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Editorial

Eventos culturais bem-sucedidos dão ímpeto ao 

desenvolvimento das artes criativas. Mas quanto esforço tem de ser 

posto na planificação destes eventos? No Destaque desta edição, 

convidamos representantes dos sectores da música, moda e teatro 

a partilhar a sua experiência na construção de uma marca e no 

planeamento de programas.

Louis Yu Kwok Lit, Director Executivo de Artes Performativas 

da West Kowloon Cultural District Authority, tem as suas opiniões 

sobre como gerir e operar espaços culturais. Na secção Opinião, 

Yu desconstrói a relação entre o teatro, o espaço que o acolhe e a 

audiência. A Galeria de Moda de Macau está presentemente a mostrar 

os trabalhos de seis designers locais. A história das suas marcas e a sua 

atitude perante a vida estão também reflectidas nas suas criações. 

Jade Leong, da JADE.L, e Jane Chan, da MACON, partilham as suas 

ideias sobre design em História da Marca. Em Talentos Emergentes, 

a jovem autora de ficção científica Kaik fala sobre as adaptações 

multimédia do seu romance.

Sete bloggers de Macau e do exterior continuam a partilhar as 

novidades e os seus pontos de vista na secção Blogues.
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Em Macau, há muitas actividades artísticas e 
culturais à escolha, sejam programas organizados 
pelo governo ou eventos de incentivo às artes 
criativas liderados pela comunidade. No entanto, 
já pensou no trabalho por detrás dos textos e 
materiais auxiliares dos eventos, ou nos esforços 
que um planeamento cuidadoso exige? Como se 
costuma dizer: “A preparação assegura o sucesso, 
enquanto a sua ausência é o caminho para o 
fracasso”. Para este número, convidámos alguns 
representantes dos sectores da música, moda e 
teatro a partilhar a sua experiência na construção 
de uma marca e no planeamento de programas. 
Seja uma cerimόnia de entrega de prémios com 
a participação de alguns milhares de pessoas ou 
um bazar dirigido a cerca de uma centena delas, 
planear devidamente a iniciativa é essencial.

Por Lai Chou In
Fotos cedidas por Calvin sin Production e pelos entrevistados

das Artes Criativas
Nos Bastidores
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No início de cada ano, vários eventos de prémios de música, em 

diferentes escalas, são realizados em Hong Kong, divulgando o talento de 

várias estrelas pop de língua chinesa. Embora aqueles que assistem a essas 

iniciativas no conforto das suas casas em Macau possam não se lembrar 

dos prémios ganhos por essas estrelas de Hong Kong, as cenas tocantes 

e o discurso de agradecimento dos cantores tendem a deixar uma forte 

impressão nos espectadores.

Por outro lado, das cerimónias de atribuição de prémios musicais em 

Macau, a única com alguma importância é a dos TDM Music Awards. Para 

ultrapassar a falta de eventos semelhantes, a Associação dos Artistas de 

Macau organizou a primeira edição dos SIM Music Awards em Fevereiro 

deste ano, com vista a criar mais oportunidades para que o trabalho dos 

artistas locais seja reconhecido.

Por comparação com os TDM Music Awards, os SIM Music Awards 

concentraram-se muito em reconhecer o desempenho de artistas 

individuais. “Dentro do círculo do entretenimento, chegámos ao consenso 

de que, quando chegasse a hora, queríamos prémios orientados para os 

cantores, como os de Hong Kong”, diz Jones Chong Cho Lam, presidente 

da Associação dos Artistas de Macau.

Há um ano, a Associação iniciou conversações com a Teledifusão de 

Macau (TDM), organizadora dos TDM Music Awards, para planear um novo 

evento de prémios de entretenimento. Como os TDM Music Awards decorrem 

no Verão, decidiram organizar os SIM Music Awards no início do ano.

Jones Chong Cho Lam assinalou que os maiores desafios do processo 

de planear são chegar a um consenso entre os proprietários de empresas 

de entretenimento e os artistas individuais dessa indústria, e decidir o 

número de prémios a atribuir e o mecanismo de avaliação. A primeira 

edição dos SIM Music Awards incluiu apenas 17 galardões para os artistas, 

contemplando as categorias de Artistas Mais Populares e Melhores 

Interpretações. Enquanto a primeira categoria está aberta à votação de 

todos, para garantir a participação do público, a segunda é julgada por um 

painel composto por mais de 120 profissionais do entretenimento, líderes 

comunitários e celebridades.

Reflectindo sobre o evento inaugural, Chong 

observa que a cerimónia enfrentou desafios 

consideráveis em termos de restrições de tempo 

e de financiamento, embora tenha recebido o apoio do governo 

e de muitas organizações. Considera também que ainda há espaço para 

melhorar e que, idealmente, a iniciativa deve, de futuro, envolver mais 

profissionais estrangeiros na função de avaliação, com vista a promover 

a música original em Macau. Para ilustrar o seu ponto de vista, Chong 

revelou que, ao descobrir a impressionante qualidade da música de Chan 

Wai Man, um dos juízes do painel adquiriu os direitos para o lançamento do 

novo álbum da cantora em Taiwan (de onde o juíz é oriundo). Sem dúvida, 

os prémios podem dar um contributo assinalável para incrementar a 

promoção de um artista. “Por exemplo, Lo Ka Ho, que ganhou o prémio de 

Intérprete Masculino Mais Popular, terá o privilégio de se apresentar como 

tal localmente e no exterior. O que esperamos oferecer é a afirmação do 

talento e um título adicional que os artistas podem aproveitar enquanto 

perseguem o seu sonho.”

No evento inaugural, Chong mencionou que o facto de existirem 

cerca de 30 artistas a tempo integral na indústria de entretenimento de 

Macau significa que apenas um em cada 10.000 escolhe fazer carreira 

neste sector. No entanto, os esforços para entrar neste círculo reduzido 

não podem ser esquecidos.

No ano 2000, Chong e o seu amigo Terence Chui Chi-leong (o 

cantor residente em Macau conhecido por “Siu Fay”) formaram uma 

banda chamada C-PLUS e criaram a sua própria agência, a Chessman 

Entertainment, para promover música original em Macau. “Não havia 

cantores a tempo inteiro em Macau e muitas pessoas provocavam-

nos dizendo: ‘Se um cantor tiver de alcançar sucesso em Macau, fá-lo-á 

com ou sem ajuda’. Embora os músicos no território não desfrutem 

do enorme êxito dos seus pares noutras partes do mundo, o sector é 

capaz de apoiar um punhado de artistas. De certa forma, é um começo 

promissor”. Por comparação com outras actividades culturais e artísticas 

em Macau, Chong sente que a carreira dos cantores sofre com a falta de 

audiência. “Esperamos que a atribuição de prémios e outras iniciativas 

possam apresentar os artistas ao público. Acredito que, se os galardões 

continuarem a ser atribuídos durante cinco ou 10 anos , será óptimo para 

o sector do entretenimento.”

Além de apresentar publicamente os artistas de Macau, também 

é necessário encorajar as pessoas a mostrarem o seu apoio através do 

consumo. Segundo Chong, de momento Macau não possui uma cultura 

de bilheteira robusta. Muitas pessoas procuram obter bilhetes para 

concertos ou espectáculos através de contactos pessoais, em vez de os 

adquirirem, mesmo quando se trata de artistas estrangeiros de renome 

internacional. Macau necessita de inverter esta tendência, para apoiar 

o consumo nas artes e na cultura. Embora a situação nos últimos anos 

tenha melhorado, uma mudança verdadeira e duradoura só pode ser 

conseguida mediante esforços contínuos. Como diz o velho ditado: “Mil 

milhas têm início num primeiro passo”. Mas como se consegue isso? Para 

Chong, “a melhor forma é organizar mais performances e actividades”.

Afirmando Talentos

Através de Cerimónias

de Prémios
Jones Chong Cho Lam
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Com água-marinha e branco como principais matizes, e adornada 

com plantas trepadeiras, a mush.Room é uma boutique suavemente 

iluminada, localizada numa comunidade tranquila, longe das multidões. 

Mas, num fim-de-semana de Fevereiro, esta loja, que não chega a ter 100 

metros quadrados, foi inundada por pessoas especialmente interessadas 

no bazar que ali se realiza esporadicamente. "Nunca vi a minha loja tão 

cheia. No início, preocupava-me que ninguém a visitasse", recorda Sony 

Cheong com um sorriso.

Cheong e o marido, Faye Choi, músico, fundaram a mush.Room em 

2009. A loja vende sobretudo moda e acessórios provenientes do Japão, 

da Coreia do Sul e de outras partes do mundo. Alguns dos artigos são 

criados pelo próprio casal. Há cinco anos, a loja foi transferida de um outro 

ponto para o actual, tendo-se a área das traseiras tornado o estúdio dos 

Evade, a banda electro de Choi. O nome da loja – "Room" – diz tudo: este 

par engraçado quer oferecer aos visitantes um espaço para descontrair. 

"Juntamos todas as coisas boas numa divisão, para que todos possam 

desfrutar delas." 

Ter um bazar fez sempre parte das suas intenções, mas não 

encontravam o lugar certo para o fazer. A situação alterou-se no ano 

passado, quando um cineasta japonês quis filmar uma actuação 

dos Evade. Sem dispor de um local adequado para a mesma, o casal 

transformou a sua própria loja num espaço apropriado para um mini-

concerto. Para dar espaço à performance, tiraram todas as roupas da loja. 

"Após o evento, descobrimos que era possível realizar um bazar no espaço 

desde que o esvaziássemos. Assim, não precisamos de alugar outro local 

e controlamos todo o processo." Choi salienta que, como a loja é pequena, 

é necessário maximizá-la durante o período de realização do bazar. 

Ganchos e prateleiras de parede são usados para aumentar o espaço de 

armazenamento e exposição.

Quando o local deixou de ser um problema, o casal começou a 

preparar o conteúdo do "mush.Room Mini-Market". Em primeiro 

lugar, o mercado precisava de um tema. Depois, 

tiveram de procurar, 

em Macau e no exterior, marcas com a mesma filosofia a participar. Por 

exemplo, a primeira edição do bazar, realizada em Fevereiro, foi uma 

colaboração com o Girl'z, um grupo taiwanês especializado em artigos para 

raparigas. Uma série de peças encantadoras direccionadas para raparigas 

foram selecionadas para mostrar em Macau. O tema da segunda edição do 

mercado, em Abril, foi a nostalgia. Resultou de uma parceria com marcas 

de Macau e de Hong Kong. No dia do bazar, houve música ao vivo. Sendo 

também o estúdio da banda de Choi, a loja possui um conjunto completo 

de equipamentos de som, pelo que o casal tocou e cantou. 

