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2. ENCONTRO COM NABIL KANSO
No dia 19 de abril, às 18 horas, no Auditório do MARGS, have 

encontro com o pintor Nabil Kanso, gue realisa exposição nora um
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no período de 13 a 30 de abril.

naturalizado norte-americano, Nabil Kanso é chamado de o 

colorido
Libanês, 

pintor do apocalipse, por suas imagens trágicas, de forte

e traços energéticos.



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

GOVERNO DO ESTADO — RSmmcs
NABIL KANSO

NABIL KANSO nasceu em Beirute(Líbano) em 1946. Realizou 

estudos de pintura em Londres, Paris e New York. Em 1966 viajou

para os Estados Unidos tendo vivido alguns anos em New York. Des

de 1979 reside em Atlanta(Geórgia). Entre suas exposições mais re 

centes destacamos:

"The Political Show", Nexus Center of Contemporary Art,

Atlanta(EEUU), 1984.

"Horsemen of Apocalypse", The Mattress Factory Show,em Atlan

ta(EEUU), 1984.

"Expresiones"(1976-84), Sala Julio Arraga, Secretaria da Cul

tura, Maracaibo(Venezuela), 1985.

"Othello", Theatrical Outfit, Atlanta(EEUU), 1985.

"The Jazz Series", Hilman Holland Fine Arts, Atlanta(EEUU),

1985.

"The Split of Life", Nexus Center of Contemporary Art ,Atlan

ta(EEUU), 1985.

"Inside Out", Malmõ Konsthall* Malmfl(Suécia),1986.

"Apocalipsis Segun Nabil Kanso", Ateneo de Caracas, Galeria

Los Espacios Calidos, Caracas(Venezuela) 

1987.

"Jornadas por la Paz", Universidad de los Andes, Galeria La

Otra Banda, Biblioteca Tulio Febres Cor- 

dero, Merida(Venezuela), 1987.

"Arte para la Paz", Museo Caracas, Consejo Municipal dei Dis

trito Federal, Universidad Central 

Venezuela, Caracas(Venezuela), 1987.

em

de



» M f
? 4- ■*

c $ MU»
Quinta-feira, 13 de abril de 1989 RÁGINA 29

• í

CINEMA
HELIO NASCIMENTO

LANÇAMENTOS 
A BOLHA ASSASSINA, de
Chuck Russel, com Schwanee 
Smith. No CACIQUE (14 - 16
- 18 - 20 - 22h), ASTOR (15.30
- 20 - 22h) e RITZ (20 - 22h). 
14 anos
ROMANCE DA EMPREGADA,
de Bruno Barreto, com Betty Fa
ria e Daniel Filho. No AVENI- 
DA-1 (15.30-20-22h). Manos 
VAMP, A NOITE DOS VAMPI
ROS, de Richard Wenk, com 
Grace Jones. No SÃO JOÃO 
(14 - 16 - 18 - 20 - 22h). 14 
anos

Nacional e refilmagem

Trio Amadeus em obras 

de Schubert e Brahms
O Instituto Cultural Ju

daico Marc Chagall abre es
ta noite sua programação 
deste ano com um recital a 
ser realizado no Salão de 
Atos da UFRGS pelo Trio 
Amadeus, integrado por 
Norbert Brainin, Martin Li- 
vett e Arnaldo Cohen. A ori
gem do trio é o Quarteto 
Amadeus, que foi um dos 
maiores conjuntos camerís- 
ticos deste século. Com a 
morte do violinista Peter 
Schidolf e a aposentadoria 
de Nissel, o segundo violino 
do quarteto, o primeiro vio
lino Norbert Brainin e o vio
loncelista Martin Lovett 
convidaram o pianista bra
sileiro Arnaldo Cohen e for
maram o Trio Amadeus. As 
atividades do Trio Amadeus 
tiveram início em julho do

