O ovo de Flora
Thiago Barbalho

Um ovo parece sempre pronto, mas o fato é que é promessa
infinita. O ovo, o humano, o mundo, nada nunca está
completo.

Durante muitos dias olhei para o ovo de Flora. A casca dele
está incompleta e, no entanto, o ovo se mantém firme, em
pé. Um ovo invadido e espalhado. Só em alguns pontos seu
contorno volta a existir. Diante dos lugares em que a casca
não existe, me pergunto: terá este ovo desistido de reter a
potência que os ovos carregam? A promessa de autonomia,
própria de sementes e ovos, tinha ali já se explodido?

Talvez a definição de ovo seja esta: a impressão um pouco
mais prolongada de permanência.

Este ovo é e já não é mais ovo. Talvez por fracasso, não
completa seu contorno, dada a fragilidade da sua pele. Ou
antes, por vitória, teria alcançado seu destino de se romper
e se transformar num além de si? Este é um ovo que se
entregou à pressão do mundo externo?

Então quero substituir a palavra “ovo” por “limite” e
dizer: limite é a impressão um pouco mais prolongada de
permanência.

Em resumo, eu me perguntava se o ovo diante de mim tinha
abandonado a completude de sua casca no tempo certo de
nascer ou se tinha se adiantado.
Existe uma tradição que transforma o ovo em símbolo. E
olhar este ovo desenhado me faz pensar nela. Camadas e
camadas de significado e dúvidas por cima desse objetopotência. O ovo de Flora também fala da tradição dos
símbolos. O que ele fala é: até que ponto uma coisa é
invadida o tempo inteiro? E continua falando: uma coisa
no mundo nunca está completada, e sempre que tentamos
fechar uma coisa num conceito, num contorno, sabemos
que ela vai logo se transformar em outra, em derivações,
será invadida por influência do que ela não é.

Mas já percebo que o que me faz definir o ovo assim
é muito mais a delicadeza da sua casca, que me dá a
impressão de que uma coisa é capaz de atravessar o tempo
sem se modificar.

Isto serve para mim, para o ovo e para tudo o que vemos no
mundo como se houvesse separação entre as coisas.
O ovo de Flora é o mundo dos significados e seu fracasso.
Porque dar um significado é criar a fantasia de separação.
Quando damos um significado específico a uma coisa,
definindo-a, criamos a impressão de que aquela coisa é
aquele significado, e que o mundo então é feito de coisas
paradas, sem influência umas sobre as outras. O ovo de
Flora sabe que a fronteira é ilusão de separação – ele é a
celebração das invasões.
Deleuze diz, no Mil platôs, que “o corpo sem órgãos é o
ovo” porque o ovo é essa forma que está entre um passado
e um futuro, materialmente não é nada, se quebra, se rompe,
tanto não está pronto quanto já se acabou. O corpo sem
órgãos e o ovo são potência.

O ovo é só o ponto em que as potências passam sem
parar. Se o ovo não é uma coisa estática, também não
posso dizer que ele não existe: a forma é informação,
nuvem, DNA. O ovo não está contido num ovo. O ovo é
o que faz dos ovos, ovos.
Ao escrever este texto, ao refletir sobre o ovo de Flora,
estou lidando com muitos significados de ovo, mas por
que não penso no ovo mesmo, o objeto? É possível
atravessar então os significados todos e ficar com a
coisa mesma, sem palavras?
Clarice Lispector tem um conto famoso chamado “O
ovo e a galinha”, o qual, segundo ela mesma, é o seu
conto mais incompreensível. Ali, a autora pensa tanto no
ovo que a impressão do leitor, enquanto lê o conto, é
de ampliar o próprio ovo. É que Clarice pensa e nomeia
o ovo como nunca se pensou nele, ou seja: pensa e
nomeia o ovo no que ele tem de mais impossível de
pensar e nomear (ovo fluxo, ovo deus, ovo esquizo).
Clarice ampliou o ovo ou deu a ele o que já era dele?
Ela diz: “Ver o ovo é impossível.”
Aqui Clarice tenta entender uma coisa a partir do
reconhecimento do que ela não é. Definir o ovo pelo
que ele não é talvez ajude a chegar ao que ele é: o ovo
não é visível. O que significa dizer de um objeto, uma
coisa tão concreta, que ela é imperceptível?
O que está dentro do ovo não é visto a olho nu,
mas pode ser visto por raio-x, ou quebrando-o.

Mesmo que víssemos o seu conteúdo, onde é que ali (na
gema, na clara) se vê o que é promessa e memória? O
que é de fato impossível de ver no ovo é o que ele é, e o
que ele é não consiste na sua materialidade.
Clarice vira pelo avesso o próprio ovo, ou melhor, a
experiência insustentável de falar sobre algo tão amplo.
No ovo de Flora podemos ver o de dentro. Mas o de
dentro se misturou com o de fora. Corpo sem órgãos.
Ovo sem significado, livre de compromissos com uma
promessa, e ainda assim o ovo, intensidade em ponto de
potência pura, nada ainda (ou não mais) fechado, feito,
formado.
“O ovo não existe mais” – mais uma negativa de Clarice
para definir o ovo. Chegar ao ovo pelo que ele não é, já
que dizer o que ele é parece impossível. Por mais que
se possa falar dele, o ovo não se deixa capturar pelas
definições.
Na filosofia neoplatônica, é frequente um método similar
para definir Deus. A chamada “teologia negativa” tenta
dizer tudo o que Deus não pode ser (não é limitado,
não é mortal) para chegar ao que ele é de fato, afinal
dizer o que Deus é é impossível, já que, considerada sua
existência, nós e nossa linguagem somos muito menores
que ele em capacidade para conseguir defini-lo. A rigor,
poderíamos dizer ao mesmo tempo de Deus e do ovo:
isto não é dizível.
Em algum instante o ovo é igual a Deus.

O ovo não existe, o ovo não é visível. Mal se formou, se
desfez.
Penso na visão amorfa dos desenhos de Flora, não
só neste sobre o qual escrevo. Desenhos em que uma
massa acinzentada parece conter as coisas antes que
elas tomem forma. Ou seria uma visão posterior à forma?
Como se depois de tantas coisas tomarem forma, a
multiplicidade do mundo, sempre crescente, fosse se
encaminhando para virar uma massa borrada?
No caso do desenho Ovo, parece que o objeto se forma
e se deforma, se faz e se desfaz. Este não é um aspecto
do ovo antes de ser ovo, do abstrato antes de virar forma,
mas também não é depois. O ovo aqui já se formou e
se desfez e se forma e se desfaz de novo. Ovo dado à
abstração mas entregue a rever a figuração, dança de
sentidos que ora está aqui ora dá lugar à ruptura. Ovo
potência.
Afinal, nada é mais contemporâneo que o ovo, nada
é mais agora que ele. Ovo não é passado nem futuro.
Desenhar um ovo: fazer artístico que se afirma no
presente. Rabisco. Garatuja. Ovo é puro presente,
materialização de uma forma que não existiria sem o seu
passado (tudo o que lhe deu corpo e forma) nem sem
o seu futuro (promessa infinita), mas que salta sobre os
dois polos para formar um contorno só seu: formação
contínua.
Repare bem: o contorno do ovo é também uma serpente
que se engole. Nascimento perpétuo.
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