"[Organizar um bazar] é como preparar uma festa. Temos muitos temas 

para as próximas edições e precisamos de pensar de forma criativa", diz Cheong. 

Choi complementa: "Não queremos comprometer a qualidade. Esperamos 

que cada bazar traga novos elementos para todos. Não realizamos os bazares 

numa base mensal porque queremos fazê-los apenas se tivermos bons 

temas para eles". Organizar um evento é física e mentalmente exigente. Esta 

é outra das razões pelas quais não os podem fazer com maior regularidade. 

Por norma, o tema e os parceiros têm de ser confirmados com dois meses 

de antecedência. O fabrico de materiais promocionais também demora. 

Na véspera do bazar, a loja tem de ser arrumada. Às vezes, é necessário 

encontrar formas de alojar os representantes das marcas que vêm de fora. 

Somar tudo isto à gestão diária da loja é uma tarefa árdua.

Mas o reconhecimento do público pelo seu esforço dá a este casal 

confiança para continuar a realizar o evento. Segundo Choi, os canais 

promocionais em Macau são muito limitados. Além da publicidade nas 

redes sociais, também põem cartazes em cafés aos quais estão 

estreitamente ligados. "Confiamos no passa-palavra. O que 

estamos a fazer é uma actividade de nicho. 

Preocupávamo-nos se ninguém 

se interessasse por 

ela. 

mush.Room

Gerir um Bazar

Sofisticado

Mas, 

nas vezes 

em que a levámos a cabo, 

as respostas foram boas. Muitas pessoas 

disseram-nos para fazermos isto com mais frequência." 

Cheong acrescenta que a organização do bazar não visa o lucro. As 

marcas não são obrigadas a pagar a renda. "Nós compreendemos que o 

trabalho artesanal não é fácil." Choi explica ainda: "O evento tem um estilo 

experimental e indie porque adoramos divertir-nos".

Durante a entrevista, os dois membros do casal mostraram um 

apoio tácito entre si, e têm realizado um perfeito trabalho em equipa no 

seu negócio. "Eu tenho uma série de ideias engraçadas. Muitas vezes, digo-

lhe para não me fazer perguntas, que quando a minha mente estiver 

clara logo partilho os meus pensamentos. E ela ajuda-me a concretizar o 

que idealizo", diz Choi. Cheong concorda com um sorriso: "Limito-me a 

seguir o que ele diz".

Em relação a planos para o futuro, Cheong espera encontrar um 

espaço maior, para ter uma área mais ampla para organizar bazares, 

concertos e até servir comida e bebida. O que têm em mente é gerir 

um estabelecimento como se fosse um espaço de animação de estilo 

japonês. "Descobri que, durante as férias em Macau, não há aonde 

ir. Gostaria muito de ter um lugar na cidade onde pudesse passar o 

dia inteiro a desfrutar de boa comida e de um bazar". O marido conclui: 

"O nosso objectivo é promover a indústria cultural de Macau e tornar a 

cidade mais animada".

007

D e s t a q u e

21a edi�‹o 21a edi�‹o006



Além de frequentarem o Centro Cultural de Macau e o Teatro Caixa 

Preta no Edifício do Antigo Tribunal, geridos pelo governo, os amantes 

do teatro no território também frequentam espaços de arte escondidos 

em edifícios industriais. Grupos teatrais privados, como o Grupo de 

Teatro Experimental de "Pequena Cidade", lançaram o Festival BOK para 

interligar espaços de arte e apresentar ao público sessões teatrais não 

convencionais. É uma oportunidade de dialogar com a cidade e de fazer 

experiências com as possibilidades dramáticas.

O festival arrancou em 2013. Com o objectivo de "Interconectar, 

Trabalhar Arduamente e Lutar com Tudo o que se Tem", o certame é 

realizado todos os anos em Junho e Julho, contando com peças de teatro 

experimental de grupos locais e estrangeiros. Johnny Tam, director artístico 

do Festival BOK e do Grupo de Teatro Experimental de "Pequena Cidade", 

diz que os eventos organizados por grupos privados são mais flexíveis do 

que os levados a cabo pelo governo e que cada actuação permite mais 

oportunidades para experimentar e explorar a estética dramática. "O 

público de Macau costuma ver peças teatrais como uma forma de contar 

histórias. No entanto, uma peça não começa necessariamente com um 

guião. Às vezes, um grupo de designers, poetas e fotógrafos pode 

interpretar um espaço com as suas próprias ideias, o 

que trará mais possibilidades a uma peça."

Cada edição do festival tem um tema. Em 

2015, foi a "Palco de Instalação". No ano passado o objectivo 

era "Ligar os Teatros Alternativos". Este ano, o foco estará no público – a 

forma como a participação deste no teatro muda a natureza do trabalho 

dramático é a questão a explorar. Tam espera que o tema seja discutido 

pelos espectadores. "Qualquer director artístico e director teatral tem um 

desejo: envolver os espectadores num diálogo através de um festival de 

teatro.

Organizados pelo governo, os espectáculos do Festival de Artes de 

Macau esgotaram a lotação mal os bilhetes foram postos à venda e o 

certame tornou-se num dos eventos de arte mais aguardados da cidade. 

Tam admite francamente que ainda há muito a ser feito para que o público 

entenda e reconheça o Festival BOK. "No que diz respeito ao marketing e à 

comunicação, quanto mais experimental e incerta é a natureza do evento, 

mais atenção se exige à sua apresentação e à construção da marca. Isto 

leva o público a perceber que alguns factores são uma incógnita, mas que 

isso pode ser divertido. Tem de ser feito um esforço para promover um tal 

conceito de arte." Por isso, co-organizadores da iniciativa lançaram uma 

campanha promocional para explicar o conceito do festival. Nos últimos 

dois anos, foram programadas apresentações específicas para os alunos 

em certas escolas de Macau e organizadas discussões pós-espectáculo. 

O ambiente foi descontraído, para incentivar o público a interagir com os 

artistas após as sessões. Tam acredita que este procedimento pode levar 

as duas partes a estabelecerem um diálogo, o que é preferível a pedir ao 

público que dê a sua opinião através do preenchimento de questionários. 

"Este tipo de interacção permite que a audiência compreenda melhor o 

nosso conceito artístico."

Aliás, a diversidade dos espectáculos no Festival BOK assemelha-

se à do Grupo de Teatro Experimental de "Pequena Cidade". Fundado 

em 2008, o grupo era anteriormente designado Teatro de Horizonte. 

Nos primeiros tempos, apresentou sobretudo adaptações de clássicos 

ocidentais. Quando mudou para o nome actual, em 2013, a companhia 

começou a dar atenção a novas obras (ou seja, obras modernas traduzidas) 

e a musicais originais. "A grande mudança nos últimos dez anos foi a 

transformação gradual de uma associação num grupo teatral profissional. 

Uma associação permite que um conjunto de amantes de teatro das mais 

diversas origens se mantenha unido através da representação teatral, 

enquanto um grupo de teatro profissional tem um posicionamento, um 

público-alvo e metas próprias."

Nos últimos anos, o grupo foi convidado a actuar em festivais de 

arte em Hong Kong, em Taiwan, no interior da China, no Japão e no 

Canadá. Tam descobriu que, se uma peça traduzida fosse apresentada 

no estrangeiro, as respostas do público estavam longe de ser satisfatórias. 

"Percebemos que temos de ter o nosso próprio posicionamento e 

um trabalho teatral original, especialmente quando participamos em 

festivais de arte no exterior. Trabalhos originais podem realçar os nossos 

pensamentos e percepções do mundo." Juntamente com os seus amigos 

Wong Teng Chi e Njo Kong Kie, Tam compôs, em 2015, o musical The 

Time of Shi. O espectáculo foi à cena em locais como Macau, Hong Kong, 

Taiwan e Canadá, país ao qual regressa este ano, para 40 apresentações. 

Públicos de diferentes lugares reagem de diferentes formas, ainda que 

assistam à mesma peça. Tam salienta que o público taiwanês é muito 

sensível aos textos, enquanto o de Hong Kong e Macau dá mais atenção à 

expressão plástica, e os espectadores canadianos estão mais interessados 

nas metáforas incluídas na peça, assim como em questões de identidade 

e de rotulagem. "Embora tenhamos a nossa própria história para contar, 

a interpretação do trabalho pelo público é necessária. E o público é mais 

inteligente do que nós. É capaz de ver muito mais do que nós."

Tam trabalha no teatro em Macau desde que concluiu o curso 

superior, em 2009. Acredita que o público e os grupos teatrais do 

território se tornaram mais diversificados. "Sinto que o sector está agora 

a florescer. Cada companhia tem o seu estilo artístico e seu nicho de 

mercado." Embora o seu grupo seja chamado de "Teatro Experimental", 

como as obras criadas por Tam, ele recusa-se a ser rotulado como tal. "Não 

quero definir o que faço. Continuamos a realizar experiências artísticas e 

continuamos a dialogar com o mundo."

Johnny Tam

 Poeta Elvis Mok 
a actuar no BOK 
Festival em 2016

 BOK Festival apresenta teatro experimental. 
The Time of Shi é o musical original do Grupo 
de Teatro Experimental de "Pequena Cidade".
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Durante esta Primavera e 
este Verão, seis estilistas locais 
revezam-se para mostrar o 
seu design, os seus objectivos 
estéticos e as suas ideias sobre boa 
qualidade de vida na Galeria de 
Moda de Macau. Realizada entre 
Abril e Outubro, a "História da 

Marca - Exposição de Vestuário 
Original de Macau" exibe e 
vende objectos desenhados 
por MACON, JADE.L, SOUL, 

Worker Playground, ZICS e 
Salut ça va?. Neste número, Jade 
Leong, da JADE.L, e Jane Chan, 
da MACON, partilham connosco 
as suas ideias sobre como deve 
funcionar o negócio da moda.

