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Editorial

Por mais brilhante que um conceito de design seja, todos 

os esforços terão sido em vão se essa ideia for copiada ou a 

marca usurpada. Há enormes disputas legais que envolvem 

direitos de propriedade intelectual no interior da China e 

mesmo marcas internacionais estão ocupadas a lidar com 

isso. Como é que as empresas criativas de Macau vão atacar 

este problema? No Destaque desta edição, convidamos 

representantes da JOC Square e da Hylé Design Macau a falar 

da sua experiência em registar marcas e patentes em Macau 

e no interior da China. É também dada informação relevante 

sobre os processos de registo de marcas e patentes em Macau.

Os trabalhos teatrais de Erik Kuong, Playing Landscape e 

Picnic in the Cemetery, trouxeram-lhe fama. Na verdade, ele 

é mais parecido como um manager de artistas. Enquanto 

produtor, o seu objectivo é não só produzir bons espectáculos 

de teatro mas também fazer com que estes sejam sustentáveis. 

Na secção Opinião, Kuong partilha as suas ideias sobre como 

ajudar artistas a construírem uma carreira de sucesso.

A alfaiataria SARTOR LAB é a História da Marca desta 

edição. Os seus fundadores, Kade Chou e Victor Choi, 

especializaram-se em vestuário masculino feito por medida, 

e as suas criações são elegantes e nada convencionais. Ambos 

partilham as suas perspectivas sobre estética, e sobre como 

o vestuário masculino glamoroso se tornou uma moda em 

Macau. Em Talentos Emergentes, o fotógrafo Wang Lap Wong, 

que acaba de regressar a Macau vindo de Inglaterra, apresenta 

um festim visual feito de uma mistura e combinação intrincada 

de arte e realidade. Cada uma das suas imagens está cheia de 

subtilezas e histórias.

Como de costume, os nossos bloggers continuam a 

partilhar os seus pontos de vista e notícias das indústrias 

criativas à volta do mundo na secção Blogues.
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Marcas internacionais como New Balance, Apple e Tesla têm vindo a travar batalhas no interior da China 
pelas suas marcas comerciais. Os custos dos litígios podem ascender a milhares de milhões de patacas e, em 
casos mais extremos, outro tanto pode ter de ser pago em indemnizações. Será a questão totalmente irrelevante 
para as indústrias criativas em Macau? Provavelmente, não. Os direitos de propriedade intelectual são muito 
importantes para nós, mas pouco sabemos do que realmente tratam. Por isso, convidámos representantes da 
JOC Square e da Hylé Design Macau a partilhar as suas experiências no registo de marcas e patentes em Macau 
e no interior da China. São também facultadas informações relevantes sobre os pedidos de registo em Macau. 
Qual o bem mais valioso de uma marca? A própria marca, obviamente.

a disputa pela
“Batata”

Na cidade velha da Taipa, preenchida por espaços de venda 

de lembranças e por restaurantes, é fácil encontrar uma loja que 

não coincide com os edifícios de estilo português em seu redor. 

Com tonalidades em preto e branco e um estilo simplista, a loja 

é chamada de JOC Square mas, do exterior, pode ser difícil dizer 

o que disponibiliza. "Na verdade, não temos muitos produtos 

para vender. O que vendemos é uma essência", revela Joaquim 

Cheong, conselheiro criativo da JOC Square. No entanto, na 

realidade, é mais fácil dizer do que fazer.

A JOC Square vende, sobretudo, produtos desenhados 

por ela mesma, especialmente a série "Batata", que consiste em 

artigos como postais, bolachas e t-shirts. O logótipo é um par 

de batatas a beijarem-se. Ao contrário da maioria das marcas 

da área criativa em Macau, a JOC Square já tinha registado a 

marca “Batata” no território antes da abertura da loja, no final de 

Dezembro do ano passado. Como a empresa prevê entrar no 

mercado do interior da China, também apresentou pedidos às 

respectivas autoridades para registar a marca, de modo a evitar 

uma apropriação indevida do logótipo.

"Em Agosto do ano passado, antes de o pedido de registo 

em Macau ser aprovado, solicitámos a um advogado que 

registasse a marca 'Batata' nas categorias de alimentação e de 

t-shirt. Acreditámos que isso dava garantias suficientes. Não 

sendo uma grande marca, o registo em duas categorias pareceu-

nos o bastante." Estavam, porém, longe de pensar que uma 

batalha pela propriedade intelectual estava prestes a começar.Proteger os Direitos de

 Joaquim Cheong é um designer veterano premiado 
em Macau e Conselheiro Criativo da JOC Square.

Por Lai Chou In
Fotos cedidas por Calvan sin Studio e pelos entrevistados

dos Produtos CriativosIntelectual
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No que diz respeito aos direitos de propriedade intangíveis em geral, a propriedade intelectual em Macau inclui 
principalmente direitos autorais, patentes e marcas comerciais. Simplificando, a protecção da propriedade 
intelectual é a protecção da criatividade. O quadro jurídico da propriedade intelectual aqui é composto sobretudo 
por dois decretos-lei – o Regime Jurídico da Propriedade Industrial e o Regime do Direito de Autor e Direitos 
Conexos –, com o primeiro centrado nos procedimentos de requerimento, nos objectos de protecção, nos efeitos 
e outros das marcas e patentes.



Quatro meses depois de a JOC Square ter enviado o 

pedido às autoridades do interior da China, uma empresa de 

música em Pequim apresentou pedidos similares de registo 

nas categorias de alimentação, vestuário, papel e jóias, etc. 

"Eles também usam o nome português Batata, embora o 

nome chinês seja Bantata. A marca é muito semelhante 

à nossa, com uma forma similar, ainda que tenham sido 

adicionados membros ao corpo, para que os elementos 

pareçam dançar. O nosso advogado no interior da China 

considerou o caso muito estranho e pensa ser bem provável 

que eles estejam a planear apropriar-se da marca. Ora 

vejamos: por que razão ia uma empresa de música querer 

usar o nome de 'Batata' para produzir bolachas e roupa? No 

interior da China, o princípio do registo de marca comercial 

dita que "o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido". A 

parte que enviar o pedido primeiro tem o direito à marca se 

esta for aprovada, independentemente de lhe vir a dar uso 

ou não. Quem utiliza pela primeira vez a marca ou quem a 

criou não é tido em conta. O sistema acaba, pois, por ser 

apropriado por um grupo de ocupadores de marcas que 

submete pedidos de registo de marcas comerciais ainda não 

registadas no interior da China.

Geralmente, demora um ano até se obter a aprovação de 

um pedido no interior da China. Cheong revelou que ainda 

estão a aguardar os resultados, mas acredita que a marca 

"Batata" pode ser registada com sucesso nas categorias de 

alimentação e de t-shirt, do mesmo modo que a empresa com 

sede em Pequim pode conseguir o registo noutras categorias 

como papel e jóias. "Se assim for, não podemos imprimir 

'Batata' na embalagem das nossas bolachas. Sentimo-nos 

tão impotentes." Cheong referiu ainda que, se um produto é 

fabricado ou processado no interior da China, existe o risco 

de um processo por violação de direitos. "Temos sido muito 

cuidadosos ao lidar com este assunto mas, por mais cautelas 

que tenhamos no planeamento, não é possível evitar todos os 

riscos. Consideramos que, quando a nossa marca foi registada 

em Macau e divulgada na internet, a outra parte procurou 

informações sobre a empresa e descobriu que temos 

potencial de crescimento. Estamos tristes, naturalmente, e 

sentimo-nos desamparados perante a situação. Por outro 

lado, se alguém copia o nosso trabalho, isso de alguma forma 

prova que temos talento", declara com um sorriso apagado.

Cheong é um designer veterano premiado em Macau. 

O início de "Batata" tem raízes nos dias de escola vividos em 

Portugal na década de 1990. Ele ouvia com frequência os 

jovens portugueses descreverem uma pessoa simples como 

"Batata", o que achou divertido. Como ele próprio adora 

batatas, criou o logótipo. Em 2000, concebeu t-shirts com o 

logo e vendeu-as em Macau. Mas, agora, todos os esforços 

que fez nos últimos 20 anos podem ir por água abaixo.

Segundo Cheong, a empresa com sede em Pequim ainda 

não contactou a JOC Square sobre o assunto. A sua decisão 

é de não pagar para reaver o direito de usar a marca. "Mesmo 

que eles sugiram, por exemplo, uma taxa de 30.000 patacas para 

comprar os direitos, não vou aceitar a proposta. Prefiro mudar o 

nome da marca. Se eu aceitasse tal oferta, estaria a incentivá-los 

a continuar com esta prática." A JOC Square está preparada para 

ir à luta e, no pior dos casos, a marca "Batata" será rebaptizada.

Após este incidente no interior da China, e para jogar pelo 

seguro, a JOC Square ampliou o registo de "Batata" de duas para 

dez categorias em Macau. "Contratámos um advogado para 

tratar dos nossos pedidos. É preciso pagar uma taxa de 5.000 

patacas (1.000 patacas, se for o próprio a solicitar) por cada 

categoria em Macau, enquanto no interior da China os valores 

são de 1.000 a 2.000 yuan. Se, tal como fazem as grandes marcas, 

se proceder ao registo da marca e dos elementos gráficos 

separadamente, são necessários pelo menos cem mil patacas, 

o que é demasiado para qualquer startup criativa. É impossível 

conseguir tanto dinheiro para pagar o registo quando os 

produtos ainda nem estão terminados."

Actualmente, no âmbito do  Acordo de Estreitamento das 

Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China 

e Macau, os dois territórios comunicarão bidireccionalmente 

sobre a questão das marcas comerciais. As autoridades em 

ambos os locais realizarão regularmente seminários e reuniões 

para permitir que as empresas aprimorem o seu conhecimento 

do registo de marcas nos dois lados. Sob este acordo, Cheong 

sugeriu que fosse possível proporcionar mais conveniência às 

empresas criativas em Macau. Por exemplo, se uma marca estiver 

registada em Macau, apenas é requerido um pedido simplificado 

no interior da China para que a marca aí seja registada. Ao fazê-lo, 

os riscos de uma marca ser usurpada podem ser minimizados.

No entanto, ele acredita que o mais preocupante é as 

indústrias criativas em Macau não possuírem um conhecimento 

aprofundado sobre direitos de propriedade intelectual, não 

protegendo as marcas. O governo deve levar a cabo mais 

iniciativas para elucidar as empresas e fornecer apoio técnico 

e financeiro. "A protecção de uma marca é muito importante. 

Se uma marca for usurpada, o seu esforço é completamente 

desperdiçado, independentemente de quão boa ela seja."

