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Editorial

Quando falamos do desenvolvimento das indústrias criativas, 

precisamos de falar sobre educar as audiências e os consumidores 

para que apreciem as artes e a cultura, bem como treinar profissionais 

relevantes para essas indústrias. No "Destaque" desta edição, 

professores e estudantes da Escola Secundária Millennium e do 

Instituto Politécnico de Macau revelam-nos as perspectivas actuais 

para a indústria criativa de Macau em termos de ensino secundário, 

superior e de outro tipo. Bob Lei Hou Keong, formado no Instituto 

Politécnico de Macau e director de design da Todot Planeamento 

e Design Companhia Lda., criou a sua própria marca de design, 

a Ultraworks, e desenvolveu uma série de relógios premiados, 

os ULTRATIME001. Nesta edição, Lei partilha a sua experiência e 

conhecimento sobre a indústria de design. 

Nesta era em que a internet está a tomar a dianteira, a procura 

de talentos multimédia está a aumentar. Fundada há seis anos, a 

CRAXH ganhou reputação com trabalhos de alta qualidade feitos 

com paixão. Os seus pontos fortes são o web design, a animação 

e produção de vídeos. Na "História da Marca", os responsáveis da 

CRAXH contam como conseguiram ser bem-sucedidos contra 

todas as expectativas

Aberta desde o final de Março e localizada na Travessa da 

Paixão, a Cinemateca . Paixão é agora gerida pela CUT Lda. Na secção 

"Evento" desta edição, Albert Chu Iao Ian e Rita Wong Yeuk Ying, 

respectivamente Director Artístico e Directora de Operações da CUT, 

falam da sua visão e missão para a gestão da cinemateca. Em "Talentos 

Emergentes", a atenção vai para Tracy Choi Ian Sin. Sisterhood, a sua 

primeira longa-metragem, teve bons resultados de bilheteira em 

Macau e Hong Kong. Em entrevista, a realizadora conta as dificuldades 

que encontrou desde a preparação até à produção do filme, e de 

como foi possível transformar os seus sonhos em realidade. 

Sete bloggers de Macau e do exterior continuam a partilhar as 

suas perspectivas na secção "Blogues".
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Sabe-se que o Reino Unido é um dos países onde as indústrias criativas são pioneiras. 
Como as estatísticas revelam, desde que, em 1997, foi apresentado o conceito de indústrias 
criativas, o sector tem vindo a crescer, atingindo um valor de 84 mil milhões de libras em 2014, 
o equivalente, em termos de produtividade, a 9,6 milhões de libras por hora, representando 

5,2% do PIB. Além das políticas de apoio, o crescimento das indústrias relevantes também 
depende da educação. Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo dos recursos 
investidos nas artes criativas locais para promover uma economia mais diversificada, 
mas de onde vem o talento humano para as artes criativas? Nesta edição, reunimo-
nos com os representantes da Escola Secundária Millennium e do Instituto 
Politécnico de Macau, que nos revelaram as perspectivas actuais para a 

indústria criativa de Macau em termos de ensino secundário, superior e de 
outro tipo. Conversámos também com Bob Lei Hou Keong, do  Todot Design, 
para conhecer as expectativas de quem trabalha na área.

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

Artes e Cultura:
A Necessidade
de Educação



20a edi�‹o

Jeni Ip Ka Leng, uma 

aluna do ensino secundário, pretendia 

afastar-se da escola devido a maus resultados. Naquela 

altura ela estava deprimida, quase abandonou por 

completo os estudos e perdeu o interesse nas artes, tema 

que apaixonava. No entanto, tendo-se matriculado na 

Escola Secundária Millennium no ano passado, retomou 

a prática de pintura e duas das suas obras foram vendidas 

no leilão de caridade da segunda edição do "6075 Macao 

Hotel Art Fair". Falando das suas experiências, ela explica: 

"Aqui há muito mais programas de artes disponíveis para 

os alunos. Isso ajudou-me a recuperar a confiança na 

pintura, e fez-me perceber que o meu trabalho criativo é 

apreciado também pelos outros."

Na Escola Secundária Millennium há muitos outros 

estudantes com experiências semelhantes. Ao contrário 

das escolas tradicionais, esta oferece um currículo dirigido 

a estudantes maduros (ou seja, programas adequados 

de ensino secundário para estudantes com mais de 16 

anos), bem como programas vocacionais. Ken Choi Weng 

Tat, director-adjunto, explica que, além dos programas 

socioeconomicos para o ensino secundário, começaram a 

oferecer programas de artes há cerca de cinco anos, para 

complementar o crescimento das indústrias 

criativas em Macau. Estes programas 

destinam-se a preparar os estudantes para 

o ensino universitário, ao mesmo tempo que os 

encorajam a explorar o seu potencial artístico.

Guy Wong Tak Ian, professor principal de Artes, diz-nos que as 

horas de estudo para as matérias obrigatórias (por exemplo, Chinês, 

Inglês e Matemática) e para as artes estão numa proporção de 6 para 

4. Nas artes, os temas principais são cerâmica, pintura, produção 

cinematográfica e música. Nesta área, não só facultam aos alunos um 

conhecimento básico fundamental, como destacam as aplicações 

da arte. "Esperamos que os alunos possam perceber que, além da 

valorização artística, uma pintura pode ter muitas outras vertentes e 

estender-se a diferentes formas e produtos. Por exemplo, além do seu 

valor estético, a fotografia pode ser usada para fins comerciais."

Todos os anos, a Escola Secundária Millennium oferece diversas 

oportunidades aos seus alunos para participarem em competições 

artísticas e culturais, e em actividades 

dentro e fora da escola. Nelas 

se incluem competições de 

talentos, o School Campus Fun, 

o Festival Fringe da Cidade 

de Macau e o Desfile por 

Macau, Cidade Latina. Por exemplo, nos últimos três anos, Io Weng 

Sum, uma artista jovem e talentosa que trabalha como professora de 

Artes na Escola Secundária Millennium, levou os alunos a participar 

na Feira de Artesanato do Tap Siac, organizada pelo governo. Todos os 

anos, ela selecciona alguns bons trabalhos dos alunos para vender na 

feira. "Se as peças de arte feitas na sala de aula se transformarem em 

artigos para a casa, os alunos ficarão muito motivados para criar”, diz. A 

professora incentivou também alguns estudantes a ajudar na feira, para 

que possam aprender a apreciar a arte de comunicar e interagir com 

os outros.

