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Friedrich Nietzsche ao formular os conceitos de apolíneo e dionisíaco – de Apolo, deus da beleza, e Dionísio, 

deus da experiência orgiástica -, no seu O nascimento da tragédia, formula que o apolíneo é o princípio de 

individuação, cujo processo de criação se realiza pela experiência da medida que se toma consciência de si 

mesmo. Para Nietzsche o apolíneo é busca pelo conhecimento cujo lema é “conhece-te a ti mesmo”. Apolo é a 

imagem divina sob forma de brilho e aparência, já Dionísio, tal como se dá no culto das bacantes, promove 

cortejos orgiásticos, transes colectivos, promovendo a experiência de reconciliação das pessoas umas com as 

outras e com a natureza, propiciando uma harmonia universal e um sentimento místico de unidade. A 

experiência dionisíaca é a possibilidade de escapar da divisão, da individualidade, e se fundir ao uno, ao ser; é a 

possibilidade de integração da parte à totalidade. Ao mesmo tempo, o dionisíaco significa o abandono dos 

preceitos apolíneos da medida e da consciência de si. Em vez de medida, delimitação, calma, tranquilidade, 

serenidade apolíneas, o que se manifesta na experiência dionisíaca é a hybris, a desmesura, a desmedida. Do 

mesmo modo, em vez da consciência de si apolínea, o dionisíaco produz a desintegração do eu, a abolição da 

subjectividade, o entusiasmo, o enfeitiçamento, o abandono ao êxtase divino, à loucura mística do deus da 

possessão. A verdadeira arte é um processo que se dá nesta dualidade, e tão somente é possível entendê-la 

sob a égide dos deuses do conhecimento individual e colectivo. 

Quando penso na obra do artista Cabelo imediatamente me ocorre que é um artista dotado de poderes 

ditirâmbicos. Cabelo apela à beleza apolínea pela forma com que cria espaços de vivências coloridos, que nos 

enche os olhos pela leveza com que estão no mundo: parecem flutuar no cosmos. Estes labirintos místicos, 

casas pré-históricas, feitas em tecidos, onde podemos penetrar, é o espaço sagrado da revelação. No seu 

interior, Dionísio “cavalga” o espírito do artista, pois como um sátiro embriagado, Cabelo vai escrevendo 

verdades místicas, poéticas, elegias existenciais sob a forma de aforismos, misturando desenhos de animais, de 

pessoas, de árvores, de rios ou mares, de casas, deus, céus, etc... criando assim uma cosmogonia, as mesmo 

tempo em que cria uma caligrafia individual.  Com as suas “instaurações”, Cabelo une Apolo e Dionísio, convida-

nos a tomar parte neste banquete artístico.     

 

Como nesta obra, Mianmar Miroir, uma instalação labiríntica que tira partido do sentido do espaço da galeria. 

Com sua forma apolínea acentuada, o espaço cria uma zona de afunilamento, levando para um buraco. Cabelo 

ocupa este espaço racional com um penetrável feito de suportes mais variados como a fotografia, o desenho e o 

vídeo, obrigando-nos a percorrer o espaço sem o sentido inicial deste: é preciso fazer o corpo torcer-se, bailar 

para cruzá-lo. À medida que avançamos pelo espaço, nosso corpo é tocado por um conjunto de imagens. Estas 

deixam uma tatuagem imaterial sobre nós.  O ponto de partida para Mianmar Miroir foi uma fotografia publicada 

nos jornais do mundo inteiro, onde apareciam os gémeos birmaneses, Johnny e Luther Htoo, que aos 12 anos de 

idade foram considerados dotados de poderes espirituais e se tornaram conhecidos em todo o mundo por liderar 

a guerrilha Cristã (Exército de Deus), que lutava contra a ditadura na Birmânia, actual Myanmar. Ao deparar-se, 
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nos jornais, com a poderosa imagem dos irmãos - Johnny com rosto angelical e traços femininos, em contraste 

com Luther, feições de adulto, parcialmente careca e a fumar charuto -, Cabelo ficou obcecado pelas 

possibilidades de criação que aquela imagem lhe suscitava, passando a incorporar na sua obra não só a 

fotografia, mas sobretudo alguns dos seus significados mais íntimos: a questão do duplo, o efeito espelho, a 

resistência, o messianismo.  

 

Como diz Cabelo, em um dos seus escritos, “Aqui é do fim para a frente / É a obra pelo desvio / Espasmos da luz 

/ Pára-raios do Paracleto / Ovo – Bomba / Expande… / Big-Bang / Bang”. Apolo é o deus da beleza, mas 

também o senhor da guerra. A recusa do apolíneo em Cabelo dá-se sobretudo para nos lembrar que, em tempos 

de guerra, somente a arte nos serve de consciência colectiva. Promovendo uma orgia de imagens e textos, 

Cabelo produz a desintegração do nosso eu, enfeitiçando-nos, através do êxtase divino da possessão que é a 

arte.  
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