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Documentação - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
<documentacao@margs.rs.gov.br>
quarta-feira, 27 de junho de 2007 13:35
DIA 3 DE JULHO, 19H: MOSTRA DE FERNANDO DUVAL

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:
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Museu cSè Arte tio Rio Grande do 5ul Ado Maiagoii

DIA 03. 19h: DO CONCISO SINTETÓRICO AO COMPLEXO WASTHA, DE FERNANDO DUVAL

O MARGS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Estado da 
Cultura apresentam, a partir do dia 03 de julho, às 19h, a mostra Do conciso sintetórico ao 
complexo wastha, de Fernando Duval. A exposição é composta por 15 pinturas e seis 
desenhos que apresentam o universo imaginário de Wasthavastahunn, criado pelo artista. A 
mostra fica em cartaz até o dia 5 de agosto na Sala Berta-Locatelli. Visitação de terça a 
domingo, das 10h às 19h, com entrada franca, e também às segundas-feiras, das 14h às 19h.

Wasthavastahunn (Vastavastarún) é o único continente habitado do planeta Fahadoika, que 
fica situado na galáxia de Washemin. Nesse lugar fantástico vivem personagens com história, 
tradições e cultura próprias, tudo criado pela imaginação de Fernando Duval. No final dos anos 50, 
o artista começou a criar histórias ilustradas em pequenos manuscritos, que mostravam paisagens, 
animais, personagens e situações de um mundo imaginário. Com o tempo, foi necessário situa-los 
no tempo e no espaço. Assim surgiu Wasthavastahunn, o tema da mostra que entra em cartaz no 
Museu. O continente, que tem até sua própria enciclopédia - a Enciclopédia Wasthiana - é aqui 
representado por seus habitantes, paisagens, fauna e flora. E por sua arte também: as pinturas 
chamadas sintetóricas, com formas geométricas em preto e branco, mostram o lado abstrato dessa 
cultura.

Também compõem a mostra os quadros oitavados, assim denominados pelo seu formato, 
que mostram uma visão geral de Wasthavastahunn em tinta acrílica, trazendo até mesmo sua 
astronomia. Por fim, Do conciso sintetórico ao complexo wastha apresenta uma série de desenhos 
em bico de pena que retratam as mais importantes personalidades wasthianas.

O artista
Fernando Duval nasceu em Pelotas (RS) em 1937. Lá iniciou seu aprendizado de desenho 

e pintura na Escola de Belas Artes. Em 1957, passou a viver no Rio de Janeiro, onde deu 
continuidade a seus estudos, freqüentando o Ateliê de Pintura Livre, com Ivan Serpa e o Curso de 
Arte Contemporânea, com Wladimir Alves de Souza, ambos no Museu de Arte Moderna. Também 
cursou História da Arte no Instituto de Belas Artes, onde foi aluno de Carlos Cavalcanti e Flexa 
Ribeiro. Os trabalhos de Duval com o tema Wasthavastahunn já foram expostos na Itália, Bolívia, 
Peru, Argentina, Espanha, em vários estados brasileiros e em Porto Alegre, como na Casa de 
Cultura Mario Quintana, em 2005.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646

TEXTO COMPLEMENTAR:
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Wasthavastahunn ou a criação de um universo imaginário

No final dos anos 50, criei as primeiras estórias ilustradas, em pequenos livros manuscritos, 
que mostravam personagens, animais, paisagens e situações de um mundo imaginário. 
Inicialmente eram estórias desconexas, e tanto personagens como animais ou acontecimentos, 
apareciam ainda vagos e imprecisos. Mais tarde, senti necessidade de situá-los num espaço mais 
definido e assim foram surgindo as cidades onde viviam os personagens, as paisagens e 
ambientes naturais habitadas pelos animais e assim por diante. Essas deveriam ser situadas num 
país de um determinado continente, o qual faria parte dum planeta que, por sua vez, deveria girar 
em algum sistema planetário que, por fim, seria parte integrante de alguma galáxia perdida nos 
confins do universo. E assim surgiram a galáxia Washemin, o planeta Fahadoika e seu único 
continente habitado - WASTHAVASTAHUNN - tema central de todas as minhas invenções, num 
processo contínuo de criação de dentro pra fora, como se primeiro fosse inventado o personagem, 

seguida a casa onde vivia, depois a cidade e finalmente todo o envoltório indispensável para 
dar uma certa veracidade ao personagem inicial, como se em torno dele, como elemento 
indispensável e primordial, se estabelecesse o mundo inteiro.