Na sala de aula, Io concentra-se em estimular o interesse dos 

alunos no processo criativo: "Nem todos estão interessados em 

aprender os aspectos mais técnicos do ofício, pelo que, se eu me focar 

demasiado nisso, eles facilmente perdem o interesse. O tema torna-se 

mais estimulante se eu puder encorajá-los a pensar por si mesmos", 

declara. Recentemente, Io ensinou os alunos a criar "zentangles", que 

têm uma maior relação com a expressão temática do que o desenho 

tradicional. Assim, ela pode introduzir uma forma que apela a alunos 

com diferentes capacidades.

Além de várias actividades artísticas e culturais, nos últimos anos 

o governo também tem lançado muitos projectos visando a escola 

primária e secundária, ajudando os alunos a aprender sobre artes 

criativas desde tenra idade. Iniciativas como o "Bola de Neve - Projecto 

de Educação Artística" e o "Programa de Extensão do Festival de Artes 

de Macau no Campus" são fortemente apoiadas pelas várias escolas 

primárias e secundárias. O governo criou igualmente o Pavilhão de 

Exposições e Espectáculos Artísticos para Jovens no Tap Siac, para 

lhes facultar um espaço para mostrarem o seu talento e para acolher 

exposições. Apoiante destes projectos, Wong Tak Ian revela 

que os seus alunos gostaram de participar em algumas das 

exposições. Aliás, parte das obras que tinham produzido foram 

procuradas pelo público. "Estas exposições ajudam a tornar 

o processo de criação de arte mais completo. Através dessas 

actividades, os alunos propuseram-se a criar arte de qualidade, 

e apreciaram o valor duradouro do trabalho criativo."

Além disso, para os alunos também é inspirador interagir 

com profissionais da arte, um processo que mostra como as 

artes e a cultura funcionam no mundo real. Ele sublinhou que, 

na Escola Secundária Millennium, convidam frequentemente 

artistas para leccionar oficinas temáticas. Também organizam 

passeios para visitar entidades e empresas na área das artes 

e da cultura. Em Maio deste ano, planeiam organizar uma 

viagem escolar a Shiwan, Guangdong, para que os estudantes 

aprendam mais sobre o fabrico de cerâmica.

Na verdade, actividades como saídas ao exterior 

beneficiam tanto os alunos quanto os professores. Na sua 

recente viagem artística ao Interior da China, Choi ficou 

impressionado ao ver que o sector educativo local mantém 

uma estreita relação com as empresas culturais e artísticas ali 

sediadas. Desta forma, as empresas podem contribuir para os 

recursos na educação, enquanto as escolas podem fomentar 

o talento necessário para o desenvolvimento das artes e da 

cultura. Ele sentiu que este modelo interactivo abre novas 

possibilidades para Macau. "Estamos contra uma forma passiva 

de educação, e esperamos que os nossos alunos possam 

realmente descobrir o seu talento para servir a sociedade."
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Escola Secundária Millennium: 
Educação para lá da Sala de Aula

 Em conjunto com outros professores 
da Escola Secundária Millennium, Guy 
Wong Tak Ian, professor principal de 
Artes, e Ken Choi Weng Tat, director-
adjunto, têm-se dedicado a promover a 
educação criativa.

 Depois de entrar para a Escola Secundária 
Millennium, Jeni Ip Ka Leng (ao meio) voltou a 
pintar e as suas obras foram vendidas no leilão 
de caridade da "6075 Macao Hotel Art Fair”, no 
ano passado.

 A Escola Secundária Millennium oferece diversas oportunidades 
aos seus alunos para participarem em competições artísticas 
e culturais, e em actividades dentro e fora da escola. Entre 
elas estão o “Festival Fringe da Cidade de Macau” e o 
“Desfile por Macau, Cidade Latina”.

D e s t a q u e
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Normalmente, quando amigos e familiares no 

estrangeiro nos pedem presentes de Macau, pensamos 

apenas em biscoitos de amêndoa e em carne seca. Mas 

Hsu Hsiu-Chu, directora da Escola Superior de Artes e do 

Centro Pedagógico e Científico para as Indústrias Culturais 

e Criativas do Instituto Politécnico de Macau (IPM), acredita 

que as marcas e produtos de design de Macau podem 

tornar-se itens imperdíveis da cidade. Para alcançar esse 

objectivo, a educação é de suma importância.

Para acompanhar o desenvolvimento económico e 

industrial e preparar novos talentos criativos para 

Macau, o IPM criou, em Março do ano passado, 

o Centro Pedagógico e Científico para 

as Indústrias Culturais e Criativas. Hsiu 

salienta que a escola já preparou 

centenas de talentos em design, música 

e artes visuais para Macau, e que 

o Centro irá alargar o seu alcance 

para ligar os recursos às necessidades 

comunitárias. Workshops, palestras e 

cursos breves, por exemplo, são algumas 

das formas flexíveis de responder às 

necessidades da 

comunidade.

Olhando para os seus dias de estudantes, três licenciados pelo Instituto Politécnico de 

Macau dizem em uníssono: “O tempo voou tão depressa”.

