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Painel em cerAmica e serigrafia de 200mr,
situado na praga da nova estagSo de metr6
Siqueira Campos em Copacabana.

VIDIGAL .  2OO1

Vidigal: as figuras dessas fotos esteo represen-
tadas no painel de Copacabana e tamb6m farSo
parte de pain6is em outras comunidades.
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Gaminho dos Direi tos Humanos

Le chemin des Droi ts Humains
Un r6seau dans les villes du monde
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H6 13 anos, a artista Frangoise Schein trabalha na construq6o de um grande pro-
jeto internacional - Inscreyer os Direitos Humanos - nas cidades do mundo.
alrav6s de sua Association INSCRIRE. No Rio de Janeiro, em colaboragdo com
a ONG Enda Brasil, o projeto se multiplica nas favelas cariocas, transformando-
se em um projeto artistico e urbanistico, assim como um projeto s6cio-cultural e
de profissionalizaglo de jovens de comunidades carentes. Ap6s a construgdo de
uma primeira instalagSo permanente na comunidade do Vidigal em 2001, agora
em 2002, ela constr6i, no coragio da cidade do Rio, um painel monumental sobre
o tema, na superficie da nova estag6o de metr6 Siqueira Campos em
Copacabana. Esse painel anuncia a realizagSo de novos projetos em 30 comu-
nidades do Rio at6 o final de 2005. Destes 30, j6 est6o em andamento projetos
em I comunidades a serem finalizados em 2003. Uma equipe local de arquitetos,
artistas e assistentes sociais, este sendo formada para inserir esse projeto nos
campos artistico, arquitet6nico e social.

Em Copacabana, esteo sendo feitos 2 paindis de aproximadamente 20 metros de
altura, com uma 6tima visibil idade da praga da estagao do metrO e arredores.
lnteiramente revestidos de azulejos verdes e azuis (como o projeto do Vidigal), o
painel principal 6 composto de um grande mapa da praia de Copacabana, sob
tr€s personagens fotografados e reproduzidos em serigrafia em maior escala:
uma bisav6 negra de 75 anos que carrega com ela a forga do trabalhador, um
belo homem de 30 anos, lutador de capoeira, simbolizando o povo e os costumes
negros no Brasil; e uma menina jovem e alegre representando o futuro e a esper-
anga de um povo que desde sua colonizagSo, ainda no s6culo XXl, 6 tratado com
grandes injustigas. Essas 3 figuras estao situadas acima do texto da Declarag6o
Universal dos Direitos Humanos, inscritos d m6o e enriquecidos pelos desenhos
das criangas de comunidades carentes. A produgSo deste trabalho 6 feita em
colaborag6o com jovens de diversas comunidades, aos quais oferecemos cursos
profissionalizantes em pintura e cer6mica em nosso atelier na Zona portu6ria do
Rio de Janeiro.

A inaugurageo es,te previsb para o dia 19 de dezembro de 2U)2. Conhtos: Jorge Ricardo
Tel: 21 2234 7956 lCel: 21 9781 7654 ou Paulo Gabriel: 21 2231 7956 lCet: 21 g7g1 7651.
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Association INSCRIRE, ONG Enda Brasil e a artista
Frangoise Schein. Proieto atual : COPACABANA - 2002, Rio
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P5ssaro Production, em 33 IConsulado da Fmnga no Rio : 55 21 2220 4729 ou Kitia Machado. 42 56 02 50.


