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Metr6 do Rio ganha painel
dos Direitos Humanos

Ela se tornou conhecida em quase todo
mundo por inscrever os Direitos Humanos
em estagdes de metr6 das cidades. A pri-
meira vez que fez isso foi em 1989, na
Concorde. em Paris, no bicenten6rio da
Revoluqio Francesa, Depois grandes pai-
ndis foram erguidos em Lisboa, Estocol-
mo, Berlim, Bremen, Haifa (lsrael)e Bruxe-
las. Agora 6 a vez da cidade do Rio de

Janeiro conhecer a arte engajada de Fran-
goise Schein, uma artista plSstica france-
sa, de 49 anos, que desde 1999 est6 no
Brasil desenvolvendo projetos artisticos e
urbanistico em favelas cariocas, como no
Vidigal,

A nova estaqSo do metr6 em Copaca-
bana, na Rua Siqueira Campos, que ser6
inaugurada em 2l de dezembro, foi a es-
colhida para acolher o monumento artisti-
co de 350 m2 de Franqoise. S5o dois pai-
n6is de aproximadamente 20 metros de
altura revestidos de azulejos azuis e ver-
des, Tr6s personagens fotografados e re-
produzidos em serigrafia sio os desta-
ques do painel principal: uma bisav6 ne-
gra, dona lrene, de 75 anos, vendedora de
chicletes, que se criou abandonada nas
ruas, que carrega, na vis3o da artista, a
forqa do trabalhador;um belo homem de

30 anos, o Ninho, professorde capoei-
ra do Vidigal, simbolizando o povo e os
costumes negros no Brasil; e uma me-
nina de dez anos, jovem e alegre, re-
presentando o futuro e a esperanga de
um povo que ainda d tratado com injus-
tiga, As trds pinturas se situam acima
do texto da DeclaragSo Universal dos
Direitos Humanos, inscritos i mio e
enriquecidos pelos desenhos das cri-
angas de co,munidades carentes, alu-
nos dos cursos profissionalizantes de
pintura e cerimica que Frangoise ofe-
rece em seu ateli6r na Zona Portu6ria.
0 mapa do bairro tambdrn farS parte
da obra.

UMAOPCAO DE VIDA-H6 13 anos
Frangoise trabalha na construgio do
projeto internacional de Inscrever os
Direitos Humanos. "E uma rede nas
cidades do mundo de reafirmagdo da
Declaragio dos Direitos Humanos de
1948, das Nag6es Unidas. Escolhi o
metro porque d um ponto de ligagSo de
todas as pessoas do mundo", disse,
Para realizar seu objetivo, a artista
criou a ONC Association Inscrire, que
lhe garante subveng6es, A mdo-de-obra
empregada na construqdo do monu-
mento do metrd de Copacabana, por
exemplo, estf sendo paga pelo Minis-
t6rio dos Assuntos Estrangeiros da
Franqa e Prefeitura da Regiio da llha
de France. Vinte pessoas estio envol-
vidas no trabalho, que tem como uma
das pegas principais, al6m de Franqoi-
se, a arquiteta Laura Taves, que geren-
cia o projeto e cuida da logistica,

0s azulejos foram doados pela Ce-
rimica Eliane, de Santa Catarina,
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