CHOCOLATES

NEUGEBAUER

CONTINUAÇÕES 
RAIN MAN, de Barry Levinson, 
com Dustin Hoffman e Tom 
Cruise. No IMPERIAL (13.15 - 
15.30 - 17,45 - 20 - 22.15h). 
BALTIMORE-2 (13,15 - 15.30 - 
17,45 - 20 - 22,15h) e STUDIO 
CENTER (13,15- 15,30- 17,45
- 20 - 22.15h) Livre 
MISSISSIPI EM CHAMAS, de 
Alan Parker, com Gene Hack- 
man e Willem Dafoe. No CO- 
RAL-1 (15,30- 19.45-22h). 14 
anos
UM PEIXE CHAMADO WAN-
DA, de Charles Crichton, com 
John Cleese, Jamie Lee Curtis 
eKevinKIine No VICTÓRIA (14
- 16 - 18 - 20 - 22h). Livre 
LIGAÇÕES PERIGOSAS, de 
Stephen Frears, com Glenn 
Close e John Malkovich. No 
GUARANY (14 - 16 - 18 - 20
- 22h), CINEMA-1 (14 - 16 - 20
- 22h) e BALTIMORE-1 (14- 16
- 20 - 22h) 14 anos 
MULHERES À BEIRA DE UM 
ATAQUE DE NERVOS, de Pe
dro Almodóvar, com Carmen 
Maura No AVENIDA-2 (15,30
- 17,30 - 19,30 - 21,30h). 10 
anos
UMA SECRETÁRIA DE FUTU
RO, de Mike Nichols, com Mela- 
nle Griffith, Sigourney Weaver 
e Harrison Ford. No SCALA (14
- 16 - 18 - 20 - 22h). CORAL-2 
(15,30 - 20 - 22h) e MARRO
COS (20- 22h). 10 anos 
UMA CILADA PARA ROGER 
RABBIT, de Robert Zemeckis, 
com Bob Hoskins. No BALTI- 
MORE-3 (16 - 20 - 22h). Livre 
A HORA DO ESPANTO-2, de 
Tommy Lee Wallace, com Rod- 
dy McDowall. No ROMA (20 - 
22h) e REAL (20 - 22h). 14 anos

REPRISES
IMENSIDÃO AZUL, de Luc
Besson, com Jean Marc Barre 
e Rosanna Arquette No ABC 
(20 - 22h). Livre

ESPECIAIS
MOSTRA DO CINEMA CHI
NÊS - MULHER E ESPtR
de Huang Schuquin. Na SALA 
PAULO AMORIM (17 ■ 19 -

Norbert 
Brainin, 
Arnaldo 
Cohen e 

Martin Lovett"Mulher e Espírito", hoje e amanhã, na Sala Paulo Amo-
rim

ano passado, quando reali- parte, o Trio Opus 100 
zaram quatro recitais, em

em
Mi Bemol Maior, de Franz 

Londres, sempre em teatros Schubert; e na segunda, o 
completamente lotados. Pa- Trio Opus 87 em Dó Maior, 
ra este ano, o Trio tem apre
sentações acertadas na Itá
lia e na Tcheco-Eslováquia.

Dois lançamentos, o nacional “Romance da Em
pregada" e o norte-americano “A Bolha Assassina”, 
são os destaques entre as estréias desta quinta- 
feira. Destaques são, também, naturalmente, uma 
série de continuações de filmes que estão obtendo 
expressivo sucesso de bilheteria, como “Rain Man”, 
de Barry Levinson, “Missippi em Chamas”, de Alan 
Parker, "Um Peixe Chamado Wanda”, de Charles 
Crichton, "Mulheres à Beira de Um Ataque de Ner
vos”, de Pedro Almodóvar, "Uma Cilada Para Roger 
Rabbit”, de Robert Zemecikis, e “Uma Secretaria 
de Futuro”, de Mike Nichols. Na Mostra do Cinema 
Chinês, em andamento na Sala Paulo Amorim, hoje 
e amanhã, estará sendo reapresentado "Mulher e 
Espírito”, vencedor do Festival Internacional do Rio, 
no ano passado. No Ponto de Cinema/Sesc conti
nuam as apresentações de "O Ilusionista”, de Jos 
Stelling, às 18h30min, e de "Malpertuis", de Harry 
Kumel, com Orson Welles, às 20h30min. No ciclo 
"A Paixão no Cinema”, a Sala Eduardo Hirtz mostra 
hoje e amanhã “Dançando Com Um Estranho ’, de 
Mike Newell. E o Instituto Goethe, com entrada fran
ca, continua apresentando a Mostra do Cinema Ale
mão, que exibe, hoje, dois filmes: "Celeste”, de Per- 
cy Adlon, às 17 horas, e "Fitzcarraldo”, de Werner 
Herzqg, às 19 horas. E no Projeto Cultural Cinema 
à Meia-Noite, do Abc, o filme desta quinta, amanhã 
e sábado é "O Incrível Exército Brancaleone”, de 
Mario Monicelli.

