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Para escrever esse texto teria que ter uma opção de formato “informe” que não consigo encontrar no 
meu editor. Ou que a tela tivesse uma grid que eu pudesse ignorar. Porque em esses dois extremos é 
que se move a obra de Flora Rebollo, e assim eu não teria que escrever nada, não nomear ou tentar 
explicar o que vemos, e poderia estar em consonância com os pensamentos dela.  
 
Por isso, por não ser possível, e ainda mais, por não querer classificar, talvez a solução seja uma 
mera descrição do que vemos, fatos e objetos: na sua primeira individual, Flora apresenta sete 
trabalhos feitos entre os anos 2015 e 2016. Todos eles têm em comum o uso de vários papeis que, 
sendo de diferentes formatos, compõem um tabuleiro sobre o qual trabalhar. Nesses suportes a artista 
vai adicionando sem uma sequencia específica várias camadas, primeiro de desenho e linhas de 
diagramas, depois de cores, e finalmente um estrato de grafite que oculta e desvela só algumas partes 
dos exercícios anteriores.  
 
Esses três elementos, linha – cor – matéria, até agora tinham sido pensados pela Flora focados no 
processo, não procurando falar da figura que resultava. Mas agora a forma, o melhor ainda, a não 
forma na obra tem uma presença inevitável. Se olharmos desde o outro lado do espaço do CCSP, o 
conjunto de desenhos sobre os leves paneis, pareceria uma grande mancha de cor sem um contorno 
totalmente definível. E quando nos aproximamos vamos descobrindo-nos rodeados de um sem-fim de 
outros contornos, alguns reconhecíveis – círculos, setas, células, escadas – e outros que, se bem 
familiares, não conseguimos definir. E assim que o diagrama clássico de origem racional com que 
inicia seu trabalho é coberto com matéria em uma ordem anárquica gestual.  
 
... vou ter que deixar do lado a tentativa de descrever o que vemos – que pode ficar até chato – para 
contar a imagem que apareceu na minha cabeça quando visitei o ateliê da Flora: uma praia, uma 
criança –pode ser que eu mesma- se ajoelha e pega um pouco de areia húmida na mão. Abre-a e 
sobre a palma vemos como tem se formado uma massa informe mas tendente ao circular.  
 
Flora fala várias coisas, lembra leituras e pendura imagens junto a suas experimentações que está 
realizando só com cor. Uma imagem do universo tomada pelo telescópio Hubble, antigas fotos dos 
ectoplasmas de médiuns em transe, o desenho de uma mão, o texto de Bataille L´informe, 1929 que 
serve para ela explicar esse conceito do informe como “as mil possibilidades da forma sem que tenha 
que ser fixado por um nome”.  
 
E assim que o fluxo de seus pensamentos vão e voltam, e voltam a voltar. E isso poderia ser o que 
esses enormes pequenos desenhos, pensados como fluxogramas, tentam construir como próprio 
discurso. Uma ferramenta para organizar graficamente a energia que circula no seu cérebro, e que 
como uma tomografia nos traz imagens, que não são ilustrações, do inominado, o que não tem lugar, 
o que não pode ser classificado.  
 
 
 
 