“Naquele tempo, eu via alguns estudantes finalistas a fazerem directas no campus para 

terminarem os trabalhos. Costumava pensar que eram lutadores de última hora. Depois, 

quando comecei a estudar animação 3D, percebi que nunca havia tempo suficiente para 

fazer aquilo que queremos fazer”, afirma Kimberly Choi Lei Kei, que estudou multimédia no 

Instituto Politécnico de Macau. Ela explica que quando havia prazos para vários trabalhos ao 

mesmo tempo, o volume de trabalho era tão pesado que alguns estudantes tinham de ficar no 

campus durante três dias só para dar conta do recado. Mas quando alguém ama o trabalho que 

faz, tudo vale a pena, mesmo que pareça ser uma coisa de loucos. Choi reconhece: “Quando 

estava no secundário, não gostava nada de estudar. Mas, quando cheguei à universidade, a 

minha mãe disse-me que passei a estar mais tempo na escola do que quando era estudante do 

secundário. O que ela disse teve um impacto importante em mim.”

O Midsummer Art Camp, que teve lugar o ano passado, foi uma 

tentativa de transformar esta visão em realidade. A demolição dos 

estaleiros em Lai Chi Vun, em Coloane, tornou-se um tema relevante 

na cidade. Em Abril do ano transacto, o Centro enviou uma equipa 

de professores e alunos da escola para o local, com vista a examinar 

a área. O local histórico foi tema de acampamento, que durou três 

dias, e a participação de alunos do ensino secundário foi considerada 

bem-vinda. No final, os participantes criaram vários tipos de produtos 

relacionados com Lai Chi Vun, tais como fotografias, ilustrações e 

cerâmicas. Todos os produtos foram vendidos num mercado.

 “A educação criativa precisa de estar enraizada localmente. 

Quando as crianças crescem numa tal cultura, podem vir a seguir 

uma carreira artística ou tornar-se defensoras dos produtos criativos, 

pois todas adoram este lugar.” Hsiu faz uma analogia entre a educação 

criativa e uma pirâmide. O mais importante é alimentar um grupo 

de pessoas interessadas nas artes, para que estas possam tornar-se 

apoiantes dos produtos criativos. A etapa seguinte implica fomentar 

o interesse de um grupo de pessoas pelo design, de modo a que elas 

possam promovê-lo junto do público. O nível superior é composto por 

profissionais de design e de gestão.

Além de assegurar o trabalho estrutural que é incrementar 

o sentido estético dos estudantes, o IPM tem colaborado com a 

Universidade de Artes de Taiwan para disponibilizar o Mestrado em 

Artes Interdisciplinares, com vista a oferecer mais pós-graduações em 

arte e cultura e a fornecer mais talentos ao sector. Segundo Hsu Hsiu-

Chu, actualmente os programas da escola exigem que o aluno se 

especialize numa disciplina específica, como design, música ou artes 

visuais, mas a tendência global é para que se esbata a linha entre as 

disciplinas. Portanto, Macau precisa de mais talentos interdisciplinares. A 

escola prevê levar a cabo programas de mestrado em estudos criativos, 

de forma a ir ao encontro das necessidades de desenvolvimento do 

território.

Hsiu enfatiza repetidamente que a comunidade é vital para a 

educação criativa. “A comunidade é de extrema importância. É onde 

vivemos e onde temos ligações. O nosso Centro e a escola têm de estar 

alicerçados na comunidade, uma vez que cada comunidade tem a sua 

singularidade e a sua história para contar.” Hsiu é natural de Taiwan, mas 

os seus olhos brilham quando fala na cultura comunitária de Macau. Ela 

toma para exemplo a área em redor da Avenida do Conselheiro Ferreira 

de Almeida, que considera significativa pelo facto de estar imbuída da 

cultura chinesa e de culturas ocidentais, constituindo um repositório de 

histórias. Para Hsiu, há algo culturalmente valioso ainda por descobrir 

naquela zona.

O Centro lançou “Um Estudo sobre a Criatividade Comunitária de 

Macau”, no âmbito do qual serão analisados casos de desenvolvimento 

da criatividade comunitária no território e no exterior, e serão 

examinados os pontos fortes de cada comunidade em Macau. Além 

disso, o IPM vai lançar cursos sobre criatividade comunitária e os 

professores serão incentivados a ensinar mantendo o enfoque na 

conexão com a comunidade.

Também oriundo de Taiwan, Yu Kuo-Hua, professor associado 

visitante no Centro Pedagógico e Científico para as Indústrias Culturais 

e Criativas, tem estudado a criatividade comunitária. Desde a década 

de 1990, Taiwan tem defendido o conceito de construção comunitária 

e construído proactivamente a identidade de cada 

comunidade, para assim promover a indústria cultural 

local.

Quando se fala de casos bem-sucedidos em Taiwan, 

Yu enfatiza: “Comunidades e zonas rurais em Taiwan 

desenvolveram a sua própria indústria cultural. E, embora 

Macau tenha uma área menor e menos população, as 

oportunidades existem. O segredo é descobrir os valores 

próprios fundamentais.” Não se trata simplesmente de 

imprimir imagens das Ruínas de São Paulo em t-shirts 

ou imagens de Lai Chi Vun numa caneca. O importante 

é descobrir as histórias e a cultura por detrás dos ícones, 

como a elaborada arte de construção 

naval que teve lugar naqueles 

estaleiros.

“ C r i a t i v i d a d e 

comunitária é permitir 

que Macau se torne 

objecto da indústria 

criativa do território e 

se deixe ver.” Esta é a 

opinião de Yu no que diz 

respeito ao trabalho que vai 

realizar.

Após estudar design gráfico, Grateril Sit Ka Ma começou a ficar curiosa com 

tudo o que a rodeava. Quando via uma faixa publicitária na rua, começava a pensar 

se alguns aspectos do design, como o número de palavras, o espaçamento entre 

linhas ou a paginação, eram os mais adequados. É como diz o provérbio: “Tudo 

na vida é inspiração”. Certa vez, a sua colega de turma Libby Lei Pou Kin fez capas 

de telemóvel para vender. Ela tem confiança no desenvolvimento das indústrias 

criativas em Macau porque o governo apoia muito os jovens empreendedores. 

No que toca a emprego, Lei espera trabalhar numa empresa de design de modo 

a ter mais experiências no sector antes de criar a sua própria marca. Quanto ao 

estágio que irá ter no próximo verão, espera que venha a ser estagiário numa 

empresa criativa de Taiwan, de modo a ter experiências relevantes, alargar os 

seus horizontes e trazer elementos diferentes para Macau, que estimulem a sua 

criatividade.

