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Discussão

CURIOSIDADE REMBRANDT

Os poucos 30 anos do jovem artista plástico Flávio Dutka 
foram suficientes para o seu achado interior. Compõe metáforas 
em linhas viscerais e dialoga com o todo numa conspiração à 
individualidade humana. Uma soma de estilos, o artista parece 
fundir em si os resultados de gerações diversas, ao passo que se 
fornece unicamente.

Á tira-colo Dutka carrega um currículo, seu lado mais físico, 
onde cita as principais exposições de que participou. Dentre elas 

Exposições recebem 
digitais de Dutka

O acadêmico da Universidade Fed-
eral de Rondônia sabe que há uma 
distância que impede a interação 
entre os diversos cursos da institu-
ição. Porém, mudar essa realidade 
não parece uma tarefa fácil. Para os 
mais de 40 estudantes entrevista-
dos pela equipe de reportagem, os 
eventos de caráter social e cultural 
podem contribuir em muito para 
uma maior aproximação. A realiza-
ção desses eventos também deve 
contar com a participação dos 
diversos cursos.

O tempo escaço, a sobrecarga de afazeres rotinei-
ros, dentre outros fatores, conduzem para esse 

isolamento do estudante universitário. Parte dos 
estudantes entrevistados diz ser natural essa indivi-
dualidade acadêmica, considerando que todos tem 

sempre muito o que fazer.

FABIOLA BEZERRA
MEDICINA - UNIR

Os estudantes do Curso de Medicina da 
Unir descobriram essa falta de interativida-
de mais recentemente. Para estes, o fato 
dos cursos funcionarem num mesmo local 
deveria ser motivo de mais ações con-
juntas, fato que não ocorre. O estudente 
Fellipe Pereira compreende a situação e 
diz que mudar essa realidade é uma possi-
bilidade para os próprios acadêmicos. 

FELLIPE PEREIRA
MEDICINA - UNIR

O que pode ser feito para reduzir
as distâncias entre cursos na Unir?

Enquete “Esse segredo da arte, que força o 
homem a classificá-la como objeto 

comercial, ou não, é algo que o artista 
não deve se envolver. Isso fica para os 

críticos. O artista tem que fazer arte e 
sair pelo mundo como que largado 

à própria arte, à própria sorte”.

FLÁVIO DA SILVA DUKTA
HISTÓRIA - Universidade Federal de Rondônia

Interrogada, a estudan-
te de Medicina Danielle 
Yamada disse entender 
que os eventos culturais 
são altamente provei-
tosos para a interação 
e enriquecimento dos 
setores de toda a Insti-
tuição de Ensino. 

DANIELLE YAMADA
MEDICINA - UNIR

História e Cultura
Discussões calorosas, no contexto da produção 

e caminhos da Arte e Cultura, ambientaram a XII Se-
mana de História da Universidade Federal de Rondô-
nia que aconteceu entre os dias 22 e 26 de novembro 
último no campus de Porto Velho.

Especialistas de renome, como o historiador 
Antônio Celso Ferreira (Unesp), conduziram debates  
ilustrativos sobre as políticas que engendram os in-
vestimentos culturais e as decisões que no decorrer 
da história orientaram para além dos anseios sociais. 

“Cada face reflete uma infinidade de 
possibilidades para o fazer artístico. 

Quero acreditar que os rostos huma-
nos, em suas distintas expressões, 

também são como espelhos da alma”

A arte de um jovem 
rapaz ‘metido’ a comum

É direito adquirido, desde o ponto 
em que nasce a virgula da continuidade 
até o espaço dos rascunhos cotidianos, a 
posse do caráter ambíguo dos desejos hu-
manos. É, e pertence ao artista essa mobi-
lidade. 

Autor de linhas metafóricas e peso 
acidulante, o artista plástico Flávio Dutka 
traz na ambivalência de seu traçado mais 
do que simples irreverência. Propõe a ad-
equação das imagens incompreensíveis 
em seu espaço conflituoso. O seu olhar de 
espelhos é uma  afronta às limitações do 
belo. Perguntado sobre a inspiração que 
lhe vale a arte, Dutka sugere uma busca 
simples nas faces espelhadas que prece-
dem o arco cotidiano, comuns e simplórias 
ao simulacro artístico.

A arte de Dutka ainda não ganhou 
as paredes dos grandes salões mas, de cer-
to, isso é compreensível. Faz pouco tempo 
que orbita o cenário imaginoso, tempo 
que aqui, no referencial paralelo do artista, 
se assimila no âmbito da especificidade. O 
tempo que Dutka precisa para chegar a al-
gum lugar é o seu próprio tempo.

Acadêmico do curso de História na 
Universidade Federal de Rondônia (Unir/
Porto Velho), Dutka também é um grande 
conhecedor e estudioso das artes. 

Seu contato com biografias de 
grandes nomes da história mundial tem, 
de certa forma, lhe embebido nessa fonte 
inspiradora. Prova disso, são os requintes 
que povoam seu estilo.

