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Conteúdos

       Na presente edição, a Revista     usa uma nova 
forma de fornecer as informações que você procura 
sobre as indústrias culturais e criativas.

      Muitos trabalhadores dedicados às indústrias 
culturais e criativas têm ideias próprias e conceitos 
criativos, mas sempre não conseguem encontrar um 
caminho certo para desenvolver a sua carreira de longo 
prazo. Como transformar ideias criativas em  oportunidades de 
negócio? Nesta edição convidamos as pessoas bem 
conhecidas nos sectores da banda desenhada, moda e 
dança para compartilhar com a gente, o processo de 
iniciar os seus negócios na área cultural e criativa e como 
avançar mais, por meio de seus próprios esforços, apoio 
do governo e cooperação com intituições doutros lugares.

         Além disso, nas seccões “História da Marca” e 
“Talentos Emergentes”, são apresentadas as marcas 
“Belacan da Avó” e “ Bacalhau ” fundadas pelos jovens 
locais. Aborda-se a nova tendência das indústrias culturais 
e criativas locais, em termos de planejamento publicitário 
e novo modelo de gestão de negócios. Na seccão 
“Mundo”, é apresentado o famoso festival de música 
europeu - Outlook Festival e o músico local,  Kuong Weng 
Hang, partilha a sua experiência neste festival e discute 
oportunidades e desafios que as indústrias culturais e 
criativas de Macau vão enfrentar no futuro.

        N o  f i n a l ,  s e t e  c o l u n i s t a s  b e m  c o n h e c i d o s  
compartilham, na secção “Blogues”, os seus conhecimentos 
sobre as indústrias culturais e criativas no mundo, a fim 
de  fornecer aos leitores as informações sobre estas 
indústrias.
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         Como cidade que integra a cultura oriental e a cultura 
ocidental, Macau tem visto as suas indústrias seguirem uma 
tendência de diversificação nos últimos anos. Nesse âmbito, o 
território também serviu de plataforma para o intercâmbio cultural 
e criativo, além do seu papel como centro mundial de turismo e 
lazer. Graças à popularização das indústrias culturais e criativas 
de Macau e à sua promoção em todos os círculos, pioneiros 
dos sectores culturais e criativos foram sucessivamente envolvidos 
no desenvolvimento destes sectores a nível local e, claro, há 
casos de marcas locais bem sucedidas.

            Para explorar os segredos de um tal sucesso, convidámos 
três profissionais dos sectores locais de banda desenhada, moda 
e dança a partilharem as suas opiniões e experiências na gestão 
de negócios culturais e criativos, dando o exemplo para os 
interessados em ingressar no meio.
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Fotos cedidas por Ken Fong e pelos entrevistados      Por Sunny e Jason Che
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Artista ousa lutar contra as dificuldades
            Jet sugeriu a outros artistas que não fossem complacentes e conservadores, 
ficando-se por praticar o seu talento e nada mais; deviam sair com maior frequência para 
alargar horizontes. Além disso, e considerando o esforço que a criação artística requer, 
somente quando se está repleto de força física a criação pode ser eficiente, o talento e a 
velocidade incrementados e a mente ter oportunidade de se expandir. Quem apenas criar 
obras de arte sem uma mente aberta e passar 50 anos a elaborar trabalhos de forma lenta 
em troca de conhecimentos que podiam ser obtidos em apenas 30 anos perto de outros, não 
só perde uma boa oportunidade e passa ao lado da tendência dominante como ignora o que 
os outros estão a fazer, acabando, sem dúvida, por se alhear do momento e do mundo. Na 
era da Internet, a competição não se limita aos extraordinários artistas locais de Macau, 
inclui também os de outras partes do mundo. Jet acredita que “o artista deve sempre, com 
uma postura destemida, investir noutras capacidades e ser positivamente confrontado com 
possibilidades e desafios no desenvolvimento da indústria, além de praticar o seu talento e 
fazer aquilo que quer”.

            Wu Chi Kit (Jet) combina boxe e pintura, áreas que 
parecem irrelevantes uma para a outra, tendo aplicado o seu 
estilo de pintura e a sua mente delicada na produção da série de 
banda desenhada “Boxing”. Após o lançamento, a série vendeu 
muito bem e ele realizou uma exposição individual, o que o 
tornou numa figura bem-sucedida no mundo dos negócios 
culturais e criativos.

       Jet fez parte da selecção de boxe de Macau. Numa 
competição internacional, ele percebeu o encanto que o campeão 
chinês de boxe Zou Shiming tinha no ringue e foi atraído pelo seu 
talento. Além disso, ficou a saber que havia muitas histórias por 
detrás do seu sucesso e que as suas conquistas foram feitas após 
muitas oscilações, o que o impressionou vivamente. Assim, Jet, 
que gostava de pintar quando era criança, decidiu narrar as 
histórias positivas de Zou Shiming com o seu traço e criar uma 
sucessão de interessantes e emotivas bandas desenhadas.

A proximidade entre o boxe e a banda 
desenhada, o desporto e a arte
            Jet é um homem que faz o que diz e deu o primeiro passo 
elaborando esboços e gizando um plano. O ditado segundo o qual 
“as oportunidades são sempre para aqueles que estão bem 
preparados” continua actual. Logo no primeiro encontro, Jet e Zou 
sentiram-se como velhos amigos, com o rei do boxe a apreciar o 
talento e a paciência de Jet. A série “Boxing” nasceu da 
proximidade entre os dois.

       Para melhor reproduzir os processos de crescimento e de 
treino de Zou Shiming, Jet visitou diversas vezes Guizhou, de 
onde Zou é natural, com vista a obter informações detalhadas. A 
meticulosidade e a busca da perfeição estabeleceram bases 
sólidas para a carreira de Jet, permitindo-lhe alcançar resultados 
distintos. Em 2013 foi lançado o primeiro volume da banda desenhada, 
preparado ao longo de dois anos, tornando-se muito popular e 
levando Jet a participar numa sucessão de pequenas e grandes 
mostras . Posteriormente, este autor foi reconhecido e financiado 
pelo Fundo das Indústrias Culturais de Macau, o que lhe possibilitou 
a expansão do negócio. Deste modo, Jet pôde divulgar a 
continuação da série e teve oportunidade de ser convidado para 
feiras do livro em diferentes regiões, aí comercializando a sua BD. 
Com isto, “Boxing” despertou as atenções fora de Macau e deu a 
conhecer a mais pessoas a arte que se cria no território.

Atravessando a maré-baixa 
para avançar rumo à 
prosperidade da indústria
         Recordando os seus últimos 
sete anos, Jet diz francamente 
que o início da sua carreira pode 
ser descrito como uma maré-baixa, 
não gerando um rend imento  
considerável para ele, que chegou 
a ser bastante criticado pelos seus 
pares. Muitos pintores comprometidos 
com a arte ou pintores entusiastas 
geralmente deparam-se com as 
perguntas: “Qual o propósito da 
arte?”, "A arte pode gerar dinheiro?",  
e t c .  J e t  n ã o  s ó  s e  confrontou 
positivamente com todas as críticas 
como continuou a usar a sua energia 
para criar, expondo ao público o 
seu talento e a sua importância. 
Fel izmente,  o valor artístico da 
banda desenhada sobre o rei do 
boxe fez com que mais gente o 
conhecesse e, com o apoio do Fundo 
das Indústrias Culturais de Macau, 
surgiram oportunidades para fazer 
coisas di ferentes.  Finalmente, 
ele reagiu com as suas conquistas 
e fez com que a arte produzida em 
Macau gerasse lucro.

         A série narra a conquista 
da medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos por um homem que poucos 
conheciam mas que praticava boxe 
continuamente, o que acaba por 
reflectir o percurso de Jet. A partir 
do momento em que alguém não 
desiste facilmente e avança em 
direcção ao seu objectivo, o seu 
trajecto deve ser apreciado, não 
importa se se trata de um campeão 
mundial ou de um criador local.

Wu Chi Kit

．Jet criou uma série de banda desenhada temática sobre o rei do boxe, Zou Shiming

       De pintor a operador para 
iniciar um novo desafio nas 
indústrias culturais e criativas
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「I.N.K-Inky e Kris」Integração da moda na vida
             A marca I.N.K, criada o ano passado, é a abreviatura dos nomes ingleses dos dois criadores. Significa tinta e representa o momento 
instantâneo em que as ideias foram desencadeadas e os conceitos de moda foram expressos, após a marca ter sido tocada pela cultura. 
O significado implícito de I.N.K é que as ideias contínuas são como a tinta que flui e regista cada momento da criação. Macau é uma 
cidade que integra as culturas chinesa e portuguesa, pelo que elementos de Macau, como os representativos lótus, foram integrados no 
design da I.N.K..  Os dois criadores esperam que Macau venha a ter uma marca própria de roupa para homem e usaram a música, a 
fotografia, a maquilhagem e outras áreas do território para comercializar a marca I.N.K, criando peças de roupa moderna que são comerciais 
mas, simultaneamente, únicas. Através do espírito da marca, difundiram a cultura da moda de Macau junto dos habitantes locais e de 
pessoas de outras regiões. 

            Muito interessado em moda, Inky lançou a marca de roupa feminina Inky Store antes de avançar com a I.N.K. O facto de ter 
reunido informação sobre o que estava na moda ao longo dos últimos anos um pouco por todo o mundo ampliou a sua perspectiva e o 
seu conhecimento internacional, dando-lhe maturidade na gestão da I.N.K. Como membro do círculo da moda, Inky sabe que esta muda 
rapidamente, e o estilo dos produtos da I.N.K segue de perto as suas tendências. Para melhorar a sensação de novidade junto dos 
clientes, ele planeia lançar nova colecção a cada mês, enfatizando que “todos podem ter um estilo próprio”. Tendo analisado as exigências do 
mercado local, Inky colaborou com Kris na promoção do conceito de que a moda faz parte da vida, concluindo que “a noção que cada 
pessoa tem sobre a arte é diferente” e decidindo “não divulgar o projecto até este ser alterado”. Para Inky e Kris, o objectivo é tornar a 
marca I.N.K famosa no coração dos clientes, integrando a moda na vida.

Vender num grande centro comercial 
de Macau para criar maiores oportunidades 
de negócio
            Macau é uma cidade pequena e há poucas opções de 
entretenimento, pelo que muitas pessoas vão para os 
centros comerciais assistir a um filme ou ver as montras, 
como forma de passar o tempo durante os fins-de-semana e 
feriados. Além disso, existem muitos turistas de outras 
regiões nessas grandes superfícies. Inky agarrou a oportunidade 
de se tornar pioneiro na venda de moda local no Centro 
Comercial Galaxy como meio de atrair mais pessoas e dar a 
conhecer a marca I.N.K de formas diferentes. O estilista 
revelou que o valor do arrendamento é elevado, devido à 
localização, e que ele ponderou bastante face aos custos, 
tendo tomado a decisão após levar em conta vários aspectos. 
“Inicialmente, só pretendia lançar novas colecções da I.N.K 
e não tinha arrojo para arrancar com uma loja num 
grande centro comercial, temendo os altos custos”. Depois, 
Inky e Kris partilharam as suas ideias com o Fundo das 
Indústrias Culturais de Macau e receberam um forte apoio. O 
fundo permitiu-lhes avançar e facilitou o nascimento da loja 
POP-UP da marca I.N.K. Para Inky, as indústrias culturais e 
criativas em Macau estão em fase de arranque e muitos 
artistas têm "coração" e talento, mas não possuem experiência 
e verbas. Se houver apoio do governo, mais artistas podem 
iniciar os seus negócios culturais e criativos, tornando o 
desenvolvimento das indústrias mais abrangente.