D e s t a q u e

Instituto Politécnico de Macau:
Ligando a Comunidade e Mostrando a Beleza do Território

Preparar os Talentos do Design para o Futuro

 O taiwanês Yu Kuo-Hua, professor associado visitante no Centro 
Pedagógico e Científico para as Indústrias Culturais e Criativas, refere que 
o segredo para que Macau desenvolva a sua indústria cultural passa por 
descobrir os seus próprios valores fundamentais.

 Hsu Hsiu-Chu, directora da Escola Superior de Artes e do Centro Pedagógico 
e Científico para as Indústrias Culturais e Criativas, acredita que a educação 
criativa não passa apenas por formar profissionais para a indústria. Criar 
apoiantes suficientes para os produtos criativos é igualmente importante.

 Libby Lei Pou Kin 
(esquerda), Kimberly 
Choi Lei Kei e Grateril 
S i t  K a  M a  e s t ã o 
confiantes quanto ao 
desenvolvimento das 
indústrias criativas 
em Macau. 
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Em Macau, quantos estudantes universitários com 

diplomas de design ou de arte seguiram um percurso 

profissional em áreas afins após a conclusão do curso? 

Bastantes. Mas quantos mudaram para indústrias em áreas 

distintas? Outros tantos.

Bob Lei Hou Keong, director da Todot Planeamento e 

Design Companhia Lda. é um exemplo do primeiro caso. 

Licenciado em Design pelo Instituto Politécnico de Macau 

em 2009, Bob tinha trabalhado para empresas de design 

em Hangzhou e Shenzhen, de modo a ganhar experiência 

relevante. Mais tarde, voltou para Macau, tendo erguido de 

Design Todot com os seus sócios em 2013.

"Quando voltei para Macau, lamentei saber que 

muitos dos meus amigos na indústria do design tinham 

mudado para outras áreas", conta. Embora não seja difícil 

os alunos de design conseguirem emprego após o curso, 

Lei assinala que o salário dos designers não é elevado e 

que estes fazem frequentemente horas extras, o que leva 

à fadiga mental. Mas, então, porque continua ele envolvido 

na indústria do design? Porque, apesar da sensação de 

amargura, mantém o entusiasmo pelas criações.

"Trabalhei no Interior da China por quatro anos após 

o curso. Se mudar de área, parece que estive a desperdiçar 

o meu tempo. Por isso não desisti e continuo", explica 

calmamente.

 Actualmente, além de fornecer serviços de design gráfico e 

de branding, a Todot Design criou a sua própria marca, a Ultraworks. 

Com o apoio do Fundo das Indústrias Culturais, a marca desenvolveu 

uma gama de relógios – ULTRATIME001. Tendo por inspiração o 

velocímetro dos veículos, o relógio é diferente dos tradicionais, que têm 

três ponteiros. O seu único ponteiro é imóvel, pelo que, para saber as 

horas, temos de recorrer à rotação anti-horária no mostrador, no qual os 

números estão dispostos no sentido contrário ao dos ponteiros e com 

um espaçamento irregular. Estes elementos 

ilustram o seu conceito, que é um 

provérbio chinês: "Um barco a navegar 

contra a corrente deve avançar ou 

será arrastado de volta". 

"Muitas pessoas me têm 

perguntado sobre inspiração, 

mas eu não creio que a inspiração 

seja essencial para o design. Em 

contrapartida, temos de prestar 

atenção aos detalhes da vida diária a 

partir dos quais pode surgir uma nova 

ideia. Um cliente só solicita os serviços de 

design quando tem um problema, pelo 

que o objectivo é analisar e resolver 

esse problema."

Antes do lançamento da gama de relógios, Lei e a sua equipa 

fizeram muitas pesquisas para conseguir inovar no design. E o 

esforço compensou – a série ULTRATIME001 ganhou muitos prémios 

regionais e internacionais nos últimos dois anos, incluindo a prata 

nos "HKDA Global Design Awards", o prémio Top 100 nos "Design 

Intelligence Awards" e o "China Red Star Design Award". Deleitado 

com o reconhecimento obtido no sector, Lei afirma que ganhar estes 

galardões em representação de Macau tornou a experiência ainda mais 

memorável, uma vez que "apenas alguns produtos de design de Macau 

os podiam conquistar".

Não obstante as suas anteriores experiências na área do design 

gráfico e de marca, Lei considera ter ainda muito a aprender a nível 

de marketing e gestão de marcas, no âmbito do desenvolvimento de 

relógios ULTRATIME001. Felizmente, uma empresa de Xangai tornou-se 

agente exclusiva dos seus produtos na China, ajudando a criar uma rede 

de vendas online-to-offline no Interior da China que agora representa 

80% do total de pontos de venda dos relógios. Macau, Hong Kong e 

outras regiões perfazem o resto.

Além de ser designer, Lei é também docente a tempo parcial na 

escola que o formou, o Instituto Politécnico de Macau. Comparando com 

outrora, ele acha que os alunos actuais sabem mais sobre a indústria. 

"Quando eu era estudante, conceitos como o design e a indústria 

criativa cultural não eram populares. Com o rápido desenvolvimento 

das tecnologias da informação, os alunos já têm noções gerais de design 

e são mais proactivos", revela. Como os estudantes estão 

familiarizados com o uso de software de design popular, 

ele concentra as suas aulas na partilha de experiências 

sobre como gerir uma marca e como trabalhar no Interior 

da China.

"Muitas vezes digo aos meus alunos que não devem 

limitar-se a Macau nem ver-se somente como designers 

gráficos. Embora eu tenha iniciado a minha carreira nessa 

função, os meus trabalhos actuais não passam apenas 

por aí. Se tivermos uma boa ideia, podemos apresentá-la 

sob diferentes suportes, como design gráfico, produtos e 

vestuário."

