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As cidades t€m muitos caminhos. Nas cidades encontra,mos as marcas
da injustiqa social que caracterLzatrL os nossos tempos. Mas € na
cidade tamb€m que se afirmam as conquistas da cidadania.
O Caminho dos Direitos Humanos surgiu da criagao da artista plAstica
europ€ia Franqoise Schein que imaginou pov aar de azvlejos o
cotidiano da vida urbana. Terminou por constituir uma rede de
cidades. Por onde andou reuniu muitos parceiro$, fazendo sempre de
sua obra um criagio coletiva. Na Europa comeeou a inscrever as
estagOes de metrO - arterias intensas da circulagflo moderna, onde o
tempo de espera na plataforma se contrap6e A. velocidade do trem. O
mosaico de fragmentos de iddias em palavras e imagens se oferece ao
passante que se dA a ocasiAo de interagir com os muros da cidade. No
Brasil, a intenEao ganhou novo sentido. Ao inv€s dos espaqos de
circulagflo, espaqos de concentraqflo - construindo praqas e pontos de
encontro. Ao inv€s do tempo de espera, o tempo de agir na cidade,
sob a inspiraqfr.o da histfirra da sociedade, seus icones consagrados na
pintura e nas letras. Ao inv€s de interagir com as paredes, descobrir o
outro da mesma cidade. E por isso que o trabalho de criag6.o se
consumou como agfr"o comunittrta, valortzando atores sociais locais
da cidade que se tornam co-autores da criaEf,o que € ao mesmo tempo
urbanistica e artfstica. Sua obra sai de um ateli€ de pintura em
cerAmica e se instala onde a cidade nfr.o se envaidece. A criaqf,.o se
tornou pretexto para a organizaqAo social. Assim, a arte se afirma
como movimento social e a imaginaqao criativa opera o
reencantamento do mundo, projetando no futuro da cidade o
horizonte de uma sociedade mais justa para todos os homens e
mulheres' crianqas, jovens e adultos de todas as origens e costumes.

Paulo Knauss

Rio de Janeiro
Abril 2003


