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  Mesmo a torrente da favela que desaba pelo monte abaixo traça uma linha. As 
casas formam enxame. Mais do que ícones de lugares, estas imagens abrem movimentos. E, 
no entanto, os mapas proliferam, como se a geografia insistisse em fixar o que ameaça 
escapar. Mas é um malentendido: são falsos mapas, novelos de fios que vão de um lugar a 
outro, de um rosto a outro, do mar à cidade, num vai-vem incessante. De Lisboa ao Rio e do 
Rio a Lisboa, aonde se instalar? No próprio movimento. 
  Aonde mora Françoise Schein? Em que continente, país, cidade? Talvez na 
rede de velocidades que a levam de um sítio a outro sítio, de Paris à favela do Rio de Janeiro. 
Um lugar não é um território, gira constantemente, traçando linhas num espaço móvel. As 
casas deslocam-se nas favelas ( “Histórias”), os quartos e varandas extraem-se das casas, e os 
fios que os ligam a elas desenrolam histórias cruéis de liberdade. Trajectos que saiem da terra 
e dos corpos, e voam como o homem na praia  (“Le bond”). Nenhum miserabilismo, nenhum 
olhar sofrido nestas imagens de crianças pobres e de situações dramáticas (“Maternité 
difficile”). Os rostos das crianças abrem-se em riso e jogo, e criam um outro espaço, o espaço 
das linhas de vida (“Will to live”). Como a mulher com a cabeça habitada por um espaço de 
uma outra geografia fractal (“Je n’habite pas à  New York”).  
  Eis como Françoise Schein transforma os “Direitos Humanos” em movimentos 
de vida. Rostos que são de todos os homens porque não são de nenhum lugar em particular; 
casas que são  necessariamente minhas porque nelas, na pobreza, no sujo, na violência, 
nascem linhas de errância e de expansão do homem, geografias intensas, imprevisíveis, que se 
deslocam pela força imanente e inquestionável do direito à vida, ao espaço, do direito aos 
direitos. Geografia móbil do mundo: são também meus rostos, meus trajectos. Universalidade 
de trânsito imparável da força de existir, não de princípios estáticos. Os direitos do homem 
tornam-se histórias de vida. Mesmo na exclusão mais evidente há uma linha de fuga (“Les 
rues des uns et des autres”). E esse movimento, tão forte em Françoise Schein, é terrivelmente 
político, ameaçador das instâncias dominantes, porque totalmente positivo, activo, nú e livre, 
na intensidade da alegria cósmica da vida. 
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"Quem eu era sem saber..."
Arq'. Franqoise Schein x

A estagdo do Metropolitano do "Parque" foi inaugurada em
1994 ap6s dois anos de intenso trabalho, um de concepqdo

artrstica e outro consagrado dL pintura dos azulejos, realizada em
simultdneo com a demoligao e a reconstfuEdo da antiga eshgao,
que datava dos anos trinta.

Foi uma obra gigantesia e uma experiAncia extraordiniiria, jii

que cada interveniente desempenhou um papel essencial e
todos trabalharam em sintonia uns com os outros: desde a ftibri-
ca Viriva Lamego, que produziu 450 000 azulejos totalmente
pintados d mdo (por artesdos e por mim pr6pria), e a empresa
a quem foi confiado o estaleiro, aos mais simples openirios, pas-

sando pelos engenheiros, historiadores e fil6sofos que inseriram

o pro1ecto na exactiddo de uma realidade hist6rica, sem esque-
cer o lugar de destaque do cliente que foi o Metropolitano de
Lisboa - que, na altura, me tinha conflado o conjunto da reali-
zaqdo desta obra. Foi para mim uma oportunidade inesquecivel,

mas igualmente um desafio impar:

Quis imprimir a Lisboa um sentimento que experimentei logo
no meu primeiro dia na capital: em frente do Tejo, o mundo
era infinito mas acessivel, o olhar era absorvido pela forqa da
luz, pela forgadas multiplicidades de gente que se reflectiam no
estudrio, ali, nos confins da terra e do mar onde o rio se langa
no oceano e de onde homens partiram d procura de outros
mundos. Eu, que nasci na B6lgica, que nunca tinha vivido em
Lisboa e que conhecia bem pouco da sua histdria, senti dentro
de mim aquele sentimento avassalador que estii inscrito na terra
e na geografia de Portugal, ali, em frente doTejo.

Na altura, e durante os doiq bnos de construEdo da estaqSo do
"Parque", n6o sabia ainda que Portugal iria mudar radicalmente

a mrnha vida. Mas o caminho jil estava traqado e, enquanto as
cartas iam sendo lanqadas, abriam-se para mim novos horizontes
na criaqdo de obras, que se instalavam umas a seguir ds outras
na enorme ab6bada da estagdo. E d medida que esta estranha
catedral se erguia, tamb6m eu me ia sentindo cada vez mais
portuguesa...

Mais tarde, quando terminou a construgdo da estaqio, em
Dezembro de 1994, eu pr6pria decidi continuar a vragem.
Durante a criagdo da estaqdo do "Parque" fui assolada por um
sentimento inabaldvel da minha pertenca d cultura lusdfona. Parti
para o Brasil em busca de uma vida, com a profunda convicgdo
de que h;i muito ela ai me aguardava. E foi no termo de um longo
p6riplo pelas entranhas do Rio de Janeiro, sob o Corcovado, num
orfanato da Alta BoaVista, que encontrei uma crianga fndia que

me disse, estendendo a mdo na minha direcgdo: "Voc6 6 mrnha
f4ie da sorte que sempre esperei!" A crianqa tinha sete anos.
Hoje tem doze. Adoptei-a, bem como toda a sua familia da favela
de Sdo Bento, em Duque de Caxias.

Hoje ela vive comigo e desde esse dia falamos sempre portuguds

entre n6s.Ainda agora agiadeqo ao lYetropoliiano de Lisooa por
mp ter permitido tornar-me naquilo que era sem _o saber...

Arquitec-ta, artista e autora da estaqao "Parque" de Lisboa
www.rnscrrre.org
www.fran coisschei n.co m
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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.
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