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Ainda existe vergonha
e estigma em relação
à doença mental

Sandro Resende pouco sabia de cerâmica quando há vinte anos

respondeu a um anúncio do Hospital Júlio de Matos para dar aulas

- de cerâmica - aos doentes. Era então finalista da Faculdade de

Belas-Artes, estava a fazer um trabalho estético e filosófico sobre

"o reconhecimento do eu perante o outro" e pensou que integrar

um centro psiquiátrico poderia ajudá-lo a compreender melhor a

mente humana. Foi, como diz, apanhado na curva, apaixonou-se

pelas pessoas e pelos seus trabalhos artísticos. Transformou

pavilhões devolutos em espaços de exposição por onde passaram

nomes como Jeff Koons e Jorge Molder, que tiveram as suas obras

ao lado dos trabalhos de Anabela Soares, Pedro Ventura e Francisco

Gromicho. É com eles e com o seu colega José Azevedo que o

artista plástico Sandro Resende lança agora, no Beato, o projeto

Manicómio, um espaço de criação e "hub" social onde se pretende

estimular a chamada arte bruta. Ou crua.



O projeto Manicómio é um espaço de criação e um

"hub" social onde se estimula a chamada arte bruta.
Na verdade, preferimos o termo "arte crua".

O Manicómio é um projeto de inovação social que resul-

ta, acima de tudo, da necessidade de criar uma zona fora
das instituições que permita aos artistas ter um espaço con-

digno e sem um estigma associado à doença mental. Sim,
esse estigma continua a existir e, por mais controverso que

possa ser, acho que as principais pessoas a contribuir para
tal serão os próprios doentes, que têm vergonha de ser
doentes. Ainda não se vê a doença mental como a doença
cardíaca, ou seja, como uma doença que, tal como muitas

outras, implica tomar medicamentos. Ainda existe vergo-
nha. E continua a haver paternalismo. As pessoas têm de

ser tratadas como pessoas que são, e é isso que nós procu-
ramos. A pessoa é a pessoa e não a doença que tem.
Estou há vinte anos no Júlio de Matos e durante este tem-

po tive contacto com projetos de vários artistas, pessoas
com experiência de doença mental, com as quais gostaria
de trabalhar. Nesta primeira fase, o Manicómio arranca
com dez artistas, que vão ter uma bolsa de estudo. Tam-
bém darão aulas de pintura, de escultura e de desenho a

outras pessoas, sejam doentes ou não. A Anabela Soares,

por exemplo, vai dar cerâmica, o Francisco Gromicho de-
senho e o Pedro Ventura fotografia.

No Manicómio não há uma zona específica de traba-
lho para os doentes mentais. Falamos de criativos que es-
tarão misturados com pessoas de várias áreas num estú-
dio em "open space". Também temos um espaço de gale-
ria, onde serão expostos vários trabalhos. Trata-se da pri-
meira galeria de arte bruta ou de arte informal em Portu-

gal. Na verdade, preferimos o termo "arte crua", porque é

um trabalho tão honesto e tão autêntico, sem cânones na

área económica ou social, que o resultado é realmente mui-
to puro, e nós vamos mostrar essa pureza. Estas pessoas
têm necessidade de criar sem haver um pretexto. Têm de

criar porque têm de criar.
O meu trabalho não tem nada que ver com terapia -

aliás, sou bastante "outsider" aqui no Júlio de Matos, não

interajo muito com o hospital, só com os doentes e pouco
mais. Trata-se de um trabalho artístico que pode ser tera-

pêutico ou não. Imaginemos que a obra "não sai" ou não se

vende. Isso pode gerar frustração nas pessoas. Nós só va-

mos até onde elas quiserem ir e, se o trabalho for bom, pro-
movemos os seus trabalhos e tentamos levá-los para o mer-
cado.

Já conseguimos que as obras dos nossos artistas este-

jam em coleções privadas e coleções de arte plástica a pre-

ços de mercado. Rejeitamos qualquer paternalismo ejá re-
cusámos propostas para expor em atriozinhos e juntas de

freguesia, onde por vezes não existem as melhores condi-

ções de iluminação, por exemplo. Ou seja, excluímos es-

paços que não são dignos para os nossos artistas, tal como
não seriam dignos para expor trabalhos de pessoas ditas nor-
mais. Se aceitássemos fazê-10, os nossos artistas já teriam, à

partida, um estigma associado.

