van een bewustzijn dat pendelt tussen angst en verlossing.  
Overigens, als het gaat om de bronnen waar de schilder uit put, moet een veel breder scala aan grote 
voorbeelden worden genoemd, van Rembrandt tot Soutine en van Degas tot Matisse. 

D The London School en de kunst van de jaren vijftig 
Bacon staat niet apart. Een bredere blik op de kunst van de jaren vijftig maakt duidelijk dat zijn 
werk, zowel in thematiek als in uitvoering, nauw aansluit bij de internationale ontwikkelingen. Wat 
onverlet laat dat de kunstenaar hierbinnen toch ook weer een unieke positie inneemt.  
In zijn nadruk op huid en materie en de spontane, informele schilderwijze, is het werk zowel 
verwant met de art informel en het tachisme in Frankrijk, als met het abstract expressionisme in 
Amerika. De verschillen zijn echter minstens zo opvallend. Waar de Franse kunst van een zekere 
esthetische en intellectuele distantie getuigt en de Amerikaanse het zoekt in een radicale abstractie, 
onderscheidt Bacon zich juist door zijn direct invoelbare, menselijke emotionaliteit.  
Het is met name deze kwaliteit, de belangstelling voor het ‘echte leven’, die hem verbindt met een 
aantal Engelse collega’s, schilders die net als hij de mogelijkheid onderzoeken om in de structuur 
van de verf de innerlijke gemoedsbeweging tot uitdrukking te brengen. Met name Lucian Freud, 
met wie hij een tijdlang bevriend is, en Frank Auerbach. Als later het begrip London School wordt 
gemunt ontstaat het beeld van een groep die nooit als zodanig heeft gefunctioneerd maar die 
niettemin een krachtig stempel heeft gedrukt op de kunst van de jaren vijftig. 

E Schilderkunst en fotografie 
Het Francis Bacon’s studio archive in Dublin bewaart een verzameling van zo’n zevenduizend 
foto’s, knipsels, notities en briefkaarten die de kunstenaar in de loop van zijn leven bijeenbracht. 
Met name de foto’s zijn een wezenlijk element in de werkwijze van de schilder. In series afgedrukt, 
verspreid op de grond, tegen de muren geprikt, vormen ze het beelddecor waar de schilderijen uit 
voortkomen. Beklad, verknipt en verscheurd zijn ze ook letterlijk voorstudies van de schilderijen.  
Cruciaal hierbij is de notie dat, hoewel de schilder aan de foto’s als zodanig geen esthetische waarde 
toekende, ze veel meer zijn dan louter bronmateriaal. Wat de kunstenaar fascineerde én 
achtervolgde was vooral ook hoe de foto in de werkelijkheid doordringt, meedogenloos, 
confronterend en vervreemdend, en ons een spiegel voorhoudt van de tragiek en de ongrijpbaarheid 
van het bestaan. Bacon’s schilderkunst kan gezien worden als een poging om deze magische kracht 
te bezweren door er een nieuwe werkelijkheid tegenover te stellen, die van het geschilderde beeld 
als uitdrukking van een persoonlijke toe-eigening.  
Het verzamelen van foto’s en reproducties was daarbij ook dé manier om dichter bij een onderwerp 



te komen. Aan de beroemde pausportretten ging een lange periode vooraf waarin Bacon eindeloos 
foto’s kocht van het schilderij van Velázquez. Hetzelfde gebeurde met het werk van kunstenaars als 
Rembrandt en Michelangelo. Op het atelier raakten deze beelden verspreid en losten ze op in de 
beeldenstroom waartoe ook foto’s van Edward Muybridge of portretten van de kunstenaar en zijn 
vrienden waren opgenomen.  
Een belangrijk moment in de ontwikkeling van het oeuvre is de samenwerking met John Deakin, 
een vriend uit de kroeg die als fotograaf naam had gemaakt. De series portretten die deze van de 
schilder en zijn omgeving maakte vormden vanaf in 1963-64 weer een uiterst vruchtbare, nieuwe 
beeldenstroom. 

F Het atelier van de schilder 
In 2001 werd de kleine, shabby bovenwoning in Reece Mews, South Kensington waar de schilder 
dertig jaar woonde en werkte en waar een groot deel van het oeuvre tot stand kwam, ontruimd en 
overgebracht naar een nieuw, permanent onderkomen in Dublin. De verhuizing was de aanleiding 
voor een groots opgezet onderzoek waarin duizenden items werden bestudeerd en gearchiveerd.  
Een bezoek aan het atelier is als een onderdompeling in het onderbewustzijn van de kunstenaar. Zelf 
merkte deze erover op dat de chaos waarmee hij zich omringde de natuurlijke voedingsbodem voor 
zijn schilderijen vormde. Alsof de beelden er al in klaar lagen en alleen nog maar aan de 
oppervlakte gebracht hoefden te worden. 

G De jaren zestig 
Terugblikkend op zijn oeuvre als geheel was de oude Bacon zelf vooral te spreken over een aantal 
van zijn drieluiken. Hij merkte daarbij op dat hij zijn schilderijen altijd al in series zag, als stills van 
een film. Het drieluik is de bewuste doorontwikkeling van deze gedachte, geformuleerd in zijn 
meest compacte en natuurlijke gedaante.  
Nadat de schilder in 1944 met een triptiek doorbrak, Three Studies for Figures at the Base of a 
Crucifixion, duurde het tot 1962 voordat de volgende ontstond: Three Studies for a Crucifixion. 
Deze was de eerste van een reeks werken die tot de hoogtepunten van het oeuvre worden gerekend. 
In totaal schilderde Bacon drieëndertig drieluiken, allemaal opgebouwd uit doeken van ca. 2x1.5m. 

H Three Figures in a Room 
De dood van George Dyer luidde het einde in van een groot kunstenaarschap. In Memory of George 
Dyer uit 1971 markeert dit moment met een van de laatste grote drieluiken. Hoewel ook hierna nog 
enkele belangrijke werken aan het oeuvre worden toegevoegd - Three Studies for a Portrait 
bijvoorbeeld uit 1973 - is het algemene beeld toch dat van een kunstenaar die gekweld door 
schuldgevoel, maar ook mentaal en fysiek verzwakt, allengs aan zeggingskracht inboet.  
George Dyer was ook de geliefde die Bacon tot misschien wel zijn beste werk inspireerde. Three 
Figures in a Room uit1964 voorop, de triptiek die ontstond kort nadat de twee elkaar ontmoetten. 
Onovertroffen in helderheid, kracht en expressie toont het de schilder op de toppen van zijn kunnen.
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