de Johannes Brahms. Os in
gressos podem ser adquiri
dos no próprio Salão de 

Na apresentação de hoje, Atos, das 9 às 12 e das 14 
o Trio Amadeus estará às 18 horas, pelo preço único 
apresentando, na primeira de NCz$ 25,00.

Documentários sobre mestres do cinema
Alguns dos maiores cria

dores do cinema norte-ame
ricano, como Vincente Mi- 
nnelli, Alfred Hitchcock,

de seus Filmes mais signifi- saltado seu trabalho 
cativos, com realce para a apenas na área do musical, 
elegância de seu estilo. No onde ele se tornou célebre, 
trabalho sobre Hitchcock, a porque também são focali- 

George Cukor e King Vidor, arte do mestre do suspense zados alguns de seus dra- 
sào focalizados numa série é mostrada como um prolon- mas, como “Assim Estava 
de documentários que pode- gamento das próprias ansie- Escrito”, um dos maiores fil- 
rão ser vistos em programa dades de cada espectador, 
a ser apresentado, hoje, às Vicente Minnelli tem 
16 e às 18 horas, com entra
da franca, pelo Instituto 
Cultural Brasileiro Norte- 
Americano. A promoção é 
realizada em colaboração 
com Serviços de Relações 
Culturais dos Estados Uni
dos e Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da 
Costa. A entrada é franca 
a todos os interessados.

No documentário sobre 
King Vidor o próprio cineas
ta fala sobre sua carreira e 
destaca os Filmes que consi
dera mais importantes, 
fpmhra, tnmhém <*na pvpo-
riência como ator. numH—
época em que teve a oportu
nidade de trabalhar com 
Griffith. No vídeo sobre Cu
kor, são mostrados trechos

nao

i

mes americanos da década 
de 50.

0

ROMANCE DA EMPREGADA — Oitavo longa- 
metraqem de Bruno Barreto, a quem o cinema brasi
leiro deve um grande sucesso de bilheteria, como 
"Dona Flor e Seus Dois Maridos”. Baseado 
argumento original de Naum Alves de Souza, o filme 
tem como protagonista uma empregada doméstica, 
casadá com um bêbado e que consegue apoio num 
velho que ganha a vida carregando anúncios. O 
filme andou recebendo elogios da crítica e também 
fez sucesso junto ao público, ao ser exibido na Quin
zena dos Realizadores do Festival de Cannes do 
ano passado. Mas sua carreira no Brasil tem sido 
discreta. Betty Faria, que já havia trabalhado com 
Bruno Barreto em “A Estrela Sobe”

num
nu;

a paixão no Cinema - dan
çando COM UM ESTRA
NHO, de Mike NeWell. Na SALA 
EDUARDO HIRTZ (19 - 21h)
O ILUSIONISTA.ide Jos Ste
lling No PONTO DE CINEMA 
SESC (18,30h).
MALPERTUIS, dé Harry Ku
mel. No PONTO 
SESC (20,30h).
O INCRÍVEL EXÉRCITO 
BRANCALEONE, de
nicelli. No ABC (24h).
MOSTRA DO CINEMA ALE
MÃO - CELESTE, de Percy Ad
lon (17h) e FITZCARRALDO,
de Werner Herzog (19h). No 
INSTITUTO GOETHE Entrada 
franca.

