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DE LETRAS,
ARTES

E IDEIAS

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.