Na Ultraworks vão existir mais produtos, como artigos 

de papelaria e roupa, além dos relógios. "Sempre considerei 

o ambiente de Macau demasiado confortável. Depois de 

uma pessoa se licenciar em Design, muitas empresas estão 

dispostas a contratá-la como designer. E, mesmo que tal 

oportunidade não surja, a pessoa pode trabalhar noutros 

sectores. Os designers em Taiwan e no Interior da China 

têm uma forte percepção da crise, o que os leva a crescer e 

a aumentar a sua competitividade.

Esta é exactamente a experiência em que "um barco 

a navegar contra a corrente deve avançar ou será arrastado 

de volta".

Bob Lei, de Design Todot: 
Acompanhar o Progresso ou Ficar para Trás
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 Bob Lei Hou Keong, director de 
design da Todot Planeamento e Design 
Companhia Lda., acredita que os 
designers devem prestar atenção aos 
detalhes do quotidiano e não limitar o 
design a um único meio.

 A série de relógios ULTRATIME001 da Todot 
venceu vários prémios regionais e internacionais 
nos últimos anos. Estes relógios reflectem o 
modo como Bob e a sua equipa de design 
encaram a vida.
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Há seis anos, vários licenciados em design multimédia tinham a ardente ambição de causar impacto em Macau 
com as suas próprias produções multimédia. Baptizaram o seu estúdio de "CRAXH", uma variante da palavra "crash". 
Além de pretenderem ter impacto nos efeitos visuais, procuravam uma mudança no mercado. Até há não muito tempo, 
os departamentos governamentais, bem como empresas das mais variadas dimensões, encomendavam a produção 
de vídeos promocionais animados a empresas de fora de Macau. Mas, agora, segundo Marble Leong, da CRAXH "os 
anúncios animados feitos em Macau não são nada maus."

O  G u r u  M u l t i m é d i a  d e  M a c a u

H i s t — r i a  d a  M a r c a

 Marble Leong (esquerda), 
Wallace Chan e Hugo Chang 
são os cérebros da CRAXH.

 Rodagem do documentário Caligrafia da Cidade  O web design é o forte da CRAXH
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Por Lei Ka Io Fotos cedidas por Calvan sin Production e CRAXH

lidera neste sector, que em Macau ainda se encontra numa fase 

embrionária. Chan complementa: "Parece que tomámos a decisão certa 

ao concentrarmo-nos no design multimédia desde o início".

Numa economia em crescimento, as pequenas e médias empresas 

(PME) têm mais recursos disponíveis para construir uma marca. Com o 

papel essencial das redes sociais no marketing e a rápida mudança de 

tendências no design, as empresas e os departamentos governamentais 

já não adoptam uma abordagem conservadora quando se trata de 

publicidade. "Não vou dizer que o design pode desempenhar um papel 

na mudança da sociedade. Mas ele tem realmente o seu valor e pode 

acrescentar valor cultural, bem como comercial, a uma marca."

Chan está encarregue do web design na CRAXH. Ele salienta que, no 

passado, as empresas tinham de confiar em especialistas de tecnologia 

da informação (TI) para criar um site. A funcionalidade vinha, muitas 

vezes, em primeiro lugar, sendo a estética secundária. Nessa altura, um 

design amigável não era uma necessidade. "As pessoas podem não ver 

nada de errado nessa abordagem, mas, para mim, esses designs feriam 

a vista." Só em 2010 o design plano no interface do utilizador se tornou 

tão popular que elementos estilísticos como o uso de sombras foram 

eliminados. Seguindo a tendência, muitas PME e associações renovaram 

os seus sites oficiais, o que se tornou numa oportunidade de negócio 

para a CRAXH.

Outra grande fonte de rendimento 

da CRAXH é a produção de curtas-

CRAXH metragens de animação. Não é tarefa fácil fazer um vídeo que comemora 

o Natal com uma figura animada pulando para cima e para baixo, ou um 

vídeo com uma fotografia em 360 graus de um produto. É necessária 

perícia para criar com precisão cada movimento animado. Jogando 

pelo seguro, algumas entidades recorrem a empresas estrangeiras para 

assumir tais produções. Mas essas empresas, por vezes, subcontratam a 

CRAXH para concluir algumas tarefas do processo. "Não existem muitas 

pessoas a trabalhar no campo dos efeitos especiais e animação em 3D 

em Macau. Isso faz com que se pense que, na nossa cidade, ninguém 

sabe fazê-lo", diz Leong. "E nós somos, na verdade, uma prova de que há 

pessoas capazes de concretizar grandes projectos em Macau."

Leong sempre foi apaixonado por animação. Em 2015, foi 

responsável pela campanha de aniversário de um banco. Em vez de 

recorrer aos tradicionais dísticos com foguetes para a celebração, ele 

pensou em combinar a dança do leão real com uma animação 3D no 

vídeo promocional. Porém, o cliente tinha dúvidas quanto a isso. Leong 

pesquisou sobre a possibilidade de uma tal campanha, reviu a proposta, 

reuniu-se novamente com o cliente e, passo a passo, persuadiu-o a 

renovar a imagem corporativa. Até pagou do seu bolso a quem fez a 

dança do leão e à equipa de filmagens. Depois de três meses de esforço, 

na véspera do Ano Novo Chinês, a edição final do vídeo ficou pronta. 

"Quando a promoção foi divulgada, as pessoas perguntaram-me se o 

vídeo tinha sido feito por mim."

Outra história de sucesso da CRAXH refere-se à sua colaboração 

com um fabricante de electrodomésticos no Interior da China. A empresa 

queria apresentar-se numa feira nos Estados Unidos da América, pelo 

que contratou uma firma de design norte-americana para fazer um 

vídeo publicitário. No entanto, este ficou longe da perfeição e, no final, a 

empresa recorreu à CRAXH para consertar o estrago.

