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António Hélio Cabral
As múltiplas faces de um artista

Não haveria dança, e tudo é apenas dança.
Eu só posso dizer que estivemos ali, mas não sei onde,
Nem quanto durou esse momento, pois seria situá-lo

[no tempo].

A liberdade interior do desejo prático,
A fuga da acção e do sofrimento, a fuga da compulsão
Interior e exterior, ainda que cingidas
Pela graça dos sentidos, uma luz branca imóvel e movediça.

T. S. Eliot
(In: Quatro quartetos. Burnt Norton.

Trad. Ivan Junqueira. Ed. Civilização Brasileira)

Estas poucas palavras foram escritas na tentativa de fazer uma pequena introdução à obra criativa desse
incansável produtor, pintor, desenhista e escultor António Hélio Cabral.
Ele, seguramente, tem o seu lugar nas artes de São Paulo e, porque não dizer, do Brasil, pela sua longa e vitoriosa
trajectória de muitos anos de árduo e profícuo ofício amadurecido nas suas muitas fases e experiências. Por isso,
mesmo este exíguo texto não tem a pretensão de explorar todo o significado artístico da sua obra.

Não se pode analisar uma trajectória na intenção de introduzi-la numa exposição fora dos seus limites naturais.

A larga produção contemporânea de António Hélio Cabral, num apressado olhar, poderia defini-lo como um ar-
tista de tradição expressionista, pelo muito que se aproxima na sintaxe do termo, sem, contudo, querer filiá-lo
àquela escola artística.

A sua arte transmite-nos sempre a mensagem de uma acção eterna e grandiosa batalha, travada entre um
poderoso inconsciente e a razão cartesiana de ser, de conhecimento erudito que perpassa como halo essa
expressividade artística como um grande desafio de se penetrar nos seus meandros.

O que eu quero dizer é que, para ele, o desenho, a gravura ou a escultura não são só uma coisa mental, como disse
Da Vinci, mas um jogo veemente, ardente e lúdico de transformar emoções e paixões nessa vibração de cores e
matérias, massas volumosas, que tiram essas linguagens da superfície plana do suporte. Uma convocação

     



rítmica de gestos e gestos, movimentos ansiosos, onde a figura se transforma numa abstracção e dela mesma
podem surgir alusões figurativas, míticas sugestões iluminadas dessas emoções regidas por uma memória às
vezes arcaica e ancestral.
Ancestralidade do gesto de obter resultados plásticos ora como escrita ou como um grafite indecifrável, sem que
um atento olhar possa captar a profunda intenção de que nos ocorra como significado da obra.

A sua pintura necessita de espaço, uma forma de expansão necessária para exercitar o transe do gesto e,
com ele, cores e cores fundidas numa textura oleosa e volumosa. Mas tem ainda o Cabral da grafia sobre papel,
em que a mesma acção se prolifera como alfabeto esparramado, monocromático, na busca de uma síntese
impedida de saltar no espaço real. Mas tem a escultura ou os objectos assamblados na profusão de muitos
materiais. Porém, é na escultura moldada sobre o barro e fundida no gesso branco que se percebe a sua
devoção pelo gesto, essa gestualidade que molda a forma, transformada pela vadiação da luz, pela solidez
dos volumes, pela composição massiva e agressiva, o que o aproxima da pintura e o que ele mais procura
imprimir na sua arte: a eloquência do movimento e da tensão, o mistério de fazer surgir a imagem mergulhada no
drama que a própria arte cria, para nos fustigar na provocação desse chamado.

Emanoel Araujo
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António Hélio Cabral

Em Cabral, a figura surge e desaparece, brota e fana, derivando na pulsão. Trópica, é na matéria que ela se
configura e se desfigura; evitando o óbvio do figurativo e o excluído do anti figurativo, Cabral destina a figura
à matéria, seu fim e sua fonte. Rala na litografia, espessa no óleo, a matéria é imperecível pois sorve e
expele a figura, a esta preexistindo, por isso, potência, mas também acto, a matéria é virtualidade, assim, em
derivação etimológica, virtude; no laço, a própria figura se exalta, uma vez que faz conhecer a matéria no
ressalto da sua eclosão e do seu eclipse. Ostentação e ocultação entrelaçam, assim, a matéria e a figura,
sendo a noite de uma o dia da outra, entre cruzamento que explicita uma como apoio da outra, ou ainda, o
conhecimento de uma como o obscurecimento da outra. Nesse revezamento, a matéria sai da treva com a
noite da figura, processo que se inverte com o surgimento desta no refluxo daquela, o conhecimento joga sempre
com a ausência e a presença.