Para documentar tudo isto, comecei a preparar uma série de livros, escritos à maquina e 
ilustrados com tinta acrílica e nanquim, que chamei de Enciclopédia Wasthiana, abordando os mais 
diversos aspectos daquele mundo. Originalmente, esses livros circulavam apenas num círculo 
bastante restrito de amigos que se divertiam com a ambientação arbitrária e insólita dos 
acontecimentos e, principalmente, com o inegável lado irônico das situações envolvendo os 
personagens. Atualmente foram reescritos em computador e mereceram uma forma mais dinâmica, 
mas nem por isso mais didática.

Para complementar todo esse processo criativo, julguei importante escrever também um 
dicionário que fosse o mais abrangente possível, a fim de servir como base permanente de 
consulta tanto para os leigos como para mim mesmo. Quando achei que este universo já estava 
pronto para ser apresentado de forma coerente e precisa, entusiasmado por um crítico de arte, 
decidi mostrar o “Wasthavastahunn” numa exposição contendo mais de 40 desenhos, na galeria do 
Ibeu de Copacabana, no início dos anos 70, e para tanto, selecionei os mais variados aspectos a 
fim de que o espectador pudesse ter uma idéia bastante completa daquele mundo.

A partir de então o “Wasthavastahunn” se tornou o motivo constante do meu trabalho e 
sobre este tema tenho realizado exposições individuais e participado também de mostras bem 
específicas, como por exemplo: Fauna e flora; arquitetura wasthiana; cartas celestes; mapas e 
bandeiras; minerais; animais pré-históricos; arqueologia wasthiana; instrumentos musicais e mais 
recentemente os objetos sintetóricos. Contudo, as mais interessantes, sob o meu ponto de vista, 
são aquelas que reúnem na mesma ocasião as diversas facetas daquele mundo, permitindo ao 
espectador ter uma idéia geral do meu trabalho e assim se imaginar viajando por um outro universo 
mais imponderável, arbitrário, complexo e um tanto irônico. Cada obra é sempre acompanhada 
dum pequeno texto que determina o teor de coerência e complementa a imagem conferindo-lhe 
maior importância além de certa complexidade ocasional.

Para quem ainda não conhece meu trabalho, o melhor mesmo é começar por explicar o 
nome curioso deste continente imaginário, único lugar habitado do planeta Fahadoika. 
“Wasthavastahunn” significa - “aquilo que ocorre antes, vem sempre depois”. Esta frase, um tanto 
absurda, determina todo o desenvolvimento de um mundo que se baseia, da maneira mais 
aleatória possível, na idéia básica de que tudo nasce do acaso, tudo vive no acaso e tudo morre no 
acaso. De nada e de ninguém se pode ter o mínimo de certeza ou esperança, o que justifica outra 
máxima wasthiana - “aquele que espera, espera em vão”.

Sendo o único continente habitado, o “Wasthavastahunn” vive envolto em si mesmo num 
desenrolar contínuo de fluxos e refluxos permanentes que acabam por minar toda a 
verossimilhança, impossibilitando assim qualquer condição existencial da menor relevância, seja 
ela singular ou bestial. O planeta Fahadoika gira em torno de dois sóis, fato que acarreta uma série 
de problemas que desnorteiam a vida do continente “Wasthavastahunn”. Extremos de frio e calor, 
invernos e verões duplos e o estranho fenômeno da bisolaridade, ocasião em que mal amanhece 
num lado do planeta e já começa também a amanhecer no outro, causando graves danos para o 
desenvolvimento da vida. A atmosfera rarefeita que se rarefaz ainda mais nos invernos duplos é 
motivo de constante preocupação para os habitantes por causa do fenômeno das sombras 
inexistentes. A ausência de sombras provoca neles um desejo incontrolável de pesar o nada, e 
medir o imponderável, quando são obrigados a usar roupas inadequadas à idade, ao clima e até

em
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mesmo ao sexo. Esta extravagância vem gerando equívocos que, com o passar do tempo, se 
tornam praticamente insolúveis. Já nos verões duplos, a atmosfera se condensa, gerando 
devaneios ondulatórios nos céus noturnos, fato que propicia alucinações mentais de alta letargia e 
surda inspiração, luzindo silenciosas numa semi-escuridão. O continente “Wasthavastahunn” é 
cortgdo por três equadores, o Antigo, o Novo e um terceiro, o Falso, usado em momentos 
determinados e precisos quando os pólos se invertem. O norte vai para o sul e o leste para o oeste 
intensificando as marés e convulsionando as nuvens que se afunilam em estratos estratificados e 
sobrepostos que se sobrepõem de modo desvairado, convulsionado e tenaz.