Actualmente, a CRAXH é composta por quatro sócios, uma pessoa 

a tempo inteiro e outra a tempo parcial. Há planos para contratar mais 

talentos. Chan e Leong lembraram que começaram do zero. Todos 

os membros da equipa trabalharam arduamente para pôr de pé o 

estúdio com os equipamentos necessários. Será que eles já pensaram 

em desistir? Se sim, por que motivo? Com um sorriso, Chan diz que só 

ponderaria desistir da sua carreira por motivos de saúde. Leong explica 

que os designers têm muito pouco tempo para si próprios, pois é comum 

os clientes quererem mudanças de última hora e os designers terem de 

as fazer de imediato. "Certa vez, tive uma agenda tão caótica que fiquei 

um mês sem ir a casa." Mas todos adoram o que fazem. Leong declara: 

"Tenho uma série de momentos maravilhosos vividos na CRAXH e 

sinto-me orgulhoso disso. Estaria arrependido se me tivesse decidido 

empregar como funcionário de escritório".

O logótipo da CRAXH inclui diversos gráficos em forma de pirâmide, 

simbolizando várias pessoas “crashing” (a embater) umas nas outras. 

A oportunidade de os sócios da CRAXH se juntarem surgiu no âmbito 

da competição de documentários organizada pelo Centro Cultural de 

Macau. Em 2009, alugaram um estúdio perto do Instituto Salesiano para 

terminar o seu documentário e participar com ele na competição. Além 

de concorrer, também trabalharam em projectos comerciais com outras 

empresas. Gradualmente, a equipa foi-se formando.

Em 2011, os fundadores deste projecto decidiram iniciar um 

negócio. Um dos sócios, Wallace Chan, conta: "Na altura, pensei que só 

faria o que realmente me interessa após deixar a escola". O seu âmbito 

de serviços abrange o que aprenderam quando estudavam no Instituto 

Politécnico de Macau. Destacam-se sobretudo em web design, efeitos 

especiais para animação e produção de vídeo.

Outro sócio, Hugo Chang, lembra que, de início, a CRAXH não tinha 

nome na indústria. Sendo gestor da empresa, ele teve de assumir a total 

responsabilidade pelos vários aspectos do negócio. Descobriu, então, 

que, depois de deduzidos todos os custos, pouca receita restava. Nesses 

anos, a economia de Macau estava a crescer e a maioria dos seus colegas 

de curso que obtiveram empregos a tempo inteiro conseguiram ganhar 

bom dinheiro. A área do design gráfico é extremamente competitiva. Em 

vez disso, a CRAXH concentrou-se no design multimédia e, actualmente, 
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Um Novo Marco para Macau–

Localizada na Travessa da Paixão, mesmo ao lado das Ruínas de 

São Paulo, a Cinemateca . Paixão está alojada num edifício colonial 

de estilo português, que de alguma forma combina com o exotismo 

dos filmes que ali serão apresentados. Depois de algum tempo de 

selecção, a CUT Lda. (CUT) ganhou finalmente o concurso público 

para gerir o local, tendo ocupado o espaço em Janeiro. A cinemateca 

foi oficialmente inaugurada no final de Março. Convidámos Albert 

Chu Iao Ian e Rita Wong Yeuk Ying, respectivamente Director 

Artístico e Directora de Operações da CUT, para falarem sobre a sua 

visão e missão com vista ao funcionamento da cinemateca. Ambos, 

juntamente com a CUT, foram bastante aclamados por terem tornado 

notável a cerimónia de abertura do local.

“Na cerimónia de abertura, projectámos um pequeno filme 

assinado pelos realizadores de Macau Chao Koi Wang, Tracy Choi 

Ian Sin e António Caetano Faria. A obra aborda a relação dos filmes 

de Macau com esta cinemateca, bem como a sua paixão pelo lugar. 

Espero que todos tenham gostado e espero também que mais 

pessoas valorizem a produção local”. Como Rita Wong esperava, os 

convidados e o público deram um feedback positivo sobre o filme. 

Quando a cerimónia de abertura terminou, o público começou a 

discutir a arte de fazer cinema. Foi uma noite maravilhosa de partilha 

entre cineastas e espectadores. “Nós gerimos a cinemateca porque 

queremos ter uma plataforma para trocar ideias e estabelecer 

pontes entre pessoas com interesses comuns. Acreditamos que isso 

é fundamental para construir uma comunidade com 

cultura cinematográfica”, diz Albert Chu. 

Talvez seja fácil organizar uma ou duas sessões, mas é preciso 

esforço para construir gradualmente uma cultura cinematográfica. 

“Fizemos várias vezes exibições itinerantes de filmes. As respostas 

foram positivas e conquistámos muito público. O problema é a 

continuidade. Agora temos um local fixo. Podemos realizar actividades 

temáticas a cada mês ou a cada temporada. Isso é essencial para 

formar os cinéfilos locais. Bons filmes não podem sobreviver sem 

boas audiências”, acrescenta.

Rita Wong refere que a cinemateca vai lançar uma série de 

programas de formação cinematográfica, como workshops de 

crítica e seminários sobre produção. Serão convidados realizadores 

proeminentes para falar sobre cinema. Quanto mais pessoas essas 

actividades cativarem, mais provável é que se estejam a formar 

cinéfilos.

Alguns podem estar interessados em aprofundar a área da 

realização cinematográfica. É através da formação contínua que 

Macau pode cultivar talentos em número suficiente para apoiar a 

indústria do cinema.

Os filmes são, naturalmente, o núcleo da cinemateca. 

Wong diz que há planos para introduzir, em Macau, filmes 

independentes provenientes da Europa, das Américas 

e do Sudeste Asiático. São aqueles filmes com ideias 

novas ou de excelente qualidade mas que não são exibidos 

nas salas comerciais. O objectivo é expandir o conhecimento 

das pessoas sobre cinema além dos blockbusters e dos 

vencedores dos Óscares, e fazer com que saibam que há 

muito mais filmes no mundo e a contar histórias diferentes. Chu 

também assinala que estão previstas diversas exibições temáticas. 