Na alternância, os dois termos coincidem como modos, não como atributos, de uma única substância, como
se viu, virtualidade em Cabral, portanto, generalidade de virtude. Não havendo portas ou janelas por onde
escorram as tintas, o entre cruzamento expõe um devir, sem exterioridade, de duplo sentido. Um de dois,
assim, amor, os devires complementares reexplicitam a virtualidade, não como latência de faculdade, mas
como imprevisto de acto, em que ora a matéria ora a figura irrompem como faces de uma só face, logo,
aspecto, espécie, em que não se especifica género, mas se abarca uma vidência, intensificada como substância,
biface. Em Cabral, não há vidências que não tenha as duas faces, ora a visual ora a visionária, ambas da luz
e da treva, do conhecimento, alternada e complementarmente. Em tal amor, a pulsão, pura deveria pelo gume
da figura e da matéria, é salto: propõe-se em Cabral uma pintura sem fixações visuais ou visionárias, nem
matéricas, nem figurativas; sempre do conhecimento, ela reúne aos pares, pois faz saber que em tal amor a
pulsão expõe uma face à outra.

Suporte, tinta, instrumento, corpo, modelo, tudo o que, enfim, participa na pintura de Cabral passa, assim,
a ordenar-se fora de hierarquias petrificantes. O corpo alivia-se do activismo, assim também o instru-
mento, emancipando-se do apassivamento correlata a tinta e o suporte, dispensados os apólogos da
autocracia do sujeito, assim, da dação e da paixão, tudo é leveza na vibração do neutro. Trincha, vassoura,
espátula, desempenadeira, facão, esmagando, deslocando, estirando, engrumando, ocando; espessando,
raiando, desinstrumentalizam-se em aglutinação que não é pegajosa porque não admite exterior que
produza sujeições activas e passivas nas relações com o corpo, tinta, suporte, até mesmo modelo, os
quais são menos neutros, também ignoram tal oposição. Desatado o nó muito narcísico da subjectividade,
o neutro cintila como levíssima luz: por isso, não se prescreve aqui ao artista presteza na execução
pois, longe de doutrina, ela é decorrência lógica da aglutinação assim concebida, brilhante, como instan-
tânea, em algumas litografias e desenhos, riscante, como intervalar, na maior parte das pinturas, não se ex-
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cluindo delas retomadas e abandonos do processo, pois o traço de luz não quer luzir sucessos. Na aglu-
tinação, o corpo também é luz, imponderável no tempo, pois estranho ao épico de uma subjectividade ac-
tivíssima: nem afirmativa no sujeito cheio de si, nem negativa no que, desfalecido, se enche de vazio, a
aglutinação é circulação de elementos descontínuos.

Leon Kossovitch
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1948 António Hélio Cabral, nasce a 25 de Outubro em
Marília, SP.

1958/68 Em 1958, vem residir em São Paulo com os pais.
Por volta de 1961, começa a frequentar a oficina
de Fausto Boghi, artífice italiano. Aprende técnicas
do cinzel durante cerca de dois anos e experi-
menta outras de incisões.

1970 Como estudante da FAU (Faculdade de Arqui-
tectura e Urbanismo da USP, auxilia na organização
da 1° Exposição de Artes Plásticas de alunos e
estudantes da FAUUSP, participa da mesma ex-
pondo desenhos de humor. Após a sua entrada na
FAU, os diálogos com Flávio Moita, incitam-no a ex-
plorar novos meios de arte, e Cabral realiza tra-
balhos sob a estética do achado, objecto trouvé. O
humor de suas obras, muita vezes ferino, esta pre-
sente desde o início de sua produção; por vezes o
humor esconde-se na trama, outras vezes surge
como brutalismo.

1971 Sem abandonar a estética do achado que persiste
sobretudo em desenhos, Cabral veste-se do sen-
tido da busca, daí inserir na sua produção, a pin-
tura de cavalete como pesquisa. Datam deste
ano, desenhos aguarelados que jogam com o ima-
ginário da ambiguidade.

