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OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES NA ESTAQAO DO PARQUE

Direitos do homem
no metro do Parque

Ihscobrir: O ternpo, o es-
paqo, o verbo. Foi mm ba-
se nesta idei4 de descober-
t4 que se concebeu a nova
estagao Parque do Metro,
reaberta no dia 28 de De-
zembro. Lisboa torna-se

Sssim a quarta cidade a faz*x pmte de um po
jecto artistico intitulado <Ilscrever os Direitos
do Homem>, da arquitecta Frangoise Schein.
Paris (estageo de metro Concorde, l9g9/90),
Bruxelas (St. Gilles, 192193) eHufa(fachada
do Centro Cultural Judeu-Arabe, 1994) foram
as tr6s primeiras cidades a enhar nesta rede
que se pretende intemacional.
A convite do Metropolihno de Lisboa Fran-
goise Schein e a artista chilena Federica Matta
conceberam um espago que homenageia o acto
de descobrir, onde Direitos Humanos e Desco-
brimentos portugueses se interligam.
Concebida como <uma aventura do espirito>, a
estagEo Parque 6 antes de mais um sonho azul.
composto por 180 mil azulejos que rcvestem
as paredes da estagdo (o <dardim Atlintico>), e
as salas que a antecedem. ku fica o itiner6_
rio: do- <Espago do Universo>, onde imagens
cosmol6gicas, estrelas e cometas dialogam
com pequcnas frases filos6ficas, passa-se i
<Sala do Tempo> dedicada A mrisici e onde se
l€ o seguinte pensamento platdnico: <pela m6-
srca comegou a indisciplina.> Montados nas
escadas rolantes como em monsfros marinhos.
chegamos i <Sala do Espago>. Finalmente en-
tramos no dardim Atlantico>, espago carto_
grdfico por excelOncia, onde descobrimos ma-
pas, excertos de didrios de bordo, listas de es_
peciarias, e outras imagens dos Descobrimen-
tos portugueses. Inscritos em milhares de azu_

FR INCOISE SCHEtt{

lejos azuis, no tecto da esta€io estilo os direi_
tos humanos fundamentais. 

-Cada 
azulejo tem

uma letra. A leitura neo 6 f6cil. Mas ld es6o. a
<dignidade da pessoa humanu, <o direito de
opiniio e de expressdo>, etc.
<Ndo evoluo, viajo. Ndo viajo, sonho> - diz
Frangoise Schein ao <dL>, fazendo seu um dos
pensamentos pessoanos. A fazer ius a este le-
ma jd sonha com o seu novo projecto, <C?rfd
Cartognifico>, a construir este anb, l entada
da estagdo Parque. <<Sen{ um novo lugar nuigi-
co, um edificio-escultura que integrar6 t€s
fung6es complementares: urbana, funcional e
cultural> - promete Frangoise.

s. N.
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Cqtedrql subterrdneq
Ao abrigo dos
seus 35 anos,
o Metropolltano
ofereceu, onf,em,
ir cldade uma
f6la de lnvengdo.
Uma catedral
azul-cobalto na
reabertura da
estagEio Parque.

I{ARIA J(}A(l PIIfi(}

f rre.conhecfvel. Ap6s qua-
tro dias de. montagem final
vivida a contra-rel6'gio, a es-
tageo do Parque - ontem rea-
berta i circulagdo dos utentes
do Metropolitano de Lisboa
(ML) - €, hoje, uma catedral
de azulejo azul-cobalto, con-
sagrad4 em toda a sua exten-
s6o, i temdtica dos direitos
do homem e, nota simb6lica,
aos Descobrimentos portu-
gueses. Em suma" uma nova
roupagem de assombro. E,
imparcialidade i parte,6 bem
prov6vel que, a partirde ago-
ra e por causa dela, muitos
utentes se esquegam, pura e
simplesmente, de embarcar...

Extractos de textos de Par-
mdnides, Plat6o, Homero,
Arist6teles, S6neca, S6fo-
cles, Cam6es, Pessoa rasgan-

Reabertura do Parque nls 35 anos do Metrlpolitano de Lisboa

IilEIRO EIt ESilREIA: hn&ico fonis loi un ilos ptneiros atntes

projecto intemacional que, a
breve trecho, se estenderf
aos subterr0neos de Berlim,
Estocolmo e Nova lorque.