Continuando a consolidar o mercado 
de Macau e explorando proactivamente 
o mercado interno
             Com a I.N.K a avançar proactivamente para um novo 
alvo, Inky planeia abrir novas lojas em Shenzhen. De 
qualquer forma, tanto ele como Kris assinalaram que é em 
Macau que têm as suas “raízes”, pelo que se mantém a 
aposta num desenvolvimento estável no território. Ambos 
têm também incentivado os amigos que pretendem 
juntar-se à indústria da moda a associarem-se a eles. 
Além disso, nos últimos anos, o governo lançou muitos 
programas de apoio, como o Programa de Subsídios à 
Criação de Amostras de Design de Moda, o Festival de 
Moda de Macau, etc. Inky espera que os artistas tenham a 
“coragem” de não esconder a sua criatividade e a ousadia de 
iniciar negócios próprios. Claro que, quem o fizer, deve 
preparar um conjunto de medidas de gestão pensadas 
para que a empresa se desenvolva a longo prazo. Inky e 
Kris gostariam que, num futuro próximo, novos criadores 
se juntassem à indústria da moda em Macau, unindo-se 
numa força que impulsione o desenvolvimento síncrono de 
outras indústrias no território.

             Teve acesso à indústria da moda quando era criança e pisou um palco da moda internacional com apenas 26 anos. Ele não só 
quer ser um cidadão de Macau influente no mundo como quer, em retorno, reunir bons recursos para alterar a ideia que os habitantes 
locais têm da moda. Falamos de Leong Hin Kei (Inky), que assume cargos tão diversos como fundador de uma marca de roupa, estilista 
ou colunista de moda. Tendo sido director de imagem de muitas estrelas e artistas, foi a primeira pessoa de Macau a ser convidada a 
participar numa semana de moda internacional e tem tido múltiplas referências em revistas internacionais de moda. Inky acredita que “a 
moda não é apenas sobre marcas, roupas e acessórios, mas um espírito e uma fé que melhoram a vida”. Recentemente, colaborou com 
o designer Chan Sio Long (Kris) para lançar a marca I.N.K, representando a cultura da moda de Macau. Com o apoio do Fundo das 
Indústrias Culturais de Macau, esta tornou-se a primeira marca de moda local a ter entrada no maior centro comercial de Macau, o que 
pode ser visto como um novo capítulo no círculo cultural e da moda no território.

Leung Hin Kei
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Os dois fundadores de I.N.K, Inky (à esquerda) e Kris. As roupas são únicas e repletas de elementos de Macau As roupas I.N.K são exibidas nas passerelles
de muitos desfiles de moda

．A marca I.N.K abriu uma loja 
    pop-up no Centro Comercial Galaxy

O estilo dos produtos de I.N.K
segue de perto a tendência da moda

           Dando sempre grande 
importância aos sonhos
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Macau tem talentos que podem proactivamente promover o desenvolvimento 
da indústria
           Sunny descobriu que Macau tem talentos e muitas pessoas com vontade de aprender a dançar. No entanto, actualmente, 
há poucos bailarinos e formadores a tempo inteiro. Na sua opinião, na maioria dos casos, artistas de outras regiões são 
chamados para cabeças-de-cartaz e, não obstante haja uma procura para actuações de grande dimensão, os bailarinos locais 
têm poucas oportunidades de actuar em palco e o ambiente de trabalho dificilmente pode ser impulsionado sem que a indústria 
funcione em cadeia. Portanto, parcerias com empresas de entretenimento local podem proporcionar um palco mais amplo para 
que pessoas com nobres aspirações mostrem aquilo de que são capazes. Ele planeia também aproveitar mais oportunidades 
de actuação para os formandos de Macau e quer assegurar-lhes uma participação proactiva em espectáculos em Hong Kong 
ou no interior da China, de modo a formar mais bailarinos a tempo inteiro. Sunny espera igualmente que os bailarinos de 
Macau reforcem a sua cooperação e a consciência da concorrência, para promoverem o desenvolvimento da indústria e 
criarem oportunidades de a fazer prosperar.

           Comparando com as áreas adjacentes, poucos locais de Macau acolheram grandes eventos de dança e a diversidade 
de estilos também foi pouca. Como tal, Sunny está disponível para colaborar com a Chessman e com outras entidades 
para organizar programas de competição de dança que popularizem a cultura, a criatividade e o entretenimento. Com o 
apoio e a divulgação de parceiros em todos os círculos, é possível construir uma melhor plataforma e uma melhor atmosfera 
de desempenho, de modo a que as novas gerações se sintam tentadas a participar, permitindo que um crescente número 
de pessoas de Macau saiba que a dança não é apenas um desporto saudável mas também uma indústria cultural promissora. 
“Queremos alimentar a chama e ir além do círculo de entretenimento e de Macau, permitindo que cada bailarino aproveite 
o palco do sonho”, conclui.

        Wong Kwok Wing (Sunny) 
integrou o meio da dança por 33 
anos, tendo começado por se 
juntar ao corpo de bai lar inos 
d a  TVB e sendo actualmente o 
coreógrafo de estrelas como 
Aaron Kwok, Kelly Chan, etc. 
Os seus passos de dança têm 
influência tanto em Hong Kong 
como em Macau e ele tem veiculado 
a cultura da dança junto dos 
mais j o v e n s ,  promovendo o 
desenvolvimento das indústrias 
culturais e criativas locais.

A estrela que apresentou a cultura da 
dança a Macau
           Desde 1984, quando começou a dançar, Sunny experimentou 
uma mudança: de bailarino em programas de entretenimento 
televisivo para coreógrafo profissional, carreira que iniciou em 
1992. No início, trabalhou como freelancer, obtendo alguns 
trabalhos de coreografia em concertos, festas e actuações de 
cantores. Posteriormente, fundou a sua própria empresa e 
participou em coreografias em eventos de grande dimensão. A 
riqueza dessas experiências práticas estabeleceu sólidas bases 
para a abertura da sua primeira escola de dança.

            Foi assim que, há dez anos, surgiu a Dance Union, em 
Hong Kong, um estabelecimento que procura descobrir talentos 
com potencial, tendo dado à indústria excelentes novos bailarinos. 
Sunny introduziu o seu modelo de formação em Macau há três 
anos, gerindo a Dance Union Macau em parceria com a Chessman 
Entertainment Production Co., Ltd. (doravante denominada “Chess-
man”), que tem muitos cantores de Macau e actuações em 
diversos lugares. O método de cooperação pode proporcionar 
uma formação mais profissional aos bailarinos em Macau, 
permitindo-lhes criar mundos diferentes e próprios em palcos 
locais ou noutras regiões.

Ter um grande objectivo e actuar em 
palcos maiores
         Sunny encoraja a geração mais jovem ci tando 
Michelle Barrie Williams, entretanto falecida: “Dançar é um 
trabalho algo duro, mas, desde que goste dele, uma pessoa 
deve seguir o seu sonho e criar uma vida a que chame 
sua”. O bailarino espera que a abertura da escola de dança 
crie mais espaço em Macau para que as novas gerações 
experimentem coisas diferentes e melhorarem as suas 
capacidades.

           Nesse âmbi to ,  Sunny cont ra tou  um coreógra fo  
profissional estrangeiro e organizou uma equipa com 
artistas qualificados, esperando que os alunos se tornem 
talentosos em sapateado, dança chinesa, dança de salão, 
dança latina, etc. Além disso, levou bailarinos de Macau a 
participar em performances e grandes competições para 
melhorarem as suas capacidades. “Como bailarino profissional, 
eu devia saber dançar qualquer coisa. Se queremos estar 
neste sector, devemos ter muitos recursos e cada capacidade 
deve estar bem desenvolv ida, para garant i r  boas 
actuações”, diz Sunny.

Wong Kwok Wing

O valor da dança
abre um caminho a herdar
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．A Dance Union deu aos bailarinos a oportunidade de actuarem em diversas regiões
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O modelo de negócio da Belacan da Avó
               Este anúncio único explodiu em popularidade na Internet logo 
após ser lançado, o que surpreendeu positivamente Mi. “O melhor 
disto é a criação local ter sido reconhecida por mais pessoas e o 
facto de podermos planear a filmagem de trabalhos de qualidade 
não inferior aos de outras regiões.” Na sequência do anúncio, até 
comerciantes de outros locais ficaram atentos e mostraram ter 
intenção de estabelecer parcerias. “Como os produtos à base de 
pasta de camarão são feitos à mão e sem conservantes, a sua vida 
útil é relativamente curta, pelo que não é muito apropriado colocá-los 
na prateleira de um supermercado”, explica. Embora Mi tenha 
enfrentado a tentação do dinheiro, ela resistiu a adicionar químicos e 
a tornar-se demasiado comercial. Em vez de uma produção em 
grande escala, Mi gostava de fazer mais alimentos, mantendo a sua 
qualidade. Ela acredita que o seu modelo de negócio pode não a 
tornar rica, mas é fiel à intenção inicial da Belacan da Avó: manter 
uma ligação afectiva com os consumidores.

     Recentemente, Mi participou proactivamente em feiras 
gastronómicas onde muitos clientes estão interessados na pasta de 
camarão e começou a promover gradualmente a marca. Para Mi, 
quem deseja iniciar uma carreira cultural e criativa deve, além do 
entusiasmo, ter um plano de longo prazo. 

             No início deste ano, um anúncio de estilo antigo produzido por residentes de Macau teve mais de um milhão de visionamentos 
online, tornando-se um tema candente no círculo publicitário do território. O vídeo do anúncio foi planeado por Lei Ka Mei (Mi), 
fundadora da Belacan da Avó, marca original de pasta de camarão, e visa levar o público de volta à década de 1980, oferecendo 
uma sensação de calor e doçura.

Excelente embalagem e design
              Mi controla as lágrimas ao descrever a doce memória 
da sua falecida avó sempre que fala sobre o motivo do lançamento 
da Belacan da Avó. Obviamente, a pasta de camarão, o 
mohingar, os noodles birmaneses, etc., fizeram parte das 
refeições de Mi enquanto crescia, já que a sua avó era 
imigrante chinesa na Birmânia e a sua família diferente das 
tradicionais. Além disso, muitos dos seus amigos mais 
próximos eram fãs da pasta de camarão desde jovens. À 
medida que o tempo foi passando e a avó envelhecendo, 
a prima de Mi sugeriu que se herdasse e desse continuidade 
a um prato tão especial, para que mais pessoas pudessem 
saborear a “comida do amor”.