"Quando frequentava os primeiros anos do ensino 

secundário, já tinha interesse no design de moda. Quando lia 

histórias sobre as marcas internacionais, perguntava a mim 

prόpria como é que elas surgiam com uma nova colecção", 

diz a designer local Jade Leong. Com um sorriso no rosto, 

fala sobre a sua primeira experiência na criação de vestuário. 

"Quando estava no secundário, o Centro de Transferência de 

Produtividade e Tecnologia de Macau (CPTTM) e a minha escola 

co-organizaram um curso. O curso ensinava como desenhar 

esboços de roupas e inspirou-me a aprender design de moda."

Após terminar o secundário, Jade continuou a estudar 

design de moda na Universidade de Shih Chien, em Taipé. 

Quando regressou a Macau, após a licenciatura, começou a 

trabalhar como fashion buyer. Com um ardente desejo pelo 

design de moda, pegou na caneta durante os seus tempos livres 

e voltou a desenhar. Começando por fazer amostras e conceber 

a roupa que vestia, Jade criou a sua própria marca, a JADE. L, 

passo a passo. Segundo ela, o Programa de Apoio ao Design de 

Moda do Instituto Cultural ajudou-a imenso quando projectou 

a primeira colecção. "Reduziu substancialmente os custos da 

produção de moda. Se não tivesse obtido o subsídio, talvez não 

tivesse conseguido iniciar uma carreira de design nesta área."

Além de obter subsídios, as oportunidades, os canais 

de vendas e o feedback também são importantes para um 

designer emergente. Jade revelou que o CPTTM é como um 

mentor. Não só fornece aos designers informações de várias 

competições e exposições, como a sua Galeria de Moda está 

pronta para ajudar a promover as marcas e obter retorno dos 

consumidores. "A primeira vez que o meu trabalho foi mostrado 

aos clientes em Macau foi através da Galeria de Moda. A galeria 

vai dando feedback aos designers, o que realmente nos ajuda 

a alcançar potenciais clientes. E como também atrai turistas, 

notamos a diferença entre as preferências dos consumidores 

locais e estrangeiros."

No ano passado, foi inaugurada em Macau a primeira 

loja física da JADE.L, tendo também sido estabelecidos 

pontos de venda no Interior da China e em Taiwan. Segundo 

Jade, o aumento das rendas, o mercado reduzido e os custos 

elevados em Macau são os factores que a tornam pró-activa e 

estrategicamente interessada no mercado externo. Assim, Jade 

participa em diferentes tipos de exposições para promover a 

sua marca. "A primeira vez que estive presente numa feira 

foi na feira de moda de Xangai, uma oportunidade que me 

chegou através do CPTTM. O resultado foi satisfatório. 

Uma série de consumidores do Interior da China ficaram 

interessados nos meus produtos. E passei a ter mais 

oportunidades de colaboração com diferentes 

parceiros fora de Macau." No momento em que esta 

história foi escrita, Jade estava a negociar a hipótese 

de colaborar com centros comerciais em Xian. 

"Espero que, em cinco anos, os pontos de venda 

da minha marca estejam estabelecidos no Interior da 

China, em Hong Kong, Taiwan e Macau. Pode ser sob 

a forma de franchising, à consignação ou compra por 

atacado. Espero que haja crescimento e mais pontos 

de venda."

A pequena sala do segundo andar da Galeria de Moda 

de Macau foi decorada com maravilhosas ilustrações do 

património arquitectónico do território. Uma série de roupa 

de lazer foi colocada em exposição numa sala permeada 

por uma música relaxante. "Eu queria usar as viagens como 

tema para mostrar o meu trabalho", diz Jane Chan, uma das 

designers participantes. "Quero promover a vida lenta e as 

viagens com pouca bagagem. São conceitos que fazem 

parte de viver de forma mais descontraída."

Jane é uma das principais designers da marca de moda 

local MACON. Licenciada pelo Instituto de Tecnologia da 

Moda de Pequim em 2010, trabalhou como estilista nesta 

cidade por vários anos, regressando a Macau em 2013. Foi 

uma das oito beneficiárias da primeira edição do Programa 

de Apoio ao Design de Moda do Instituto Cultural. Um 

desfile de moda dedicado à sua própria marca teve lugar 

no Festival de Moda de Macau em 2014. "Os designers em 

Pequim têm muitas oportunidades. Podemos criar o nosso 

próprio estúdio ou trabalhar para determinadas marcas. 

Trabalhando com uma equipa, há coisas diferentes que 

podemos tentar. O design de moda é um conceito 

relativamente novo em Macau. Não há muitas 

empresas a contratar designers desta área, o que nos 

força a adquirir o máximo de capacidades. Além de um 

excelente design, temos de ter ideias brilhantes para 

fazer crescer o nosso negócio."

Jane ingressou na MACON em 2015. Considera 

que o mercado em Macau é muito pequeno e as instalações 

de apoio são muito limitadas. Por exemplo, os fornecedores 

têm de ser procurados fora de Macau e a estratégia de 

promoção também se direcciona para mercados no exterior. 

"Se se quiser construir uma marca em Macau, é impossível 

trabalhar apenas das nove às cinco." No entanto, o apoio 

de Macau à indústria é mais forte do que noutras regiões. 

Para além de apoiar nos custos de arranque e no fabrico 

de protótipos, locais como a Galeria de Moda de Macau e a 

C-SHOP também ajudam a promover marcas locais.

"Não estamos apenas a vender roupa. Estamos a 

promover um estilo de vida. É difícil contar uma história 

se vendermos roupas numa loja. A Galeria de Moda de 

Macau tem um ambiente cultural e é fácil as pessoas serem 

absorvidas pela atmosfera e compreenderem as histórias 

por detrás das marcas. A realização de exposições aqui é 

uma boa oportunidade para promovermos a nossa marca", 

diz Jane Chan.

A MACON é uma participante regular em feiras e 

eventos. O seu principal canal de vendas é online, mas 

também tem parcerias com lojas locais. Jane espera, dentro 

de dois anos, poder colaborar com outras marcas, para gerir 

uma loja especializada em produtos criativos, de modo a 

permitir que os clientes experimentem diferentes marcas. 

"Adoro trabalhar em grupo. Há uma grande diferença 

entre ter uma loja própria ou fazer a gestão partilhada de 

um estabelecimento. Afinal, qualquer loja pequena tem 

dificuldade em captar atenção. Espero que, dentro de dois 

anos, haja duas ou três lojas colectivas e que possamos fazer 

mais negócios online para offline."

História da Marca – Exposição de Vestuário Original de Macau

Um Ardente Desejo pelo Design
Jade Leong: Construção de uma marca 
em Hong Kong, Macau e Taiwan

Jane Chan:
“Moda não são apenas roupas”

Por Ariel
Fotos cedidas por Calvin sin Production

Estilo
de

Macau 

 A colecção de JADE.L é inspirada pelos sinais de 
segurança e cores vistos no dia-a-dia em estaleiros de 
construção

 O estilo de design de Macon centra-
se no conceito de "vida lenta e viagens 
com pouca bagagem"



Nos últimos anos, muitos aspirantes a escritores 
do interior da China optaram por auto-publicar os seus 
trabalhos para os darem a conhecer. Kaik, uma jovem 
autora de ficção científica, decidiu auto-publicar o seu 
romance, KilLers, em Hong Kong, e acabou por assinar 
contrato com a Today, uma editora de HK. Em 2015, co-
publicou um livro intitulado Love Confessions of 
a Young Girl, e uma história de ficção científica: 
Redemption. Sendo uma autora residente 
em Macau, o seu trabalho alcançou leitores 
muito para além do mercado local.

"Em muitos aspectos, ainda sou uma escritora emergente. Em 2016, 

fiz uma adaptação multimédia de Redemption. O texto foi adaptado 

para drama radiofónico e para animação. À data, era a primeira vez que 

a editora juntava esforços com outras entidades para produzir uma 

adaptação. Fiquei encantada por integrar uma tal iniciativa criativa e 

considerei a experiência muito gratificante." Kaik elucidou acerca do 

enredo e da animação. Ela parecia estar desiludida. Por um motivo ou por 

outro, o drama radiofónico e a adaptação animada de Redemption não 

foram além do prefácio e do primeiro capítulo.

Como se pode imaginar a quantidade de trabalho por detrás de 

um fino volume? É incrível pensar nos esforços da autora para publicar 

Redemption. Por sugestão dos editores, Kaik fez inúmeras alterações ao 

texto original. "O meu editor assinalou todas as falhas que encontrou no 

texto e partilhou comigo, enquanto editor experiente, a importância de 

evitar materiais déjà-vu, aspectos da lógica da trama, e problemas no uso 

da linguagem, etc. Também considerou que as minhas caracterizações 

tinham de ser mais trabalhadas." As alterações subsequentes ajudaram a 

melhorar o ritmo da narrativa.

Além de dar os passos certos ao início e ter a sorte de encontrar 

bons mentores, para um autor de ficção contemporânea é crucial ganhar 

popularidade. Isso, no entanto, não foi fácil para Kaik.

"Depois da Feira do Livro de Hong Kong em Julho do ano passado, 

estava prestes a desistir de escrever. Senti que o meu trabalho não era 

valorizado pelo público. Comecei a duvidar de mim mesma: estarei 

mesmo destinada a escrever? Será que o que escrevo não é cativante?" 

Foi necessário muito tempo para Kaik conseguir gerir as suas emoções e 

conseguir compreender-se melhor.

"Por algum tempo, senti-me muito vazia por dentro. Descobri que, 

por muito que ame a escrita, tenho de moderar as minhas expectativas. Se 

a minha escrita não fosse apreciada pelos outros, eu não tinha motivação 

para escrever. Hoje em dia, não penso sobre o facto de as pessoas estarem 

ou não a ler o que escrevo. É a minha paixão pela escrita que me faz 

continuar a escrever."

Esta fase vivida por Kaik ajudou-a a compreender que o significado 

da escrita reside no trabalho em si. Se ela se preocupar muito com o que 

os outros pensam, com quantos 'Gostos' obtém nas redes sociais, ou se 

estiver sempre a comparar-se com outros escritores, só diminuirá o prazer 

de escrever.

"Comecei a focar-me nas questões importantes: sobre o que posso 

escrever? O que posso dar de novo aos leitores?", revela Kaik, segundo quem 

os seus amigos viram Redemption como uma narrativa completa com 

um começo notável mas um final menos convincente. Como escreve de 

forma espontânea com base numa estrutura vagamente organizada, Kaik 

considera-se menos apta para coordenar o ritmo e os detalhes da narrativa.