Objecto de profunda re-
modelaglo (virando do aves-
so acessos pedrcnais e esca-
das rolantes, redes de 6gua e
electricidade), a novel esta-
96o do Parque constituiu,
com efeito, estrela m6xima
do programa de celebragdes
do 35." aniversdrio do ML.
Programa que incluiu a inau-
gurag6o, na Avenida de um
sistema de sinaldtica para in-
visuais, desenvolvido pela
empresa .belga Gravisco, em
colaboragSo com a Associa-
g5o dos Cegos e Ambliopes
de Portugal, bem como a rea-
bertura do 6trio norte da esta-
g5o do Campo Pequeno.

J6 no Alto dos Moinhos,
proceder-se-ia i inauguragdo
de um audit6rio de 250 luga-
res, cont(guo ao Museu da
Mfsica. A sessSo comemo-
rativa realizou-se ai mesmo,
nas presengas de Consiglieri
Pedroso, presidente do Con-
selho de Ger6ncia do ML,
Almeida Ribeiro, provedor
arbital da empresa, Simo-
netta Luz Afonso, directora
do Instituto Portugu6s de
Museus, Antoine Lombard,
do Comit€ Internacional dos
Metropolitanos, Francisco
Simdes (respons6vel pela in-
tervengio pl{stica no Campo
Pequeno), Frangoise Schein
e Frederica Matta.

do paredes, corredores, ab6-
badas... Uma letra porazule-
jo, uma frase por frisa. Em
cada uma das oito colunas
dispersas pelos cais, recons-
tituigdes da est€tica manueli-
na; no 6trio,livre trAnsito aos
azulejos originais da estag6o,
concebidos por Maria Keil.

Riscado, como <<ayentura
po6t ican, por Frangoise
Schein e Frederica Matta, o
novo figurino da estagdo su-
cede, pela sua temdtica, a ex-
periEncias similares nos me-
tros de Paris (estageo Con-
corde), Bruxelas (Saint-Gil-
les) e Haifa, ao abrigo de
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Entrevista a Frangoise Schein
He;lena Taborda

Frangoise schein nasceu em Bruxelas e reside em Paris.

Arquitecta e urbanista de formaqSo, agora com 54 anos,

6 conhecida pelo seu trabalho de arte urbana em azule-

jo, transpondo os Direitos do Homem para vSrios-me-

iropolitanos e cidades do mundo, das quais se inclui a

estagSo Parque do ML (1994). Revelou-nos manter uma

retafao muito especial com Portugal e com o azuleio'

que utilizou pela primeira vez na nossa estaqSo e que

constitui, desde entao, o material de difusSo dos Direi-

tos Humanos e de interacgSo com a sociedade no

dmbito de todos os proiectos que desenvolve'

Frangoise Schein transforma os "Direitos Humanos" em

movimentos da vida, realiza trabalhos humanit5rios

com pessoas desfavorecidas atrav6s da difusSo da arte,

inscreve a Eurcpa nos muros, no Ambito do seu proiecto

comjovensestudantesquei |ustramos50art igosda
,'carta dos Direitos Fundamentais da uniSo Europeia"

em pain6is, tamb6m estes de azuleio, espalhados por

diversas cidades da Europa. Mais do que uma artista

pl5stica, ela 6 defensora da democacia plena'

Renasceu ao lazer a estagSo Parque e dificilmente se

esquecer5 do que de novo vivenciou com esse trabalho.

"Foi uma verdadeira historia de amof, conta-nos' So a

adopg6o da filha 6 comparSvel a tal sensag6o' Esta

esta$otem uma alma e codifica um segredo que ainda

n6o foi revelado.

JML - Como surgiu a ideia e quais os seus principais objecti-

vos ao avangar com o proiecto de inscrever a Declaraso

univercal dos Direitog do Homem em espagos priblicos,

nomeadamente nos metropolitanos detodo o Mundo?

FS - No inicio eu interessava-me pela sociedade, pelos

problemas humanos e Um prolecto nessa vertente seria

bastante interessante. EntSo propus faz6-lo no metro de

Paris e depors em Bruxelas, e 15 instalei o texto dos Direitos

do Homem.
os objectivos eram de oferecer i populaqSo um texto que

seria a DeclaraqSo, para ser decifrado, pouco a pouco'

porque ela estii inscrita de uma maneira que n5o tem

espacos, vfrgulas, nem pontuag6o' A dificuldade que as

pessoas t6m ao ler o texto, da forma como ele est5

inscrito, representa a dificuldade em se atingir a democra-

cia. A democracia 6 uma coisa muito complicada' O

Homem estii a tentar h5 mais de 5.000, 7.000 anos con-

quistar essa ideia de fraternidade, de igualdade, de justiqa'

d. qr. parte j5 existe, presentemente, mas que ainda

temos um longo caminho a percorrer, para se atingir a

democracia Plena.