21 h)

Imagens de 

nosso tempo. aparece no 
papel principal, secundada por Daniel Filho, Bran
dão Filho, Marcos Palmeira, Thelma Reston, Tama- 
ra Taxman e Analu Prestes. (Avenida-1).

CINEMA
No Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul (MARGS) es
tará sendo inaugurada, ho
je, às 19 horas, a mostra de
nominada “Arte Para La 
Paz”, do pintor Nabil Kan- 
so. São 20 quadros do artista 
libanês, naturalizado norte- 
americano e que reside em 
Atlanta. Apontado como o 
pintor do Apocalipse, suas 
obras procuram expressar a 
angústia do ser humano 
diante de um mundo em cri
se. Seus temas são a culpa
bilidade, a morte, a guerra, 
mas suas obras também são 
marcadas pelos signos da 
esperança e do amor. A ex
posição poderá ser visitada 
até 30 de abril.

1
As ÓTICAS VILSON têm a resposta mais segura 
para o amanhã de seus olhos.
Por razões muito nítidas:
* O mais completo e atualizado laboratório ótico.
* A mais sedutora linha de armações.
* A mpis avançada tecnologia.
* O mais rigoroso Controle de Qualidade.
* O melhor atendimento por competentes 

profissionais.
E para completar: a dupla garantia _

Mario Mo-

0

A BOLHA ASSASSINA (THE BLOB) — Refilma
gem de uma história filmada pela primeira vez no 
ano de 1958, com Steve McQueen no papel princi
pal. Naquela época os recursos para efeitos espe
ciais eram bem mais modestos do que atualmente. 
Mas, mesmo assim, o filme obteve alguma repercus
são. Aqui em Porto Alegre ele foi lançado pelo antigo 
cinema Rex, aquele que ficava localizado na Rua 
dos Andradas e que depois de fechado foi substi
tuído por outro Rex, o da Sete de Setembro.

No elenco do filme, os nomes em destaque são 
os de Shawnee Smith, Donovan Leitch e Kevin Di- 
llon. A direção vem assinada por Chuck Russell. 
(Colúmbia/Cacique, Astor e Ritz).

fJfüiVJ 0.0 ili-i/.

LÍCSEXO EXP
A SENSUALÍSSIMA CICCIO- 
LINA — No CARLOS GOMES 
(12,30 - 14 - 15,30 - 17 18,30
- 20 - 21,15h).
ORGASMO SEXUAL - No LI
DO-1 (14 - 15,30 
-20-21.3011).
DE LÍNGUA E DE BOCA — No
LIDO-2 (14 - 15,30- 17- 18.30
- 20 - 21,30h).
GEMIDOS ERÓTICOS e O VI
CIADO — No ÁUREA (a partir 
das 10 horas).

ITO

j \ÀRi|yx7\v/ílíSànfT- 117 - 18,30

óticas vllison PORTO ALEGRE:
Rua Vig. Josélnádo, 479 
Rua dos Andradas, 1715 

CANOAS: ■_ j Shopping Iguatemi. JW 44
Gal. Golden Cantar, loja 28 Áv. Otávio Rocha, 175
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Assunto

■Outra programação prevista para hoje no Margs é a pa
lestra do pintor Nabil Kanso, às 18h, no auditório da enti
dade. Libanês, naturalizado norte-americano, Kanso é 
chamado de “pintor do apocalipse”, por suas imagens trá
gicas, de forte colorido e traços enérgicos.
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Assunto

O apocalipse por Nabil Kanso
A exposição Arte para La Paz, do pintor libanês Nabil 

Kanso, está sendo realizada no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Considerado o pintor do apocalipse, as obras 
de Nabil têm a expressão de angústia diante do mundo em 
crise, no limiar de qualquer agressão e à beira de todas as 
guerras possíveis. Trata-se de uma série de cerca de 20 
quadros do pintor, que hoje estará no Margs, proferindo 
uma palestra, às I6h.