Da escrita criativa às adaptações multimédia

Com dois anos de experiência de escrita, começa agora a perceber a 

necessidade de um enredo coeso e de um sentido do todo na narrativa. 

Esta percepção motiva-a a escrever melhor.

"Actualmente, escrevo de forma muito diferente. Planifico tudo: o 

número de palavras em cada capítulo; como escrever a introdução, as 

transições, a conclusão, bem como a caracterização. Coloco os detalhes 

em post-its e fixo-os na parede. Além disso, coloco-me na pele das 

personagens e estudo como podem os acontecimentos evoluir, para 

conseguir avaliar que trama é mais plausível."

Precisamente por ter uma ideia mais definida do que é um bom 

texto, Kaik já não está interessada no número de "Gostos" que soma nas 

suas páginas nas redes sociais. Em vez disso, quer fazer um trabalho bem 

feito.

Kaik reconhece que aprendeu imenso com a adaptação de 

Redemption a outros suportes. Desde então, tornou-se mais pró-activa 

nas tentativas de solicitar colaborações a pessoas de outros meios. "No 

passado, não assistia a filmes coreanos, por considerar muito lento o ritmo 

da narrativa. Nos últimos anos, porém, creio que eles se tornaram mais 

interessantes, lidando com uma série de temas. Assim, fiz o download de 

uma peça coreana para aprender mais sobre o assunto. É fascinante ver o 

que serve de base a uma peça, e como cada personagem é retratada com 

tanto detalhe. É quase como se interessasse ao dramaturgo saber de que 

forma uma personagem bebe o café e onde coloca a chávena quando o 

termina. Trata-se, sem dúvida, de uma grande lição para mim, no sentido 

de trabalhar a caracterização."

Como ficcionista, é-lhe vital procurar os seus leitores. Kaik toma muito 

cuidado na gestão da sua página de autora nas redes sociais, e aprendeu a 

maximizar a publicidade usando um conjunto finito de recursos.

"Descobri que as imagens dizem muito mais do que os textos, pelo 

que decidi usar mais imagens para dar a conhecer os meus livros. Mesmo 

que as pessoas não encontrem tempo para ler o livro todo, pelo menos 

têm acesso ao essencial."

Tendo reorganizado a sua vida de autora, Kaik voltou a escrever. 

Recentemente, colocou online a ficção Meeting You Again. Também 

terminou e enviou a um editor um novo original, que deverá dar origem 

a um livro de 100.000 palavras (o título da obra, os conteúdos e a data de 

publicação serão motivo de outra conversa). Este livro é, provavelmente, a 

resposta que Kaik obteve após um aturado exame de consciência.

 Foto de grupo com a equipa 
responsável pela adaptação 
para drama radiofónico e 
para manga de Redemption, 
na Feira do Livro de Hong 
Kong, em 2015.

 Gravação de um 
drama radiofónico

Por Simon Wong
Fotos cedidas por Calvin sin Production e pela entrevistada

A Carreira de
Escrita de Kaik: 

012 013
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As artes performativas e o espaço já não
são uma relação senhorio/comprador

Ex-Director Executivo do Conselho de Desenvolvimento das 

Artes de Hong Kong e ex-Director Executivo do Centro de Artes de 

Hong Kong, Louis Yu Kwok-Lit é agora o Director Executivo de Artes 

Performativas da West Kowloon Cultural District Authority (WKCD). 

Em frente ao estaleiro de West Kowloon, afirma: "Dentro de cinco anos, 

Hong Kong terá mais 11 novos espaços de actuação. Seis deles são na 

WKCD, os outros cinco no Centro Cultural de East Kowloon, gerido pelo 

Departamento de Serviços Culturais e de Lazer. A maioria dos locais são 

de média ou pequena dimensão, muito adequados a espectáculos que 

fiquem muito tempo em cena".

Mas haverá mercado para isso em Hong Kong? Haverá público 

suficiente para apoiar esses espectáculos? Depende de como os 

definirmos. "Espectáculos de longa duração 

não são apenas aqueles que quase nunca 

saem da Broadway. Existem várias formas de relacionamento entre as 

artes cénicas e os espaços. Por exemplo, o grupo teatral e o espaço de 

actuação são inseparáveis na Alemanha, porque o local é geralmente 

propriedade do grupo. O teatro tem, por norma, mais do que um 

espectáculo em curso durante o ano. O Royal National Theatre, na Grã-

Bretanha, adoptou o mesmo modelo. Cada temporada apresenta uma 

peça e há temporadas todos os anos."

Yu acredita que a indústria teatral de Hong Kong tem de 

desenvolver o seu próprio modelo, que se encaixe no carácter e na 

realidade locais, incluindo os hábitos dos espectadores.

"Até agora, a relação entre as artes performativas e o espaço tem 

sido simples. É tudo uma questão de contratação de locais ou aquisição 

de obras teatrais. É um serviço de arrendamento de curto prazo que 

envolve um vendedor e um comprador. Quanto aos espectadores, 

a maioria apenas vê o teatro como uma forma de entretenimento 

entre muitas opções disponíveis, caso dos filmes e dos concertos. A 

temporada de teatro não é popular em Hong Kong, porque a maioria 

dos espectadores só decide o que vai ver com umas semanas de 

antecedência. Hong Kong tem opções em abundância e toda a gente 

está ocupada. Existem semelhanças entre Londres e Hong Kong. Mas 

Londres tem uma longa história de artes performativas, enquanto o 

teatro com o repertório mais antigo de Hong Kong tem apenas 30 anos. 

E, por comparação, Hong Kong tem muito menos tempo para construir 

audiências e sistemas teatrais relevantes. O teatro é parte da educação 

nacional na Grã-Bretanha. A literatura é uma disciplina obrigatória na 

escola. As obras de Shakespeare e as séries com Sherlock Holmes não são 

raras na TV e no cinema. O teatro e a literatura tornaram-se elementos 

centrais de programas de entretenimento e culturais na Grã-Bretanha. 

A cultura de Hong Kong é diferente de qualquer outra, pelo que é difícil 

fazer referência a modelos estrangeiros. No entanto, há algo que é 

universal: todas as audiências adoram excelentes obras."

Distinguir um laboratório do palco
Muitos artistas e gestores artísticos acreditam que a escassez de 

locais é um dos motivos que impedem o público de crescer. No entanto, 

Yu não concorda totalmente com isso.

"A questão fundamental que tem de ser respondida é como fazer 

um bom espectáculo e conseguir mantê-lo. Enquanto responsáveis por 

espaços, ou gestores de um grupo teatral, temos de entender o que é 

um excelente trabalho, de modo a preparar o público para o apreciar. 

Assim, essas obras podem ficar em cena por mais tempo. Para o gestor 

de um espaço, não ter um gosto exigente é destrutivo. Se apoiarmos 

alguns trabalhos abaixo do padrão, só porque queremos apoiar o teatro, 

isso nada trará de bom nem para o artista, nem para o público".

Então, o que é considerado um trabalho de boa qualidade? 

Segundo Yu: "Tem de ser atraente para ambos os gostos, o popular e 

o refinado". Ou seja, tem de ser sedutor para académicos, críticos e 

público em geral. No entanto, o trabalho de alta qualidade nem sempre 

está garantido. Se encontrarmos um, temos de lhe dar a hipótese de 

continuar em exibição. "My Grandmother’s Funeral" é uma excelente 

peça. Tanto a crítica como o público que nada sabe de teatro apreciaram 

o espectáculo e retiraram algo dele. É considerado um exemplo de 

sucesso de longo prazo. Está há sete anos em cartaz, de cada 

vez faz oito a dez apresentações. Vai a caminho das 100 

exibições. Outro exemplo é 29 + 1. Também já com uma 

longa carreira, tem inspirado imensas pessoas, 

além de ter uma adaptação ao cinema. Um gestor de espaços que 

se depare com um trabalho excelente como estes tem de pensar em 

como fazê-lo crescer."

Incentivar o crescimento é encorajar novas peças. Por outras 

palavras, experimentar é necessário. Mas Yu também assinala que isto 

tem de ser tratado com cuidado. 

"Experimentar é necessário. Pode levar ao sucesso ou ao fracasso. 

Um trabalho experimental não é o mesmo que um trabalho que 

está pronto para se apresentar ao público. É necessário distingui-los 

claramente. Antes de os espectadores chegarem ao teatro, têm de saber 

se vão assistir a um trabalho experimental ou a um desempenho teatral 

completo. Muitos gestores teatrais misturam as duas coisas – vêem 

uma experiência como um 'produto acabado'. O público pode sentir-se 

enganado e nunca mais voltar ao teatro."

Os locais de pequena e média dimensão que estão a ser 

construídos em Hong Kong são, na realidade, uma resposta que visa 

facilitar experiências na indústria teatral.

"Uma das tarefas que a WKCD fará é encomendar novas peças. 

Proporcionaremos locais para que os artistas possam refinar as suas 

experiências e transformá-las em espectáculos públicos. Este é o 

conceito que precisa de ser fortalecido, pois parece que as pessoas 

não costumam ter isso em mente. Na maioria das vezes, as pessoas 

têm um ardente desejo de participar numa performance. Por exemplo, 

se um local tiver duas semanas livres para daí a seis meses, terão dois 

meses, ou mesmo menos, para o surgimento do primeiro rascunho do 

argumento. Enquanto isso, a equipa de marketing necessita do título, de 

fotos publicitárias e de slogans para fazer os cartazes promocionais. Mas 

o artista só tem o primeiro rascunho na mão e ainda não tem a certeza 

se é uma comédia ou uma tragédia. O guião não está finalizado e os 

actores ainda estão a ensaiar. Isso vai fazer com que a estreia pareça um 

ensaio e o público descubra que o que está a ver não corresponde ao 

indicado nos materiais promocionais. Os espectadores vão sentir-se 

enganados e não voltarão ao teatro. Acabamos a pagar o preço de não 

termos tratado uma experiência enquanto tal."