           Mi adora ilustração e design, pelo que projectou e criou a 
embalagem da pasta de camarão recorrendo ao seu talento para 
o desenho. O design que concebeu foi inspirado na vida. O corpo 
do recipiente, por exemplo, foi modelado pela imagem da avó e 
dos utensílios com que cozinhava a pasta de camarão, enquanto 
o anúncio foi esboçado por Mi junto à cama da avó com esta já 
doente, ilustrando o profundo amor que as unia. A referência ao 
afecto familiar torna esta pasta de camarão diferente das de 
outras grandes marcas existentes no mercado. Depois disso, ela 
e  a prima confeccionaram pasta de camarão e, tendo um excelente 
alimento embalado num pacote meticulosamente concebido, o 
produto foi finalmente lançado online em 2015.

Um anúncio de estilo antigo criado por uma 
equipa local explodiu em popularidade
            Até 2016, a loja online de Mi não estava a alcançar bons 
resultados, com os produtos a serem maioritariamente comprados 
por amigos próximos e por familiares, e a publicidade a ser feita 
basicamente entre estes, o que deixava Mi frustrada. “O marketing e 
a publicidade são uma grande arte, a acrescentar aos produtos 
em si, quando se trata de lançar uma marca”, conclui. Assim, Mi, 
que já trabalhava em produção de cinema e televisão, decidiu, no 
final do ano passado, filmar um bom anúncio, do qual não se 
arrependesse. Esperava assim mostrar as vantagens da marca 
através das imagens e expressar as saudades da avó usando 
pequenos vídeos de momentos felizes. Mi sabia que transformar 
num anúncio as ideias que tinha em mente lhe ia custar bastante 
caro. Como a verba de que dispunha era limitada, assumiu as 
funções de realizadora e editora. Enquanto desenvolvia as ideias 
para todo o anúncio, decidiu que queria uma equipa local e que 
optaria por um estilo antigo, de modo a despertar os sentimentos 
das pessoas de Macau para com aquela deliciosa comida 
tradicional. O vídeo do anúncio contou com a participação do 
cantor local Cheng Man Cheng (Kevin) e de Dragon Leong e Rico 
Leng, dois membros do grupo de cross-media Flower Gentlemen. 
Graças à combinação de uma música original com uma letra 
interessante, o vídeo leva o público a evocar o passado. O 
figurino divertido dos actores e os diálogos com pronúncia local 
tornaram o vídeo mais cativante. Mi diz ter visto mais de uma 
centena de vídeos dos anos 1980 na esperança de conseguir 

Combina o de design e cria o 
para espalhar o sabor de amor
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Foto cedida por Ken Fong e pela entrevistada      Por Sunny

• O vídeo do anúncio da Belacan da Avó foi bem acolhido

apresentar as suas ideias como queria. Ela também dedicou 
muito tempo e criatividade à concepção das personagens. Tanto o 
guarda-roupa como os penteados recriam os daquela época, o 
que leva a audiência a sentir que está a recuar no tempo. Mi 
enfatizou que a publicidade é muito importante e que o 
conceito, a embalagem e o anúncio podem dar uma nova alma a 
um produto ou mesmo a uma marca.
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Um nome baseado na cultura local de Macau 
para aumentar a felicidade no quotidiano

            Bacalhau é uma iguaria portuguesa célebre em Macau, 
onde é conhecida como “peixe salgado”. A comida já havia 
aparecido no filme “Shaolin Soccer – O Ás da Bola”, produzido 
em Hong Kong, e hoje a fala da longa-metragem de Stephen 
Chow, “não serás diferente de um peixe salgado se não 
tiveres sonhos”, ainda arranca um sorriso a muita gente. O 
canal Bacalhau integrou este alimento no espírito da equipa 
e a equipa deu corpo ao espírito da felicidade através da sua 
atitude de alegrar o quotidiano.

           Um dos fundadores do Bacalhau, Leng Wing Hou 
(Rico), recordou o motivo do baptismo: “Um tipo de comida 
existente em Macau deu-nos a ideia para o nome do canal. 
Esperamos que ele possa desencadear uma cultura local 
única. Muitas pessoas podem não entender o significado do 
nome, mas ficam curiosas e querem saber mais. Isso 
também concretiza a nossa intenção inicial de felicidade”.

Insistir em tentar apenas para provocar 
ressonância

          Outro fundador, o actor Leong Chi Long (Dragon), 
explicou: “Embora os pequenos vídeos disponíveis no canal 
sejam engraçados e haja neles um grupo de actores 
bem-dispostos, o tempo e o esforço investidos na sua criação 
nunca são inferiores aos dos filmes realizados meticulosamente”. 
Cada filmagem, bem como a sua preparação, resulta de 
inúmeros ensaios e introspecções.

            Para encontrar tópicos divertidos no quotidiano, numa 
fase inicial o Bacalhau experimentou diferentes métodos e 
combinou modelos populares online com vídeos invulgares, 
de modo a encontrar um posicionamento próprio, além de ir 
buscar matéria-prima ao dia-a-dia e aos jogos. Para não 
cansar o público com vídeos sempre do mesmo género, a 

equipa começou a reflectir sobre a sua orientação. 
Para dar solidez à intenção de “não criar vídeos 

que outros já fizeram e abrir caminho rumo 
à i n o v a ç ã o ”  e  d e s e n v o l v e r  p r o d u ç õ e s  
exclusivas, a equipa tenciona lançar futuramente 
mais vídeos de resposta em tempo real  a 

entretenimento online e jogos. Deste modo, 
procuram apresentar ao público uma agradável 

mudança de ambiente e imprimir um esti lo 
diferente ao mercado criativo de Macau.

             Lao Wing Him (Sergio), responsável 
pelo desenvolvimento do negócio, diz: 

“Após fazermos uma análise, descobrimos 
que os programas de entretenimento são 
os que mais chamam a atenção. No 
entanto, esse tipo de programa é o mais 
di f íc i l  de produzir  e tem requis i tos 
elevados no que toca à resposta dos 
actores em tempo real. Mas os ‘Flower 
Gentlemen’, os principais actores do 
Bacalhau, têm vasta experiência e são 
muito bons no improviso, o que torna 
muito fáci l  apresentarmos as ideias 
que temos em mente”.

        O canal  de vídeos onl ine local  Bacalhau tem vindo a 
tornar-se famoso a cada dia que passa. Este é o resultado da 
cooperação de uma equipa cr iat iva em Macau. A visão e a 
experiência do produtor no mercado cultural e criativo local estão 
subjacentes a um conjunto de histórias bem-humoradas.

Ter ideias pioneiras e perseguir ideais

           A equipa é composta por elementos de três companhias 
independentes, tendo cada um os seus talentos: uns são 
responsáveis pela representação, outros pelas filmagens e pela 
produção e outros ainda pelo marketing. Cada um contribuiu com 
o que tem de melhor para tornar o Bacalhau famoso rapidamente. 
Talvez “louco”, “desenfreado” e “criação ilimitada” sejam os 
melhores epítetos para qualificar o canal. O produtor Wu Ka Fong 
(Kira) revela: “Somos diferentes dos outros canais. Podemos ser 
descritos como uma equipa de grandes inovadores e não 
podíamos ser mais criativos”. A equipa nunca segue um caminho 
previsível, saindo-se com rasgos inesperados. Os seus membros 
têm opiniões próprias e únicas sobre o desenvolvimento do 
mercado de media emergente em Macau e todos esperam fazer 
do Bacalhau a plataforma cimeira para aqueles que partilham da 
mesma filosofia, aproveitando o facto de o canal receber, 
continuamente, cobertura, reconhecimento e aceitação. O grupo 
conta tornar-se pioneiro, desbravando terreno para futuros 
espíritos inovadores e permitindo que a nova geração de actores 
de Macau construa carreiras e encontre o seu espaço na indústria.

       Os responsáveis pelo canal Bacalhau consideram que o 
mercado actual de Macau se adaptou gradualmente ao marketing 
online e que as pessoas buscam permanentemente conteúdos 
exclusivos da cultura local. Em desenvolvimentos futuros, 
espera-se que esta equipa possa definir o seu exacto posicionamento 
e trazer uma cultura nova e impactante para o território.

．Vídeos produzidos pelo canal Bacalhau
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Fotos cedidas por  Ken Fong e pelos entrevistados      Por Sunny

Fazer coisas 
  mais sérias com 
    atitude rebeldeTA
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Fotos cedidas por Ken Fong e pelo entrevistado      Por Tan 

Uma festa de música que trouxe uma maravilhosa 
experiência visual e auditiva
             Nos quatro dias consecutivos do Outlook Festival, realizado 
entre nos dias 6 e 10 de Setembro na Croácia, Terrence ainda 
estava excitado quando lembrou da situação, “No primeiro 
dia, ocorreu a cerimónia de abertura, onde estavam 
presentes muitos músicos convidados de renome mundial a 
apresentar, incluindo Horace Andy, Congo Natty, Dawn Penn 
e DJ Shadow que cooperaram com a orquestra Outlook 
Orchestra, isto fazendo com que a actividade ficasse animada. 
Nos dias seguintes, os artistas convidados apresentaram 
uma série de performances maravilhosas. Além dos 
habitantes na Croácia, as pessoas de outros países 
europeus também vieram juntar-se a este evento, a atmosfera 
era muito animada”, disse ele. As perfomances começaram 
às 12:00 na praia e às 21:00, todas as pessoas deslocaram-se 
para os diferentes palcos característicos na montanha. A 
festa durou até às 6:00 da manhã, foi certamente uma 
actividade musical impressionante.

Asiáticos são raros
            Terrence disse com um sorriso que, o mais memorável 
foi que todos pensavam que ele era muito especial. Falou 
que estavam presentes poucos asiáticos no festival, 
embora houvesse mais de 100 entidades convidadas, só 
eu  e  um grupo japonês eram as iá t i cos ,  fomos mui to  
populares e todos ficaram particularmente entusiasmados 
com a nossa presença.
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Festa de música europeia 

        O maior festival de música de “Sound System” e “Bass 
Music” na Europa, Outlook Festival, realiza-se em todos 
os Verões na Croácia, sendo definitivamente um programa 
mais favorito por amantes musicais. Num monumento com 
mais de 150 anos de história, reúnem-se as excelentes 
entidades de desempenho provenientes de todo o mundo. 
De manhã até à noite, realizam-se festas no interior e 
apresentações musicais dos vários tipos de Bass Music, 
com bom equipamento de áudio que produz som de baixa 
frequência e diferentes palcos característicos, localizados 
na praia, anfiteatro antigo, abrigo e iates, entre outros, 
havendo muitas coisas que enchem o olhar. Chegando à 
sua 10ª edição este ano, o Outlook Festival ofereceu, tal 
como no passado, aos fãs as surpresas, trazendo no mês 
an ter io r  um banquete  mus ica l .  Kuong Weng Hang 
(Terrence) é a única pessoa de Macau convidada a participar 
no Outlook Festival. Além de se sentir profundamente 
h o n r a d o ,  d e s e j a  q u e  B a s s  M u s i c  q u e  e l e  a d o r a  
possa ob ter  ma is  a tenção e  mais  pessoas  conheçam 
es ta  indús t r ia .