O registo de marcas é uma das medidas para proteger os direitos de propriedade industrial. O registo não é obrigatório. No entanto, 
os proprietários de marcas registadas têm o suporte da lei para proibir um terceiro de usar as suas marcas, ou marcas similares, sem o seu 
consentimento e para procurar indemnizações por meios legais. Qualquer parte pode dirigir-se à Direcção dos Serviços de Economia de 
Macau para registar uma marca com um conjunto único de imagens, textos, números, sons, formas de produtos ou embalagens. Mas é 
de salientar que, quando as marcas comerciais consistem em elementos que reflectem o tipo, qualidade, uso, valor e origens dos bens/
serviços, ou expressões contemporâneas, os requerentes não possuem direitos exclusivos para usar essa parte da marca. Por exemplo, 
quando os requerentes usam como marca "XX Papelaria" ou "EUA XX", não terão direito exclusivos sobre o uso dos termos "Papelaria" 
e "EUA".

A classificação das marcas comerciais em Macau segue a Classificação de Nice, estabelecida pela Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, que categoriza bens ou serviços em 45 classes. Os requerentes só podem escolher uma classe por 
requerimento e, se quiserem registar a sua marca em duas classes (ex.: serviços e alimentação), têm de submeter dois pedidos.

Além disso, as marcas em Macau podem ser divididas nos seguintes tipos, de acordo com as suas características:

Após a apresentação do pedido, a autoridade realiza um exame formal da marca, a qual será depois publicada no Boletim 
Oficial. Se não houver reclamação, a autoridade procede a uma análise aprofundada da marca. Desde que a documentação 
submetida esteja completa e não haja reclamação, o processo dura geralmente cerca de seis meses. Após o registo, a marca é 
válida por sete anos e pode ser renovada indefinidamente.

•  Marca de produto: sinal usado em produtos ou embalagens
•  Marca de serviço: sinal usado quando um serviço é 

fornecido
• Marca de associação: sinal usado pelas associações
•  Marca de certificação: sinal usado pelas autoridades de 

certificação para provar que bens e serviços atendem aos 

padrões por eles estabelecidos
•  Marca tridimensional: sinal tridimensional composto pela 

forma, embalagem ou recipiente de produtos
•  Marca sonora: tipo de som utilizado para distinguir bens ou 

serviços uns dos outros

 Em relação à batalha legal 
pelo registo da marca no 
interior da China, a JOC 
Square considera que no pior 
dos cenários terá de alterar o 
nome da marca e não poderá 
continuar a vender as suas 
bolachas sob o nome “Batata”.

 Série “Batata”, que consiste em 
artigos como postais, criados pela 
JOC Square. O logótipo é um par 
de batatas a beijarem-se.

Acerca do registo de marcas comerciais

O ABC da Propriedade Intelectual 
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Existem três tipos de patentes em Macau: patentes de invenção, patentes de utilidade e patentes dos desenhos e modelos. As 
duas primeiras referem-se aos direitos de patente de funções e técnicas de bens, enquanto a última, também conhecida como patente 
de design de aparência, se centra no aspecto dos bens. O fluxo de aprovação do pedido de patente é semelhante ao do pedido de 
marca comercial, mas requer mais tempo, pelo menos um ano.

Os pedidos de marcas e patentes só podem ser feitos por residentes, empresas e associações de Macau. Quem não estiver nestas 
condições e quiser efectuar um pedido, terá de nomear como seu representante um terceiro – um advogado registado na Associação 
de Advogados de Macau, ou um residente, empresa ou associação do território. De acordo com o actual quadro legal, as marcas e 
patentes aprovadas pela autoridade de Macau são aplicáveis apenas ao território.

No que se refere aos direitos de autor, segundo o Regime do Direito de Autor e Direitos Conexos, autores de qualquer obra 
literária, teatral, discurso, filme e obra visual, música, fotografia, pintura, artes e outros tipos de obras criativas têm, automaticamente, 
direitos de autor sobre as suas obras, assim que estas estejam concluídas, sem que haja lugar a qualquer procedimento de inscrição e 
registo, e independentemente de os trabalhos serem ou não publicados.

Sobre patentes e direitos de autor

Há três anos, o empresário pós-anos 90 Calvin Sio Kai Tong 

descobriu um tipo de máquina fotográfica de papel em Taiwan 

e, desde então, tem-se mantido encantado com ela, acreditando 

que esta tem um enorme potencial no mercado e que ainda 

lhe pode ser adicionado mais valor. Deste modo, ele iniciou 

colaboração com a Paper Shoot, uma marca de câmaras em 

papel taiwanesa, depois de ter fundado a sua própria marca, a 

Hylé Design Macau. Juntos, desenvolveram com sucesso a nova 

máquina fotográfica digital CROZ D.I.Y, que possui componentes 

exclusivos, materiais em madeira e latão.

Após reunir cerca de 240.000 dólares de Hong Kong numa 

acção de crowdfunding através da plataforma Kickstarter, a Hylé 

Design Macau começou a produzir a câmara, que foi vendida 

em Macau, Hong Kong, Taiwan, EUA, Japão e França, etc., desde 

o final do ano passado. Foram vendidas mais de 3.000 máquinas 

fotográficas, mas Sio ainda não registou a marca da CROZ nem 

solicitou a patente. Uma situação destas, que pareceria absurda 

no caso de uma marca internacional, é comum nas indústrias 

criativas de Macau. Significa isso que os profissionais criativos 

em Macau não se preocupam se os seus direitos forem violados?

"Na verdade, dirigi perguntas sobre o registo de patentes 

a departamentos governamentais relevantes em Macau. Mas 

havia muita papelada a andar para trás e para a frente e eu 

acabava sempre com uma dor de cabeça. No final, nada foi feito. 

Consultámos um advogado e descobrimos que talvez não seja 

necessário solicitar patentes em Macau, Hong Kong e Taiwan 

porque a violação de patente é rara. Somente grandes marcas 

solicitam patentes em Macau", explica Sio no seu escritório, 

repleto de objectos de madeira.

 Além das câmaras digitais, a 
Hylé Design Macau também 
cria outro tipo de artigos de 
casa, como blocos de notas 
com capas de madeira e 
esquadros.

 A câmara digital CROZ D.I.Y. nasceu da 
colaboração entre a Hylé Design Macau 
e a marca taiwanesa de câmaras em 
papel Paper Shoot. Os formulários para a 
patente de design e patente de invenção 
já foram entregues no interior da China.

solicitar patentes para
proteger a propriedade
intelectual

O ABC da Propriedade Intelectual 
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Para quaisquer dúvidas sobre os direitos de propriedade intelectual, entre em 
contacto com o Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços 
de Economia de Macau.
- Para direitos autorais, ligue (853) 8597 2614 ou (853) 8597 2624
- Para marcas comerciais, ligue (853) 8597 2229
- Para patentes, ligue (853) 8597 2614 ou (853) 8597 2246
- E-mail: dpi@economia.gov.mo
-  Morada: Rua Dr. Pedro José Lobo, n.°s 1-3, Ed. Banco Luso Internacional,
 8.° andar, Macau  
Para mais informações sobre os direitos de propriedade industrial, visite
https://www.economia.gov.mo/pt_PT/web/public/pg_ip_og?_refresh=true

Em caso de violação de propriedade intelectual, denuncie aos Serviços de 
Alfândega de Macau.
-  Linha directa, 24 horas por dia: (853) 2896 5001

Claro que o montante necessário é um dos principais 

obstáculos. "Por norma, não se possui muito dinheiro quando 

se começa um negócio, pelo que não se pensa gastar grandes 

somas no registo de patentes. Isso parece simplesmente ridículo. 

Sei que marcas como a Apple se candidatam a patentes mesmo 

antes de os produtos serem lançados, e que também realizam 

análises de posicionamento no mercado. Mas nós não temos 

recursos para isso. É-nos impossível investir uma enorme 

quantidade de dinheiro para solicitar patentes quando ainda 

não sabemos se o produto vai ser bem-sucedido."

Ao contrário das máquinas fotográficas comuns, a CROZ 

permite ao utilizador instalar componentes diferentes e requer 

apenas quatro a seis passos para qualquer acção. Podem ser 

feitos diferentes estilos de câmara, em função dos tipos de 

componentes e de lentes. Este design ganhou o prémio do 

Golden Pin Design 2016 e o prémio do Design Intelligence 2017. 

A Hylé Design Macau apenas patenteou o design e a invenção 

da CROZ no interior da China.

"Todos sabemos que mesmo as grandes marcas 

enfrentam muitas disputas sobre os direitos de propriedade 

intelectual no interior da China. Ainda estávamos a 

projectar a câmara e já pensávamos em solicitar patentes, 

mas não dispúnhamos de recursos suficientes para o 

fazer. Isso explica por que motivo a CROZ não foi vendida 

inicialmente no interior da China." Sio sublinha que, 

quando conseguiu financiamento suficiente, no início 

deste ano, solicitou a patente no interior da China através 

de um agente. Custo total: cerca de 80.000 RMB. Tempo 

estimado para aprovação: um ano. Sio está confiante em 

que a patente de design seja aprovada. Mas o critério para 

patente de invenção é exigente, pelo que ele considera 

reduzidas as hipóteses de sucesso. "No interior da China, 

o objectivo de um pedido de patente não é impedir que 

alguém copie o produto; ele serve como protecção no caso 

de se ser processado por violação de direitos autorais", 

refere Sio com um sorriso amargo.

Mesmo não tendo a máquina fotográfica patentes em 

mercados estrangeiros como EUA, Japão e França, Sio diz que os 

padrões de gestão de qualidade como o ISO lhe foram aplicados, 

de modo a garantir que o produto correspondia aos padrões de 

segurança daqueles países, minimizando assim os riscos de um 

processo. "Só vamos candidatar-nos a patentes se planearmos 

posicionar-nos em certos mercados. Mas no interior da China 

é diferente. Tudo tem de ser patenteado, pois há quem esteja à 

coca para se aproveitar dos sistemas."

Para Sio, em comparação com outros países, as indústrias 

criativas em Macau não possuem uma compreensão devida 

dos direitos de propriedade intelectual. "Além de não terem 

o dinheiro necessário, muitas empresas daqui não têm 

conhecimento suficiente sobre patentes. Para quê investir em 

algo cuja importância não se compreende? O governo devia 

facultar mais informações sobre o tema às empresas criativas ou 

mesmo fornecer serviços de consultoria profissional."

"É muito importante saber como proteger a própria marca, 

pois é a coisa mais valiosa que temos no campo criativo", conclui.

 Ao contrário de outras câmaras, a CROZ D.I.Y. permite que os utilizadores 
montem os componentes por si mesmos. Diferentes estilos de câmara 
podem ser criados de acordo com o tipo de componentes.

O ABC da Propriedade Intelectual 
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Em Junho deste ano, Wang Lap Wong decidiu trocar 
a Inglaterra por Macau, depois de ali ter vivido por 11 
anos. Consigo, trouxe um tesouro: as suas explorações do 
mundo através da fotografia. Como fotógrafo profissional, 
tornou-se conhecido pela sua profunda contemplação 
das relações entre os objectos. Para ele, a fotografia é um 
veículo artístico cheio de subtilezas e complexidades, 
estando ansioso por partilhar a sua arte com o público de 
Macau.