"Em vez disso, teremos um desempenho de melhor qualidade se 

passarmos esses seis meses com ensaios à porta fechada, envolvendo 

apenas o dramaturgo, o encenador e os actores. É preciso passar primeiro 

algum tempo no 'laboratório'. Usar esses seis meses para aperfeiçoar 

o texto e apresentar a peça no ano seguinte. Naturalmente, ninguém 

pode garantir que seja um êxito. Mas, se se investir mais tempo e mão-

de-obra nas fases iniciais, é mais provável que o trabalho resultante seja 

de qualidade superior e possa atrair audiências para o teatro. A WKCD 

vai financiar directamente as actividades da equipa criativa principal nas 

fases iniciais. Isso permitirá ao dramaturgo, ao encenador e aos actores 

fazerem experiências de tentativa-erro."

Como lidar com o trabalho, o espaço e o público é muitas vezes motivo de reflexão tanto para artistas como 
para gestores artísticos. É preciso tempo para fazer um bom trabalho, mas a disponibilidade limitada de espaços 
para performances dificulta o crescimento do público. Dada a escassez de território em Hong Kong, nunca é 
fácil acautelar devidamente estes três aspectos. Com quase 30 anos de experiência em gestão artística, Louis Yu 
Kwok-Lit acredita que os gestores de qualquer espaço cultural não devem apenas desempenhar o papel de um 
"senhorio/comprador", mas ajudar a promover obras experimentais, de modo a melhorar o teatro e a fazer crescer 
as audiências.

Por Chow Chung Wah Fotos cedidas por Leung Sai Kuen e West Kowloon Cultural District Authority

Louis Yu Kwok-Lit:

Produzindo peças de elevada qualidade 
para atrair espectadores ao teatro
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Agenda Cultural

BOK Festival
Data: 28/6/2017-9/7/2017

Hora: Por Favor Consulte o Programa

Local: Por Favor Consulte o Programa

Bilhetes: Por Favor Consulte o Programa

Detalhes: Desde 2013 que o BOK Festival explora a prospecção e potencial 
do teatro com ideias que conectam e inspiram. Este ano, a dinâmica com 
o público está no centro das atenções. Além de ficar no escuro a assistir, a 
chorar e a rir, o público pode imaginar, participar ou até tomar controlo das 
peças de teatro. A coreógrafa Chloe Lao explora a estética física e os materiais 
artificiais em Artificial Roses; a escritora e música independente Sonia Ka Ian 
Lao recria um mundo que “a morder a sua própria pele” com música e vídeo 
experimental, em Chemtrails, Morellons; e o Teatro Riverbed, de Taiwan, traz à 
audiência de Macau Hypnosis: The Just for You Project, uma performance para 
aqueles que sonham de olhos abertos.

Organizador: Grupo de Teatro Experimental de "Pequena Cidade"

Web: www.bokfestival.com

Programa de Subsídios à Produção de
Álbuns de Canções Originais 2017

Período de Candidaturas: 12/5/2017-11/7/2017

Horário: 9:00-13:00, 14:30-17:45 (Segunda a Quinta);
 9:00-13:00, 14:30-17:30 (Sexta)

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

Detalhes: Este programa foi lançado em 2014. O montante máximo do 
subsídio para cada álbum seleccionado é de MOP220.000, para apoiar 
a produção e promoção de álbuns de canções originais. Este programa 
pretende cultivar mais criadores e produtores musicais, e promover o 
desenvolvimento da indústria musical de Macau. A oferecer este apoio, 
espera-se que os músicos locais se sintam encorajados a produzir e 
lançar mais obras excepcionais, a fim de estabelecer as bases para o 
desenvolvimento do mercado.

Organizador: Instituto Cultural do Governo da RAEM

Web: www.icm.gov.mo/dpicc/sps; www.macaucci.com/sps

Coisas Simples – 
Desenhos de Fan Sai Hong
Data: 26/4/2017-30/6/2017 

Hora: 12:00-20:00
 (Fechado à segunda-feira)

Local: Taipa Village Art Space
 (10, Rua dos Clérigos, Taipa)

Entrada Livre

Organizador: Taipa Village Art Space

Web: www.taipavillagemacau.com

Festival Internacional Sound &
Image Challenge 2017
Período de Submissão: 
Até 16/6/2017 (Secção SHORTS) e 20/8/2017 
(Secção VOLUME) 

Organizador: Creative Macau e Instituto
 de Estudos Europeus
 de Macau

Web: www.soundandimagechallenge.com

Desafiar e Produzir:
Realizadoras Pioneiras

Data: 10/6/2017-25/6/2017 

Hora: Por Favor Consulte o Programa

Local: Cinemateca . Paixão
 (Travessa da Paixão, Nº 13)

Bilhetes: Por Favor Consulte o Programa

Organizador: Cinemateca . Paixão

Web: www.facebook.com/
 CinemathequePassion

"NINAGAWA Macbeth"

Data: 23/6/2017-25/6/2017

Hora: 19:30 (23/6/2017 e 24/6/2017); 
 14:30 (25/6/2017)

Local: Grande Teatro,
 Centro Cultural de Hong Kong

Bilhetes: HK$580, $480, $380, $280, $160

Organizador: Departamento de Serviços
 de Lazer e Cultura do
 Governo da RAEHK

Web: www.lcsd.gov.hk 

Festival de Artes de Chiayi 2017

Data: 29/4/2017-25/6/2017

Hora: Por Favor Consulte o Programa

Local: Por Favor Consulte o Programa

Bilhetes: Por Favor Consulte o Programa

Organizador: Governo da Cidade de Chiayi 

Web: www.twchiayifestival.com

Feira do Livro de Hong Kong
Data: 19/7/2017-25/7/2017

Hora: Por Favor Consulte o Programa 

Local: Centro de Convenções e
 Exposições de Hong Kong 

Bilhetes: HK$25

Organizador: Conselho de
 Desenvolvimento Comercial
 de Hong Kong 

Web: hkbookfair.hktdc.com

Marcel Khalife Músicas do
Mundo em Concerto
Data: 17/6/2017

Hora: 20:00

Local: Grande Auditório,
 Centro Cultural de Macau

Bilhetes: $250, $200, $150, $100

Organizador: Centro Cultural de Macau

Web: www.ccm.gov.mo

Exposição de Macau na 57.a 

Exposição Internacional de Arte da
Bienal de Veneza 2017-Exhibits
from Macao, China

Data: 13/5/2017-12/11/2017 

Hora: 10:00-18:00
 (Fechado à segunda-feira)

Local: Arsenale, Campo della Tana. 
 Castello 2126/A, Veneza, Itália

Entrada Livre

Organizador: Instituto Cultural do Governo
 da RAEM e Museu de
 Arte de Macau

Web: www.mam.gov.mo



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
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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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Recentemente, um grande acontecimento 

foi notícia na cena artística de Macau: depois 

de alguns anos de preparação e testes, a 

Cinemateca . Paixão foi finalmente inaugurada. 

Esta iniciativa do governo, apoiada pelo Instituto 

Cultural e gerida pela Cut Lda., apresentou 

um conceito inovador, oferecendo a amantes 

do cinema e a intelectuais um fascinante 

espaço de entretenimento. A cinemateca é 

composta por uma sala de cinema com 60 

lugares, um pequeno arquivo multimédia de 

documentários, livros e revistas sobre cinema, 

um espaço térreo (onde fica localizada a 

bilheteira e uma zona para pequena exposição 

no dia de abertura), e um pequeno pátio no 

piso térreo. O tempo dirá se e como pode esta 

cinemateca ser potenciada para tornar-se num 

espaço excitante e criativo para programas e 

actividades artísticas.

A plataforma global de partilha de 

vídeos YouTube lançou recentemente o seu 

serviço pago, a YouTube TV, um serviço que 

integra vários canais pagos de TV numa única 

plataforma de transmissão contínua. Mesmo 

no seu período inicial, oferece mais de 40 

canais directos, cobrindo notícias, séries de 

TV, programas de lifestyle, entretenimento, 

desporto e programas para crianças. Os 

assinantes podem ver estes conteúdos nos seus 

dispositivos móveis, no computador ou mesmo 

na televisão. Para aqueles que têm restrições de 

tempo, é possível guardar os programas numa 

nuvem virtual de armazenamento de dados 

para que possam ser vistos a posteriori. Estes 

avanços tecnológicos dos sistemas multimédia 

vieram mudar profundamente o nosso dia-a-

dia e, seria escusado dizer, os nossos padrões 

de consumo de entretenimento. Actividades 

que tomávamos por garantidas – como ver 

filmes no cinema ou assistir a programas de 

televisão no conforto das nossas casas – devem 

provavelmente passar por mais mudanças num 

futuro próximo.

Imaginem como seria quando um dia 

regressassem a casa depois do trabalho e 

o ecrã da vossa televisão tivesse a seguinte 

mensagem: "Uma versão HD do êxito de 

bilheteiras Avatar está pronta para download 

por apenas MOP 10". A sua sala de estar ter-

se-ia transformado de repente numa sala de 

cinema. Ou imaginemos que lhe apetece ver 

um certo filme produzido há algum tempo, 

que não está disponível nos cinemas (devido 

ao número limitado de sessões). Também não é 

possível comprar ou alugar esse filme em DVD. 

A única coisa que tem de fazer é aceder uma 

determinada plataforma de partilha de vídeos 

a partir do seu telemóvel, tablet ou mesmo da 

sua TV em casa, encontrar e fazer o download 

(grátis ou por uma pequena quantia) do filme 

que quer ver, a partir de um arquivo de milhares 

de filmes e directamente para o seu dispositivo. 

Nesse momento irá perceber que um cinema 

pode acontecer em qualquer lugar.

De facto, não é improvável que no futuro 

a forma tradicional de "cinema" desapareça. Por 

um lado, o cinema tornar-se-á acessível a toda a 

gente, ou será de facto uma instituição que fica 

na porta ao lado. Por outro, formará parte das 

redes sociais e do entretenimento. Quer decida 

ir a uma grande superfície comercial para 

desfrutar de um filme 3D ou 4D em sala; ou quer 

escolha ver um bom filme e passar uma tarde 

de lazer com amigos numa instituição como a 

Cinemateca . Paixão, a ideia de “filme” irá alterar-

se e tornar-se mais presente e embrenhada no 

seu quotidiano.