Por exemplo, se o tema é o feminismo, serão seleccionados e exibidos 

filmes em que as mulheres sejam o tema principal. Curadores de 

diferentes origens serão convidados a seleccionar filmes e a partilhar, 

com o público de Macau, a sua visão única sobre o cinema.

“Por último, mas não menos importante, esperamos que a 

cinemateca possa servir de incubadora à cultura cinematográfica de 

Macau e apoiar o crescimento da indústria cinematográfica local”, 

declara Chu. Além de gerir a cinemateca, a CUT promove, há anos, o 

desenvolvimento da televisão e da indústria cinematográfica locais. 

Fundada em 1999 e originalmente denominada Associação Audio-

Visual CUT, esta entidade tem operado sem fins lucrativos no âmbito da 

exibição de filmes e da promoção do debate sobre o cinema enquanto 

arte. Uma série de cineastas de Macau passaram pela CUT. A trilogia 

Macau Stories, filmada em 2008, foi uma das produções iniciadas pela CUT. 

Noventa por cento dos membros da equipa de filmagens são talentos 

cinematográficos de Macau. Esta série tornou possível a exibição de 

filmes locais em salas comerciais.

Acredita-se que a Cinemateca . Paixão, um novo marco 

cinematográfico em Macau, será capaz de alimentar bons 

públicos e talentos cinematográficos locais com vista ao 

crescimento das indústrias de televisão e cinema de 

Macau.

Em que pensa quando falamos de cinema? Superhero? Stephen Chow? Ou nos Óscares? 
Existem diferentes tipos de público e de géneros cinematográficos. Entre os diferentes géneros, 

os filmes independentes são realmente populares noutras partes do mundo e atraem uma 
vasta audiência. Agora é possível ver esses filmes em Macau. Inaugurada no final de Março, a 

Cinemateca . Paixão apresenta filmes não comerciais. É um espaço que permite ao público de 
Macau ter um vislumbre das obras que estão a ser exibidas um pouco por todo o mundo.

012 013

E v e n t o

Por Jason Leong Fotos cedidas por Calvan sin Production e Instituto Cultural

Cinemateca · Paixão

 Rita Wong Yeuk Ying e Albert Chu Iao Ian 
esperam que a Cinemateca . Paixão possa tornar-
se numa base para formar espectadores de 
qualidade em Macau

 A Cinemateca . Paixão está localizada 
na Travessa da Paixão, bem ao lado das 
Ruínas de São Paulo.

Grande Abertura da
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à Produção Cinematográfica de Longas-Metragens. Quatro 

realizadores seriam seleccionados e cada um receberia um 

subsídio máximo de um milhão e meio de patacas. Para Choi, esta 

era uma oportunidade a não perder. Já tinha na mão um guião 

completo para Sisterhood. Havia-o concluído quando estudara 

guionismo na universidade, e usara-o numa simulação para captar 

investidores durante a frequência do mestrado.

Sisterhood é um conto pungente sobre duas massagistas. 

Quando era pequena, Choi conheceu todo o tipo de pessoas 

enquanto acompanhava a mãe, uma agente de seguros, 

nas visitas aos clientes. Entre essas pessoas, as massagistas 

deixaram nela uma forte impressão. “Geralmente, vestiam-se 

de forma extravagante, agindo e falando de modo sombrio. 

Eram tão diferentes das outras donas de casa.” Por isso, decidiu 

contar uma história da Macau de outrora através destas 

personagens únicas. 

Após a selecção, Choi foi escolhida como uma dos quatro 

beneficiários do programa de apoios. No entanto, isso ainda 

estava longe de ser suficiente para que terminasse a produção 

do seu filme. Era necessário angariar fundos de outros 

investidores. Para tentar resolver o problema, convidou o seu 

tutor em Hong Kong, Ding Yuin Shan, para produtor do filme. 

Choi entendeu que, sendo uma novata no meio, ser-lhe-ia 

difícil garantir investimentos de produtoras cinematográficas. 

“Mesmo que se tenha uma experiência sólida na realização de 

curtas-metragens, tal não prova que se é capaz de fazer longas-

metragens.”

Perante as dificuldades, Choi e Ding contactaram, um a 

um, potenciais investidores. “Acho que procurar uma produtora 

para financiar um filme é uma atitude correcta. Ao fazê-lo, 

posso ficar a saber mais sobre como funciona esta indústria. A 

distribuição e promoção do filme também sairão beneficiadas.” 

Finalmente, a One Cool Film Production Limited concordou em 

financiar o seu sonho.

Ao filmar a sua primeira longa-metragem, Choi estava 

sob intensa pressão. Quando era aluna e fazia trabalhos 

cinematográficos, os colegas ofereciam-lhe ajuda com 

entusiasmo e os custos de produção eram baixos. Mas realizar 

Sisterhood era uma história diferente. Os custos podiam 

ascender a mais de 100.000 patacas por dia de filmagem. 

“Quanto mais dias se filma, maiores são os custos.” Choi teve 

de correr contra o tempo para manter os custos baixos. Mas 

nem sempre teve sorte. Originalmente, tinha de rodar várias 

cenas importantes nas Ruínas de São Paulo. Mas a chuva 

interrompeu a rodagem, pelo que teve de voltar a filmá-las no 

último dia. Teve também de contratar novamente cerca de 80 

figurantes, o que não estava previsto no orçamento.

Qual a parte mais exigente de se ser realizadora? Para 

Choi, é ter a capacidade de tomar decisões na hora. “As pessoas 

da equipa de filmagens perguntavam-me, por exemplo, qual 

a cor da cortina necessária para uma determinada cena.” Ela 

sorri: “Se fosse para a minha casa, não me importaria com a 

cor da cortina, desde que ficasse devidamente colocada.” Cada 

decisão tomada é importante para o filme como um todo. 

Se se toma uma decisão errada, mesmo que seja um erro 

marginal, pode ser fácil e imediatamente identificado no filme. 

Choi acredita, pois, que um realizador de cinema tem de saber 

como fazer avaliações correctas sob pressão.