Por Lei Ka Io
Fotos cedidas por Calvan sin Studio 
e por Wang Lap Wong

Dentro do café, havia uma fotografia na parede. O lado 

esquerdo da imagem apresentava um leitão esquelético, enquanto 

à direita se sobrepunham três modelos de porcos. Que tipo de 

mensagem pode ser extraída de uma tal foto? "Os dois itens não 

estão necessariamente ligados um ao outro, mas, quando são 

colocados lado a lado desta forma, gera-se uma conexão." Wong 

é fascinado pelas intrincadas relações entre os objectos, e gosta 

de fazer experiências com objectos diferentes, bem como com 

diferentes combinações de objectos e cenas. Usando espécimes 

de animais como objecto da fotografia, recorre a técnicas de 

montagem para transformar o modo como estes são apresentados.

A foto mencionada integra a série fotográfica de Wong 

intitulada "Form of Animals". Nos últimos seis anos, ele aumentou 

a sua colecção de imagens de espécimes através de deslocações 

a museus e a laboratórios, com as permissões necessárias para 

fotografar. Alguns dos exemplares têm mais de cem anos de 

história, apesar das suas características surpreendentemente 

realistas. "Esses espécimes foram todos criaturas vivas, mas agora 

são objectos não-vivos. Quão estranho é", diz, "que todas as vidas 

tenham de aderir às leis naturais, segundo as quais tudo começa 

a partir do zero e tudo regressa de novo a esse ponto. Desde que a 

humanidade inventou o uso de espécimes, a vida pode ser mantida 

sob a forma física mesmo que a alma já se tenha ido." Inspirado por 

este facto, Wong usa a fotografia para explorar questões existenciais.

A partir das suas séries de fotografias, Wong criou "Form of 

Greens" e "Faceless Lambs", usando a lente da máquina para mostrar 

coisas que estão, de alguma forma, esquecidas na paisagem 

urbana: das plantas às figuras sem rosto da cidade. Segundo ele, 

"a fotografia não é uma maneira de obter as respostas, é mais um 

canal para fazer perguntas". Wong acredita que cada pessoa terá as 

suas próprias ideias no que concerne a questões relacionadas com 

a vida e a morte. Por isso, ele abstém-se de explicar "sobre" o que 

são as suas fotos, deixando mais espaço para que cada um imagine 

e explore. Quando era estudante, Wong fez um trabalho sobre um 

fotógrafo japonês, Hiroshi Sugimoto, analisando a espiritualidade 

que enforma o trabalho daquele artista. Porém, o docente da 

cadeira era socialista. "Não acreditava em fantasmas e considerou 

que eu interpretei mal o fotógrafo". No final, a sua tese foi reprovada.

Nos primeiros quatro anos da sua educação em Inglaterra, 

Wong especializou-se em estudos hoteleiros. Quando entrou para 

a universidade, uma das disciplinas era sobre o uso de máquina 

fotográfica. E foi assim que ele se apaixonou por aquele meio como 

forma de arte, podendo ser visto com uma câmara onde quer 

que estivesse. Depois de muito ponderar, decidiu abandonar os 

estudos que frequentava e reunir num portfólio os seus trabalhos 

de amador, vindo a ser aceite como estudante de fotografia. Após 

obter um primeiro grau académico, Wong prosseguiu os estudos, 

concluindo um mestrado na área. "Para ser sincero, nas aulas da 

universidade raramente nos explicavam como usar a máquina”, 

conta num tom provocador. "A maior parte do tempo foi dedicada 

à escrita de uma dissertação sobre fotografia", adianta. No entanto, 

ele apreciou cada minuto da experiência. 

"Para a fotografia comercial, porém, um diploma não é 

uma exigência, pois não dá necessariamente uma vantagem 

competitiva. Seja como for, é bastante difícil aplicar as teorias", 

declara. Após o curso, Wong obteve emprego numa produtora 

fotográfica, especializando-se em controlo de qualidade. "O meu 

trabalho era principalmente na pós-produção de fotos, verificando 

se estas tinham sinais de riscos ou problemas na cor. É um trabalho 

que não exige muita qualificação – qualquer pessoa com algum 

treino na função pode fazê-lo com facilidade", afirma. A sua 

paixão reside na fotografia criativa, não na fotografia comercial. 

Wong confessa que, quando assumiu o cargo, teve de ajustar as 

suas expectativas. No entanto, a vida em Inglaterra tornou-o mais 

prático. "Há muita concorrência na cena artística, e sei que um 

mestrado é apenas um ingresso de admissão, não uma garantia de 

sucesso".

 Mais recente trabalho de Wang Lap Wong: “Faceless Lambs”

010 011

T a l e n t o s

E m e r g e n t e s

22a edi�‹o 22a edi�‹o

Redefinir
a fotografia
documental

W a n g  L a p  W o n g :



22a edi�‹o

T a l e n t o s

E m e r g e n t e s

Wong classifica o seu trabalho como fotografia documental. 

No entanto, uma vez que esta narra a realidade social, a designação 

não abrange por completo aquilo que faz. "Espero ajudar a 

redefinir a fotografia documental em si. Ao adoptar um estilo 

mais indirecto e abstracto, quero transmitir as minhas mensagens 

através das imagens que crio", diz, explicando assim como é que as 

suas imagens fotográficas interagem com o mundo real. 

Face à mudança de estilos de vida, de expressões 

mediáticas e de expectativas em relação à 

fotografia e às suas aplicações, esta deve evoluir e 

adaptar-se. "Em Macau, muitas pessoas pensam 

que a fotografia deve estar relacionada com a 

actualidade, mas ela também é uma forma de 

arte", assinala.

Como resultado do Brexit e da recessão 

económica, os orçamentos para exposições 

de fotografia e actividades afins 

foram reduzidos, pelo que 

Wong decidiu retornar a 

Macau em busca de mais 

oportunidades. O ano 

passado, criou com os 

amigos uma sociedade chamada "Dialect", com vista a promover 

mais intercâmbios internacionais de fotógrafos residentes em 

Macau. Num ano, organizou diversos seminários e exposições, 

além de ter produzido publicações e críticas online.

Wong sublinha que o território carece de trabalho fotográfico 

original. Para colmatar a lacuna, ele pretende mostrar à audiência 

do território uma gama mais diversificada de obras fotográficas 

não-convencionais oriundas de outras partes do mundo. "O 

público local pode não estar muito receptivo a essas novas obras, 

mas farei o que for possível para seleccionar os materiais mais 

intrigantes, em termos de técnicas e perspectivas fotográficas", 

avança. No final deste ano, Wong vai convidar a expor em Macau 

um fotógrafo britânico cujo trabalho aborda túneis. "A minha 

vantagem competitiva reside nas minhas relações com as pessoas 

da área", revela. Ao mesmo tempo, Wong planeia viajar com o seu 

grupo para lugares como Taiwan, de modo a promover a fotografia 

de Macau no exterior e procurar novas parcerias internacionais. 

"Queremos fazer o trabalho que ainda não foi feito por outros", 

acrescenta.

Olhando para o futuro, Wong prevê continuar o seu trabalho 

criativo e incentivar mais intercâmbios internacionais de fotografia. 

"Espero que a fotografia continue a florescer na cidade", conclui.

012

 Série fotográfica por Wang Lap Wong: “Form of Animals” e “Form of Greens”

 As imagens de Wang Lap Wong são 
uma intrincada arte fotográfica



Erik Kuong é muito activo no teatro e 
nas trocas artísticas internacionais. Produtor 
independente reconhecido,  produziu 
uma peça multimédia itinerante bastante 
aclamada, Playing Landscape, o pouco 
convencional musical Picnic in the Cemetery 
e o BOK Festival, em colaboração com o 
Grupo de Teatro Experimental de 
"Pequena Cidade". Aliás, o seu 
papel assemelha-se mais ao de um 
agente e ao de um pioneiro. Kuong 
procura oportunidades para 
artistas. Mas até onde um artista 
pode ir depende do esforço que 
o próprio fizer. "O meu objetivo 
é ajudá-los a libertar o talento e 
a fazer aquilo que devem fazer", 
declara.

O trabalho de qualidade requer tempo
Tendo trabalhado no governo por dez anos, Kuong foi curador 

de inúmeros festivais de artes, festivais de cinema e eventos festivos 

de grande escala. Agora, tornou-se produtor independente e com um 

objectivo muito claro. "Qualquer organização tem a sua estrutura. 

Ser independente não significa que eu possa fazer o que quiser, 

significa que sou mais capaz de pensar fora da caixa e que posso 

dar prioridade àquilo de que um trabalho mais precisa. O meu 

papel não é criar uma marca para Macau, o meu papel é fazer um 

bom trabalho. Desde que tenha qualidade, um conteúdo torna-se, 

naturalmente, numa boa marca de um lugar".

Quando estava a trabalhar no governo, os recursos nunca 

foram um problema. Actualmente, tem de levar em conta a 

rentabilidade. Kuong admite que, agora, tem de pensar que um 

projecto é um investimento. "Ou é um investimento de tempo ou é um 

investimento no futuro. Por exemplo, um produtor deve ter em 

consideração a parte do investimento teatral 

que tem de ser suportada por si e que 

parte deve ser feita mesmo que não haja 

investidores. Um produtor tem de pesar se 

o espectáculo justifica o investimento". 

Em 2008, Kuong assistiu a um ensaio 

de Playing Landscape em Taiwan. 

Concluiu que o trabalho ainda 

não estava completo e falou 

com o encenador e com os 

actores. Kuong considera 

que uma produção teatral 

precisava de pelo menos 

cinco anos para se desenvolver.

Cinco anos soam a luxo para 

qualquer grupo na área das artes. 

Mas, para Kuong, desde que haja o 

devido acordo, cinco anos podem permitir 

a produção de vários trabalhos de qualidade. 

Com a sua equipa, ele dedicou dois anos ao 

teatro experimental. Convidou novos membros 

– o músico Njo Kong Kei, que vive no Canadá, e a pintora Cindy Ng Sio 

Ieng, que reside em Pequim – para se juntarem ao grupo e ajudarem a 

encontrar bailarinos locais adequados. Também os convidou a actuar em 

Macau e no interior da China. Foram feitos ajustes após cada espectáculo 

e, em 2011, ficou definido o modelo definitivo. Em 2012, a obra final foi 

levada à cena no teatro, estando em digressão pela Europa e por África 

há vários anos. Kuong mostrou que existem muitas formas de apresentar 

uma peça.

Falta de apoio ao processo criativo
"Quer fazer uma performance ou quer fazer um bom trabalho?" Por 

vezes, a criatividade das pessoas pode ficar limitada por outros elementos, 

como a escassez de locais de espectáculo e a pouca disponibilidade 

de agenda dos mesmos. Mas, para Kuong, o trabalho é sempre o mais 

importante. A sua principal prioridade não é quando estrear o espectáculo. 

Para ele, a criatividade não passa por ter um produto acabado mas por 

o desenvolver. A sua colaboração com o encenador Johnny Tam é disso 

um bom exemplo. Em 2013, Tam convidou Kuong para produtor de 

um musical. Kuong dirigiu a Tam a pergunta inicial: "Quer fazer uma 

performance ou quer fazer um bom trabalho?". Após ponderar, Tam 

decidiu que tinha de fazer um bom trabalho.