Nabil Kanso, que é naturalizado norte-americano, estu
dou em Londres e Nova Iorque, tendo realizado exposições 
na Europa e Estados Unidos. Desde 1985, tem participado 
em exposições na Venezuela, voltadas para a paz, e esta é a 
primeira vez que vem ao Brasil expor. Furor Perpétuo, O 
Drama do Líbano, Asas Estendidas, A Melancolia do Eco e 
Ascenção, são alguns dos títulos que poderão ser vistos nas 
obras de Nabil Kanso nesta exposição promovida 
Margs e que está aberta a visitação pública de terç 
domingos, das 10 às I7h até o dia 30.

r
/
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ARTES PLASTICAS

Na agenda de ex
posições internacio
nais do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, 
foi realizada recente
mente a individual do 
pintor Nabil Kanso. 
Ele esteve em Porto 
Alegre participando 
da inauguração e tam
bém realizou um bate- 
papo com os interes
sados no auditório do 
Museu, onde teve 
oportunidade de expli
car sua “Arte para La 
Paz”.

“Arte para La Paz” 
da qual participariam 
aqueles que se preocu
pam em traduzir, 
através de sua arte, 
esta situação de im
passe.

Nas telas de Nabil 
as chamas parecem 
eternas. Tudo parece 
estar condenado ao in
ferno. O inferno inte
rior de cada um des
tes personagens que 
se debatem no meio 
de um torvelinho de 
chamas e de formas 
que os rodeiam. Estas 
figuras, criadas pela 
imaginação do artista, 
certamente não dei
xam que o espectador 
saia impunemente 
diante destas telas. 
Nesta pintura em que 
o patético é exaltado 
até o paroxismo, o ar
tista revive, recorda e 
imagina os seus pró
prios horrores.

Intensas, graves, 
perturbadores e 
terríveis são alguns 
dos adjetivos que po
deríam ser aplicados 
com freqüência na ar
te deste inquieto liba
nês, extremamente 
preocupado com o fu
turo da humanidade e 
que utiliza seu traba
lho como uma forma 
de libelo contra o apo
calipse. E isso torna 
sua pintura coerente e 
viva, capaz de ser ob
servada com respeito 
e emoção.

Natural de Beiru
te, Líbano, 43 anos, 
Nabil realizou seus es
tudos de pintura em 
Londres, Paris e New 
York. Desde 1979 resi
de em Atlanta, EUA, 
onde mantém seu es
túdio. Dali tem viaja
do pelo mundo, pro
movendo sua arte 
através de mostras 
que se caracterizam 
pela imponência e im
pacto. Nesta sua apre
sentação ao público 
gaúcho, o artista trou
xe uma série de pintu
ras sobre tela com di
mensões de 230x183 
cm, onde bem se afi
gura porqúe é chama
do “o pintor do apoca
lipse”

Mixed médium on carvas ,1987

I

Texto de Décio Presser

de inferno. Seus per
sonagens retratam 
uma ferida aberta da 
realidade social. E is
so, sem dúvida, são 
resquícios de suas 
lembranças da terra 
natal, fustigada pelas 
constantes guerras. 
E, através de seus 
pincéis, retrata com 
cores bem vivas todos 
os horrores, numa 
tentativa de conscien
tização do homem 
através da arte.

Entre as propos
tas que o artista vem 
pregando em suas an
danças pelo mundo 
destaca-se a criação 
de um Museu de Artes 
para a Paz, onde se
riam recebidos artis
tas de todo mundo, 
preocupados com a 
atual situação de crise 
permanente em que o 
universo está mergu
lhado. O primeiro 
evento deste Museu 
seria uma bienal de

Nas telas de gran
des formatos, Nabil 
utiliza uma concepção 
pictórica através da 
qual transforma a fi
guração numa espécie