Procurar activamente 
oportunidades e 
desenvolver a sua 
carreira musical
            Kuong Weng Hang, um 
nativo de Macau, fundou a 
banda Dr. em 2000. Com a 
paixão pela música, ele 
partiu sozinho e pegou o 
álbum da banda para procurar 
oportunidades no exterior. 
Juntou-se posteriormente à 

MAGNETIC SOUL, desde então, ele vinculou-se fortemente 
à indústria da música. Como o primeiro artista convidado das 
regiões de Hong Kong e Macau, Terrence disse que, além de 
apresentar música de Macau aos estrangeiros, o mais impor-
tante é aprender as técnicas profissionais através de trocar 
informações com os produtores de música de classe mundial 
e depois trazê-las a Macau para criar novas músicas.

Outlook transmite a Sound System Culture e 
promove a criação da sua própria voz
          A inspiração do Outlook Festivel é proveniente da Sound 
System Culture e Bass Music, enfatizando a criação da sua 
própria voz, sua própria música. Criando música com os 
seus únicos efeitos de som, os artistas de performance 
ainda produziram speaker pela sua própria e desenharam 
um sistema de som eficiente, através do qual representaram 
a si próprio. Neste festival de música, para além de tocar 
música e ouvir  música,  também adic ionaram-se os 
elementos da arte de rua (Street Art), por exemplo, a fim 
de coordenar com o ambiente natural do local, fez-se pintura 
em pedra para se tornar numa obra de arte. Além disso, 
realizaram-se muitos workshops sobre arte musical, tais 
como criação de sons e processos de fabricar instrumentos 
musicais, bem com explicação do  significado deles, etc.
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Outlook Festival
Provar ao mundo do que as pessoas de 
Macau são capazes
         Terrence foi convidado pela primeira vez em 2012 e foi 
convidado três vezes para participar neste festival. No que diz 
respeito aos convites, ele disse que convidava frequentemente 
músicos de todo o mundo para realizar performances em 
Hong Kong e Macau, por isso conheceu os músicos de 
diferentes regiões. Desejaram que Terrence pudesse trazer 
diferentes elementos musicais para o Outlook Festival, deste 
modo, foi por essa razão que ele foi convidado para realizar 
performance e fazer intercâmbio. Terrence criou especialmente 
novas obras para comemorar o décimo aniversário do 
Outlook Festival, também partilhou, na festa, as suas obras 
co-produzidas pelos músicos de Hong Kong e Macau com os 
participantes, de modo que pudessem ter um melhor conhecimento 
da música de Hong Kong e Macau. Terrence enviou uma 
mensagem aos jovens, “Não é nada fácil prosseguir uma 
carreira musical, mas o mais importante é o seu gosto. 
Quando você está profundamente apaixonado por alguma 
coisa não se vai sentir cansado. Não considere sempre o 
sucesso no início, deve encontrar uma coisa favorita e 
cumpri-la. Estou muito feliz por encontrar música”.

·A inspiração do Outlook Festival é proveniente
da Sound System Culture e Bass Music

Terrence foi convidado pelo terceiro ano
para participar no Outlook Festival.

Além dos habitantes na Croácia, as pessoas de outros países europeus 
também vieram juntar-se a este evento, a atmosfera era muito animada.

．
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Festival de Cinema Alemão 2017 (Macau)
Data：14/10/2017-27/10/2017

Hora：Por favor consulte o programa

Local：Por favor consulte o programa

Bilhete：Por favor consulte o programa

Apresentação: O festival será dividido em três partes, 
incluindo oito novos filmes, duas curtas-metragens 
seleccionadas pelo Festival Internacional de 
Cinema de Berlim e um “Lançamento Especial para 
Macau: Novos Filmes Alemães”, muitos dos quais são 
da autoria de realizadores alemães em ascensão 
preferidos vastamente por espectadores, e receberam 
prémios relevantes do festival. Para o “Lançamento 
Especial para Macau: Novos Filmes Alemães”, foram 
seleccionados três filmes clássicos dirigidos por três 
mestres da realização alemães, a saber:  Fitzcarraldo 
(1982) de Werner Herzog, o único filme de ficção 
científica realizado por Fassbinder, Welt am Draht 
(1973) e A Morte do Caixeiro Viajante (1985) de 
Volker Schlöndorff.

Organizador：Goethe-Institut Hong Kong e 
                          Cinemateca．Paixão

Site：www.cinematheque-passion.mo

Pop Up Asia 2017
Data：23/11/2017-26/11/2017

Local：Armazéns n.ºs 3 e 4, Parque Criativo e 
            Cultural Songshan em Taipé 

Bilhete：NT$150

Detalhes：O Pop Up Asia 2017 será organizado sob 
três temas, incluindo “Obras Artesanais Asiáticas”, 
“Construindo uma Boa Vida” e “Gerações Artesanais”, 
no sentido de sublinhar as características culturais das 
cidades asiáticas e uma visão de cooperação entre 
as mesmas. Na exposição, organizações de artesanato 
e compradores do Japão, Coreia, China, Indonésia, 
Malásia, etc., conduzirão debates e partilharão as 
suas experiências. Ao integrar diversos métodos de 
trabalhos manuais com base na cooperação, o 
evento pretende conduzir um diálogo na premissa de 
prosperidade conjunta, por forma a criar uma cadeia 
biológica para a indústria do artesanato asiática.

Organizador：C PLUS CULTURE

Site：www.popupasia.com

teamLab: Dance! Art Exhibition, Learn 
& Play! Future Park
Data：8/7/2017-30/11/2017

Hora：10:00-22:00

Local：Shenzhen OCT Harbor Exhibition Center

Bilhete：RMB$199 (2ª a 6ª feira), 
               RMB$229  (Sábado, Domingo e feriados públicos), 
               RMB$160 (Bilhete com desconto)

Detalhes： O evento pretende construir um parque 
de diversões especialmente para oferecer uma 
experiência de tecnologia artística misteriosa oriental 
e permitir ao público sentir a atractividade il imitada 
da mistura de vários elementos num misterioso 
castelo, integrando espaço arquitectural, moda, arte, 
tecnologia, educação e interacção. O público, que 
fará parte das obras artísticas, pode interagir com 
elas, mudá-las, operá-las, e afectá-las, o que estimula o 
seu desejo de explorar e descobrir a ciência, a arte e 
o desconhecido.

Organizador：Shenzhen Blooming Cultural Creative 
                       Investment Co.,Ltd.

Site： www.teamlab.art/cn/e/shenzhen

Ópera em Um Acto: Um Sonho Perfumado
Data：14/10/2017

Hora：20:00

Local：Centro Cultural de Macau  - Grande Auditório

Bilhete：Por favor consulte o programa

Detalhes：A história da ópera é a do dramaturgo Tang 
Xianzu da dinastia Ming, que se cruza com a jovem 
portuguesa Maria em Macau. Segundo conta ele, ambos 
passeiam por lazer na pequena cidade enquanto surge 
uma história de amor. Os factos históricos são misturados 
com ficção e a ópera é simultaneamente real e fictícia. 
Esta peça volta a casa desfrutando de uma popularidade 
tremenda e torna-se ainda melhor com a sua beleza 
artística que é altamente atractiva. 

Organizador：Instituto Cultural do Governo da RAEM

Site：www.icm.gov.mo/cn/events/detail/6564

“Clássica Elegância no Pátio” - Dança 
Antiga no Centro Histórico de Macau
Data：3/11/2017-5/11/2017

Hora：20:30

Local：Casa do Mandarim

Bilhete：$150 

Apresentação: A Dança baseia-se no contexto 
dos padrões estéticos da dinastia Tang, exteriorizando 
emoções sent imenta is  dos  académicos exilados 
para Lingnan. Através das danças   de Huxuan e 
Guangxiu,  a performance, envolta no ambiente 
cultural do pátio clássico, cria um diálogo entre a 
dinastia Tang e o pátio alistado como património 
mundial, demonstrando uma atmosfera romântica 
e uma cultura refinada.

Organizador： Instituto de Dança Clássica 
                        Chinesa Han Tang

Site：www.hantangdance.org

City Contemporary Dance Festival
Data：21/11/2017-26/11/2017

Hora：Por favor consulte o programa

Local：Por favor consulte o programa

Bilhete：Por favor consulte o programa

Detalhes： O Festival da Dança Contemporânea da Cidade 
é um festival de dança contemporânea de grandes 
dimensões, organizado pela Hong Kong City Contemporary 
Dance Company (CCDC) e financiado pelo governo da 
Região Administrativa Especial de Hong Kong. Tendo como 
tema “Ásia Oriental”, o Festival da Dança Contemporânea 
da Cidade 2017 consistirá em exposições, programas 
de actuação e actividades de intercâmbio. Durante 
“Exposições e Performances por Companhias de Dança 
Asiáticas”, companhias de dança profissionais do Interior da 
China, do Japão e da Coreia do Sul serão convidadas para 
Hong Kong para trabalhar com a CCDC para apresentar 
grandes performances de dança ao público.

Organizador：Hong Kong City Contemporary Dance 
                        Company (CCDC)

Site：ccdfestival.hk/hk

World Cultures Festival 2017
Data： 20/10/2017-19/11/2017

Hora： Por favor consulte o programa

Local：Por favor consulte o programa

Bilhete：Por favor consulte o programa

Detalhes：Na última década, o Festival Mundial 
da Cultura, que é organizado bienalmente, tem 
apresentado a Hong Kong programas artísticos 
excelentes e diversi f icados de todo o mundo, 
permi t indo ao  púb l ico  exper imentar  cu l tu ras  
t rad ic iona is  e  a r tes  exce len tes  de  reg iões  
dist intas.  Este ano, o Fest ival  i rá apresentar 
culturas tradicionais de África ricas e diversificadas 
e tendências de inovação da arte contemporânea.

Organizador： Departamento de Serviços de Lazer 
                         e Culturais de Hong Kong

Site： www.worldfestival.gov.hk 

Atelier x Design in France
Data： 22/8/2017-19/11/2017

Hora： 9:30-17:30 (Fechada na Segunda-feira)

Local： Áreas de Design Dourado e de Conceito,  
             Taiwan Design Museum 

Bilhetes：NT$80 (Bilhete normal), 
                 NT$60 (Bilhete de estudante e grupo)

Detalhes：O evento permitirá ao público desfrutar 
do  des ign  e  da  ar te  f rancesa,  o s  q u a i s  s ã o  
ún icos  e  românt icos !  A expos ição r e l e m b r a  a  
feliz década de 1880 e foca a evolução do design 
v isua l  f rancês  a té  2010.  27  ar t i s tas  f ranceses ,  
3  o rgan izações  o f i c ia is  de  França e  9  a r t i s tas  
taiwaneses a trabalhar em França serão convidados 
para apresentar os seus trabalhos na exposição.