"As coisas mais importantes nesta fase são: ter um bom guião e 

compor boa música. Se quiser apenas fazer uma performance, posso 

coordenar tudo. Todavia, prefiro desenvolver as coisas por etapas. Quando 

nos candidatamos a subsídios, tendemos a ficar muito orientados para o 

produto, porque sem ele não há subsídio. Desta forma, fica-se sem espaço 

para criar. É como um pintor que quer realizar uma exposição e pode 

obter apoio para imprimir os catálogos e alugar um espaço. Mas... e a sua 

criatividade? No ano em que esteve a criar os seus trabalhos não teve 

qualquer apoio. Será que isso significa que um artista cria obras apenas 

porque quer realizar uma exposição? Acho que isso simplesmente não 

tem lógica."

Em 2014, a primeira versão do musical M. Butterfly estava pronta. 

Então, os artistas começaram a aprender Ópera de Pequim na capital 

chinesa e mandarim em Taiwan, além de reunirem comentários. Em 2015, 

o trabalho estava finalizado, sendo rebaptizado como Mr. Shi and His Lover 

na estreia. O espectáculo foi bastante aclamado no Festival de Artes do 

Canadá. Todavia, no começo a equipa enfrentou muitas dificuldades. 

Além disso, as despesas de viagem foram elevadas e o espectáculo 

teve mais de dez apresentações no festival. Kuong admite ter chegado 

a pensar que era melhor não avançar, mas ponderou na vantagem de 

ter mais oportunidades de exibição e aceitou o desafio. "Recebemos 

alguns subsídios em Macau e obtivemos mais no Canadá. Estes apoios 

constituíram para cima de metade dos recursos financeiros. Inicialmente, 

toda a equipa de produção era composta por pessoas de Macau. Mas, 

com vista à candidatura a subsídios, convidámos pessoas do Canadá. O 

espectáculo foi um sucesso. Além dos comentários positivos, o resultado 

mais tangível foi o convite para uma itinerância. Quando o espectáculo 

acabou e ainda estávamos por lá, já tínhamos sido contactados por 

outros teatros e organizações de festivais. Vamos voltar ao Canadá em 

2018 e 2019, para seis semanas de performances. A peça será incluída na 

temporada teatral do país".

A marca Macau é apenas um slogan
Kuong diz com franqueza: "É difícil um grupo de artistas mudar 

todo o sistema. Apenas posso fazer o melhor possível com aquilo que 

tenho". Ele acredita que não é importante se o trabalho representa 

um produto ou uma marca de Macau. "É apenas um artifício. O que 

significa ‘marca criativa’ em Macau? Significa que precisamos de 

destacar que somos as pessoas de Macau? Creio que isso só funciona 

no início de uma campanha e que a magia se perde depois. Porque é 

que devemos promover o facto de sermos uma equipa de Macau? É 

apenas um slogan ou visa obter subsídios? Então, quais são as razões 

para subsidiar uma produção de Macau? Parece-me que na maioria 

das vezes as pessoas simplesmente ignoram o facto de que é o 

trabalho aquilo que realmente interessa.” 

A maioria dos trabalhos de Kuong são colaborações multinacionais e 

transversais, mas ele afirma não se tratar de algo deliberado. "Hoje em dia, 

muitas são as colaborações cruzadas. Embora eu não seja um artista, tenho 

vontade de criar algo, pelo que quero seleccionar as pessoas certas para 

colaborarem comigo. Escolho os parceiros de acordo com o conteúdo do 

trabalho. Não é que eu não seja capaz de encontrar parceiros em Macau. 

Limito-me a escolher as pessoas em função do que me parece melhor 

e a juntá-las." Kuong também acredita que, se alguém não consegue 

encontrar um público que goste do seu trabalho, isso não significa que 

este não seja cativante. Há que procurar oportunidades. Se o público em 

Macau não é suficiente para apoiar aquilo que se faz, o melhor é procurá-

lo noutro lugar.

Ele sublinha ainda que é fácil alguém perder-se se apenas prestar 

atenção a um conjunto reduzido de audiências. "Do que gosta realmente 

o público? Criar um trabalho que se adapte ao gosto da maioria das 

audiências pode não ser o forte de uma pessoa. Assim, o trabalho torna-se 

tão estranho que não é artístico nem divertido, situação a que se assiste 

com alguma frequência. Estou a tentar testar as capacidades dos artistas. 

Que talento têm para oferecer? Até onde conseguem ir? Espero poder 

ajudá-los a percorrer um longo caminho.”

 Erik Kuong disse: "O mercado de Macau é pequeno mas isso não é 
desculpa. Há lugares com pouca população também podem dar um 
grande impulso ao desenvolvimento cultural."

 Picnic in the Cemetery é um musical que, 
desde 2013, teve 56 apresentações em 11 
cidades. Foi exibido no pequeno auditório 
do Centro Cultural de Macau em 2016.

 Quando Playing Landscape 
foi mostrada em Taiwan, Erik 
Kuong não pôde participar 
na produção. Mais tarde 
juntou-se à Point View Art 
Association e teve finalmente 
a oportunidade de dar o seu 
feedback em relação à peça.

 Jordan Cheng é o protagonista 
de Mr. Shi and His Lover. Ele 
aprendeu Ópera de Pequim 
na capital chinesa e estudou 
mandarim em Taiwan, para 
tornar o seu desempenho mais 
completo.

Por Wendy Wong
Fotos gentilmente cedidas por
Calvan sin Studio e pelo entrevistado

Um produtor deve ajudar
os artistas
a construírem uma
carreira próspera

Erik Kuong:
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Não há escassez de lojas de fatos em Macau, 
e algumas das melhores marcas mundiais de 
vestuário estão a surgir nas galerias comerciais 
dos casinos. Então, quais serão as mais-valias de 
Kade Chou e Victor Choi, novatos no negócio da 
alfaiataria, neste mercado competitivo? "Muitos 
dos nossos clientes regulares disseram que, 
depois de vestirem as nossas roupas, deixaram 
de gostar de usar fatos feitos em série". Os 
dois jovens fundaram o SARTOR LAB há dois 
anos. Importaram tecidos e técnicas da Europa 
e começaram a aventurar-se no negócio da 
confecção de vestuário por medida. "A maioria das 
lojas de roupa em Macau vende fatos feitos em 
série. Algumas oferecem serviços personalizados, 
mas os estilos são muito tradicionais", diz Choi. 
"Nós vimos uma lacuna no mercado. Ninguém 
está a fazer isto. Então, porque não o fazemos?", 
acrescenta. 

Chou e Choi esforçaram-se imenso na fase de arranque. Um dos 

maiores desafios foi dominar as competências de confecção e criação 

de modelos. Contrariamente aos fatos de pronto-a-vestir, os fatos por 

medida têm de assentar perfeitamente nos corpos dos clientes. E isto 

depende da precisão no momento de fazer as medições. Normalmente, 

a medição é dividida em certas partes e os modelos são elaborados de 

acordo com o tamanho registado. O alfaiate procede, então, ao corte. O 

pai de Chou trabalha nesta indústria há 40 anos e, naturalmente, tornou-

se o mentor de Chou e de Choi.

Não há fórmula para a criação de modelos porque os clientes 

têm diferentes tipos de compleição física. Se não for dada atenção aos 

detalhes, o fato pode ficar desajustado do corpo. "Se um cliente tem um 

peito grande e uma cintura estreita, a roupa tem de ser talhada na forma 

de um triângulo invertido. Se as coxas são cheias, é necessário mais pano 

para as calças, de modo a tornar tudo mais equilibrado", diz Chou. Não há 

um limite de aprendizagem na alfaiataria. "Também temos de lidar com 

problemas como o desequilíbrio que pode ocorrer entre uma barriga 

grande e os ombros". Sob a orientação do pai, as capacidades de Chou 

foram melhorando aos poucos. O armazém no segundo andar da loja 

está recheado com as experiências que começou por fazer, uma prova 

das inúmeras rondas de tentativa e erro.

Se um alfaiate tiver um talento excepcional, naturalmente atrairá um 

grupo de leais seguidores. O pai de Chou possui clientes que sustentam 

o seu negócio há décadas. Mas ele decidiu não unir esforços com o filho, 

insistindo em manter os negócios separados. "Os seus clientes são de 

gerações mais velhas e os seus fatos parecem muito formais e solenes", 

explica Chou.

Os projectos do SARTOR LAB são modernos e fora da caixa. Os 

manequins que ladeiam a entrada da loja provam-no. O da esquerda 

enverga uma jaqueta em castanho-escuro com um colete axadrezado 

castanho e branco, enquanto o da direita veste um fato em xadrez 

azul-escuro e calças brancas. "As pessoas são bastante conservadoras 

em Macau, optando por usar preto ou azul. Uma escolha sensata, mas 

à qual falta personalidade", diz Choi. "Noutros países, os fatos estão 

sempre a mudar e adequam-se às tendências da moda". O nome SARTOR 

LAB reflecte a ambição dos proprietários. Segundo Chou, SARTOR é 

confecção e LAB significa laboratório. "Esperamos que os nossos clientes 

possam experimentar outras formas de combinar as suas roupas e 

estejam abertos a novas ideias".

Em meados de Junho, Chou visitou Pitti Uomo, um importante 

evento de vestuário masculino realizado em Florença, na Itália. A 

iniciativa reúne marcas e vendedores de todo o mundo, que apresentam 

as suas melhores colecções. Modelos desfilam as mais recentes peças de 

roupa, sendo fotografados nas ruas. Chou queria descobrir o que está a 

acontecer no sector e levar as novas ideias consigo no regresso a Macau.

O posicionamento do SARTOR LAB no mercado atraiu com sucesso 

um conjunto de profissionais. "O nosso primeiro grupo de clientes travou 

conhecimento connosco ao parar na nossa loja. Consideraram os nossos 

produtos interessantes e entraram para ver", diz Chou. Não pagando para 

publicitar o estabelecimento, Chou e Choi partilham informação sobre 

tendências masculinas nas redes sociais e dão palestras acerca do tema. 

Também se inscreveram em feiras em Hong Kong, mas os custos de 

fazer roupas extra são elevados e eles não podem suportá-los por muito 

tempo. "Além disso, a hipótese de alcançar os clientes certos é como a 

de ganhar um jackpot", revela Chou, explicando que eles dependem 

do passa-palavra e do regresso dos clientes para crescer. Após um ano a 

laborar e tendo recuperado o capital investido, a ideia é abrir uma filial na 

Taipa e expandir o negócio.

A filial na Taipa terá dois espaços. O piso superior será dedicado a 

serviços personalizados. "A loja é grande e vamos colocar lá um sofá para 

que os clientes descansem as pernas. Também serviremos café." Choi 

acrescenta que, actualmente, fazer um fato implica uma série de serviços 

individualizados, o que inclui definir o estilo certo, medir, criar o modelo e 

ajustá-lo ao corpo. Cada etapa requer uma comunicação adequada com 

os clientes. "É importante actualizar as suas experiências". O rés-do-chão 

foi projectado para disponibilizar roupas e acessórios de pronto-a-vestir, 

como gravatas e sapatos de couro. "Gostaríamos de fortalecer a nossa 

marca com diferentes colecções para as estações de Verão e de Inverno, 

dando mais opções aos clientes", diz Choi.