JML - Actualmente, para al6m da nossa estagSo

Parque, em que outros metros se encontra concre-

tizada essa ideia?
FS - EstaqSo Concorde, em Paris (1989), Bruxelas (em

1gg2), Estocolmo (1998), Berlim (2000) e Rio de

Janeiro. Concretizei tamb6m um projecto para a facha-

da frontal do centro cultural Haifa, em lsrael (1994),

em que a parede inteira apela d paz'  Relacionada com

a estaqSo de Copacabana, fiz intervenqSo em sete

favelas do Rio de Janeiro, dedicadas tamb6m a essa

temiit ica. Um conjunto de obras de arte urbanas, com

a populaqSo desfavorecida da cidade'

Estou agora a trabalhar uma estaqSo em S5o Paulo'

Mas o projecto ainda se encontra em fase inicial '

JML - Do que 6 que nos fala, concretamente' a

estaqSo Parque? Ela transmite-nos um manancial de

infoimaqSo, de simbologias, de pensamentos' de

encontros de inconscientes, de pensamentos e

historias, muito para al6m dos Direitos do Homem'

Qual a relaqSo dos Descobrimentos Portugueses aos

Direitos Fundamentais do Homem?

FS - Depois de ter feito a estaqSo em Paris e, postertor-

mente a de Bruxelas, propus a minha obra ao Metro-

politano de Lisboa, ao entSo Presidente Eng. Consiglieri

Pedroso, que imediatamente concordou com o meu

projecto de inscrever os Direitos Humanos numa es-

tagao do ML, relacionando-os com a hist6ria do pro-

prio pafs. A minha intervengSo plSstica na estagSo Par-

que foi  terminada em 1994.

O objectivo 6 construir sempre uma relaqSo entre a

hist6iia de cada pafs com os Direitos Fundamentais do
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Homem. E isso exige uma dupla le i tura,  retroceder )s
or igens hist6r icas para se at ingir  a Democracia,  porque

cada pafs, cada sociedade, s6 consegue atingir um nf-
vel de democracia de acordo com a sua hist6ria e

tradiqao cultural. Os Descobrimentos Portugueses s6o
a cul tura lusi tana e deram or igem a que Portugal  seja
como hoje 6.

Em Paris inser i  a histor ia da coroa depois da Revolu-
q5o Francesa. Em Bruxelas,  a hist6r ia da 8619ica e,
em Portugal  a Democracia so surge ap6s os Des-

cobr imentos,  a escravidSo, a implantaqSo da RepU-
bl ica,  o estado novo, o fascismo, etc. .  A DeclaraqSo
Fundamental  dos Direi tos do Homem leva-nos e
Democracia,  ou seja,  s6 quando um determinado
pais at ingir  a Democracia 6 que est5 a apl icar os
Direi tos do Homem, na sua plena concepESo. E, cada
pafs apresenta diferentes estSdios de Democracia.

Mas a hist6ria portuguesa era t6o vasta que senti que

tinha o dever de transmitir aos visitantes da estaqSo
Parque uma exper i6ncia atrav6s da aventura da
descoberta, da descodificagao da l inguagem uti l izada,
dos mitos, do legfvel e do i legfvel, da procura de si
mesmo, do consciente e do subconsciente, de viagens
i l imi tadas do pensamento.  56 assim o Homem estS
apto a compreender a sua hist6r ia,  e a do mundo. Uma
viagem ao passado para compreender o presente que

dever5 fazer sentir milhares de dinamismos no interior
oas pessoas.

JML -  Teve di f iculdade em transpor toda essa te-
m6tica para azulejo? O azuleio 6 o seu material
preferido?
FS - N6o, pelo contrdrio. O azulejo, 6 um material opti-
mo, genial .  Eu adoro o azulejo.  Dadas as suas dimen-
s6es 6 a minha mat6ria prima de eleiqSo, porque se
podem f azer os pain6is dos tamanhos que se pretender.