Organizador： Taiwan Design Museum e Tien Tien 
                         Circle Creatives

Site：www.songshanculturalpark.org

2017 World Music Festival @Taiwan
Data：20/10/2017-22/10/2017

Hora：Por favor consulte o programa

Local：Watergate n.ºs 8 e 9 do Taipei Dajia 
           Riverside Park

Bilhete：Por favor consulte o programa

Detalhes： O Festival Mundial de Música de 2017 @ 
Taiwan consiste em performances, workshops de 
musica e dança, palestras internacionais, bolsas de 
contacto, feiras características, etc. Não é apenas um 
espetáculo musical cheio de elementos internacionais, 
mas sim uma viagem surpreendente que se estende por 
três continentes com artistas oriundos do Reino Unido, 
de África do Sul, de Irlanda, da Coreia do Sul, de 
Espanha e de Taiwan.

Organizador：Bureau of Audiovisual and Music 
                     Industry Development, Ministry of 
                     Culture, Taiwan

Site：www.wmftaiwan.com 
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Macau International Design 
Exhibition 2017
Data：19/10/2017-21/10/2017

Local：Centro de Convenções e Exposições, 
           The Venetian Macao-Resort-Hotel

Entrada Livre

Apresentação: A Exposição Internacional de Design 
de Macau 2017 realizar-se-á durante o decurso da 
22ª Feira Internacional de Macau (MIF) e vários 
arquitectos e designers internacionais de excelência 
serão convidados para proferir discursos temáticos 
em Macau. Além disso, está previsto um intercâmbio 
académico entre eles no Fórum Internacional de 
Design Discovery, na Conferência das Vilas Características 
Biológicas e na Cimeira Chinesa do Empreendedorismo 
Rural. Serão divulgados no jantar de entrega de trofeus 
os prémios do 4º Torneio de Design do Lótus 
Dourado e da Competição Internacional (Macau) de 
Design dos Estudantes Universitários do Lótus Dourado.

Organizador：Union for International Design of Macao

Site：www.uidm.org



Lei é colunista no Jornal Ou Mun e publicou livros como “Eye of God”, “Embarassing Action”, etc. 
Ganhou o Concurso de Literatura de Macau três vezes, o Concurso de Contos do Festival 
Literário de Macau duas vezes, o Concurso de Novelas e o Concurso de Mini Novela de Macau, 
entre outros. Em 2001, foi convidado pela Associação Internacional de Críticos de Arte, sob a 
alçada da UNESCO, como crítico de arte em Hong Kong.

Lo é o produtor de animação veterano, tendo começado a trabalhar na área de animação  
independente desde 1977. As suas obras ganharam consecutivamente quatro vezes o prémio do 
Hong Kong Independent Short Film Festival do grupo de animação e, posteriormente, foi convidado 
para ser membro do júri. No ano seguinte, assumiu funções como animador do Departamento de 
Televisão da RTHK até 1993. Nós últimos anos tem-se dedicado à promoção da Indústria de 
Animação de Hong Kong e ao planeamento e organização de festivais de anime, sendo o curador 
da Exposição “50 Years of Hong Kong and Taiwanese Animation”. Actualmente ele é o 
secretário-geral da Federação Limitada de Banda Desenhada e Animação de Hong Kong.
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Programas de apoio à animação de 
Hong Kong e Macau

Recurso humano potencial do desenvolvimento 
das indústrias culturais e criativas locais

        A indústria da Animação em Hong Kong emergiu relativamente 
tarde. Apesar de algumas animações de publicidade terem sido produzidas 
em finais da década de 50 do século XX, o volume de produção foi 
baixo. Posteriormente, as animações eram sobretudo aplicadas em 
acrobacias de filme e programas de televisão, mas a proporção em geral 
era pequena. O primeiro filme de animação , “Older Master Q”, foi 
lançado em 1981. De facto, a realização deste filme dependeu de uma 
equipa de produção originária de Taiwan.

           Paradoxalmente, a animação independente de Hong Kong sempre 
teve uma produção constante com sucessos gratificantes e reconhecimento 
no contexto internacional desde a década de 70 do século XX. Podemos 
atribuir o sucesso da mesma principalmente a uma plataforma pública 
adequada, a IFVA (Independent Short Film and Video Awards), patrocinada 
pelo Centro de Artes de Hong Kong. A competição que se foca no 
cinema independente e em trabalhos de vídeo já foi organizada mais de 
20 vezes, tendo apoiado um conjunto de animadores independentes e 
resultado em muitos trabalhos de animação fabulosos.

           Se o crescimento da indústria da animação de uma área depende 
da quantidade e das conquistas dos trabalhos de animação comercial da 
mesma, especialmente longas-metragens de animação, a quantidade de 
produtoras de animação e o seu nível profissional também têm de ser 
tidos em conta.Nos anos mais recentes, o governo de Hong Kong tem 
promovido activamente as indústrias criativas locais. As produtoras de 
animação são naturalmente o alvo destas medidas. Uma série de 
programas de apoio e promoção foram iniciados de acordo com este 
objectivo, e entre eles está o Programa de Apoio à Animação, doravante 
abreviado para ASP (Animation Support Program), que tem sido muito 
significativo.O ASP foi lançado em 2012, quando se chamava o 
Programa de Apoio a Start-ups de Animação. A partir do seu nome 
original, podemos constatar que tinha em mente produtoras de 
animação novas e de pequenas dimensões. Resumidamente, o 
programa esperava ajudar as empresas de animação a criar os seus 
trabalhos representativos e a desenvolver os seus potenciais na 
totalidade, tanto no objecto de trabalho como na tecnologia, ao 
providenciar directamente fundos de produção. Além disso, há um 
conjunto de medidas de apoio a acompanhar este processo com o intuito 
de permitir às produtoras familiarizarem-se com conhecimento 
profissional e terem oportunidades de se divulgar e aos seus trabalhos 
em várias plataformas, no seu tempo disponível. Para start-ups, estes 
apoios são muito valiosos.

         Agora, o quinto ASP foi implementado, e como resultado, dois 
níveis de apoio foram pensados – o primeiro, de HKD 88.000, e o 
segundo, de HKD 165.000, tendo subido o valor em relação ao primeiro 

              Alguns académicos já escreveram artigos sobre as vantagens 
de Macau no desenvolvimento das indústrias culturais e criativas locais. 
Ao estar familiarizado com a realidade das artes performativas e com a 
publicação literária em Macau, tento analisar o potencial de desenvolvimento 
das indústrias culturais e criativas de Macau nos termos de uma perspectiva 
prática sobre estes campos.

            Antes de falar da situação em Macau, vamos primeiro dar uma 
olhada às conquistas das artes performativas em Taiwan. As peças de 
teatro originais, “Secret Love in the Peach Blossom Land” e “The Village”, 
apresentadas pelo Performance Workshop de Taiwan, não só são 
bastante populares como também são trabalhos ex cepcionais da arte da 
performance. Desde o seu início, há mais de 30 anos, a peça “Secret 
Love in the Peach Blossom Land” tem sido uma marca nos teatros 
chineses e tem passado pelas principais cidades no Interior da China, 
enquanto que desde a sua primeira exibição em 2008, “The Village” já 
teve mais de 200 performances para as sociedades chinesas pelo mundo 
fora, resultando num lucro considerável de bilheteira e outros derivados, 
tendo transformado a cultura das aldeias de Taiwan num conjunto de 
trabalhos culturais consumíveis pelo público através de documentários, 
livros, peças televisivas e de teatro, etc.

               As indústrias culturais e criativas em Macau cobrem quatro áreas 
principais, nomeadamente o design criativo, a performance cultural, 
a colecção de arte e os media digitais, em termos das suas respectivas 
características industriais. A performance cultural inclui o drama, a opera 
chinesa e o teatro musical, bem como outras actividades relacionadas 
com a performance, enquanto que os media digitais incluem livros, 
cinema e vídeo, entre outros. Como está o desenvolvimento potencial 
destes dois sectores? Já se reuniram condições e uma fundação sólida 
para integrar as indústrias culturais e criativas em Macau? Se algo 
constituir uma propriedade intelectual, a sua originalidade e o reconhecimento 
por um público alargado são determinantes. Em Macau há algumas boas 
histórias originais que são reconhecidas fora de Macau. Por exemplo, a 
curta-metragem “Crash”, com realização de Hong Heng Fai, foi nomeada 
para a 53.ª edição dos “Golden Horse Awards” de melhor curta-metragem 
de ficção, para o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Berlim e 
para o Festival Internacional de Curtas-Metragens SHNIT da Suíça, 
tendo ganho o prémio de melhor curta-metragem num conjunto de 
festivais de cinema organizados nos dois lados do estreito. Além disso, o 
filme “My Dreamer Daddy”, por Wong Teng Teng, ganhou o Prémio de 
Melhor Projecto Cinematográfico entre 26 projectos de filme na Feira de 
Investimento na Produção Cinematográfica entre Guangdong-Hong 
Kong-Macau 2017.

         Uma vez vi um filme que me foi dado pela hospedeira aérea, 
chamado “Sisterhood”, que foi realizado por Choi Ian Sin (Tracy), no 
avião que ia de Hong Kong a Toronto. O filme foi produzido sob o 
Programa de Apoio à Produção Cinematográfica de Longas-Metragens 
do Instituto Cultural de Macau. Penso que este é o primeiro filme de 
Macau a rodar num voo de longa distância. Tendo prestado muita 
atenção à escolha dos passageiros, reparei que muitos passageiros 
chineses escolheram ver o “Sisterhood”, e viram-no do início ao fim, o 
que pode reflectir a popularidade deste filme até certo ponto. Apesar de 
que muitos dos filmes são de regiões e assuntos diferentes, incluindo 
um grande número de filmes chineses, os passageiros são livres de 
escolher aquilo de que gostam realmente, como se estivessem em casa 
com o comando da TV nas mãos e podem mudar para outro filme se 
estiverem a ver algo entediante.

             No caso das artes performativas de Macau, o drama musical, “Mr 
Shi and His Lover”, co-produzido pela Point View Art Association e pelo 
Grupo de Teatro Experimental de “Pequena Cidade”, que adaptou de 
“M. Butterly”, participou no “SummerWorks Performance Festival de 
Toronto”, que é realizado todos os anos em Agosto, à semelhança do um 
festival fringe ou de arte dramática pioneira, acabou por receber muitos 
bons comentários. Depois disso, recebeu um convite para ser realizado 
em Toronto e Otava no final do ano. Como uma nova ópera histórica de 
Pequim, “The Soul of Macao”, co-produzida pelo escritor Mok Ian Ian e 
pela Jiangsu Peking Opera Company, recebeu muitos elogios em geral. 
Na publicação literária de Macau, muitos escritores têm publicado vários 
trabalhos fora do território, os quais têm atraído muita atenção, inclusive 
os romances completos de KAIK, publicados em Hong Kong, um 
romance completo de artes marciais “Carnage Stance” pelo produtivo 
escritor Tai Pi, que recebeu uma adaptação para filme.

