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R vindo de Nabil Kanso, artista libanês radicado nos Estados Unidos, à Porto 
Rlegre deveu-se a iniciativa de Julio Pineda coordenador do Centro por La Paz da 
Universidade Central da Venezuela, Instituição preocupada com o bem-estar do ho
mem, e que possui como objetivo, perseguir os caminhos da Paz e o congraçamento 
entre os povos.

Nabil, autor de uma obra pictórica densa e instigante, voltada para a problemá
tica do homem contemporâneo, denuncia, através de seus trabalhos, todo o sofri
mento a que são submetidos seus semelhantes Nada mais verdadeiro para quem nasceu 
no Líbano.

Desta forma, buscamos cumprir com nossa proposta de atuação, não só volta
da para a constante preocupação com o Rcervo que o Museu abriga, mas também, 
em proporcionar à comunidade de nosso Estado o contato direto com a produção 
plástica, com a obra produzida por artistas que, apesar de viverem distantes de nós, 
conseguem sensibilizar-nos e comunicar através de seus trabalhos, os valores de sua 
própria cultura, como é o caso da exposição de Nabil que ora temos a satisfação 
de realizar.

Núcleo de Exposições Temporárias 
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O primeiro contato que tive com o trabalho de Nabil Kanso foi através de slides 
de três pinturas suas. Já, ali, senti um grande impacto e pude notar que se tratava 
de algo muito forte.

Um ano depois, por ocasião da montagem de sua exposição no MRRGS, tive, 
então, a oportunidade de Picar frente a frente com aquelas imagens que haviam me 
perturbado tanto, flí aconteceu uma situação interessante: ao mesmo tempo em que 
sentia atração, sentia, também, repulsa por aquelas pinturas.

Mas depois, pouco a pouco, deixei-me envolver por aquelas imagens e fui pe
netrando nos azuis, nos amarelos, nos pretos de Nabil. Pude sentir a dor naqueles 
corpos, o apelo e o tormento nos olhos daqueles seres que habitam suas telas gi
gantescas.

Percebi, também, que este artista que pinta com pinceladas rápidas e energéti
cas, com fúria até, consegue passar para o espectador, seja este latino-americano, 
europeu ou árabe, todos os tormentos, as angústias e incertezas que hoje fazem 
parte de nosso cotidiano.

Certa ocasião, perguntei a Nabil se ele ao pintar, pretendia passar algum tipo 
de mensagem de cunho político. Respondeu-me que não, pois aprendeu em suas 
andanças pelo mundo, que "a política tem o poder de separar as pessoas enquan
to que a arte tem o dom de aproximá-las..."

"R pintura, para mim, é como uma religião, é o meu alimento espiritual... No en
tanto, não pinto só para minha satisfação pessoal ou para determinadas pessoas... 
Minhas telas, até por causa de suas dimensões, são para serem observadas por 
muita gente e em grandes espaços. Não me interessa dialogar com este ou aquele 
indivíduo. Tento, através de minha pintura, me comunicar com o maior número de pes
soas possível".

Conviver com Nabil Kanso foi, sem dúvida, um privilégio. Pude sentir que estava 
diante de um pintor de verdade. Um pintor que consegue colocar calor em seus azuis 
e fazer com que convivam, lado a lado, a luz e as trevas, o desespero e a esperan
ça. € tudo isso de uma maneira monumental, apaixonante, que traga o espectador. 
Uma pintura que nos devora e, curiosamente, nos leva às nossas próprias entranhas.

Cris Vigiano/Rbril,1989.

1986, 275xl88cm, Técnico misto sobre telo



NRBIL KRNSO

Dados biográficos

NRBIL KRNSO nasceu em Beirute (Líbano) em 194ó. Realizou estudos de pintura 
em Londres, Paris e Neuj Vork. €m 19óó viajou para os Cstados Unidos tendo vivido 
alguns anos em New Vork. Desde 1979 reside em Rtlanta (Geórgia). Cntre suas ex
posições mais recentes destacam-se:

"The Political Show", Nexus Center of Contemporary Rrt, em Rtlanta (CCUU), 1984; 
"Horsemen of Rpocalypse", The Mattress Factory Show, em Rtlanta (€€UU), 1984; 
"Cxpresiones" (197Ó-84), Sala Julio Rrraga, Secretaria da Cultura, Maracaibo 
(Venezuela), 1985;
"Othello", Theatrical Outfit, Rtlanta (€€UU), 1985;
"The Jazz Series", Hilman Holland Fine Rrts, Rtlanta (CCUU), 1985;
"The Split of Life", Nexus Center of Contemporary, Rtlanta (€€UU), 1985;
"Inside Out", Malmõ Konsthall, Malmõ (Suécia), 198ó;
"Rpocalipsis Segun Nabil Kanso", Rteneo de Caracas, Galeria Los Cspacios Calidos, 
Caracas (Venezuela), 1987;
"Jornada por Ia Paz", Universidad de los Rndes, Galeria La Otra Banda, Biblioteca 
Tulio Febres Cordero, Merida (Venezuela), 1987;
"Rrte para Ia Paz", Museo Caracas, Consejo Municipal dei Distrito Federal, Universi
dade Central de Venezuela, Caracas (Venezuela), 1987;

1987, 127x94cm, Rcrílico sobre telo