Presentemente, a principal dor de cabeça é a falta de mão-de-obra. 

É impossível dominar todos os aspectos da confecção, e há muito poucas 

pessoas interessadas em ingressar no sector. Além de gerirem a loja, os 

dois proprietários encarregam-se dos contactos com os fornecedores de 

todo o mundo e da promoção da marca.

Tanto Chou quanto Choi esperam que, no futuro, as pessoas em 

Macau comecem a usar fatos como vestuário casual. Eles acreditam que 

vestir fato faz parte de uma forma requintada de viver.

SARTOR LAB:

Por Lei Ka Io    Fotos cedidas por Calvan sin studio

A arte dos fatos 
por medida

 Victor Choi (à esquerda) e Kade Chou são 
fundadores do SARTOR LAB, uma alfaiataria 
especializada em vestuário masculino feito 
por medida. Ambos se dedicam a promover 
a roupa personalizada como um estilo de 
vida.

Os fatos feitos por medida exigem 
habilidades de confecção excepcionais e 
perícia no que respeita a combinar tecidos. 
Requer uma permanente aprendizagem.

 SARTOR LAB significa "um laboratório de confecção" e especializou-
se na feitura de roupa masculina em linha com a moda, especialmente 
fatos de design exclusivo.

 O posicionamento do SARTOR LAB no mercado da 
moda masculina leva a que determinados profissionais se 
tornem seus clientes.
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Agenda Cultural

Teatro Hiu Kok “Beijo Francês”
Data: 5/8/2017-13/8/2017

Hora: 15:00, 19:30

Local: Teatro Caixa Preta, Edifício do Antigo Tribunal

Bilhetes: $150 

Detalhes: Um padre é acusado de assédio sexual depois de dar um “beijo 
francês” com a sua secretária. Perde a sua carreira, a reputação, família, 
amigos e até a sua alma. Depois de anos desaparecido, volta a encontrar 
a secretária numa festa. Tentam recordar cada detalhe e tentam descobrir 
a verdade. Escrita pela premiada dramaturga Candace Chong, esta peça 
ganhou o prémio de Melhor Guião na 15ª edição dos Prémios de Teatro 
de Hong Kong, e Heaven in the Dark é a adaptação desta peça ao cinema. 
A versão apresentada pelo colectivo Hiu Kok trará uma nova experiência 
teatral ao público.

Organizador: Associação de Representação Teatral "Hiu Koc"

Web: www.facebook.com/hiukoktheatre

Festival de Verão de Cinema de 
Animação do Mundo
Data: 12/8/2017-27/8/2017

Hora: Por favor consulte o programa

Local: Cinemateca . Paixão (11-13, Travessa da Paixão)

Bilhetes: À venda a partir das 10:00 de 22 de Julho de 2017
 na Cinemateca . Paixão

Detalhes: Uma colaboração entre a Cinemateca . Paixão e o curador 
Jonathan Hung, de Hong Kong, esta mostra apresenta 13 excelentes filmes 
de animação da Europa, EUA, Japão e Coreia do Sul. Os trabalhos de dois 
realizadores merecem especial atenção. São eles Makoto Shinkai, de quem 
serão apresentados The Voices of a Distant Star, 5 Centimetres Per Second, 
Garden of Words e Your Name; e Sang Ho Yeon, com as obras The King of Pigs, 
The Fake e Seoul Station.

Organizador: Cinemateca . Paixão

Web: www.cinematheque-passion.mo

Festival de Artes de Taipé 2017
Data: 7/8/2017-17/9/2017

Hora: Por favor consulte o programa

Local: Por favor consulte o programa

Bilhetes: Por favor consulte o programa

Organizador: Governo da Cidade de Taipé

Web: www.taipeifestival.org

Programa de Subsídios à Criação de
Amostras de Design de Moda 2017

Período de Candidaturas: 
16/6/2017-14/8/2017

Hora: 9:30-12:30, 15:00-17:00
 (Segunda a Sexta)

Local de Entrega das Candidaturas: 
Edifício do Instituto Cultural de Macau, Praça 
do Tap Siac, Departamento de Promoção 
das Indústrias Culturais e Criativas

Organizador: Instituto Cultural do
 Governo da RAEM

Web: www.icm.gov.mo/cn/CCI-Subsidy
 www.macaucci.gov.mo/sps

História da Marca – Exposição de
Vestuário Original de Macau III

Data: 12/8/2017-1/10/2017 

Hora: 10:00-20:00
 (Fechado à Segunda-feira)

Local: Galeria de Moda de Macau
 (47, Rua de S. Roque)

Entrada Livre

Organizadores:
Instituto Cultural do Governo da RAEM e 
Centro de Produtividade e Transferência de 
Tecnologia de Macau

Web: macaofashiongallery.com

Ballada –
Animamix Arte Contemporânea
Data: 14/7/2017-15/10/2017

Hora: 10:00-19:00
 (Fechado à Segunda-feira)

Local: Museu de Arte de Macau

Entrada Livre

Organizador: Museu de Arte de Macau

Web:  www.mam.gov.mo

ARTmusing Film Carnival

Data: 4/8/2017-27/8/2017

Hora: Por favor consulte o programa

Local: Pequeno Auditório do
 Centro Cultural de Macau 

Bilhetes: $60

Organizador: Centro Cultural de Macau

Web: www.ccm.gov.mo

Lungs

Data: 25/8/2017-3/9/2017

Hora: 15:00, 20:00

Local: Teatro Caixa Preta,
 Edifício do Antigo Tribunal

Bilhetes: $160

Organizador: Grupo de Teatro
 Experimental de
 "Pequena Cidade"

Web: www.facebook.com/mexptheatre

Asia Contemporary
Art Show (Edição de Outono) 2017

Data: 22/9/2017-24/9/2017

Hora: 13:30-21:30
 (22/9/2017-23/9/2017);
 11:00-21:30
 (24/9/2017)

Local: 40/F-43/F, Conrad Hong Kong
 (Pacific Place, 88 Queensway,
 Admiralty, Hong Kong)

Bilhetes: HK$240

Organizador: Asia Contemporary Art Ltd.

Web: www.asiacontemporaryart.com

Festival Internacional de
Artes de Sapporo 2017
Data: 6/8/2017-1/10/2017

Hora: Por favor consulte o programa

Local: Por favor consulte o programa

Bilhetes: Por favor consulte o programa

Organizador: Comité Executivo do Festival 
 Internacional de Artes de
 Sapporo

Web: siaf.jp



Vencedor do Prémio Literário de Macau e o Prémio de Novela 
de Macau, Joe Tang é escritor e crítico de arte. Assinou 
vários romances, incluindo The Floating City e O Assassino, 
traduzidos para inglês e português. Publicou também peças 
de teatro, entre elas Words from Thoughts, Philosopher’s Stone, 
Journey to the West, Rock Lion, Magical Monkey e The Empress 

and the Legendary Heroes. Joe Tang

B l o g u e s

22a edi�‹o22a edi�‹o

Supervisor da Associação Audio- Visual CUT, Ho é um dos 
realizadores do projecto Macau Stories 1 e esteve também 
envolvido no Macau Stories 2 – Love in the City e no Macau 
Stories 3 – City Maze. Macau Stories 2 – Love in the City recebeu 
uma menção especial no festival português de cinema 
Avanca e foi mostrado nos festivais de Tóquio e Osaka.

Ho Ka Cheng

B l o g u e s
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Macau vai ter eleições este ano. As eleições 

para a Assembleia Legislativa, que ocorrem 

a cada quatro anos, são a altura em que os 

diferentes grupos políticos recorrem a todos 

os meios para angariar votos. A maioria de 

nós talvez pense que criatividade e política 

não estão relacionadas. Sendo assim, como 

poderão caminhar paralelamente? Porém, elas 

não só se inter-influenciam como a política é 

uma fonte de inspiração para a criatividade e 

acrescenta valor à indústria criativa.

Há não muito tempo, o drama televisivo 

anti-corrupção In The Name of People foi um 

verdadeiro sucesso no interior da China. De 

acordo com as estatísticas, o último episódio 

desta série subordinada a jogos de poder teve 

as audiências mais elevadas dos últimos dez 

anos entre as produções chinesas do género. 

Os direitos de transmissão para a televisão 

por satélite foram adquiridos por 200 milhões 

de yuan, tendo sido vendidos milhões de 

exemplares do romance que deu origem à série. 

O audiolivro registou 20 milhões de downloads 

por mês e o e-book teve mais de 500 milhões 

de cliques mensais. Outras indústrias lucraram 

com este sucesso. Por exemplo, locais onde 

a série foi filmada tornaram-se incrivelmente 

populares. A par da exibição do drama, sítios 

como Nanjing e Tianmu Lake passaram a atrair 

legiões de turistas. Segundo as estatísticas, os 

pacotes de férias que incluem Nanjing vendem 

mais 30% do que antes. Isto prova que uma 

produção televisiva de cariz político pode trazer 

benefícios a diferentes partes das indústrias 

criativas.

Do outro lado do mundo, nos Estados 

Unidos, a Netflix lançou recentemente a quinta 

temporada da House of Cards. Adaptada 

do romance de Michael Dobbs e do drama 

britânico homónimo da BBC, esta série televisiva 

mostra como o congressista democrata Francis 

Underwood chega a presidente dos Estados 

Unidos por meios nem sempre legítimos. Esta 

produção fez da Netflix a empresa de vídeo 

mais lucrativa do mundo. Em 2013, quando a 

primeira temporada foi para o ar, o número de 

utilizadores superou os três milhões e a receita 

obtida foi de mil milhões de dólares. Além disso, 

em Harford County, Maryland, onde as duas 

primeiras temporadas da série foram filmadas, 

foram criados cerca de 6.000 novos postos 

de trabalho, tendo sido gerados mais de 250 

milhões de dólares.

Num mundo altamente globalizado, 

diferentes países e regiões estão hoje 

estreitamente ligados. As questões políticas 

de um Estado já não são apenas matéria 

interna. Por exemplo, as eleições presidenciais 

nos Estados Unidos atraíram a atenção de 

pessoas em todo o mundo, e tornaram-se 

assunto para as indústrias criativas. As questões 

políticas transformaram-se numa fonte de 

criatividade. Daí que In the Name of People 

tenha sido tão popular e lucrativo no interior 

da China e que House of Cards tenha captado 

atenção transnacionalmente e promovido 

o desenvolvimento das indústrias televisiva, 

cinematográfica, editorial, musical, da moda e 

de design de produtos.