1972 Participa em colectivas organizadas no MAC e no
MASP respectivamente, Arte Jovem Contemporânea
e Salão Paulista de Arte Contemporânea, e na
mostra organizada pela Associação dos Amigos do
Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

1973 Monta atelier na rua Tupi onde passa a exercitar-se
na pintura de cavalete e, como afirma, “engata no
deboche”, algo como na obra de Dubuffet. Realiza
exposição individual na Foca Galeria, São Paulo,
onde mostra obras irónicas em desenhos aguarela-
dos e alguns objectos. Participa da exposição orga-
nizada pela Associação dos Amigos do Museu de
Arte Moderna, São Paulo, da Bienal de Santos, Salão
de Exposição de Artes Plásticas Il, de alunos e estu-
dantes da FAUUSP montada no Museu Lasar Segal.
Ensina desenho no Artestudium, durante um ano.

1974 Começa a ensinar pintura e desenho no Museu
Lasar Segal; faz pesquisas sobre artistas do decénio
de 40 e organiza exposições, destacando pintores
e temáticas do período. Novamente monta neste
museu, a exposição dos alunos e estudantes da
FAUUSP a terceira e última mostra, na qual Cabral
participa mostrando trabalhos feitos com esmalte
sobre compensado. Datam deste ano, pinturas de
cabeças, que mantêm o humor de outras realizadas
anteriormente. Também são desse ano as cabeças
de pedra-sabão que, ironizando o multifacetado
cubismo, produz rostos gaiatos. Essas esculturas
são objectos de natureza morta que Cabral pinta
em 1978.

1975 Frequenta as sessões de modelo vivo no atelier
de António Carelli, das quais também participa
Raphael Galvez. Recebe orientação sobre mo-
delagem e fundição em gesso no atelier de Galvez.
Expõe na Galeria Atelier (Rio de Janeiro), de-
senhos que, segundo Cabral, estavam entre o
brutalismo e o humor. 

António Hélio Cabral 1976 Escreve Kossovitch que, nos anos de 76, 77 e 78, Na
actividade artística de Cabral sofre mudanças
significativas, o que se observa nos trabalhos (...)
respectivamente mostrados no MASP e na Pina-
coteca do Estado de São Paulo e na Lacio Galeria de
Arte Kossovitch evidencia as diferentes direcções
de Cabral que, como artista, não prescreve normas
para seus trabalhos, tão pouco se limita a pensar
numa única direcção. O Museu de Arte de São Paulo
organiza individual do artista mostrando produção
diversificada, com desenhos de humor e obras de
execução brutalista. Participa da Bienal Nacional,
São Paulo, expondo objectos infláveis.

1977 Monta atelier no Pari, onde permanece durante
um ano. Prossegue com pintura de observação,
sem contudo deixar de revitalizar questões ante-
riores em novas chaves. Expõe conjunto de pintu-
ras, desenhos e objectos que valorizam a estética
do achado na Pinacoteca do Estado. Enquanto
esta proposta é discutida na Pinacoteca, realiza
entre este ano e o seguinte, Kit. Caras que revi-
gora a de Logocaras, de 1975. É neste ano que
Flavio Motta frequenta algumas sessões de modelo
vivo no Pari.

1978 Expõe na Lacio Galeria de Arte, São Paulo, Kit-
-Caras, exposição sob a estética do humor, na
qual o comprador, ao adquirir um pacote com 25
carinhas, as montava num suporte previamente
preparado. Datam deste ano pinturas de imagi-
nação, criadas pelo desejo de rememorar o ima-
ginário infantil. É também deste ano, a Nature-
za Morta com Cabeças, irónica e brutalista
quanto à execução.

1979 No início do ano segue para Minas Gerais, onde
fica a pintar durante um mês. A seguir, deixa de
frequentar as sessões de modelo no Pari e pinta
paisagens de observação na Vila Mariana.

1980 Realiza exposição na Galeria Seta, São Paulo com
paisagens da Vila Mariana, pinturas que têm com-
posição estruturada geometricamente. Esta
pintura indica a direcção das obras que Cabral
realizaria nos dois anos seguintes.

1981 Incorpora às suas pesquisas a busca da plástica;
adensando os contrastes de claro-escuro, dá
tactilidade às naturezas mortas que constrói. Em

Marilia, é organizada uma exposição na Galeria
Flexor com pinturas de lembranças da infância,
realizadas em 1978.

1982 Desde o ano anterior, dá aulas de desenho e pin-
tura na Pinacoteca do Estado, tendo como motivo
o jardim da Praça da luz. Em Santa Catarina pinta
Mar, aguarela resolvida por amplas áreas de cor,
incorporadas nos traços do registo gráfico.