ANTÔNIO CELSO FERREIRA

Historiador apresenta “A epopéia bandeirante: letrados, instituições, 
invenção histórica (1870-1940) durante a XII Semana de História

O discurso inflamado do professor Ariel Brasil, durante a XII 
Semana de História da Universidade Federal de Rondônia, em 
novembro último, abriu um questionamento sobre o real papel 

de “nossos representantes políticos no Município de Porto Velho”. 
Ao criticar a falta de acesso da população nas decisões políticas,   

Ariel também questionou a falta de preocupação com a Memória 
da cidade. Numa de suas falas, Ariel enfatizou que muitas pessoas 
ligadas à história local acabam contribuindo para mais “ruínas cul-
turais”. “A professora Yeda Borzzacov aplaudiu a queda do Mercado 
Central e, coisas assim nos deixam sem entender quem realmente 

luta pela memória”, argumenta o professor.
O professor Ariel também lembrou que é preciso mais envolvim-
ento dos representantes políticos com as ações que fomentam a 

atividade artística e cultural. “As secretarias precisam cumprir esse 
papel social em prol da história e da arte”, finaliza.

Ariel fala da falta de respeito 
com a história do Município

Cobrança

Falas

“A história da raça 
humana foi escrita 

com arte pelos 
animais”

estão: Semana de Cultura de Rondônia 
(novembro de 1991 no Sesc/Esplana-
da); I Exposição Amazônica da Caixa 
Econômica Federal (agosto de 1992); I 
Feira de Cultura Stúdio Aberto do Sesc 
(outubro de 1992); I Sart (dezembro de 
1992); I Exposição Individual dos Cor-
reios (janeiro de 2003); Exposições Me-
táforas, no Sesi de São Carlos, SP (agosto 
de 1998); Exposições Metáforas no Tri-
bunal Regional do Trabalho em Rondô-
nia (dezembro de 1999); I e II Unicultura 
realizado pela Universidade Federal de 
Rondônia (abril de 2003 e setembro de 
2003); e Fórum Cultural Mundial em 
São Paulo, SP (junho de 2004).

Em seu currículo também con-
sta um curso de Desenho de Modelo 
Vivo no período de março a novembro 
de 1994, na Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, Estação da Luz. Essa é a arte 
de um jovem rapaz, “metido” a comum.

“Jamais pinte uma mulher velha, sejam quais forem as circunstâncias”, pregava o artista Ticiano. Mas ele mes-
mo foi obrigado a quebrar essa regra quando a duquesa de Urbino pediu ao marido que o contratasse para 
pintá-la despida. Um amigo de Ticiano sugeriu que ele chamasse a moça mais atraente do bordel para posar e 
pintasse o seu corpo. A cabeça do retrato seria a da duquesa, com alguns retoques. Ao ver o quadro pronto, a 
duquesa ficou maravilhada. Ainda mais porque o quadro recebeu o nome de A Vênus de Urbino. O duque de 
Urbino também não se conteve diante do quadro e exclamou: “Se eu pudesse ter o corpo dessa moça, mesmo 
com a cabeça de minha mulher, seria um homem muito mais feliz”.

REMBRANDT VAN RIJN (1606-69) - Rembrandt pintou o 
quadro Os Síndicos da Guilda dos Negociantes de Fa-

zendas em 1664. Não agradou aos clientes que o haviam 
encomendado. Disseram que a obra não tinha sido “de-
centemente pintada”. Hoje o quadro é considerado uma 

das obras-primas do artista holandês.

Ticiano (1485-1576)
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Os professores Marcos Teixeira e Ariel Brasil (Unir) 
destacaram fatos que durante décadas vem cor-
roendo o cenário artístico e cultural do Estado. 
Do público presente, questionamentos sobre os 
novos rumos que deve tomar as políticas desses 
setores, considerando o novo momento por que 
passa o País, de mudanças e deslocamentos das 
representatividades.

A polêmica no discurso do professor Marcos 
Teixeira, ao situar os engodos políticos que vem 
“enferrujando” a história do Estado, abriu caminho 
para mais discussões. Segundo Marcos Teixeira, 
uma demonstração do pecado político na capital, 
Porto Velho, pode ser visualizado na peça do ar-
raial “Flor do Maracujá” que já foi a maior festa do 
gênero de toda a Amazônia e, “hoje, diante de tão 
afanado olhar público, está descaracterizada”.

Os seminários foram realizados pelo Centro 
Acadêmico de História que, diante dos resultados 
obtidos, considerados positivos se avaliados do 
ponto de vista do teor das discussões, já prepara o 
terreno para a sua próxima edição. 

A Semana de História contou com partici-
pações de especialistas conceituados do cenário 
nacional. Alunos de outros cursos também partici-
param da Semana.O poeta Carlos Moreira abre questionamentos diversos Professor Ariel Brasil é o novo secretário de Cultura de Porto Velho