               Os  f i lmes, as artes performat ivas ou a l i teratura acima 
mencionados contam uma boa história, uma história local, e encarnam a 
natureza de incorporar arte fina e a cultura massificada. Isto mostra que 
Macau já possui o factor mais importante para as indústrias culturais e 
criativas, nomeadamente talentos criativos. Assim que os talentos 
criativos de Macau saírem da asa do apoio governamental e enfrentarem 
directamente os desafios do mercado, encontrando no valor da arte um 
equilíbrio entre os princípios artísticos e o gosto do mercado, estarão 
prontos para fazer um contributo para o PIB de Macau. 

programa, que disponibilizava apenas uma linha de apoio de HKD 
80.000. Nos últimos anos mais do que 50 produtoras beneficiaram deste 
programa, e mais de 60 trabalhos foram produzidos. Muitos destes 
trabalhos são animações excepcionais, tendo ganho vários prémios e 
oportunidades de negócio.

           Em contraste, não existe uma indústria de animação em Macau 
de grandes dimensões. Apesar disso, dado Macau estar tão próximo de 
Hong Kong e do Interior da China, a sua indústria de animação está 
inevitavelmente influenciada pelo desenvolvimento das mesmas indústrias 
nos dois locais vizinhos. Nos últimos anos, há bastantes jovens 
empreendedores ou estudantes que tiraram os cursos relevantes em 
Macau têm desenvolvido activamente animações particulares a Macau 
com conquistas notáveis.

          Há alguns anos, o Instituto Cultural de Macau começou a planear 
o seu programa de apoio para a criação de animações. Depois de muita 
consulta e pesquisa, no último ano, lançou o primeiro Programa de 
Subsídios à Produção de Curtas-Metragens de Animação Originais. 
Trata-se de um programa de apoio geral à criação de animações, o qual 
providencia um fundo de apoio para animações tanto independentes 
como comerciais. A candidatura tem de ser realizada em nome de um 
indivíduo, o que é diferente das provisões no ASP de Hong Kong.

            Ao ser o primeiro programa, o Instituto Cultural de Macau reservou 
tempo suficiente para a totalidade do programa, o que levará a que o 
mesmo se estenda por três anos e seja dividido em várias fases. Em 
primeiro lugar, as candidaturas começaram a ser recebidas no final do 
ano passado, e mais de 20 cartas foram recebidas até Abril do presente 
ano. Para uma região de pequena dimensão como Macau, este número 
é muito encorajador. Uma equipa de avaliação de cinco membros foi 
constituída, sendo os membros todos especialistas em animação de 
Hong Kong, Taiwan ou do Interior da China. Tive a honra de ser um 
deles. No início de Junho deste ano, a equipa teve uma reunião de 
avaliação inicial no Instituto Cultural de Macau. O objectivo do dia de 
avaliação foi de seleccionar 12 trabalhos de todos. Graças à boa 
organização do Instituto, o processo deu-se de forma muito fluida. Em 
simultâneo, a avaliação abriu-me os olhos. Falando sinceramente, 
apesar de ser um fã de animação, tive poucas chances de ter contacto 
com o circuito de animação de Macau. Desta vez, descobri que Macau 
não tem falta de talento de animação, e o que é ainda mais raro é que os 
trabalhos são diversificados em conteúdo e técnica, sendo requisitos 
importantes para a indústria de criação de animações. Portanto, podemos 
dizer que Macau já tem uma boa base para se desenvolver. No início de 
Setembro deste ano veremos o resultado final da selecção e quais 
unidades criativas vão receber os fundos de apoio.



Depois de completar a licenciatura em Estudos Chineses e Estudos de 
Belas-Artes (Indústrias Culturais) na Universidade de Pequim, Lam ingressou 
no departamento dedicado às indústrias culturais e criativas no governo da 
RAEM. Lam está agora a frequentar o mestrado em Administração de Artes 
na Universidade de Nova Iorque.

Construir cidade com documentos:
Exposição “Documenta” em Kassel

Edimburgo: Centro de iluminação 
e estufa de criação

          Podia não ter vindo a Kassel com uma atitude de veneração se 
não fosse pela Kassel Documenta. Kassel é a terceira maior cidade do 
estado de Hesse na Alemanha, e é mais famosa pela Kassel Documenta, 
em conjunto com o Bergpark Wilhelmshöhe, alistados ambos como o 
património mundial da UNESCO.

            A Kassel Documenta nasceu dez anos depois da queda do regime 
nazi, isto é, em 1955. A exposição tem tido o objectivo de libertar 
novamente as artes, exibindo trabalhos de arte moderna que não 
podiam ser exibidos durante o período nazi. Por isso, a primeira edição 
atraiu 130.000 visitantes. Daí para a frente, a exposição é realizada de 
cinco em cinco anos, tendo-se gradualmente transformado numa 
plataforma de exposição da arte contemporânea.

         À noite quando cheguei a Kassel, fui guiado por uma aplicação de 
guia de exposições no meu telemóvel para ver os numerosos trabalhos 
de arte públicos mantidos na cidade por causa da exposição. Estes 
trabalhos levaram-me a chegar a ruas e becos, a experimentar as 
paisagens naturais fantásticas da cidade-jardim. Além de apresentar o 
significado da obra e o autor, o guia sonoro também deu relevância aos 
anos em que se apresenta na exposição a obra do respectivo autor. A 
partir da narração de acontecimentos durante várias décadas, cheguei a 
conhecer a história e a importância da exposição que na altura era 
símbolo de artes vanguardistas e que hoje em dia já faz parte das mais 
valias culturais de Kassel.   

         Os visitantes da exposição foram mais do que eu imaginei e a 
maioria deles eram casais idosos e pais que traziam filhos, mas não se 
pôde dizer que o conteúdo da exposição fosse adequado para pessoas 
de todas as idades. Um dos trabalhos que me impressionou muito foi do 
artista de Varsóvia, chamado Artur Żmijewski. A sua série de vídeos 
capturou vários homens fortes mas fisicamente deficientes que estavam 
a praticar exercício físico. No contexto alemão, é muito fácil que alguém, 
segundo vídeos deste género, possa imaginar o dano que a guerra 
causou a indivíduos. Trabalhos destes, que me perturbam, existem em 
grande quantidade na exposição. Vêm do terceiro mundo, da sociedade 
marginalizada e de contextos históricos esquecidos e vêm sem disfarce, 
crus e difíceis de compreender, ou até simples de mais, mas fiquei 
admirada que dezenas de milhar de pessoas viessem à exposição de 
milhares de quilómetros de distância só para enfrentar as interrogações 
levantadas pelos trabalhos.

            Tal especulação é sem dúvida entediante e os visitantes poderão 
sentir-se um pouco relaxados quando saem pela divisão principal, o 
Museum Fridericianum, e dão conta da agradável paisagem de jardim na 
praça. Mas na realidade, cada carvalho com a sua forma simples no 

Un obteve a dupla licenciatura em Língua Chinesa e Arte (produção de cinema e televisão) da Universidade de 
Pequim e o duplo mestrado em Estudos da Ásia Oriental e Estudos da Ásia-Pacífico da Universidade de Toronto 
nas áreas de investigação em literatura e cinema. Ganhou o prémio da Poesia e Tradução Chinesa da 
Fundação Henry Luce e foi poeta residente no Estúdio Criativo de Vermont nos EUA. Foi convidada a marcar 
presença em vários festivais internacionais de poesia tal como o festival realizado em Portugal e trabalhou 
como letrista da primeira ópera a interior original de Macau “Um Sonho Perfumado”. Publicou algumas 
colecções de poemas nos dois lados do estreito e tem-se envolvido no meio académico e em publicação por 
muito tempo, além de escrever colunas para meios de comunicação em Taiwan, Hong Kong e Macau.

Lam Sio Man
Un Sio San

              Como ainda faltava algum tempo antes da performance de abertura do 
Festival de Música Jazz e Blue, corri para um café em Edimburgo para escapar 
a um aguaceiro. Não vi muitos clientes a tirar fotografias a eles próprios em 
excitação, até me sentar. Aconteceu que tinha chegado à conhecida Elephant 
House, onde o romance “Harry Potter” tinha sido criado, um local sagrado 
aonde os fãs da saga pelo mundo inteiro gostam de chegar.

         Da mãe solteira que escrevia no café para poupar na despesa de 
aquecimento da casa, à primeira escritora multimilionária do mundo, a história 
de J.K. Rowling, uma escritora irlandesa, é uma de milagre. Um empregado 
disse que Rowling costumava sentar-se à janela para ter a vista do antigo 
castelo no horizonte, e quando se sentia cansada fazia uma caminhada no 
cemitério próximo, tornando as inscrições em inspiração.

A Primeira Cidade de Literatura do Mundo
             Edimburgo é uma cidade mundialmente famosa pelos seus festivais. 
Além do festival de música jazz supramencionado, existe o “Royal Military 
Tattoo”, Festival Fringe, Festival Internacional da Arte, Festival Internacional do 
Livro, Festival Internacional da Narração de Histórias, entre outros. Já em 
2004, Edimburgo tinha sido avaliada como a primeira Cidade de Literatura do 
mundo pela UNESCO, não só porque um elevado número de escritores 
famosos originou nesta cidade, como Sir Arthur Conan Doyle, autor das 
Aventuras de Sherlock Holmes, e Robert Louis Stevenson, autor da Ilha do 
Tesouro, entre outros, mas também os ricos legados literários deixados pelo 
Iluminismo Escocês.

             Edimburgo foi chamada o “viveiro de génios” do século XVIII, quando 
a taxa de literacia da Escócia era tão alta como 75%, sendo assim a leitura 
muito comum. E o Iluminismo Escocês que se seguiu não foi mais que um 
banquete para o pensamento, com representantes como o grande filósofo 
David Hume, o pai da economia Adam Smith e o escritor histórico Walter Scott, 
entre outros. Diferente do iluminismo em França, caracterizado pelo “Salão” da 
natureza do espaço público, muitas entidades sociais na Escócia, tais como a 

“Parthenon de Livros” e o primeiro carvalho plantado por Joseph Beuys na praça Friedrich

mesmo largo é um trabalho artístico, criado por um autor envolvido na 
sociedade. Na 7.ª edição da Kassel Documenta em 1982, o artista 
Joseph Beuys plantou o primeiro carvalho na praça e cinco anos depois, 
7.000 carvalhos foram acrescidos nas ruas de Kassel. Beuys promoveu 
o ideal da florestação da cidade ao usar este plano, e a esperança dele 
era que a sociedade se transformasse numa espécie de arte, e que a 
sociedade se melhorasse com arte.