Em breve, o acto de entrar num cinema 

para ver um filme irá tornar-se um privilégio de 

um pequeno e exclusivo nicho de mercado, do 

mesmo modo que as livrarias já não são lugares 

para vender livros. Considere por momentos 

que um cinema não será mais um lugar para 

a projecção de filmes, mas um espaço de lazer 

para ser desfrutado em privado, bem como para 

que se possam partilhar e apreciar intercâmbios 

artísticos. Irá passar de uma infra-estrutura 

singular de hardware para um software de 

lazer. A importância da Cinemateca . Paixão 

reside no facto de oferecer uma forma de testar 

estas novas ideias. Não só servirá de pólo para 

os amantes de cinema, como nos ajudará a 

perceber as tendências futuras, mostrando-nos 

de que modo os filmes podem estar cada vez 

mais integrados no nosso quotidiano.

A abertura oficial da Cinemateca . 

Paixão, a 31 de Março de 2017, assinala 

um novo marco de desenvolvimento da 

cultura cinematográfica em Macau, uma 

vez que este espaço será essencial para 

cultivar esse desenvolvimento. A produção 

cinematográfica (políticas de indústria) e a 

cultura cinematográfica (políticas culturais) 

são duas direcções essenciais para o 

desenvolvimento da indústria cinematográfica 

de uma região. Apenas se uma complementar 

a outra poderá haver possibilidade de um 

desenvolvimento a longo prazo de uma 

indústria localmente enraizada.

A indústria cinematográfica chinesa está 

neste momento a atravessar uma fase dinâmica 

de crescimento. As receitas de bilheteira na 

China em 2016 fora de 45,712 mil milhões 

de yuan (as bilheteiras norte-americanas 

facturaram 78,546 mil milhões de yuan no 

mesmo ano), com um total de 41.179 salas 

espalhadas pelo país, mais do que qualquer 

outra nação no mundo. 

Além disso, a Aliança Nacional Chinesa 

de Filmes Art-house, dirigida pelo Arquivo de 

Cinema da China, foi lançada oficialmente 

em Outubro de 2016. Esta aliança integra 

recursos como algumas das principais cadeias 

de cinema do interior da China, autores de 

filmes art-house e sistemas de vendas online, 

e selecionou 100 cinemas em todo o país 

para um projecto-piloto, em que cada cinema 

terá uma sala para filmes art-house (com 

capacidade para nunca menos de 100 pessoas) 

que projectará quatro obras todos os dias (com 

uma sessão a acontecer no horário de maior 

afluência de público). Uma vasta gama de 

filmes está a ser projectada, incluindo filmes 

art-house locais, filmes clássicos chineses 

art-house, obras de novos cineastas, filmes 

premiados em festivais internacionais, filmes 

art-house internacionais clássicos, obras de 

realizadores internacionalmente famosos, 

entre outros. Embora exista um mecanismo 

de censura dos filmes, bem como disputas 

no que toca à definição do que são filmes art-

house e da ideologia que contêm, esta aliança 

é ainda assim considerada como um avanço e 

uma tentativa corajosa de dar um grande passo 

em frente no desenvolvimento da cultura 

cinematográfica chinesa.

O mercado cinematográfico refere-se 

regra geral ao mercado dominado pelas longas-

metragens. Os filmes art-house, documentários, 

filmes experimentais e curtas-metragens 

de animação são vistas como escolhas de 

novos realizadores para aprimorarem as suas 

capacidades, enriquecendo os elementos 

oferecidos pelas longas-metragens comerciais 

e apelando a uma audiência mais diversificada. 

No entanto, na história do cinema, os filmes 

art-house, os documentários e os filmes 

experimentais puderam explorar mais 

questões com um âmbito de influência mais 

vasto em diferentes segmentos da sociedade. 

Quando comparadas com os filmes comerciais, 

estas produções têm muito mais influência em 

termos de arte, cultura e história.

Hoje em dia, é visionário que a China 

comece a usar a experiência e os recursos 

do mercado comercial de cinema para 

explorar o segmento dos filmes art-house, 

traçando um paralelo com o que muitos 

países desenvolvidos fizeram no passado. 

Um símbolo que marca a mesma visão 

partilhada no desenvolvimento do cinema 

art-house em Macau, a Cinemateca . Paixão 

é também um enorme terreno fértil para 

esse desenvolvimento na região da Grande 

China, criando pontes com instituições 

cinematográficas como o Arquivo de Cinema 

da China, o Instituto de Cinema de Taiwan e o 

Arquivo de Cinema de Hong Kong, para que 

haja uma melhor cooperação e intercâmbio. Em 

Macau, a Cinemateca . Paixão integra diferentes 

segmentos da indústria cinematográfica local 

e ajuda-a a avançar; serve também como 

uma porta para a cultura cinematográfica, 

oferecendo aos residentes mais escolhas de 

filmes não comerciais. Outra função local da 

Cinemateca é moldar a cultura cinematográfica 

local através de encontros com realizadores, 

palestras, workshops e programas de residência 

artística para cineastas estrangeiros, bem 

como facilitar diferentes discussões à volta 

do cinema; isto pode ajudar a gerar estudos 

mais aprofundados na área do cinema e do 

guionismo, e abrir portas à publicação destes 

estudos, que serão recursos valiosos para a 

educação e pesquisa cinematográfica futura. 

Além disto, é de grande importância que a 

Cinemateca . Paixão preserve os trabalhos 

produzidos localmente, para que a próxima 

geração possa vê-los e estudá-los, já que o 

futuro é apenas possível quando se tem uma 

compreensão clara da história.

Nem todos os desejos se materializarão 

imediatamente após a abertura da 

Cinemateca . Paixão. Isto é apenas o começo e 

requer a cooperação, participação e cuidado 

de todas partes para que possa funcionar. 

Tal como uma jornada de milhares de 

quilómetros começa com um simples passo, 

este momento tem enorme importância e 

significado. Desejo que que a Cinemateca . 

Paixão tema uma gestão estável e um futuro 

brilhante. 

Um Novo Marco de Desenvolvimento
na Cultura Cinematográfica LocalCinema de futuro
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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
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Parece que a cena artística no Delta do 

Rio das Pérolas está a passar por mudanças 

entusiasmantes. Localizado em Shenzhen, o 

Museu do Design de Shekou prevê abrir portas 

em Outubro de 2017. É uma colaboração entre 

o China Merchant Grupo Shekou (CMSK) e o 

Museu Victoria e Albert (V&A). As colecções 

e exposições vão concentrar-se no design 

contemporâneo e nos produtos criativos, com 

vista a desenvolver uma forma completamente 

nova de operação multinacional e de criar uma 

experiência cultural local única. Com o M+ no 

West Kowloon Cultural District, em Hong Kong, 

a cena de arte e design contemporânea no sul 

da China não vai parecer a mesma e merece 

atenção a longo prazo.

Cidade, design e criatividade
A um passo de Hong Kong e de Macau, 

Shekou situa-se na Península de Nantou, em 

Shenzhen. A partir de 1979, o CMSK começou 

a desenvolver a área como uma zona industrial. 

Após décadas de crescimento económico, 

Shekou passou de vila piscatória a cidade. Em 

2008, Shenzhen foi indicada como Cidade 

do Design UNESCO, o que ajudou a melhorar 

a reputação de Shekou na cena artística e 

cultural. Para fortalecer mais o comércio e a 

renovação urbana, o CMSK lançou, em 2009, 

a ambiciosa campanha "Remake Shekou". As 

principais iniciativas passam por "informação 

online, tecnologia e criatividade". Em 2014, o 

CMSK e o V&A, um museu de destaque em 

Londres, assinaram um acordo de cooperação 

para construir o primeiro museu da China 

dedicado ao design.

Fundada em 1852, a V&A é uma 

organização líder em arte e design no mundo 

e bem conhecida pelas suas fabulosas e 

diversificadas colecções, em que se incluem 

pinturas clássicas, esculturas e decorações. 

As colecções abrangem ainda uma gama 

de artigos criativos, como fotografia 

contemporânea, mobiliário, moda e peças 

de espectáculo. Recentemente, o museu 

tem estado muito pró-activo na obtenção 

de visibilidade no exterior, com o objectivo 

de expandir o seu excelente modo de 

funcionamento para lá de Londres e 

estabelecer filiais noutros sítios. A parceria entre 

o V&A e o CMSK assenta numa forte vontade 

de colaboração mútua. O núcleo duro da 

equipa espera que esta seja uma oportunidade 

de os vários elementos aprenderem com as 

experiências e o conhecimento profissional 

uns dos outros. Espera igualmente que seja 

formada uma base activa para a indústria 

criativa na Cidade do Design, com o objectivo 

de fomentar ideias e reflexões mais inovadoras 

nesta área.

Design Society 
Em Março de 2016, o CMSK anunciou 

que encomendara o Sea World Culture and 

Arts Center ao afamado atelier de arquitectura 

japonês Maki e Associados, encabeçado 

por Fumihiko Maki. A ideia é ligar 

os rios e as montanhas, os mares e 

a cidade aos visitantes, e orientá-los 

para que entrem em diálogo com a 

natureza e a cultura. Simultaneamente, 

a entidade organizadora, juntamente 

com o V&A, lançou uma nova iniciativa 

de arte, a "Design Society". A instituição 

pretende "usar o design para inspirar 

a vida quotidiana e ligar a indústria", 

esperando-se que uma plataforma aberta e 

integrada possa ser construída na sociedade 

civil. Consta que o V&A planeia expor as suas 

refinadas colecções de artigos de design dos 

séculos XX e XXI na sala de exposições especiais 

da instituição. Estão ainda previstas duas mostras 

de grande dimensão para 2018 e 2019. Trata-se 

da primeira cooperação deste género entre a 

empresa chinesa e uma organização cultural e 

artística britânica.

Ole Bouman, o director fundador da 

Design Society, é um académico holandês 

especializado em história cultural e 

arquitectónica. Foi docente no Instituto de 

Arquitectura dos Países Baixos e dirigiu a 

Volume, uma revista independente com foco 

no design e na arquitectura. A partir de 2009, 

participou na Bi-City Biennale of Urbanism\

Architecture e familiarizou-se com a cena de 

arte no Sul da China. Bouman acredita que o 

"design não é apenas uma profissão; é uma 

acção concreta que liga as pessoas". Esperamos 

que a Design Society, uma co-instalação 

internacional completamente nova, se torne 

uma força motriz da Cidade do Design, não 

apenas para promover fluxos entre diferentes 

sectores como para fomentar um design 

inovador e o colocar em prática.