Depois, o facto de trabalhar o azulejo foi uma oportu-
nidade de poder contactar e conhecer diversos artistas.
Trabalhar em azulejo envolve um cic lo bastante grande

de pessoas l igadas a essa arte. E tudo isso me permitiu

misturar e ut i l izar diversas t6cnicas t radic ionais com
outras mais modernas, a fotograf ia,  a pintura,  a ser i -
grafia, a m6o, etc.. Aprendi muito na Vi0va Lamego e
aqui  vai  o meu sincero agradecimento tanto para o
Metropolitano de Lisboa como para essa fSbrica que

me proporcionou grandes momentos de aprendizagem
na ut i l izagSo desse mater ia l  que nunca t inha ut i l izado
nos meus anteriores trabalhos. O azulejo, esta nova
arte de trabalhar que me foi  permit ida conhecer em
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Portugal ,  or ig inou em mim uma sensaqSo de renasci-

mento,  a lgo de novo que entrou na minha vida e de

que difici lmente me esquecerei, tal como ter aprendi-

do a fa lar  portugues. Foi  absolutamente genial ,  fant5s-

tico. A isso, s6 tem comparagSo a adopgao da minha

fr lha,  que tamb6m fala portugu6s, apesar de ser

brasi le i ra.

JML - Sei que est5, paralelamente, a desenvolver

uma s6rie de proiectos todos relacionados com os

Direitoi do Homem. Fale-nos um pouco de cada um

deles.
FS - Os Direitos Humanos ndo devem ser somente uma

teoria, mas sim uma prStica de vida. "Transformar os

Direi tos Humanos em Movimentos de Vida" 6 um pro-

jecto desenvolvido no Rio de Janeiro com as pessoas

das favelas.  Quando eu adoptei  a minha f i lha,  no

Brasil, eu conheci o mundo das favelas' Trata-se de

uma causa social em que 6 urgente intervir e ajudar'

Desenvolvo diversos projectos com eles' As pessoas

sao convidadas a participar na produqSo de trabalhos

sobre a tem5tica dos Direitos Humanos e, com a ajuda

de diversos apoios, nomeadamente da Prefeitura, tra-

balhamos num atel ier  no centro do Rio de Janeiro,  na

zona portu;iria. Centenas de pessoas re0nem-se para

produzir trabalhos artfsticos para as suas comunidades,

como a reprodugao de diversos pain6is e projectos j5

realrzados na Europa. E atenqao, porque o material uti-

l izado 6 o azulejo. Trata-se de populaqoes das favelas,

portanto, economicamente desfavorecidas, logo s6o

bastante receptivas e, ao colaborarem na construgSo

de um projecto comum sob essa tem5tica, v5o tendo

conhecimento, em simult6neo, dos seus direitos e isso

vai  const i turndo um incent ivo,  porque lhes damos a

possibi l idade de aprenderein um offc io,  cont inuarem a

praticar e a produzir as obras que realizam para depois

as venderem e conseguirem, assim, melhorar as suas

condiq6es de vida.
Outro projecto em curso 6 "lnscrever a Europa nos

muros da Cidade", effi colaboraqSo com o Centro de

InformaqSo Europeia Jacques Delors (clEJD). EstS a ser

desenvolvido em conjunto com diversas escolas por-

tuguesas, C6maras Municipais,  e outras inst i tu ig6es,

onde os estudantes fazem ilustraq6es, tamb6m em

azulejo, para os 50 artigos da "Carta dos Direitos

Fundamentais da UniSo Europeia" que s5o oferecidas

d sua cidade.
Os "Direi tos Fundamentais da Uni6o Europeia" inte-

gram todos os Direi tos Humanos mencionados na

Declaraqao Universal  dos Direi tos do Homem", de

1948 e incluem outros que nao existiam nessa altura.

A "Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia"

6,  consequentemente,  de maior importdncia e mais

completa,  adaptada i  actual idade. No decurso das

actividades desenvolvidas pelos jovens no 6mbito deste

projecto, todos eles tem oportunidade de se sentirem

verdadeiros actores na construqSo dos direitos e da

cidadanra europeia.  Os jovens gostam de pintar,  e 6 a

pintar que eles v5o integrando as noq6es fundamen-

tais aprendendo e rnteriorizando os valores e direitos

humanos atrav6s da produg6o de obras artfsticas'

Os valores comuns aos povos europeus, o pr incipio da

igualdade entre os Estados e os Direitos Fundamentais

da UniSo Europeia, s6o os temas alvo de debate,

reflexSo e pintura por parte desses jovens.

Este projecto j5 se estendeu tamb6m a outras locali-

dades de Portugal, Paris e estSo a ser preparadas algu-

mas obras para Barcelona'

JML - AssociagSo "lnscrire". Fale-nos dela' Quais os

seus principais obiectivos e parcerias?