              Passados mais de trinta anos, estes 7.000 carvalhos ainda estão 
a beneficiar os cidadãos e turistas de Kassel. Não consigo evitar 
surpreender-me pela mudança que a arte trouxe na cidade, e também 
admiro que a exposição tenha inspirado introspecção na cidade há mais 
de 60 anos. Ela alimenta a nova geração de pessoas e lidera o humanismo 
contemporâneo da Europa. Após ter visitado várias cidades históricas e 
museus famosos, descobri que a pequena cidade de Kassel me fez 
realmente sentir a verdadeira cultura e história europeia.

            Para a exposição, o trabalho da artista argentina Marta Minujín 
“Parthenon de Livros” foi reconstruído na praça Friedrich. O edifício é 
como o grande Parthenon ao ser visto a uma grande distância, mas 
quando visto ao perto consiste em paredes construídas com cem mil 
livros. Caso tenha interesse em estudar o trabalho de forma mais 
aprofundada, vale a pena saber que todos são livros proibidos algures 
no mundo. A representação do trabalho interpretou a mensagem do 
curador sobre a exibição e a sociedade actual – os pensamentos 
independentes dos seres humanos e a capacidade de introspecção 
construíram os templos magnânimos durante a história humana.

Sociedade Literária de Glasgow, a Associação Escocesa de Filosofia e a 
Associação de Elites de Edimburgo, emergiram como flores na primavera, 
mudando a discussão pública de filosofia política para filosofia natural. Este 
iluminismo levou a Europa à modernização e a Escócia, um país pobre e 
remoto da Europa ocidental, rapidamente se tornou numa potência da 
civilização europeia.

Planeamento Cultural além de Cidade de Festivais
              Hoje em dia, a tradição da leitura ainda é muito presente, atraindo 
muitas editoras independentes, e existem todo o tipo de lojas de livros, como 
lojas comuns, lojas de livros antigos, livrarias públicas, etc. O Fundo Fiduciário 
da Cidade de Literatura de Edimburgo, responsável pela promoção da 
literatura, manteve uma tradição de “Iluminismo” como seu objectivo final, e 
recentemente conduziu esforços para desenvolver o turismo literário, ao 
montar o museu dos escritores, ao criar um programa de residência para 
escritores, um programa de apoio a novos escritores e fortalecer a cooperação 
com outras cidades de literatura, para acelerar as actividades de contar de 
histórias e encorajar a vinda da literatura para as ruas, assim fazendo com que 
todos participem, partilhem e experimentem o carisma da literatura.

              A Escócia não só tem um passado glorioso de literatura, mas também 
tem um presente literário brilhante. Irvine Welsh transformou o estado de 
confusão dos jovens escoceses num trabalho chamado “Trainspotting”, e a 
adaptação cinematográfica que daí resultou é sempre popular. J.K. Rowling 
criou um mundo de magia distinto, servindo-se das enormes vicissitudes 
históricas da Escócia e um conjunto de filmes, peças de teatro e vários 
produtos criativos são derivados dos seus trabalhos. A literatura de Edimburgo 
já não é apenas a favorita de uma audiência de nicho, mas um trunfo atractivo 
da cidade e muitos produtos apelativos.

               A grande diferença entre um produto cultural e criativo e um produto 
de consumidor comum é a história. Se olharmos para o desenvolvimento das 
marcas culturais e criativas em Hong Kong ou Macau, apenas se fica pelo 
superficial ou utiliza as referências de forma imprópria, ignorando as narrativas 
fundamentais. Nesta fase de enfatizar a propriedade intelectual, ler, a literacia 
e a escrita serão os meios-chave para melhorar a qualidade dos textos e as 
capacidades de narrativa.

               Nos últimos anos, Macau tem-se esforçado em desenvolver uma 
cidade de festivais, de tal modo que Edimburgo pode ser um bom exemplo de 
referência. A somar à realização de festivais sem parar durante todo o ano, os 
planeadores culturais também devem prestar atenção ao soft power e ao 
potencial infindável da literatura. Não faremos da cidade um circo ao tentar 
demasiado agradar os passageiros, mas faremos da cidade um centro de 
iluminismo e um viveiro de criatividade através da literatura, do texto, da história 
e da troca de ideias.
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Escritora de viagem, conhecida em Hong Kong, Macau e Taiwan, criadora em vários campos e profissional 

especializada em cinema, literatura e organização de eventos. Ng viajou a distância de metade da circunferência da 

terra e por volta de seis continentes e quarenta países sozinha. Publicou “The Heart’s Freedom Lies in the Sky” 

em 2017, que foi publicado em Hong Kong, Macau, Taiwan e na Malásia.

Mercado implica contradição e escolha Galerias de arte como destino turístico
       Numa era de globalização e internet, as indústrias culturais e 
criativas não estão mais confinadas à região local. Mesmo alguém que 
viva num local extremamente pequeno e remoto pode ter um canal para 
chegar ao mundo desde que tenha acesso à internet. Ninguém poderá 
ter mais desculpas porque o universo online de 3 mil milhões de 
utilizadores é um mercado onde cada um pode realizar o seu sonho.

            Hoje em dia, as plataformas de rede social tornaram-se no meio 
preferido para mostrar peças de arte, promover marcas e vender 
produtos. Filmes podem ser transferidos para o YouTube, e os 
autores podem receber os bónus da publicidade com base numa taxa 
elevada de visualizações. Álbuns musicais podem ser colocados nas 
montras do iTunes, Spotify e Google Play. Trabalhos manuais podem 
ser vendidos no Etsy. Uma vez tendo sido recomendado pelo 
Behance na sua página principal, qualquer trabalho de arte de 
qualquer área pode ser visto como se tivesse recebido um galardão 
internacional. Desde que um trabalho de alta qualidade seja visto por 
uma grande audiência, as oportunidades de cooperação do mundo 
inteiro vão chegar automaticamente.

           Apesar de a porta para o mundo estar sempre aberta, além de 
uma competitividade forte, o criador tem que ser persistente, paciente e 
trabalhador, porque se ele ou ela quer que o trabalho seja visto por um 
mercado de 3 mil milhões de utilizadores, não basta simplesmente 
confiar no conteúdo.

        Até certo ponto ainda é verdade que o conteúdo é o mais 
importante. Ainda assim, cada publicação apenas tem dez segundos 
para atrair a atenção da audiência, e o tópico de discussão irá para o 
final da lista no espaço de um dia, excepto para os que são realmente 
bem-sucedidos. Tudo o que é mediano irá incessantemente ser suprimido 
pela quantidade massiva de informação que o público pode receber, e 
não podem passar por todos os detalhes. Dá para perceber os títulos 
ostentosos ou açucarados por todo o lado, tais como “Dez lugares que 
tens de visitar na tua vida”, “Cinco tipos de homem a que uma mulher 
não consegue resistir” e por aí fora, só para capturar a tua atenção num 
instante, e parece que as pessoas estão demasiado cansadas para 
utilizar o seu cérebro.

         Com o Facebook, Instagram, YouTube ou qualquer plataforma, a 
regra do jogo para o criador de conteúdos é estar a actualizar constantemente 
os mesmos, caso contrário a taxa de difusão será mais e mais baixa, ou 
torna-se necessário pagar a taxa de publicidade para fazer os conteúdos 
ser vistos. Tal regra, independentemente de ser justa ou não, não pode 
ser ultrapassada.

        Hoje em dia tens de te servir de plataformas sociais poderosas, 
independentemente de fazeres trabalho cultural e criativo ou não, ou 
para o que quer que faças. Se és apenas um indivíduo, é difícil ter um 
bom equilíbrio, já que a criação requer tempo e irás dar conta que não 
tens tempo para gerir uma boa presença online. O ciclo vicioso do 
mercado online é não só um problema que temos de confrontar, mas 
também uma dor de cabeça para o mundo inteiro. Ainda assim, 
muitos de nós preferem esperar pelas oportunidades certas ao 
aguentar a contradição.

         Admiro muito o dono de uma página de fãs. Antes de começar a 
operação, criou o compromisso com ele próprio de fazer uma publicação 
às 18h, todos os dias. Agora que dois ou três anos passaram, ele 
continua a fazê-lo. A sua persistência leva à oportunidade de publicar os 
seus três livros e à acumulação de 70 mil fãs. Um YouTuber popular, por 
sua vez, pode estar a editar o seu filme num portátil, mesmo quando 
está a fazer a sua refeição ou a andar de autocarro, para conseguir 
apresentar um vídeo novo todos os dias.

           Nas várias plataformas sociais, há muitas pessoas trabalhadoras, 
ou até mais do que as que mencionei, e os esforços delas parecem ser 
uma fórmula óbvia para o sucesso. Apesar de estas histórias de 
perseguição de sonhos serem inspiradoras, também podem ser 
embaraçosas. Ainda que eu acredite que elas são muito entusiastas com 
o seu trabalho criativo, será que têm realmente tantas ideias para 
suportar as palavras positivas que fazem a gigante audiência vibrar 
todos os dias do ano? Será que não estão cansadas ao pensar 24 horas 
por dia em conteúdos que a audiência queira ver? Apesar de viver numa 
contradição, muitas delas lutam de forma consistente, porque acreditam 
que a contradição em si acarreta esperanças infinitas.

         Todo o mercado é piramidal. Na base estão os conteúdos que a 
multidão adora, nomeadamente os que chegam de forma massiva, que 
são mais amplamente reconhecidos. No mercado cultural e criativo, no 
topo estão os artistas puros que apenas produzem conteúdos para 
agradar a si próprios, conseguindo assim uma audiência menor. O 
mercado significa contradição e escolha, mas pelo menos temos o 
direito de fazer a escolha, ou para criar os próprios conteúdos de acordo 
com o nosso resultado pretendido, ou para sair de uma contradição que 
não apreciamos nas nossas vidas.

Escritora a residir no Japão, especializado em design, lifestyle e jornalismo de viagem, Ron trabalhou 
anteriormente como editora das revistas MING Magazine, ELLE Decoration e CREAM.

           Um amigo meu propôs ir a Tajimi de Gifu-ken. Que tipo de cidade é 
Tajimi? Passei a saber, após uma pesquisa, que se trata da cidade onde se 
fabrica Mino Yaki. “O objectivo de ir a Tajimi é de procurar Mino Yaki?” – 
Perguntei-lhe. “Não. Quero ir a Tajimi para visitar a galeria de arte Baicao,” 
respondeu ele. Haveria um só plano para esse dia. Apesar de irmos viajar até 
à cidade a partir de Kyoto, que fica a milhares de quilómetros de distância, 
aquele plano único iria valer muito a pena. O meu amigo acrescentou, “De 
qualquer modo, não há ninguém que não faça uma viagem até Tajimi de 
milhares de quilómetros de distância”.