Não desejando prolongar esta apresentação além da necessidade básica de nada explicar, 
considerei de bom alvitre estabelecer, neste ponto, uma conclusão rápida, formal e segura, sem 
pompa alguma ou nula retumbância. E quando tudo for caos e pó neste continente desmiolado, do 
meio dos escombros, surgindo das ruínas desestruturadas, renascerão projetadas nas 
constelações, a civilização, a fauna e a flora de um mundo desaparecido há milênios nas 
incomensuráveis vastidões do universo.

Fernando Duval
Rio de Janeiro, fevereiro de 2007
Texto publicado no n° 52 da revista Ventura, 2007 - www.ventura-cult.com.br

5/7/2007
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WASTHAVASTAHUNN
(um processo de criação contínua)

Quando comecei a criar o Wasthavastahunn muitas facetas deste universo 
imaginário estavam imprecisas. Personagens, mapas, paisagens, fauna, flora e 
estórias não se encaixavam de forma coerente deixando uma larga margem 
para futuras interpretações.
Pouco a pouco a necessidade de que “tudo” fizesse parte de um “todo”, me 
levou a estabelecer pontos de apoio, como se fossem âncoras ainda soltas, mas 
que já serviam para formar a base que iria proporcionar um desenvolvimento 
posterior com um mínimo de coerência.
O primeiro mapa que criei já não existe mais. Conservo dele apenas um slide 
como se fosse uma arcaica lembrança perdida no mais remoto passado.
Foi, contudo, a partir deste primitivo esboço cartográfico que tudo começou a 
se encaixai* de forma orgânica e coerente.
Em 1973, baseado neste antigo mapa, fiz um outro bem mais completo que me 
acompanha até hoje e que vejo diariamente na parede em frente à minha mesa 
de trabalho. Através dele vago e viajo sem parar neste continente de ilusórias 
contradições.
Sempre que estou trabalhado me agrada levantar a vista e ficar olhando suas 
costas recortadas e seus mares, como se fossem meros desdobramentos de 
uma realidade da qual, há muito tempo, faço parte como se nela de fato 
vivesse. Começo então a imaginar lugares, situações e estórias, marcar suas 
prováveis distâncias e estabelecer absurdos parâmetros numa espécie de 
devaneio sem fim, sem tempo e sem pressa e sem a menor interferência de 
qualquer censura. São nesses momentos, em que deixo minha mente vagar, 
que me sinto levado pela imaginação até às últimas conseqüências num 
processo de continua criação. -
Então, como se fosse um imenso caleidoscópio, o Wasthavastahunn se 
desdobra e se desenvolve diante de mim. E da maneira mais livre e 
desnorteada vejo tudo se encaixando de modo preciso, como se sempre tivesse 
sido assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo e como não podería



deixar de ser, personagens e lugares, fatos e estórias se entrosam de forma 
harmônica e definitiva num desenvolvimento infindo do imponderável.
E, como se minha mão vagasse veloz, no papel ou na tela vão surgindo novas 
visões deste universo, inéditas, mas já tão antigas, como se fossem memórias 
trazidas de muito longe, resgatadas ainda intactas do mais profundo e obscuro 
âmago da minha mente.
Uma vez um jornalista, comentando uma exposição de meus trabalhos, disse 
que eu era, ao mesmo tempo, “pai” e “filho” do meu universo.
“Pai” porque eu era o criador e “filho”, porque uma vez estabelecida uma 
nova criação eu não podería destruí-la mais sob o risco de me tornar 
incoerente e desrespeitar meu trabalho.
Acho este comentário bem acurado e pertinente e penso que ele tinha razão ao 
afirmar isso. Na verdade nunca destruí algo criado, pelo contrário, as criações 
todas vão sendo, continuamente, acrescidas de novos fatos que completam e 
enriquecem o interminável conjunto deste universo num desdobramento de 
remota coerência na incoerência sem fim da minha imaginação.