Faço novas descobertas de cada vez 

que visito Xangai. As pessoas optam por um 

meio de transporte mais sustentável, guiando 

bicicletas a cada esquina. Esta incidência 

deve-se à Mobike, um serviço de partilha de 

bicicletas que permite que as pessoas aluguem 

uma em qualquer ponto da cidade a 0,50 

RMB por meia hora. Com uma aplicação para 

dispositivos móveis, os utilizadores apenas 

necessitam de digitalizar um código QR na 

bicicleta, pagar o aluguer online e desfrutar 

do passeio, devolvendo-a depois num dos 

pontos destinados ao efeito. Também se torna 

conveniente o facto de a aplicação ter um mapa 

que mostra onde estão localizadas todas as 

bicicletas para alugar.

O passeio levou-me ao bairro de Jing'an, 

uma área repleta de novos projectos residenciais 

e com os lotes mais caros da cidade, mas onde 

muitas lojas interessantes abriram portas nos 

últimos anos. A Paramount, descrita no clássico 

romance The Last Night of Madam Chin, de Pai 

Hsien-yung, foi uma das casas nocturnas mais 

extravagantes de Xangai, mas tornou-se um 

lugar da moda após uma remodelação. Um 

espaço de design que tem sido motivo de 

muita conversa nos últimos tempos no Wechat 

é a Wondullful Dept, composta por um café, 

uma loja de design seleccionado e um espaço 

de exposição. No primeiro andar, há um café 

simplista, estilo industrial AUNN, com uma área 

espaçosa e que serve um café delicioso. Os seus 

copos de cortiça para take-away são elegantes 

e práticos e não escaldam as mãos (no 

entanto, não parecem ser muito ecológicos). 

A loja de design seleccionado Wondullful está 

localizada no segundo piso e apresenta mais 

de 1.500 itens de design oriundos de todo o 

mundo, incluindo caixotes do lixo, fragrâncias e 

utensílios de cozinha, numa área de 400 metros 

quadrados. Entre os artigos, alguns foram 

criados com sentido de humor para nos fazer rir 

em casa todos os dias. No terceiro andar existe 

um espaço de exposições.

Neste bairro também encontramos 

diversos centros comerciais sofisticados, 

como o Réel Mall, que acolhe aquela que é 

considerada a mais bela livraria da China, a 

Zhongshuge Bookstore. O seu esplêndido 

design de interior é um íman para as multidões, 

o que se me afigura absurdo e ilógico, pois 

os livros em si deviam ser suficientemente 

cativantes para atrair as pessoas sem que 

outras fórmulas fossem necessárias. Tanto os 

livros impressos como as livrarias enfrentam 

dificuldades existenciais, pelo que os donos 

das lojas têm de recorrer a todos os meios para 

que os seus estabelecimentos se destaquem na 

frenética era da Internet.

A Zhongshuge Bookstore tem sido uma 

das cadeias livreiras de mais rápida expansão 

na China nos últimos anos, com lojas em 

Xangai, Hangzhou, Yangzhou e noutras 

cidades. O design interior dos espaços, que 

exige investimentos avultados, conseguiu 

chamar a atenção do público. Em Xangai, a 

Zhongshuge Bookstore situa-se num centro 

comercial no bairro mais luxuoso da cidade. 

O seu posicionamento, adjacente a muitas 

marcas de luxo, mostra que o conhecimento 

não tem qualquer diferença face a produtos 

de luxo.

Ocupando uma área considerável, a 

entrada da Zhongshuge Bookstore adoptou 

um estilo simplista, com iluminação clara 

e predomínio do branco. A iluminação vai 

ficando mais quente conforme se caminha para 

o interior da labiríntica livraria, que exibe todo 

o tipos de livros. Foram instalados espelhos no 

tecto para fazer o espaço parecer mais vasto e 

deslumbrante. Os livros estão classificados por 

temas, para que os visitantes possam encontrar 

rapidamente o que procuram. Há uma secção 

designada por “Livros de editores chineses 

seleccionados”, que me permite encontrar as 

minhas obras favoritas de forma cómoda e sem 

esforço. Envolvido na indústria de publicação, 

sinto o impulso de comprar livros nas livrarias. 

Ainda que seja mais prático e económico 

adquiri-los em lojas online na China, só é 

possível descobrir um livro interessante quando 

se fazem compras em espaços físicos.

Quando saí da livraria, degustei dim 

sum num restaurante de fast-food próximo, 

o Taoyuan Village, elegantemente concebido 

e que serve leite de soja, youtiao (churros 

chineses) e crepes de ovo. Sendo comuns no 

dia-a-dia, aqui são preparados com um toque 

sofisticado. Aclamado pelo seu antigo estilo 

taiwanês, o proprietário da Taoyuan Village é, 

contudo, chinês. Neste cenário de estilo discreto, 

terminamos o leite de soja e rapidamente 

mergulhamos no mundo da arte quando uma 

frase emerge do fundo da tijela: “Estou disposto 

a triturar toda a minha vida por ti”. 

Nas paredes é também possível encontrar 

frases como “Sabor do Tempo”, que apelam 

ao gosto dos hipsters. Apesar dos preços 

praticados e do sabor aceitável, esta cadeia de 

restaurantes continua a crescer fortemente na 

China, com filiais em todas as grandes cidades. 

O ambiente agradável que ostentam e as boas 

lembranças do passado que evocam podem 

conquistar muitos corações. Aposto em como 

o designer ou proprietário do estabelecimento 

gosta de livros; caso contrário, como poderia 

abrir uma loja como esta?

Lojas Requintadas em Xangai
Uma Colaboração entre Shekou, 
em Shenzhen, e o Museu V&A

 Foto cedida por Maki e Associados  
Sea World Culture and Arts Center, Shekou, Shenzhen



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

B l o g u e s
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Eu raramente uso a banheira de minha 

casa. Sempre que quero tomar banho, vou para 

um sento, também conhecido como casa de 

banhos comunal. A Funaoka Onsen, em Nishijin, 

Quioto, é a que visito com mais frequência. 

Dada a sua impressionante decoração vintage, 

a Funaoka Onsen é amplamente aclamada 

no Japão e no exterior. Porém, quase todas as 

casas recém-construídas no Japão têm casa 

de banho, segundo o proprietário da Funaoka, 

pelo que a maioria dos visitantes são agora 

turistas e não residentes.

O número de balneários no Japão tem 

sofrido, ano após ano, um constante declínio. 

Em 2015, o governo japonês emitiu 26.221 

licenças para a gestão de casas de banhos 

públicas, das quais apenas 4.293, ou 16,7%, 

eram sento, enquanto as restantes integravam 

ginásios e piscinas. É preocupante que, 

com uma queda tão drástica nas últimas 

décadas, este símbolo cultural japonês possa 

desaparecer no futuro. No entanto, alguns 

jovens propuseram recentemente novas ideias 

para reavivar esta cultura tradicional.

A Ume no Yu, situada em Kawaramachi-

Gojo, Quioto, é actualmente administrada 

por Sanjiro Minato, que assumiu o negócio 

em 2015, quando tinha 25 anos. Como não 

havia casa de banho no seu dormitório, 

quando era estudante universitário visitou pela 

primeira vez um balneário comunal, e ficou 

imediatamente cativado pela sua cultura. O 

fascínio por estes espaços levou-o a criar uma 

associação de entusiastas das casas de banhos 

comunais na sua universidade. A sua obsessão 

não desapareceu após a licenciatura, tendo 

assumido a gestão da Ume no Yu, que então 

enfrentava a ameaça de encerramento.

O primeiro passo para conservar um lugar 

é forjar um vínculo emocional entre ele e as 

pessoas. Estas só o valorizam quando sentem 

necessidade dele. Sob o comando de Sanjiro 

Minato, a Ume no Yu tornou-se um lugar-chave 

para encontros sociais. Informações sobre as 

actividades realizadas dentro e fora de Quioto 

são apresentadas no lobby, que também acolhe 

feiras da ladra e festas com DJ de tempos a 

tempos. Este sento quebra os estereótipos 

geralmente associados às casas de banhos; elas 

não são apenas pontos de encontro de idosos, 

ou locais em que os estrangeiros procuram 

experiências exóticas, mas também onde 

a nova geração estabelece ligações. Kenyu 

Minato, irmão de Sanjiro, também assumiu 

a gestão de uma casa de banhos, a Kikarku 

Yu, em Kawaguchi, na província de Saitama. 

Transformou o vestiário da septuagenária sala de 

banhos num local que o público pode usar para 

eventos, como apresentações de rakugo (um 

tipo de entretenimento verbal japonês) e manzai 

(uma stand-up comedy tradicional japonesa).

A maioria dos sento espera passivamente 

a chegadas de clientes, mas os irmãos Minato 

adoptaram uma abordagem pró-activa para 

construir laços com a comunidade, utilizando 

sites e plataformas das redes sociais para 

divulgação. Kenyu também recorre às estações 

de comboio para distribuir folhetos sobre a 

Kikarku Yu, um meio promocional comum para 

lojas mas não para os sento. A principal inovação 

no modo de funcionamento da Kikarku Yu são 

as lojas pop-up instaladas no seu parque de 

estacionamento por vários comerciantes. Um 

desses exemplos é a colaboração com uma 

loja de roupas vintage em Março; outrora, 

já trabalhara com cafés. O objectivo da 

remodelação realizada pelos irmãos Minato é 

apelar à nova geração, para que os balneários 

possam sobreviver a longo prazo.

A gestão destas casas de banhos tornou-

se mais diversificada nos últimos anos. I Love 

Yu, um balneário em Naoshima, é uma criação 

do artista Ohtake Shinro, que dá a conhecer o 

mundo bizarro da sua mente através da fachada, 

da decoração interior, das banheiras e das 

pinturas nas paredes. Localizado em Naoshima, 

internacionalmente conhecida como uma “ilha 

de arte”, a I Love Yu é um projecto artístico que 

transcende a vertente rotineira do banho. A 

velha geração, acostumada a frequentar os 

balneários públicos, decerto também ficará 

maravilhada com isso.

A maioria das casas de banhos comunais 

integra propriedades antigas, mas a Hinode 

Yu está localizada num edifício novo em Taitō, 

na área metropolitana de Tóquio. O balneário 

ocupa o rés-do-chão e o primeiro piso do 

edifício, enquanto o andar superior é um espaço 

de escritório partilhado. Após um longo dia de 

trabalho, os inquilinos do escritório podem 

aliviar a fadiga, ou simplesmente conversar com 

os colegas, na sala de banhos. Em síntese, na 

Hinode Yu uma pessoa pode sentir-se stressada 

e relaxada ao mesmo tempo.

