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Metr6 ganha
painel de azulejos

O Rio estd prestes a en-
trar para um grupo que in-
clui Paris, Bruxelas, Lis-
boa, Estocolmo e Berlim. O
motivo 6 uma dupla de pai-
n6is da art ista pl6st ica
francesa Francoise Schein,
que vai ser inaugurada na
praEa do metrd Siqueira
Campos, fazendo da segun-
da parada do trem subter-
rAneo em Copacabana
mais uma da lista de esta-
E6es com obras de FranEoi-
se, como a parisiense Con-
corde, entre outras quatro
gares europ6ias, A artista,
eu€, al6m de Paris, j6 ex-
p6s em Berlim, Nova York,
Londres e Bruxelas (que
sediou em 1999 a maior
mostra de Franqoise, de es-
culturas e desenhos com o
tema "enciclop6dia da cul'
tura"), inaugura tamb6m,
na sexta-feira, is 19 horas,
uma exposiEdo de fotos e
desenhos em pastel no Ins-
tituto dos Aragitetos do
Brasil, no Flamengo.

-  Costumo usar v6r ias
ferramentas, como a es'
cultura, a pintura, a foto'
grafia e instalag6es. Nesta
exposiqio, que foi inspira'
da na populaqio das fave'
las, optei por fotos de Per'
sonagens e desenhos de
mapas - diz FranEoise, que
6 tamb6m arquiteta e ur'

banista.

Artista
utiliza o
tbma dos
direitos
humanos

Francoise
Schein tem
nos direitos
humanos um
ponto de re-
ferOncia. Na
estagfro Si-

queira Campos, seus pain6is
de 20 meffos de altura mos-
tram, em azulejos, tr6s per-
sonagens fotografados e re-
produzidos em serigrafia,
em grande escala. Uma mu-
lher de 75 anos de idade, que
representa a forEa do ffaba-
lhador; um lutador de ca-
poeira de 30 anos, como sim-
bolo do povo e dos costumes
negros no Brasil, e uma me-
nina jovem e alegre, que lerra
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foram as figuras
escolhidas pela ar-
tista. O painel in-
clui a DeclaraEio
Universal dos Di-
reitos Humanos,
que FranEoise
exalta h6 13 anos
mundo afora.

- Nas estag6es,
trabalho com a es-
pecificidade de ca-
dalugar. NoBrasil,
foi a injustiEa so-
cial. Em Berlim, o
nazismo. Em Lis-
boa, os descobri-
mentos. Em.Esto-
colmo, a ecologia-
desfiaFranqoise.

A artista pl6sti-
ca, queconheceuo
Brasil em 1999, es-
t-reitou os laqos
com o pais h6 tr6s
anos, quando ado-
tou um menina
brasileira que ven-
dia chicletes na
rua,queest6atual-
mente com 10
anos.
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Toque
franc0s
no Rio

FRANCOISE
SCHEIN,
autora dos
pain6is do
metrO, vai
exporfotos
e pastdis
no IAB

Luiz Morler