Fernando Duval

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2007
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As exposições em destaque na agenda cultural
Duas mostras serão abertas hoje --------------- reprodução/cp galáxia de Washemin. Neste lugar

nos espaços da Câmara Municipal fantástico vivem personagens com
£ Porto Alegre (Loureiro da Silva, histórias, tradições e culturas pró-
255). Na Galeria Clébio Sória, Maya- ‘ prias, retratadas pelo artista,
na Redm exibe “Fugas”, com traba- 'JS ^ \ “Uns desenhos”, do ilustrador
lhos em nanquim e graíite sobre pa- li ^ A Orlando Pedroso, terá abertura tam
peicanson, com esquemas gráficos d _ M bém nesta terça, às 19h, no Museu
daboradosa partir de fotosde ação. do Trabalho (Andradas, 230). Os de-
N°u^.o^ tura ’ Giordano AaBÈÊmFÍK^ iÉ^Ê&éí&&mÁ senhos inéditos são em grandes for-
enbe Sotãos e porões , fotos de am- matos, em acrílica sobre papel krajt.
bientes üpicos de casas da Serra, re- Este trabalhos estiveram recente-
velando aspectos dos costumes di- mente expostos na Galeria Calligra-
ftindidos pelos imigrantes italianos. phia. em São Paulo. Em cartaz até o
A visitação segue até 27 de julho. dia 19 de agosto. No sábado, dia 7,

No Espaço Novos Talentos da As- Trabalho de Fernando Duval no Margs das 1 lh às 14h, Eda Lani abre mos-
sembleia Legislativa (Praça Mare- Amanhã, às 19h, Fernando Du- tra, na Gravura Galeria de Arte (Cor- 
chal Deodoro, 101), Joice Manjabos- vai inaugura no Margs (Praça da AÍ- te Real, 647), com sete pinturas e se
co e a responsável em expor, de hoje Tandega, s/n°) “Do conciso sintetóri- te gravuras em metal voltadas ao
até sexta-feira, Cores e flores , com- co ao complexo Wastha”. Ele exibe universo feminino. As pinturas se-
posta por dez pinturas, entre óleos, 15 pinturas e seis desenhos que guem a linguagem da técnica mista,
acrílicos e resina sobre tela. Visita- apresentam o universo imaginário com textura, relevos e pigmentos’ as
çáo das 9h às 18h. de Wasthavastahunn, situado na

■

gravuras são rasgadas e costuradas.
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0 mundo imaginário 

de Fernando Duval
m

Do Conciso Sintetórico ao Complexo Wastha. 
Essa é a nova exposição do gaúcho Fernando 
Duval. Ela será inaugurada hoje, às 19h, na Sala 
Berta-Locatelli do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°). São 15 pinturas e seis desenhos, apresen
tando um mundo imaginário criado pelo artista, 
denominado Wasthavastahunn. A mostra poderá 

visitada de terça a domingo, das lOh às 19h, 
até o dia 5 de agosto.

Trabalhos de Duval sobre o tema Wasthavas
tahunn já foram expostos na Itália, Bolívia, Peru, 
Argentina, Espanha e em vários estados brasilei
ros. Situado na galáxia de Washemin, Wasthavas
tahunn é o único continente habitado no planeta 
Fahadoika. Nesse mundo imaginário vivem _ 
personagens com histórias, culturas e tradições 
próprias, todos situados em um ambiente elabo
rado em detalhes pelo artista.

ser

Artista expõe a partir de hoje no Margs
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IMAGINÁRIO - Será inaugurada ho
je, às 19h, no Margs (Praça da Alfân
dega, s/nQ) a mostra “Do conciso 
sintetórico ao complexo wastha”, de 
Fernando Duval. A exposição reúne 
15 pinturas e seis desenhos que 
apresentam o universo imaginário 
de Wasthavastahunn, criado pelo 
artista. Segue em cartaz até 5 de 
agosto. Já a CEC Terpsí abre hoje, 

Sala 209 da Usina do Gasômetro 
(João Goulart, 551), a mostra En- 
contrArte (foto), até dia 29.

na
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Um universo particular

*. \ ;

O pelotense Fernando Duval apresenta seu universo 
imaginário, batizado de Wasthavastahunn, no Margs 
(Praça da Alfândega, s/nQ), até dia 5 de agosto. Em 15 
pinturas e seis desenhos, Duval mostra personagens 
com história, tradições e culturas próprias deste plane
ta. Visitação de terças a domingos, das lOh às 19h.
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■ Fernando Duval:
Bate-papo com o artista sobre 
sua exposição Do Conciso 
Sintetórico ao Complexo 
Wastha. Às 15h, no Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°). 
Entrada franca.
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