Vivemos numa era de multitarefas – 

muitas pessoas têm mais do que um emprego 

e sentem que lhes é difícil encaixarem-se numa 

única categoria, mas encontram satisfação 

e liberdade nesse modo de vida. E para gerir 

um espaço, também não podemos ter uma 

mente fechada nem ser limitados pelas normas 

em vigor. Com múltiplas funções, há sempre 

hipótese de lugares desolados como os 

balneários públicos voltarem à vida.

O mais recente relatório sobre o mercado 

das artes, publicado pela Art Basel no final de 

Março, releva um dado surpreendente: mais 

de metade do total dos lucros de vendas do 

mercado global de leilões de arte vem de 1% 

dos artistas. Por outras palavras, neste ramo de 

negócios glamoroso as pessoas estão apenas a 

par do trabalho dos artistas que representam 

esse 1% que está no topo. Sendo assim, como 

é que os restantes artistas conseguem viver 

e tornar o seu trabalho criativo sustentável? 

Para muitos artistas, o apoio terá de vir de 

financiamento do governo e de organizações 

sem fins lucrativos.

Recentemente entrevistei um artista 

patrocinado pelo Lower Manhattan Cultural 

Council, para saber mais sobre a sua vida em 

Nova Iorque e as suas necessidades criativas. Ele 

referiu que o financiamento é a sua prioridade 

máxima, seguida da necessidade de um 

espaço para criar. Ao mesmo tempo que estas 

questões são obviamente importantes para um 

artista, nós passamos imenso tempo a discutir a 

necessidade vital de apoio administrativo para 

os artistas. Não está à vista de muitas pessoas 

fora desta indústria a quantidade de trabalho 

administrativo que envolve uma carreira artística 

profissional. Desde a organização dos trabalhos 

artísticos, à candidatura a bolsas e exposições, 

passando por questões relacionadas com 

impostos, o trabalho administrativo exige do 

artista uma enorme quantidade de tempo 

e esforço. Isto também explica porque é 

que alguns artistas com recursos financeiros 

decidem contratar assistentes administrativos 

para que os ajudem. Contudo, quantos artistas 

estão na verdade em condições de poder fazer 

isto? A triste realidade para muitos artistas em 

Nova Iorque é que, enquanto passam meses a 

preparar candidaturas para bolsas e residências, 

perdem o tempo que é importante para o 

trabalho criativo. Sendo que os resultados das 

candidaturas a bolsas saem normalmente em 

Maio, os artistas não conseguem concentrar-se 

e produzir novas obras até ao Verão. 

Considerando tudo isto, não somos 

levados a contemplar os problemas que 

estão a afectar o actual sistema para o 

desenvolvimento das artes? Este sistema 

está a ajudar-nos a formar novos talentos 

criativos ou, antes, talentos administrativos? 

Há alguns anos participei num workshop para 

avaliar a eficácia do financiamento das artes. 

O orador destacou que, comparando com 

outras indústrias, os artistas tinham a felicidade 

de poderem obter apoio financeiro apenas 

apresentando uma proposta com algumas 

páginas. Isto faz inevitavelmente com que se 

pense que as instituições ou departamentos 

de financiamento às artes necessitam que 

exista um trabalho contínuo e eficaz, e uma 

linguagem para o trabalho administrativo, 

incluindo logística, orçamento, gestão de 

tempo, controlo de eficácia, etc. No entanto, 

quando começamos a olhar prática artística a 

partir da perspectiva administrativa, ou quando 

esta se torna a principal linha orientadora da 

arte, facilmente esqueceremos o objetivo dos 

nossos serviços e as suas necessidades. Afinal, 

qual é a melhor forma de apoiar as artes e de 

encorajar projectos criativos?

Para abordar esta pergunta, posso 

mencionar um livro de Amy Whitaker –  uma 

académica americana que investiga a relação 

entre as artes e a gestão comercial – , com o 

título Art Thinking: How to Carve Out Creative 

Space in a World of Schedules, Budgets and Bosses. 

Neste livro, Whitaker diferencia pensamento 

comercial de pensamento artístico. Enquanto 

que o primeiro adopta um processo típico de 

A para B, o segundo é um processo de criação 

de B. Por outras palavras, o trabalho artístico 

é um processo de experimentação, ou o que 

algumas pessoas poderão chamar um processo 

de zero para um, uma vez que o resultado 

é normalmente difícil de prever. Além disso, 

ninguém pode saber como será B até que este 

seja criado.

Estes diferentes modos de pensar podem 

ajudar-nos a perceber diferentes preocupações 

que ocorrem no actual mecanismo de 

financiamento. Talvez comecemos a duvidar 

da possibilidade de finalizar por completo 

uma proposta de projecto artístico, mapa de 

trabalho e orçamento. Talvez nos tornemos 

mais flexíveis ou ousados no que toca a avaliar 

a efectividade. O núcleo do trabalho criativo 

reside na exploração de possibilidades. Se 

alguém conseguir inventar uma fórmula de 

sucesso para tal, então suspeitarei que deve ter 

sido copiada de algum lado e não há espaço no 

mundo artístico para imitações.

Talvez o pensamento orientado para 

a gestão no que toca ao financiamento das 

artes esteja demasiado enraizado em muitos 

de nós, mas os apelos dos artistas levam-nos 

certamente a reflectir sobre o valor da arte: 

“Todo o artista tem o mesmo sonho de ir para o 

seu estúdio para criar”. Não devemos perder de 

vista as maneiras pelas quais podemos ajudar 

os artistas a consegui-lo.

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.
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Se estiver agora em Pequim, não perca a 

exposição "The New Normal: China, Art, and 

2017", em exibição até 9 de Julho no Centro 

Ullens para a Arte Contemporânea, no Distrito 

Artístico 798. A mostra reúne obras de 23 artistas 

e grupos chineses e estrangeiros que recorrem 

à arte como um meio para explorar o "estado 

de excepção" sob as constantes mudanças do 

ambiente e do escrutínio político. Em contraste 

com o "normal", o "estado de excepção" ilustra 

como os criadores concebem formas artísticas 

para lá das normas, o que constitui uma pedra 

angular da exposição. Tendo passado por um 

período de desenvolvimento nos últimos 

anos, o Distrito Artístico 798 afastou alguns 

artistas devido à sua crescente reputação e 

comercialização. Neste contexto existe, contudo, 

um centro de exposições que permanece 

totalmente comprometido com a arte, o Centro 

Ullens para a Arte Contemporânea, que causa 

uma óptima impressão. O que torna a arte 

contemporânea interessante é a forma como o 

público é cativado e atraído pelos significados 

por detrás das criações artísticas, a despeito da 

sua aparente falta de valor comercial.

"Black Friday", de Sophia Al-Maria, explora 

a evolução do estilo de vida e do valor dos 

residentes no Golfo Pérsico na sequência do 

impressionante desenvolvimento urbano e 

económico das últimas décadas, bem como 

os desafios impostos às tradições e à história 

da região. Os enormes centros comerciais são 

como templos seculares do capitalismo para 

as pessoas desta era de consumismo. Sendo 

um vídeo com imagens de centros comerciais 

e igrejas majestosas, "Black Friday" mostra a 

evolução da fé humana, da busca da religião no 

passado ao materialismo do presente, em que 

o maior valor da Humanidade se consubstancia 

no pragmatismo, por entre a marginalização 

do idealismo. Enquanto o vídeo emprega 

técnicas dos filmes de terror para sublinhar a 

sua ambiência surrealista, o movimento para 

trás de espectadores em duas escadas rolantes, 

no início e no final do trabalho, coloca uma 

questão do ponto de vista céptico da artista: 

estará o avanço do capitalismo a representar a 

degradação da Humanidade?

"Messiah - Fusion Dream of < J > < 

Z-772 > < 5 >", de Gao Lei, apresenta as suas 

reflexões exaustivas sobre o processo político 

contemporâneo. O fluxo de líquido que sai 

de uma bacia de metal colocada no canto 

superior direito do pavilhão para uma seringa 

através de uma pistola de água de alta pressão 

simboliza as enormes pressões decorrentes 

da convergência da opinião pública. Este 

processo, que transforma o conhecimento em 

geral no valor derradeiro, pode desintegrar a 

pistola de água e a seringa. Nas imediações 

desta instalação, há uma caixa de metal com 

cinco gavetas, que representa os cinco dias 

úteis da semana, cercadas com arame farpado 

para sublinhar as restrições da vida humana. 

As gavetas não podem ser abertas devido às 

regras estabelecidas pela Humanidade, o que 

destaca os dramas e conflitos da existência. 

Seguindo um corredor em frente à seringa, 

é possível encontrar uma porta dourada, 

que representa o poder. Este conjunto de 

instalações remete para os desejos e ameaças 

sentidos pela Humanidade, bem como para 

o novo poder resultante da revolta. Num 

contexto contemporâneo, este trabalho 

prenuncia as enormes mudanças nas normas 

induzidas pelos valores sociais caóticos.

A arte contemporânea permite 

interpretações profundas das obras, o que a 

torna interessante e altamente experimental, 

quando expressões artísticas servem como 

desafios para diferentes aspectos na vida real de 

uma forma que se assemelha ao relacionamento 

entre um muro alto e um ovo que se parte ao 

embater nele. Reflectindo os problemas da vida 

real, a maioria das peças de arte contemporânea 

contraria o status quo com visões viradas 

para o futuro. As peças da exposição "The 

New Normal: China, Art, and 2017", por 

exemplo, expressam inequivocamente a sua 

contradição face ao mundo real. Ainda assim, 

a arte contemporânea levanta várias questões, 

como a inexplicabilidade do trabalho artístico 

e a partir de que momento é que alguém se 

torna artista. A elevada liberdade de criação 

conduz também à proliferação das artes. A 

resposta para as questões passa por permitir 

que instituições de arte credíveis avaliem a 

capacidade dos artistas e seleccionem os 

trabalhos, garantindo a aceitação pública de 

peças de arte contemporânea de elevada 

qualidade.

Fora das Normas na Arte Contemporânea
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