Embora Macau ainda tenha um longo 

caminho a percorrer no que respeita a 

transformar questões políticas 

como as eleições legislativas 

num poderoso fi lme ou 

produção televisiva, podemos 

ver que a política está a ser 

uma fonte de inspiração para 

as indústrias criativas. Nas 

recentes eleições em Macau, notei que todos 

os partidos políticos foram, gradualmente, 

prestando atenção à construção da imagem 

e à marca, que são exactamente o forte dos 

profissionais criativos. Do design da identidade 

corporativa ao vídeo promocional, passando 

pela publicidade, o hino de campanha e 

uma diversidade de mensagens e produtos 

propagandísticos, tudo são bons exemplos 

de como a política casa com a criatividade. A 

expressão "economia eleitoral" explica que as 

eleições podem fortalecer o desenvolvimento 

das indústrias criativas e aumentar as 

oportunidades de emprego. Mas eu acredito 

que, além de procurar o crescimento 

económico, o casamento da política e da 

criatividade deve levar a mudanças mais 

profundas e significativas.

Liberdade e independência são 

altamente valorizadas nas indústrias criativas, 

que também colocam ênfase na comunicação 

e na conexão com diferentes pessoas. 

Como tal, até certo ponto, a criatividade 

pode chamar a atenção do público para a 

política. Quer seja um profissional criativo 

ou um homem comum, não mais sentirá 

que as questões políticas não lhe dizem 

respeito ou não podem ser discutidas. Pelo 

contrário, podem ser visíveis, tangíveis e 

debatidas. E isso é muito útil quando se 

trata do crescimento e desenvolvimento da 

sociedade civil a longo prazo.

Criatividade e Política

Dado o desenvolvimento robusto da 

indústria da sétima arte no interior da China, 

muitas empresas internacionais de análise 

prevêem que, este ano, as suas receitas de 

bilheteria ultrapassem as dos Estados Unidos. A 

indústria cinematográfica, a publicidade online 

e a indústria de serviços de internet serão os 

três sectores de mais rápido crescimento na 

China nos próximos cinco anos, a par dos 

quatro modelos operacionais adoptados pelo 

actual segmento de media de entretenimento, 

nomeadamente conteúdo original, integração 

de recursos, módulo de tecnologia e mashup. 

Por exemplo, o Alibaba Pictures Group investe 

em várias áreas, como a propriedade intelectual 

do conteúdo original (geralmente relativa a 

obras literárias e artísticas bem conhecidas e 

com potencial de desenvolvimento), realização 

de filmes, sistema de distribuição, marketing 

digital, publicidade e soluções para bilheteiras 

e pagamentos online. A empresa actua não 

apenas na área da produção e comercialização 

de filmes, mas também na criação de uma 

plataforma integrada de entretenimento e 

comércio electrónico.

O  p a r c e i r o  t a i w a n ê s  d a 

PricewaterhouseCoopers (PwC), uma das 

quatro grandes empresas de contabilidade 

internacionais, organizou em Fevereiro o 

"Fórum para Tendências e Mercado de Capitais 

da Indústria de Produção Audiovisual e Musical 

2017". Analisando a indústria em cinco áreas 

(demografia, concorrência no mercado, 

padrões de consumo, localizações geográficas 

e modelos de negócio), o fórum forneceu 

informações sobre uma das tendências da 

indústria, procurando um equilíbrio entre a 

globalização e a localização do conteúdo. Por 

exemplo, uma série de televisão taiwanesa 

amplamente discutida – The Teenage Psychic 

– foi, na verdade, um trabalho de estudantes 

para o Serviço de Televisão Público de Taiwan 

(PTS). Após a colaboração entre a PTS e 

uma produtora de Singapura, o trabalho foi 

recomendado à HBO Asia, uma divisão da 

aclamada rede emissora norte-americana, 

dando origem a uma mini-série de seis 

episódios. Combinando as religiões populares 

taiwanesas e a cultura dos templos, The Teenage 

Psychic, a primeira série da HBO Asia em língua 

chinesa (mandarim e taiwanês) é a história do 

amadurecimento de uma jovem que tem a 

capacidade de ver fantasmas.

É do senso comum que o conteúdo 

o r i g i n a l  é  a  c h a v e  p a r a  a  i n d ú s t r i a 

cinematográfica e televisiva, mas pode haver 

apenas uma em 100 histórias originais com 

valor para uma produção de propriedade 

intelectual e seu posterior desenvolvimento. 

Para facilitar o crescimento da indústria, deve 

haver uma oferta ilimitada e diversificada de 

histórias originais. Como resultado, o interior da 

China assistiu a uma explosão da ficção online 

nos últimos anos. De acordo com o Relatório de 

Investigação da Indústria de Literatura Online 

da China, o valor de mercado deste sector 

totalizou 7 mil milhões de yuan em 2015, com 

cerca de 350 milhões de utilizadores. De acordo 

com o documento, a fantasia, a wuxia (artes 

marciais chinesas e cavalaria) e o romance 

foram os temas mais populares, com The 

Journey of Flower e Nirvana in Fire a atingirem 

constantemente novos recordes. Embora a 

Administração da Imprensa, Publicação, 

Rádio, Cinema e Televisão tenha publicado a 

Lei de Promoção da Indústria do Cinema da 

China em Março, proibindo qualquer conteúdo 

envolvendo assuntos extraconjugais, romances 

com menores de idade, homossexualidade 

e superstições feudais, como a possessão 

ou a reencarnação, não é possível manter 

os fervorosos investidores à distância. Em 

2016, das 50 séries de televisão mais vistas na 

internet, quase metade baseava-se em ficções 

divulgadas online.

Outro tipo de histórias originais altamente 

procurado pelos investidores são as de não-

ficção criativa. Ao início, as pessoas envolvidas 

nesta área eram geralmente repórteres e editores 

que escreviam artigos de fundo para os media 

tradicionais, mas cada vez mais plataformas online 

se juntaram a este movimento, incluindo o "True 

Story Plan", uma conta oficial no WeChat que 

todos os dias publica uma história real inspiradora. 

Enquanto isso, também existem algumas novas 

plataformas de escrita, como "Story of Guyu", 

"Living", "Non-fiction Project", "Noon Story" e "One 

Lab" (apoiada pelo autor de renome Han Han), 

em que jornalistas profissionais ou o público 

podem contribuir com os seus trabalhos.

Como estas plataformas criativas de 

não-ficção estão sob o radar de empresas 

de investimento, com algumas a terem 

investimentos superiores a 3 milhões de 

yuan, tanto escritores profissionais como 

colaboradores amadores esperam que as suas 

obras se tornem populares e se transformem 

em guiões para cinema ou televisão, livros 

ilustrados ou animações.

Assim, um conjunto infinito e diversificado 

de histórias originais começa por receber 

retumbantes elogios dos leitores através 

das plataformas online, só depois atraindo 

investidores interessados na área do cinema. Este 

é exactamente o modelo de desenvolvimento 

das indústrias cinematográficas em muitos 

países. Boas histórias dão bons filmes.

História, internet e indústria cinematográfica
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Formado na Escola de Estudos Orientais e Africanos (SOAS) 
da Universidade de Londres. Vive e trabalha actualmente em 
Londres como escritor. Lin fez curadoria de pintura para o 
Museu Vitória e Alberto, bem como para o Museu Britânico. É 
também professor de Arte Chinesa na Christie’s Education e 
colabora com várias revistas de arte em língua chinesa.

Yi-Hsin Lin

B l o g u e s

Yap é um aficionado do design, das viagens e de tudo o que é 
belo na vida. Escreve para várias publicações sobre viagens e 
design e tem vários livros publicados, dos quais se destacam 
Wander Bhutan e Myanmar Odyssey. Antigo editor da Lonely 
Planet China, Yap é agora o máximo responsável por todos 

os conteúdos da Youpu Apps, uma empresa de aplicações 
sediada em Pequim.Yap Seow Choong

B l o g u e s
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Organizado pelo Museu do Design de 

Londres, "Hello, My Name is Paul Smith: Touring 

Exhibition" está patente no Huashan 1914 

Creative Park, em Taipé, até 3 de Setembro. 

Esta é a quarta etapa da exposição na sua 

digressão mundial – e a segunda na Ásia – 

depois de ter passado pelo Reino Unido, pela 

Bélgica e pelo Japão. A mostra destaca os 

trabalhos do designer, incluindo colecções de 

moda clássica, produtos criativos e fotografia. 

O salão de exposições não só recria o escritório 

e o estúdio do designer como usa os mais 

recentes equipamentos audiovisuais para levar 

o público a mergulhar no universo de glamour 

e talento do artista. Com isto, as pessoas podem 

compreender melhor como é que o criador, 

oriundo de uma cidade do centro de Inglaterra, 

emprega o seu talento artístico e o seu 

empreendedorismo para se projectar como 

ícone da moda mundial.

Quem é Paul Smith?
Paul Smith nasceu em Nottingham em 

1946. Quando era jovem, trabalhou num 

armazém de roupas local onde se familiarizou 

com o processo de produção da indústria 

de vestuário. Em 1970, com uma pequena 

poupança e o apoio de amigos, abriu uma 

lojinha. Mais tarde, foi para a capital da moda, 

Paris, e alcançou a fama em 1976 ao apresentar 

a sua primeira colecção masculina. Com um 

regresso a casa glorioso, Smith abriu uma loja 

em Covent Garden, Londres, em 1979. As suas 

colecções agradaram a todo o tipo de pessoas. 

A sua marca tornou-se cada vez mais conhecida 

e a sua base de clientes foi aumentando. O forte 

de Smith é combinar a estética tradicional com 

a criatividade moderna. Ele sublinha que o 

design deve ser "clássico com um twist". Os seus 

produtos incluem alta moda e vestuário casual, 

bem como acessórios. Com um forte sentido de 

humor britânico, Smith estabeleceu uma marca 

de estilo único – excêntrica mas não frívola, 

extraordinária mas não exagerada.

Criatividade multifacetada
Com mais de 1.500 itens, a exposição 

reflecte perfeitamente a personalidade 

divertida, curiosa e apaixonada de Smith. O 

que começa por cativar o olhar dos visitantes 

é a recriação da primeira loja de Smith em 

Nottingham, com apenas nove metros 

quadrados de área. Pequeno e sem janelas, 

o estabelecimento é o ponto de partida da 

carreira de Smith, hoje um dos principais 

designers da indústria da moda. Em seguida, 

são exibidas paredes com desenhos feitos 

por ele desde que era criança, bem como 

fotos e imagens que foi reunindo. A ideia é 

mostrar as mudanças no seu estilo ao longo 

do tempo e as suas preferências quando 

se trata de coleccionar arte. Além disso, as 

recriações do seu escritório e do seu quarto 

de hotel, juntamente com instalações de 

LED, revelam que o organizador fez bom 

uso de diferentes espaços e os transformou 

de forma a destacar o fluxo interminável 

de ideias provocadoras de Smith. Todos os 

trabalhos são atraentes e inspiradores.

A exposição também destaca a decoração 

das lojas de Paul Smith um pouco por todo 

o mundo. O edifício cor-de-rosa na avenida 

Melrose, em Los Angeles, e a emblemática loja 

em ferro na Mayfair de Londres evidenciam o 

sentido estético único do designer. Em todos 

os itens projectados por Smith se nota o 

recurso a listras e cores vibrantes que se tornou 

a sua assinatura. Seja no recorte clássico da 

sua própria marca ou no design de peças de 

automóvel e de cafetaria para outras marcas, 

podemos ver uma nova interpretação de cores 

e listras. Smith recriou especificamente alguns 

dos seus artigos para a exposição em Taipé. 

