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Fabio Kacero 

Bos Aires, Arxentina, 1961; vive e traballa en Bos Aires 

 

Nemebiax, 2003  

Instalación, papel, son 

Dimensións variables 

Cortesía do artista e da Galería Ruth Benzacar, Bos Aires 

 

 
“Nemebiax: o universo está tan baleiro como palabras lle faltan.  

[...] Xeración dos nomes. O universo repoboado de novas entidades xurdidas á súa soa mención. Entidades 

inanimadas, esperando espertar, espertar como quen responde ao chamado do seu nome. No soño da súa nada 

esperando ser chamada ao ser. 

E nada din máis ca isto. Aínda non son actos, figuras, accións, humores, obxectos, estados, seres [...]”. 

Fabio Kacero 

 

Os interrogantes de Fabio Kacero cara á lectura e a escritura son o centro da instalación Nemebiax 

(2003), un arquivo de palabras inventadas escritas polo artista ao longo de varios anos, con inicio no ano 

2000 e que continúa hoxe. O interese do artista reside tanto na "ilexibilidade" das devanditas palabras 

coma no seu potencial para que cheguen a existir. Presentada como unha sucesión de papeis con 

palabras impresas, Nemebiax inclúe un arquivo de audio no que Kacero le en alto as súas invencións 

como escritor. Aquí, o son e os silencios entre cada palabra contribúen a experimentar un espazo que 

pode ser considerado como parte integrante da lectura. Se a súa existencia é inaccesible e infinita, 

Nemebiax haberá de interpretarse como limítrofe co baleiro.  

 
Unha lista de palabras; listas de palabras. A lista, comunmente utilizada polos artistas conceptuais, invita 

á continuidade. Entendida como un “catálogo de nomes en liña ou serie”, as palabras esperan a que se 

lles outorgue un significado. En forma de pregunta retórica, o artista pregúntanse se estas palabras 

pertencen a un Salon des Réfusés, “un salón para os rexeitados da existencia?”. 

 
Na súa práctica artística, Kacero analiza/cuestiona a linguaxe e a creación de significados, como é o caso 

das súas instalacións de texto e vídeo ou dos relatos breves. A súa obra de ficción El viaje en trineo 

(2010), concíbese como unha cadea de traducións: de español a inglés e a outros idiomas, que devén 

tradución infinita. Aínda que vinculado á materialidade do libro —exemplo diso é a publicación Nemebiax 

(2004)— a peza de Kacero vai moito máis alá dos límites da páxina. Nemebiax atopa a razón da súa 

existencia fragmentada en cada un dos intentos por alcanzar a “totalidade do significado”. 

 

 