1983 Realiza individual na Galeria Seta, São Paulo, ex-
pondo figuras femininas em desenhos e aguare-
las.

1984 Neste ano, pinturas como Retrato, Mapoteca,
Quadro e Terraço, mostram novas soluções plás-
ticas (cascas, definição dada por Kossovitch, no
livro sobre o artista).

1985 Participa da XV Bienal de São Paulo, e expõe fi-
guras na individual organizada pela Galeria Espaço
1030, São Paulo.

1986 A Galeria Millan, organiza a exposição Cabral –
Pinturas e Esculturas, com texto de apresentação
de Jacob Klintowitz, São Paulo.

1987 Participa da exposição colectiva 18 Artistas
Contemporâneos, organizada pela Dan Galeria,
com curadoria de Emanoel Araújo em Brasília, DF.

1988 Integra a colectiva intitulada Acção realizada no
MAM, São Paulo. Expõe na Galeria Millan, São Paulo.

1989 Recomeça a pintura de humor, transfiguração da
pintura de cabeças de 1973/74.

1990 Participa nas colectivas organizadas sob o conceito
Brasil-Japão no Palácio do Itamarati, Brasília-DF,
no Museu de Arte de São Paulo e em Sapporo no
Japão, no Museu de Belas-Artes de Atami e no
Museu Central de Tóquio, Japão. Em São Paulo,
expõe Colecções, organizada no Gabinete 144.

1991 Expõe individualmente na Galeria Paulo Vascon-
cellos, São Paulo.

1992 Participa novamente na exposição Brasil-Japão
montada no Museu Central de Tóquio, em
Sapporo, e no Museu Central de Belas-Artes de

                                                        



Atami. Expõe na Feira de Arte 92, em Buenos
Aires, Argentina e na Feira Miami Arte 92, em
Miami, EUA.

1993 Exposição individual no Gabinete 144, Cabral
Pinturas e Relevos com curadoria de Luiz Américo
Munari. 

1994 Participa da exposição Os Novos Viajantes, orga-
nizada por Jacob Klintowitz no SESC Pompéia,
São Paulo. Colectiva Arte Actual Brasil Senses,
Escritório de Arte Renato Magalhães Gouvêa,
São Paulo. Conhecedor da pintura dos anos 40
de São Paulo, Cabral faz a curadoria da exposi-
ção de Raphael Galvez, Cidade à Sombra dos 40,
Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo.

1995 Lançamento do livro Hélio Cabral, escrito por Leon
Kossovitch e editado pela EDUSP com mostra no
Museu de Arte Contemporânea da Universidade
de São Paulo da qual Kossovitch é curador.

1996 Expõe “Monotipias e Litografias” no Gabinete 144,
São Paulo. Expõe na Galeria Elizabeth Nasser,
com curadoria de Jacob Klintowitz, Uberlândia, MG.

1997 Monta atelier no centro da cidade, onde realiza
pinturas de grande formato.

1998 Casa das Artes Galeria monta individual de lito-
grafias do artista.

1999 Exposição Pinturas Recentes na Pinacoteca do
Estado de São Paulo, com curadoria de Mayra
Laudanna, São Paulo.

2000 Participa com pinturas das exposições Almeida
Júnior um artista revisitado e Os Anjos Estão de
Volta, ambas na Pinacoteca do Estado de São
Paulo. Participa da colectiva Brasil 500 Anos no
módulo A Carta de Caminha. Participa na exposi-
ção Entre Séculos na Galeria Tina Zappoli, Porto
Alegre, RS.

2001 Exposição individual de pinturas sobre papel, na
Galeria Millenium, SP.

2002 Exposição Cabral – Colecção Casa das Artes na
Casa das Artes Galeria.

2003 Ilustra com série de litografias o poema Mar-
cas Marinhas de Saint John Perse, Ed. Atelier,
São Paulo.

2004 Expõe obras em diversas técnicas no escritório 
de arte de Marilú Cunha Campos, São Paulo.
Lança série de cerâmicas na Galeria Arte Apli-
cada, São Paulo.

2005 Mostra Colectiva Brasileiro, Brasileiros Museu
Afro Brasil, com curadoria de Emanoel Araújo, São
Paulo. Mostra Comemorativa dos Cem Anos da
Pinacoteca do Estado de São Paulo, FIESP, São
Paulo. Lançamento do Livro Pincelagens e Debuxos,
organizado por Mayra Laudanna, Ed.Atelier, com
mostra paralela na Galeria Estação São Paulo, São
Paulo. Exposição Individual na Galeria Renot, com
curadoria de Vera Novis.
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