Mais de 70.000 botões em cores diferentes 

são exibidos numa parede de 18 metros 

quadrados. O efeito visual é excepcionalmente 

impressionante.

Quando a cultura pop encontra
as instituições artísticas

Nos últimos anos, não é incomum ver 

instituições artísticas e culturais abrirem portas 

a exposições sobre moda. Em 2013, o Museu 

Vitória e Alberto de Londres lançou a exposição 

"David Bowie Is", que atraiu milhões de 

visitantes. Em 2015, o Museu Metropolitano de 

Arte de Nova Iorque albergou "China: Through 

the Looking Glass", que se tornou a quinta mais 

visitada daquele espaço. Em 2017, a mostra 

"Ambiguously Yours: Gender in Hong Kong 

Popular Culture", acolhida pelo M+, analisa o 

desenvolvimento social em Hong Kong sob 

um novo ângulo. O conteúdo de todas essas 

exposições difere do que é tradicionalmente 

apresentado nos museus e representa uma 

tentativa de trazer o popular para a esfera da arte 

e da cultura. Mediante recursos audiovisuais, 

moda, acessórios e design gráfico, o público 

pode relacionar a vida quotidiana com a arte e 

a cultura, estabelecendo uma interacção entre 

estas.

Moda, Arte e Exposição:
A Mostra Itinerante de Paul Smith

Beirute é mais internacional do que 

eu pensava. Localizada no Médio Oriente, 

a cidade acolhe cristãos e muçulmanos em 

iguais proporções. Mesmo se visitarmos a 

cidade durante o Ramadão, a maioria dos 

restaurantes estará aberta. Ao longo dos 

últimos 20 anos, a situação política do Líbano 

tornou-se mais estável (apesar de seriamente 

afectada pela recente turbulência na Síria). As 

pessoas no exílio regressaram ao país, levando 

consigo as mais modernas ideias da Europa e 

da América. Jantei no famoso restaurante Lisa, 

cuja decoração está muito na moda, podendo 

claramente ser destacada em qualquer revista 

de design. A dona do restaurante começou em 

Paris, abrindo depois um estabelecimento na 

sua cidade natal, Beirute.

Como estou interessado em design,

c o m e c e i  p o r  p r o c u r a r  e xe m p l o s 

contemporâneos na capital l ibanesa. 

A Semana do Design de Beirute terminou 

em meados de Maio. E se Beirute possui 

capacidade para realizar o evento, é porque, 

definitivamente, tem muito design novo e 

divertido.

Os estilos arquitectónicos na cidade são 

uma mistura que nos lembra que ela foi assolada 

por terríveis guerras, o que levou a um crescente 

número de espaços vazios. Os designers têm, 

portanto, oportunidade de fazer bom uso da 

terra. Edifícios de diferentes tipos emergem 

das ruínas como se mostrassem um futuro 

brilhante aos residentes locais. Muitos desses 

edifícios são projectados por célebres ateliers 

de arquitectura. Por exemplo, Herzog & de 

Meuron Architekten (responsável pelo design 

do Estádio Nacional de Pequim) projectou os 

Beirut Terraces, que se tornou o mais caro dos 

edifícios residenciais. Com diferentes camadas 

e níveis, o prédio parece muito vanguardista 

e pitoresco. Na cidade, há também alguns 

edifícios e ruas de estilo retro. Alguns deles, 

muito novos na sua aparência, parecem tentar 

recuperar o ambiente mediterrânico que em 

tempos permeou a cidade. Algumas ruínas 

continuam por lá. Com vinte e poucos andares, 

o edifício do Holiday Inn ainda exibe buracos de 

bala nas paredes. Parece um prédio inacabado, 

como se fosse uma estranha peça de arte de 

uma instalação. Situado no coração da cidade, 

é uma lembrança pungente dos horrores da 

guerra.

Nascida no Iraque, a falecida arquitecta 

Zaha Hadid estudou na Universidade 

Americana de Beirute, um importante instituto 

do Líbano. Ela criou o Instituto Issam Fares 

para a sua alma mater. As linhas curvas que se 

tornaram a sua imagem de marca serpenteiam 

pelas colinas, e as janelas de formas irregulares, 

bem como o design geométrico dos prédios, 

contrastam com os antigos edifícios das 

proximidades. Passeei pelo tranquilo campus, 

vendo em frente o azul do mar Mediterrâneo 

e, atrás, a floresta. Estudar num lugar tão lindo 

pode, de facto, estimular a criatividade e a 

inspiração.

O Líbano possui vários designers 

contemporâneos. A maioria dos boutiques 

fica no centro da cidade. Nada Debs é uma das 

principais designers no Líbano. Ela passa a maior 

parte do tempo no Japão, pelo que não é difícil 

perceber porque é que o seu design evidencia 

um toque japonês. Os bancos de bambu e 

os ténis-plataforma combinam a serenidade 

japonesa com o colorido do Médio Oriente. O 

encontro entre os dois estilos origina o estilo 

libanês contemporâneo. Perto da loja de Nada 

Debs existe uma outra, chamada Homesick, 

na qual é possível encontrar mobiliário shabby 

chic concebido a partir de tecidos libaneses em 

segunda mão e latas de alumínio.

As pessoas em Beirute têm um estilo de vida 

hedonista, o que talvez esteja relacionado com a 

experiência das guerras ao longo dos anos. Vivem 

como se não houvesse amanhã e ninguém sabe 

o que acontecerá no dia seguinte. Isso explica por 

que motivo a vida nocturna na cidade prospera 

e o lema é aproveitar a vida ao máximo. O mais 

famoso clube nocturno é o BO18. O seu design 

reflecte a história contemporânea da capital e a 

sua localização é simbolicamente significativa, na 

medida em que foi construído sobre um campo 

de refugiados palestinianos. O arquitecto incluiu 

no design um capítulo da história que as pessoas 

em Beirute têm relutância em recordar. No rés-

do-chão, o espaço lembra um túmulo. Cadeiras 

e bancos assemelham-se a caixões. O telhado do 

clube é retráctil mas, quando está fechado, parece 

um heliporto visto de cima. O espírito dos foliões 

está no auge quando o amanhecer os surpreende 

e o telhado é então aberto para permitir que a luz 

solar caia sobre aqueles que esperam a redenção. 

Eles dançam ferozmente, como se estivessem 

indefesos e aguardassem ser salvos. O design do 

BO18 foi rotulado como "arquitectura de guerra", 

e a revista Wallpaper elegeu-o por três anos 

consecutivos como um dos melhores clubes do 

mundo.

Design em Beirute



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.

Ron Lam
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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.

Lam Sio Man
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Inesperadamente, tornei-me a gestora 

de uma galeria de artesanato em Quioto. O 

dono da galeria é Alan Chan, um proeminente 

designer em Hong Kong. Na década de 1990, 

Alan ficou encarregue de alguns projectos 

de grande escala no Japão. Ele estabeleceu 

um forte vínculo com o território, por via 

profissional ou pessoal, o que o levou a criar 

a galeria Kyoto 27 em Quioto, cidade pela 

qual nutre um profundo carinho, com vista a 

promover artes e ofícios japoneses. Tendo tido 

a oportunidade de assumir o cargo de gestor 

da galeria, estou encarregado de quase tudo, 

da definição dos objectivos do espaço, da sua 

manutenção diária e da curadoria.

A maior dificuldade que enfrentámos 

na fase inicial foi definir a identidade da 

galeria. Existem inúmeras galerias de artesãos 

em Quioto. Como a nossa, muitas delas 

especializam-se em mostrar artesanato 

relacionado com a vida quotidiana. O 

"artesanato de estilo de vida" é uma expressão 

cunhada por artesãos como Mitani Ryuji e Ando 

Masanobu há mais de uma década, em resposta 

às artes e ofícios tradicionais. No passado, os 

ceramistas no Japão apenas faziam artigos 

relacionados com a cerimónia japonesa do chá, 

caso de tigelas de chá e recipientes ikebana. O 

conceito de "artesanato de estilo de vida" inclui 

todos os objectos de uso quotidiano na esfera 

das artes e ofícios. Devido ao movimento "estilo 

de vida", hoje os fabricantes de loiças também 

são respeitados como artesãos. 

Uma galeria especializada em "artesanato 

de estilo de vida" geralmente apresenta loiças 

e talheres. Um prato concebido para servir 

caril pode custar menos de mil ienes. Ele é 

exibido respeitosamente na prateleira com 

uma descrição ao lado, indicando o nome do 

fabricante. Os responsáveis por galerias em 

Hong Kong e Macau podem achar essa prática 

bizarra porque, geralmente, apenas os objectos 

com preços excepcionalmente altos são 

considerados arte. Mas o "artesanato de estilo 

de vida" contraria a ideia. Tanto os objectos 

como o seu preço são realistas.

As galerias Yamahon, Ikuichiri, Utsuwa 

SaiSai e Second Price estão entre as várias 

dezenas especializadas em artesanato deste 

género. Elas já satisfazem as necessidades do 

mercado. Por isso, encontrar novos clientes é 

uma dor de cabeça. Mas isso fez-me manter 

em mente uma questão: o que pode uma 

galeria dirigida por pessoas de Hong Kong com 

experiência em design e jornalismo fazer pelos 

artistas? Como podemos diferenciar-nos das 

nossas congéneres?

Quando estava a trabalhar no meu novo 

livro, All About Tableware and Its Makers, conheci 

muitos ceramistas. Entre eles encontra-se 

Yajima Misao, com quem tive uma conversa 

particularmente memorável. Segundo ela, 

como artista especializada em cerâmica, o 

mais fácil é fazer utensílios de mesa, que são 

mercadoria vendável, estando as galerias 

geralmente dispostas a colaborar com quem 

os cria. Porém, quando o artista recebe uma 

encomenda, ele tem de fazer o mesmo produto 

100 vezes e desenhar o mesmo padrão de forma 

mecânica, um tipo de trabalho repetitivo que 

mata gradualmente a criatividade dos criadores.

O que Yajima disse revela a realidade 

que estas galerias enfrentam no Japão. Para 

bem do negócio, o espaço deve apresentar 

os produtos com maior procura. Alguns dos 

artesãos, a fim de ganhar a vida, também 

trabalham arduamente na elaboração de 

objectos lucrativos. Eles talvez tenham outras 

preferências no que toca à criatividade, mas 

não conseguem encontrar galerias que 

comprem as suas ideias. Isto é perfeitamente 

compreensível na medida em que o artesanato 

visa servir as pessoas, enquanto a arte é 

mais introspectiva. O papel de uma galeria é 

transmitir ao público as ideias do artesão e do 

artista, e a mensagem deve ser claramente 

comunicada para alcançar os clientes certos. 

