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A artepedecaminhono Vidigal
Projetotemo apoiodaPrefeitura
e doConsulado
daFranganoRiodeJaneiro.
Autoditada,urbanistae artista pliistica,FranEoiseShen,45, dedica-sea pintar a DeclaraElodos
Direitos Humanosdesde1979.com
material doado por empresas. Nas
cidades europ6ias em que realizou
seutrabalho . Paris, Bruxelas, Estocolmo entre outras- a artistalutiliza-

Hist6ria do Brasil.
- E importante mostrarmosa
hist6ria do pais ao lado dos artigos
da DeclaraEio.Isso cria um novo
sentidode cidadaniaem um momento em que o Brasil sofre uma crise
moral. - Declara Maria de Lurdes,
pryfgssora prim6ria e moradora do

possuindo tamb6m um cardter de formagdo da cidadani a:- D ec l ar a Bi anc a
R6gis da Silva Ferreira, presidente da associagdo de
moradores.
N es s e s enti do de

venE6esuma unidade,Frangoisesugere ainda a construE'dode dezenas
de arcossuplementares,feitos de cimento armado,que pontuardotodo
caminho,do topo ab p6 do
ocaminho.dotoooaoo6
o
domotromorro.

gase adolescentesda comuiiaua". O objetivo pcncipat
do programa 6 capacitar as
criingis e adol-escentes
,,rrr.
6- rrm
nrimeiro mopara,6m
um primeiro

intervengSo propriamente
propnamente d-tta
de. A lntervengao
dita
consiste em usar muros e,fachadas

Dessa maneira, a iddia 6 de "abragar" o
oVidigal,
Vidigal, mosffando que o trabalho 6'de toda comunidade,

como suporte para a difusdo dos artigos da Declaragdo dos Direitos

mento, ajudarem a artistano
proiedesenvolvimento do projedesenvoivimento
to. Para isso. foram criados

Prdeto prev6 outras atividades

cursosprofissionalizantese
prograriradasatividades ar-
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sua arte na comunidade do Vidigal.
Definido pela. artista como
um projeto ggble o_sPireitos Huma19s-pa?g^cidadedo Rio de Janeiro,
prop6e
populaCdo
Vidigal
Vidigal
vuhgal zuuu,
2000, propoe
populagdo
6e-d
b populagao
a
passeiopela
pela comunidacarioca um
um passelo
comunidaqaflgql

f"-ilit*Utsso,Frunsoisejiiescolheu 30 sitios diferentes, que

o
beneficiar6 o mesmo nrimero de famiiias com a reforma parcial de suas
casas. Estas fiam(lias serSo as
guardils das obras, respons6veis
pela sua manutengSo.
_
..A.pesardo car6ter grandioso
do projeto,que deve ser iniciado em
junho, vale ressaltarque sua execuglo 6 {e uma simplicidade fmpar.
Para que tudo fique conforme estd
no papel, ser6onecessririosazulejos
no revestimento.de algumas fachadas,coresvisiveisemoutrase,o.que
6 maisimportante, a ajuda da iniciativa privada. "
artigo serd inscrito so-Coiu
bre as fachadasdas casase alguns
ser6o acompanhadosde uma obra
cartogrdfrcatratando de algum momento importante dos 500 anos de

cidaddos, o

formae6o' 6"
Vto'tu'i,,,-,
para
conrerir
isinrer-YXt*r"^r::;X'iTffil

einterveneab'urbanapassa
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Um dos trabalhos de FiangoiseShen
tambdmpeloplanoambiental,fiique
:
uma de Suasipropostas6
conceber uma ajameda
arborizadacom o plantio
de 100 palmeiiar.iuiiuut
'da regiabde 56o Conrado.
E por essase outras que
Frangoisevem encantando os moradores do
Vidigal.
- A comunidade
gostou muito da artista
francesa.Essa ajuda que
ela est6 proporCionando
ao Vidigal 6 de suma imporldnciaparaos moradoies e at6 para aquelesque
desejarernvisiiar noisa
comunidade. Al6m do
mais, ele ndo fica apenas
nas pinturas dos artigos,
Entrada do Vidigal: Local onde serd colocado a primeira declaragdo dos Direitos Humanos
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