FS - Foi urna associag6o criada por mim, formalmente em

1997, tendo em vista a angariagao de fundos, recursos e

parceiros estrat6gicos. Integra artistas pl5sticos, arquitectos

filosofos e voluntSrios e tamb6m tem como principal finali-

dade o desenvolvimento de obras sobre os Direitos

Humanos. E atrav6s desta associaqSo que consegulmos

levar a cabo o projecto das favelas proporcionando-lhes

um modo de vida para eles se integrarem na sociedade e

aumentarem a sua capacrdade de cidadania. Trabalhal

ganhar dinheiro, conhecer outros lugares e outras culturas,

mesmo que s6 atrav6s de obras de arte, abrir-lhes novos

horizontes para aumentarem o seu saber e a sua qualidade

de vida, inseri-los na sociedade como pessoas v5lidas e

capazes de manterem uma autonomia financeira'

O azulejo 6 tamb6m aqui  ut i l izado como mater ia l  de

di fusao dos Direi tos Humanos e,  desde 2003, que este

trabalho foi  retomado por mulheres que cr iaram a

Azulejar ia com o qual  desenvolvem as suas propr ias

obras,  de forma independente,  perqi t indo- lhes tam-

b6m uma forma de subsist6ncia.
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O projecto "lnscrever a Europa nos muros da Cidade"
tamb6m so 6 possfvel graqas d parceria entre o CIEJD e a

Inscrire no Smbito do prolecto artfstico urbano em azule-
jos sobre a cidadania europeia.

JMI- - Tem conseguido parceiros estrat6gicos para

financiamento dos seus proiectos?
FS - Todos os projectos t6m custos e de cada vez que

tento desenvolver um novo projecto 6 mais uma batalha,
6 mais uma compl icagSo, 6 mais uma aventura.  Agora,
por exemplo, neste preciso instante, estou na Nor-

mandia a in ic iar  outro novo projecto.  Tento angar iar
fundos com as organizaq6es regionais e locais.

JML - O Metropolitano de Lisboa tem a honra de
ser Patrocinador exclusivo da sua exposiqSo que vai

decorrer no Museu do Azuleio entre Margo e Junho
do corrente ano. Qual a temStica dessa exposiqSo
e qual a sua ligaqSo ao Metropolitano de Lisboa?
FS - Vao estar expostos cerca de 50 desenhos originais
em pastel, todos os cadernos de pesquisa, estudos, esque-
mas e um painel  de azulejos que const i tu(ram os pro-
jectos para a estagSo Parque. Foi uma colecqSo que sem-
pre ficou em minha posse e que recentemente doei ao
Museu do Azulejo, passando agora a constituir espolio do

Museu e, consequentemente, da cidade de Lisboa.
A estaqSo Parque foi a terceira estagSo que eu fizno dmbito
do meu prolecto de transpor a "DeclaraqSo dos Direitos

Universais" em vSrios locais do mundo. Mas foi um tra-

balho muito especial e muito diferente dos outros porque

foi com esta estaqSo, e em Portugal, que eu conheci a t6cnt-
ca do azulejo que mudou completamente a minha vida, pro-
porcionando uma completa liberdade de pintura e de con-

cepqSo de espaqos para as minhas intervenq6es artlsticas.
A exposiqSo vai contar tamb6m com um vfdeo, muito

especial, que tentarS explicar todas as emog6es por mim

vivenciadas que deram origem ao tipo de intervengSo pl5s'

tica da estaqSo Parque.
A concepqSo pl6stica desta estaEso foi um prolecto muito
especial, que gerou em mim emoq6es muito fortes e que

ningudm sabe, mas que irSo ser reveladas nesse video.
Todos os sentidos aquando da sua idealizag6o e concepgSo
gerados em mim, foram transpostos, metafisicamente
falando, para a propria estaceo. Ela tem uma alma e des-
perta em mim uma enorme carga sentimental. Mas n6o
vou revelar nada agora!

JML - N5o nos quer levantar s6 a "pontinha do v6u"?
FS - A estagSo Parque tem um segredo que nunca foi
contado a ningu6m e que s6 agora, passados estes
treze anos, 6 que vai ser desvendado, nesse vfdeo de
cerca de 10 minutos que estar5 patente na exposigSo.
A estaqSo tamb6m conta uma hist6ria de amor. Uma
real e verdadeira historia de amor; entre homem e mulher.
E se algu6m conseguir  ler  bem, nos mi lhares de infor-
maq6es e codigos que 15 estSo inscritos, estarS apto a
decifrar quem s5o os intervenientes dessa bela historia.

At6 16, aqui fica o repto. Tentem descodificar e
descobrir o segredo da estagSo Parque.
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