Como os artesãos e os artistas têm preferências 

totalmente diferentes, as galerias necessitam 

de adoptar abordagens distintas quando 

comunicam essas mensagens. Esta parece ser a 

lacuna que podemos preencher no sector das 

galerias em Quioto.

Trabalhei durante anos como editora de 

revistas. Não tenho confiança quando se trata 

de gerir comercialmente uma galeria, mas acho 

que sou bom em comunicação. Além disso, Alan 

tem uma equipa realmente forte. Eu acredito 

que vamos encontrar uma forma esplêndida 

de mostrar os trabalhos dos artesãos e tornar as 

suas mensagens compreensíveis.

A colaboração com Alan está repleta de 

momentos confortáveis e prazenteiros. Ele 

tem um grande coração. Conquanto isso esteja 

ao seu alcance, ele está disposto a ajudar os 

artesãos a concretizar as suas ideias. A gestão 

de uma galeria é uma operação comercial. Alan 

está satisfeito desde que a Kyoto 27 se possa 

auto-financiar. Liberal e de mente aberta, ele 

deu-me carta branca para curar exposições. 

Assim, tenho tido tempo para conversar com 

os artesãos e compreendê-los melhor. Juntos 

poderemos, enfim, apresentar planos para 

futuras exposições.

Ser curador numa galeria de artesanato 

Tendo vivido por um ano numa cidade 

vibrante e cultural como Nova Iorque, 

descobri, para minha surpresa, que o plano 

cultural da cidade não foi concebido até ao 

ano passado. Isso faz-me ponderar sobre se 

uma cidade criativa pode ser planeada. Um 

plano cultural trará benefícios ou danos para o 

desenvolvimento criativo da cidade?

Em Setembro do ano passado, o governo 

da cidade de Nova Iorque anunciou que, até 

Junho deste ano, o Departamento de Assuntos 

Culturais deveria submeter à aprovação do 

Conselho da Cidade um plano a dez anos. 

Como resultado, o departamento iniciou 

imediatamente a sua pesquisa e planeamento, 

arrancando com uma ronda de actividades e 

consultas públicas e criando o site "Creative 

New York" (CreativeNYC) para o projecto. Em 

colaboração com instituições culturais e grupos 

comunitários, o departamento organizou mais 

de 400 iniciativas diferentes para a comunidade, 

nas quais participaram 180 mil pessoas. Os 

números revelam a ênfase do governo no 

envolvimento dos indivíduos no planeamento 

e execução das políticas públicas.

Com base nessas actividades e no seu 

alcance, os resultados da pesquisa foram 

anunciados em Maio. A informação recolhida 

reflecte as preocupações culturais do público 

e ajuda a sustentar os planos culturais do 

governo. No entanto, é inevitável que os 

actores culturais da cidade tenham as suas 

queixas, com alguns a considerarem que a 

consulta pública foi realizada com demasiada 

pressa, comprometendo a oportunidade 

de as organizações culturais de menor 

escala assumirem um maior papel. Outra 

grande preocupação manifestada por estes 

profissionais é que um número considerável 

de actores culturais desconhecia os planos do 

governo e os exercícios de consulta. Como tal, 

impõe-se a questão: será isto revelador de que 

alguns actores culturais não estão atentos à 

agenda política numa área relevante para si ou 

terá o exercício de consulta sido inadequado?

Na minha opinião, não é expectável que 

um exercício de consulta política alcance 100% 

da população, particularmente devido às 

restrições de tempo. É preciso ter em mente que 

este é o primeiro plano cultural da cidade de 

Nova Iorque e que o período de consulta ficou 

limitado a oito meses. Como cada eleito para 

um cargo público apenas estará alguns anos em 

funções, resta-nos esperar que os funcionários 

em exercício e competentes tenham feito o 

possível para levar a consulta pública a bom 

porto. No caso particular de Nova Iorque, uma 

prioridade por detrás da elaboração da agenda 

política, do projecto de consulta pública e 

da posterior recolha de dados é promover 

a igualdade no desenvolvimento cultural. 

Perante a política anti-imigração de Trump e o 

seu desejo de terminar com o financiamento 

ao poder local, esta iniciativa revela a visão e a 

atitude abertas da cidade de Nova Iorque.

Para Nova Iorque, a igualdade cultural 

significa que diferentes grupos da comunidade 

podem usufruir dos mesmos direitos de 

participação nas actividades culturais e 

reivindicar as suas tradições. Afinal, a cidade é 

uma sociedade diversificada, cuja população 

é 60% não-caucasiana. Durante muito tempo, 

as acções culturais dessas pessoas não eram 

aceites como parte da tradição cultural da 

cidade, pelo que não obtinham financiamento 

do governo. A falta de recursos tornava difícil, 

para essas organizações comunitárias, melhorar 

o seu âmbito e a qualidade do seu trabalho, o 

que, num ciclo vicioso, dificultava a obtenção 

de mais recursos. O novo plano cultural visa 

reafectar os recursos da cidade e redefinir a 

cultura de forma mais abrangente.

Uma figura-chave na reengenharia desta 

mudança na política cultural nova-iorquina 

é o comissário de Assuntos Culturais, Tom 

Finkelpearl, que trabalhou anteriormente como 

curador do Queens Museum. Nessa função, ele 

decidiu instalar uma mesa de pingue-pongue 

no museu. Uma vez que há muitos residentes 

asiáticos no bairro, Finkelpearl estabeleceu 

um relacionamento pessoal jogando ténis de 

mesa com eles. Através do jogo, ele apresentou 

com sucesso essas pessoas ao museu e, como 

resultado, este tornou-se um óptimo exemplo 

de envolvimento com a comunidade. Hoje, 

no seu novo cargo, Finkelpearl convida a 

comunidade a expressar a sua opinião sobre 

o desenvolvimento cultural da cidade através 

de sessões de consulta semanais. Também 

procura conhecer os pontos de vista da 

população através de centenas de actividades 

e inquéritos. Ao mesmo tempo, prossegue com 

a sua política de "ténis de mesa" na supervisão 

da cultura. Talvez para ele o desenvolvimento 

cultural seja como este jogo: são precisos dois 

para o jogar. E Finkelpearl está disposto a ser o 

jogador que o inicia.

Nova Iorque: Um primeiríssimo plano cultural

 Foto cedida por Tom Finkelpearl 
Seminário de planeamento cultural da CreativeNYC
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Cheong vive em Pequim, trabalha em investigação 
académica e gosta de escutar música clássica. As suas 
publicações incluem An Oral History of the Concert Band in 
Macao. Ele é também o autor de Macau 2014 - Livro Musical 
do Ano e Macau 2015 - Livro Musical do Ano. Cheong adora 
aprender.

Cheong Sio Pang
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Perseguir uma carreira académica não é 

fácil, pois exige anos de leitura e escrita. Face 

ao conhecimento em constante mutação, uma 

tese tem de ser tão abrangente e exaustiva 

quanto possível antes de conhecer a letra de 

forma em publicações académicas. Além de ser 

um investigador, estou comprometido com a 

arte, visando um impacto positivo nos outros, 

sendo aí que, fora do meio académico, obtenho 

a maior sensação de realização. Isto encoraja-

me a continuar a criar.

Colaborei com a Associação de Regentes 

de Banda de Macau há alguns anos, com 

o objectivo de compilar An Oral History of 

the Concert Band in Macao, um livro que se 

orgulha de preservar a história das orquestras 

da cidade. Sinceramente, enfrentámos muitos 

obstáculos durante o processo de publicação. 

Para tornar o livro apelativo para as massas, 

foi necessário alterar o título, que deixou de 

ser tão académico, não obstante o conteúdo 

da obra ter mantido o seu rigor. Felizmente, 

encontrámos um assistente universitário que 

na sua dissertação de mestrado sobre o tema 

— Origin and Development of Students’ Concert 

Bands in Contemporary Macao — combinara 

uma abordagem de história oral com uma 

revisão de literatura para detalhar a evolução 

das orquestras contemporâneas. Apresentando 

essa evolução de forma organizada, a tese 

mostra o valor histórico do segmento e 

serve como fonte relevante para futuros 

investigadores. Considero isso profundamente 

tocante.

Sendo um escritor com um pendor 

académico, obtenho um enquadramento 

teórico explicativo a partir da investigação e 

ponho-o em prática mediante uma análise 

empírica. Além das minhas principais áreas 

de trabalho, tenho interesse pelas artes desde 

a infância e estou grato por poder aplicar 

as minhas capacidades artísticas na minha 

profissão, com vista a dar contributos para o 

desenvolvimento das orquestras locais. Com 

o apoio da Associação de Regentes de Banda 

de Macau e o patrocínio do Instituto Cultural 

e da Fundação Macau, entrevistei para o livro 

uma série de figuras proeminentes na indústria 

musical de Macau. Entre discursos e fotos 

históricas, documentos e pautas, foi possível 

formar, ainda que com alguma incompletude, 

uma ampla imagem da indústria, dando corpo 

ao espírito de uma geração de músicos. Entre 

os entrevistados figuram Doming Ngok Pui 

Lam, de 90 anos, considerado um dos cinco 

mestres compositores asiáticos, e Veiga Jardim, 

ex-regente da Orquestra Sinfónica de Macau.

Ganhei uma nova perspectiva da história 

da indústria musical a partir dos contactos 

aprofundados que tive com cada entrevistado. 

No decorrer das entrevistas, inteirei-me das 

conquistas de muitos profissionais de música 

e arte durante o desenvolvimento da música 

contemporânea da cidade – muitos momentos 

emocionantes apesar das vicissitudes da 

vida. As contribuições de algumas pessoas 

durante o robusto desenvolvimento 

registado em Macau após a transição 

administrativa podem ser desconhecidas do 

público, mas a devoção dessas pessoas nos 

bastidores é merecedora de um capítulo na 

história. De futuro, continuarei a entrevistar 

diferentes profissionais da arte para preservar 

os seus relatos.

Na sequência da publicação do 

livro, recebemos muitos comentários de 

especialistas e figuras seniores da indústria. 

Uma das limitações da obra é que a 

informação facultada pelos entrevistados não 

abrange todos os que contribuíram para o 

desenvolvimento de orquestras locais e, como 

tal, o volume apenas documenta parte da 

história. Esperamos poder enriquecer os seus 

conteúdos no futuro. Nos aspectos históricos 

da obra, há ainda margem para melhorar, 

assim se consiga uma cronologia completa 

dos grandes eventos das orquestras de Macau. 

Por fim, o livro baseia-se principalmente nas 

memórias dos entrevistados e, embora as suas 

histórias tenham sido validadas por meio de 

documentos e fotos, certas partes ainda não 

foram totalmente comprovadas. Como tal, 

ele pode ser polido mediante comentários de 

outros investigadores e partes interessadas. 

Felizmente, recebemos muitas sugestões 

preciosas depois de o livro ter chegado às 

livrarias e acreditamos poder melhorar o 

nosso trabalho para dar maiores contributos à 

preservação da história da música em Macau.

Inovação na Arte Inspira Outros

 Lançamento do livro An Oral 
History of the Concert Band in Macao