                A Galeria Baicao fica a 50 minutos a pé da estação ferroviária mais 
próxima de Tajimi, pelo que é claro que ninguém vem a Tajimi pelo caminho. A 
galeria Baicao foi fundada pelo artista de cerâmica Ando Masanobu em 1998. 
Nessa altura, não havia nenhuma galeria de arte em funcionamento especializada 
em vender utensílios fabricados por artistas, ao passo que hoje em dia galerias 
deste género se encontram facilmente no Japão. De facto, a Baicao é a 
pioneira deste tipo de galeria de arte: tal como as galerias de pinturas que 
realizam exposições por conta do respectivo pintor, a Galeria Baicao realiza 
exposições individuais em nome de artistas que fabricam copos, pires e outros 
utensílios, para além de emitir declarações de artista e organizar tertúlias. Muita 
gente no circuito acredita que a Baicao tem uma influência significativa no 
desenvolvimento da arte no Japão, e permite aos artistas aproximarem-se dos 
cidadãos e trazer a arte à sua vida.Durante o período em que nenhuma 
exibição em particular estava a ter lugar, colocavam-se na Baicao trabalhos de 
Ando Masanobu e da sua mulher Ando Akiko. Roupas feitas por Ando Akiko 
podiam ser encontradas no primeiro andar, utensílios fabricados por Ando 
Masanobu eram principalmente colocados no segundo andar e as suas várias 
esculturas viam-se em lugares chamativos. Os trabalhos da escultora 
botânica Iwatani Yukiko e do artesão de ouro Kanamori Masaki eram também 
colocados na galeria Baicao. Este tipo de arranjo é impossível de absorver na 
íntegra só através dos olhos, mas mesmo assim atraiu bastante atenção.

            O edifício da galeria de arte Baicao é uma casa civil japonesa antiga. 
Inicialmente pensei que fosse uma sorte Ando Masanobu ter encontrado um 
edifício tão esplêndido e ao mesmo tempo elegante na montanha, mas mais 
tarde fiquei a saber que o edifício foi comprado a Nogoya. O edifício original foi 
desmontado e depois transportado para a montanha em Tajimi. O jardim 
também é muito bonito, cheio de musgo verde de vivacidade que resultou do 
corte cuidadoso da relva pelos empregados todas as manhãs. O muro de 

pedra parecia ter sido construído por agricultores há mais de cem anos, mas 
na realidade foi construído em conjunto com a fundação da Baicao. Não é 
difícil fazer uma obra chamativa, mas não é fácil fazer com que a obra seja 
bela e enquadrada no ambiente. Desse ponto de vista, o muro em si está 
muito bem construído. Depois de ver a exibição e o jardim, voltámos ao café 
interior, comemos bolos e fizemos uma pequena pausa. A nossa viagem foi 
realmente satisfatória.

              As pessoas de Hong Kong dizem que há três factores principais para 
abrir uma loja: Localização, localização e localização. Contudo, é estranho 
que muitas galerias de arte japonesas em locais remotos sejam destinos de 
pessoas que viajam ao fim de semana, embora pouca gente as frequente em 
dias normais, e o negócio funciona de forma próspera. A Baicao é uma destas 
galerias, e a outra é a galeria Yamahon, localizada em Iga de Mie-ken. Se 
quiseres ir a Baicao mas preferires não ir de táxi, podes andar a pé desde que 
aguentes, mas não é viável fazer isso para a galeria Yamahon, porque uma 
viagem de ida e volta a pé levaria no mínimo quatro horas. Dado que só se 
pode ir de carro, tornou-se um destino importante para os residentes mais 
próximos que pretendem dar uma volta, enquanto que pessoas de outras 
regiões se deslocam até lá de propósito. A diferença entre a galeria 
Yamahon e outras galerias de arte “vivas” é que o dono, Yamamoto 
Tadaomi, reservou a maioria do espaço de exposição para esculturas. 
Tendo em conta condições actuais do Japão, os utensílios relativamente 
baratos vendem-se com facilidade e as esculturas, embora recebam 
sempre boas avaliações, são mais difíceis de vender, razão pela qual a 
maioria das galerias de arte não está disposto a esforçar-se por manter 
trabalhos de escultura. Entretanto, Yamamoto Tadaomi faz o contrário sem 
motivo nenhum. Já passaram 20 anos desde a fundação da galeria 
Yamahon. Foi dito que a galeria Yamahon passou de perdas a lucros só 
nos últimos anos. Antes disso, Yamamoto Tadaomi mantinha a galeria em 
funcionamento com os lucros da sua própria firma de arquitectura.

              A galeria de arte da Galeria Yamahon está ligada à loja. Os trabalhos 
de escultura das exposições individuais eram colocados na galeria de arte, 
enquanto que os utensílios práticos e baratos eram à venda na loja. Além 
disso, os trabalhos de artistas que colaboram com a galeria Yamahon também 
podiam ser encontrados nas prateleiras. Quando fui às exibições de Yoshitomo 
Nara e Yayoi Kusama, apenas pude levar lápis, postais e outros impressos, 
mas após a visita às exposições da galeria Yamahon, pude levar trabalhos do 
artista em exposição como souvenir, o que tornou a nossa viagem mais 
satisfatória. Tendo feito uma reflexão acautelada, concluí que a facilidade de 
acesso nunca foi um factor-chave para o Japão ao estabelecer galerias ou 
museus de arte. São dificilmente acessíveis o Museu de Arte Miho e o Museu 
de Arte Teshima, aonde só se pode chegar através de uma viagem longa e 
cansativa. Apesar disso, a sua localização proporciona-lhes condições e 
costumes que se sublimam no seu charme. A galeria Baicao e a galeria 
Yamahon, ambas interessantes, são mais atraentes pelo factor geográfico, e 
tornaram-se destinos turísticos para entusiastas da arte. 

Sio Ng Ron Lam

Foto fornecida pela Galeria Yamahon 
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Livrarias independentes em Taipei 
          Sempre colocava a mesma questão quando entrevistava pessoas 
criativas. Aonde é que costumas ir para encontrar uma boa ideia? 
Livraria era a resposta imediata de muitos designers. De facto, nada se 
compara a uma livraria no seu agrupar de vários pensamentos e 
sabedoria de todo o mundo. Visitar uma livraria é uma experiência muito 
diferente de comprar livros online.  Podes vir a chegar à conclusão que 
escolheste mal um livro quando o compras online. Por outro lado, numa 
livraria não só tens a oportunidade de encontrar um bom livro por acaso, 
mas também de ter uma boa conversa com o lojista. Lojistas com 
personalidades distintas tendem a recomendar bons livros de acordo 
com os teus interesses. Daí que visitar livrarias é um percurso 
imperdível para jovens que querem brilhar nas indústrias criativas.

           Hoje em dia, muitos jovens de Taipei atrevem-se a perseguir os 
seus sonhos, já que encontrei um conjunto de livrarias independentes 
interessantes em Taipei. Assim, livrarias independentes com singularidades 
surgem como cogumelos depois da chuva da primavera.

          Fui a uma livraria chamada Wild Flower, segundo recomendou um 
amigo. Gostei muito. Os livros que lá se vendiam estavam subjacentes a 
um tema distinto    que parecia espelhar o gosto individual do lojista. 
Uma beleza excepcional podia ser sentida só pelo nome da loja, pois 
Wild Flower implica “deserto” e “flor”, que faz lembrar poemas esplêndidos 
e decadentes de Li Shangyin. Além disso, havia um pequeno café na 
loja. Quando uma chávena de café é servida, uma flor seca decora o 
prato, o que combina perfeitamente com a disposição da tal livraria. 
Havia também uma pequena exibição de obras de caricaturista de Hong 
Kong. É um café ou uma livraria? Parece que hoje em dia uma loja na 
moda gera sempre uma identidade difusa que dificulta o seu posicionamento, 
mas é exactamente por causa disso que o local se torna inesquecível. A 
luz do café estava subtil, surgindo simbioticamente um ar decadente, em 
contraste frisante com os cafés populares de estilo simplista japonês em 
Taipei preferidos pelos jovens artistas. Não sendo permitido tirar fotografias, 
limitei-me a saborear o tempo com café e livros.

           Ao visitar o Parque Criativo Huashan, que se tem tornado cada 
vez mais popular, hás de visitar a “Bleu & Books”. É aparente que o 
lojista gosta de viajar, por isso, há muitos livros sobre viagens e 
turismo. O café na loja está geralmente cheio de jovens a beber, 
conversar e rir, rodeados por livros. Às vezes têm um tema claro, 
outras vezes não. Este deve ser o momento mais confortável e 
gratificante para eles em Taipei.
 
           Fui propositadamente à sede da “Mollie Used Books”, uma livraria 
de livros em segunda mão localizada perto da Universidade de Taiwan. 
Trata-se de uma cadeia que espalha várias lojas por Taipei, mas é na sede 

que se encontram livros em melhores condições e de um leque mais 
vasto de categorias. O design da decoração da loja é elegante, de tal 
modo que os livros em segunda mão são bem tratados e vivem uma 
vida respeitável, esperando em silêncio por novos amigos. Sendo 
um c l ien te  in te l igen te ,  a lém de comprar  l i v ros  em 
www.books.com.tw, muitas vezes encomendo bons livros online com 
uns dias de antecedência, e recebo-os numa loja de conveniência 
que esteja na vizinhança do hotel em que me instalo. O processo é 
muito fácil e cómodo, e os livros normalmente vêm com um desconto 
de 20% ou mais. Desta vez, porém, tive demasiada pressa para 
seleccionar livros online e acabei por ir à livraria ShuijHun, onde 
havia muitos livros em saldo. Esta   pequena livraria conhecida não 
mudou muito com o passar do tempo, e os livros acumulam-se no 
interior e no exterior da loja. Após teres seleccionado o que precisas, o 
lojista aconselha-te sempre vários livros que podem influenciar a tua 
vida e começa uma breve conversa contigo. Ele fica satisfeito por 
fazer o seu negócio desta forma.

             É claro que a livraria Eslite não deve ficar por visitar, mas vou 
sempre ao mar de livros da loja Eslite de Dunnan à meia noite, de 
propósito. A essa hora, a loja não está lotada, já que muitos turistas 
do Interior da China estarão noutros lugares. Este é o melhor momento 
para ler, folhear e comprar livros. Durante a minha estadia em Taipei, 
a loja Eslite R79 abriu-se no espaço comercial subterrâneo da estação 
de metro Zhongshan. A livraria tem por volta de 300 metros de 
extensão, dividida em várias áreas. O que está à venda não são 
apenas livros, mas também estilos de vida. Há ainda um espaço para 
proferir discursos e outras instalações, especialmente a sua atractiva 
divisão de papelaria. A livraria cooperou coma a Fundição Ri Xing, 
que é a única sobrevivente em Taipei nos dias de hoje, dedicada ao 
desenvolv imento de vár ios produtos interessantes inclusive 
impressoras tipográficas portáteis de cartões de visita. O designer 
torna a impressão tipográfica mais moderna e atractiva através de 
uma concepção simples. Apesar de a impressão informática oferecer 
uma performance melhor do que a impressão tipográfica há muito 
tempo, a estética desta pode apresentar uma beleza própria amável. 
É bonita pelas suas falhas e imperfeições.

Yap Seow Choong
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