Estamos

no Pavilhão 31 do Júlio de Matos, que representa o

culminar de 20 anos de trabalho na instituição. Penso que
deve ser a única galeria do país dentro de um hospital psi-

quiátrico, onde conseguimos juntar artistas consagrados com
artistas do nosso ateliê, não identificando quem é quem. Temos

a programação fechada até 2022 e somos obrigados a recusar
muitas propostas. Na verdade, criámos um currículo importan-
te neste espaço, por onde passaram nomes como Jeff Koons,
Emir Kusturica, Pedro Cabrita Reis e Jorge Molder, mas sem-

pre numa perspetiva de igualdade face aos nossos artistas da

casa. Ou seja: os outros altistas podem expor neste espaço des-

de que os nossos também participem. Existe um verdadeiro tra-
balho de partilha.

Nem sempre foi fácil. Comecei a trabalhar aqui e, passa-
dos dois anos, dei-me conta do valor artístico que existia e fui
mostrar as obras a algumas galerias. Disseram-me que o tra-
balho era giro, mas que era de alguém maluco, doente... Então,
dei a volta ao contrário. Como havia pavilhões devolutos no

hospital, perguntei à administração se poderia usá-los, e fize-
mos uma primeira exposição na qual juntámos artistas profis-



sionais com os nossos artistas. Resultou muito bem estetica-

mente, em termos de comunicação e de vendas. A partir daí,
não parámos...

Não
tenho ninguém da família ligado às artes, os meus pais

trabalhavam na função pública. Mas, quando era peque-
nino, fazia muitos desenhos e a professora enviava car-

tas para casa a pedir para não fazerem os desenhos por mim.. .

Nunca valorizámos isso, cresci como uma criança normal, mas
acabei por estudar Artes. Quando era finalista da Faculdade

de Belas-Artes, vi um anúncio no jornal a pedir um professor
de cerâmica para o Júlio de Matos. Nunca na vida tinha tra-
balhado com cerâmica, e a ideia não me fascinava especial-
mente, mas como estava a fazer um trabalho pictórico, estéti-

co e um bocadinho filosófico sobre o tema "o reconhecimen-
to do eu perante o outro", pensei neste emprego como uma
base de inspiração para perceber melhor como funcionava a

mente humana... Fui apanhado na curva e fiquei completa-
mente apaixonado por tudo isto.

A primeira semana foi dramática, tive contacto com his-

tórias de vida muito violentas. E, nessa altura, os materiais do

ateliê reduziam-se a papéis de fotocópia e canetas. Eu trazia
material de casa. Começámos a produzir e a produzir. Nunca

quis saber a ficha clínica dos doentes, não me interessa, não

sou técnico de saúde, respeito as pessoas como são e existe en-



tre nós uma grande ligação. Envolvo-me bastante, como é ló-

gico, conheço algumas destas pessoas há muitos anos e, se não

estão bem, percebo logo.

Há
um grande vazio na área da doença mental - é uma área

muito esquecida, abandonada. Como o projeto Manicó-
mio tem uma componente de responsabilidade social e

cultural ao mesmo tempo, temos recebido apoios institucionais
- como o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa
- e de privados, como a Fidelidade. Além disso, estabelecemos

parcerias com entidades como a Stolen Books, com a qual edi-

támos o nosso primeiro livro de autor, e temos alguns produtos
à venda, como peças dejoalharia que estão nanossa loja e najoa-
lharia Elements, no centro Amoreiras. Temos sustentabilidade

garantida para quatro anos.

Vamos também tentar abrir um restaurante, o The Thera-

pist, para criar empregabilidade. Existe um défice de emprego
brutal entre os doentes mentais, que têm muita dificuldade em

integrar ou reintegrar o mercado de trabalho. Mas será um es-

paço para todas as pessoas. O Manicómio é "porta aberta". Qual-

quer pessoa pode entrar. Gostaria muito que, daqui a 10 anos, o

projeto até fosse dirigido pelos próprios doentes. Temos propos-
tas para replicar aideia noutros sítios, nomeadamente no Alen-

tejo, que apresenta um grande défice na área de saúde mental.
Por agora, vamos manter os dois espaços, o P3l e o Mani-

cómio, bem como outros projetos artísticos, como o Conten-
tores. Fazemos tanta coisa fora do hospital, conseguimos ge-
rir tudo e ainda temos tempo para os filhos. Acho que, quan-
do se quer muito, consegue-se tudo. W