“Depois de terminar Sisterhood, senti-me como se fosse 

desfalecer”, diz Choi quando recorda os três anos de preparação 

e rodagem do filme. “Para mim, é um grande sonho 

concretizar uma longa-metragem. É o sonho de todo 

o cineasta.” E então, o que se segue? “Claro que quero 

continuar a fazer filmes. Sisterhood é sobre o meu 

anseio pelos bons velhos tempos de Macau. Em 

seguida, gostaria de fazer um filme sobre o que 

está a acontecer em Macau neste momento.”

Por Lei Ka Io
Fotos cedidas por Calvan sin Production e 
One Cool Film Production Limited

O filme Sisterhood, de Tracy Choi Ian Sin, ganhou o 
Prémio do Público de Macau no 1.° Festival Internacional 
de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios . 
Macau. Tendo começado a filmar quando estava no 
secundário, Choi estudou cinema na universidade e, 
após 15 anos, concluiu a sua primeira longa-metragem, 
Sisterhood. “Realizar filmes é um sonho que tenho vindo 
a acalentar”, diz com um sorriso.

A estreia de Choi atrás das câmaras teve lugar 

quando ainda era uma colegial. Envolveu-se numa 

competição para realizar um filme quando estudava no 

secundário. Pediu emprestada a câmara de filmar do pai 

e fez um filme a cada ano. No primeiro ano, dedicou-se 

a histórias de amor. No segundo, imitou os thrillers dos 

irmãos Pang. Choi encarregava-se de realizar, recolher 

as imagens e editá-las, mas cedo descobriu que os seus 

trabalhos estavam longe de ser profissionais.

“Quando via televisão, reparava em como as 

cenas eram bonitas.” Aconselhou-se, então, com alguns 

estudantes mais velhos e ficou a saber que não é 

apropriado que um filme seja composto, do início ao 

fim, por apenas uma cena. A sequência tem de ser 

cuidadosamente planeada e são necessários close-ups. 

Mais tarde, um desses estudantes foi frequentar um 

curso de cinema para Taiwan, o que levou Choi a encarar 

a área como um caminho a seguir.

Enquanto estudava na Universidade Shih Hsin, Choi 

concluiu umas dez curtas-metragens, tendo ganho uma 

maior compreensão do que se passa nos bastidores. A 

realizadora sublinha que os estudos fílmicos em Taiwan 

colocam maior ênfase na narrativa do que nas técnicas 

cinematográficas. Dado o seu interesse por questões 

femininas, escolheu disciplinas opcionais na área do 

feminismo. Após regressar a Macau, filmou I’m Here, A 

Friend of Mine, Farming on the Wasteland e Sisterhood, 

todos eles sobre histórias de raparigas e mulheres. “As 

mulheres e as raparigas constituem 

metade do total da população, e as 

mulheres compõem a maioria da audiência 

nos cinemas. Mas, estranhamente, não estão 

disponíveis muitos filmes dirigidos a mulheres.”

Quando Choi voltou a Macau, em 2010, 

pretendia ganhar a vida como cineasta. Mas tal 

mostrou-se impossível no território, pelo que se 

candidatou a um trabalho como realizadora na 

televisão. No entanto, foi-lhe dito para, em vez 

disso, aceitar o cargo de apresentadora. Um ano 

depois, Choi concluiu que o trabalho que antes 

ambicionara de nada lhe serviria. Deixou o emprego 

e continuou a fazer filmes.

“Nessa altura, todos os cineastas de Macau tinham 

os seus empregos a tempo inteiro. Só podíamos fazer 

filmes aos fins-de-semana”, diz Choi. Muito em breve, 

teve de enfrentar o problema da escassez de mão-

de-obra. Normalmente, as curtas-metragens e os 

documentários exigem menos meios humanos, pelo 

que Choi conseguia lidar com isso. Mas, quando se trata 

de fazer longas-metragens, é impossível passar das 

ideias à prática sem dispor da mão-de-obra necessária. 

Posteriormente, Choi decidiu matricular-se no Mestrado 

de Produção Cinematográfica da Academia de Artes 

Performativas de Hong Kong. Além de aprofundar os 

seus estudos em cinema, também podia fazer novos 

amigos entre pessoas que partilhavam os mesmos 

interesses. “É mais fácil contratar pessoas de Hong 

Kong.”

Em 2013, quando Choi terminou o curso, 

o Instituto Cultural lançou o Programa de Apoio 

Uma Cineasta
Entrevista com Tracy Choi Ian Sin, 
realizadora de Sisterhood
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 A primeira longa-metragem de Tracy Choi Ian 
Sin, Sisterhood, reforça o seu interesse por temas 
femininos.

O Caminho de

 Imagens de Sisterhood
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Agenda Cultural

Arroz – Dança Teatro Cloud Gate de Taiwan
Data: 15/4/2017

Horário: 20:00

Local: Grande Auditório, Centro Cultural de Macau

Bilhetes: $300, $250, $200, $150

Detalhes: Inspirado pela simplicidade e beleza da eterna relação entre 
o homem e a terra, Arroz, pela Dança Teatro Cloud Gate, celebra o ciclo 
da natureza em paralelo com o drama humano. Esta icónica companhia 
Taiwanesa usa premiadas projecções das plantações essenciais da ilha, 
para combinar os cereais e os frondosos campos verdes da ilha com uma 
mescla coreográfica de dança contemporânea e artes marciais internas. O 
emblemático coreógrafo Lin Hwai-min guia os talentosos bailarinos da trupe 
no sua descida das nuvens.

Organizador: Centro Cultural de Macau

Web: www.ccm.gov.mo/Event.aspx/Detail/8066 

Feira de Artesanato do Tap Siac

Data: 21/4/2017-23/4/2017, 28/4/2017-30/4/2017

Horário: 17:00-22:00

Local: Praça do Tap Siac, Macau

Detalhes: Com 200 stands, a Feira de Artesanato convida não apenas artistas 
locais mas também de Hong Kong, Malásia, Singapura e Coreia a mostrarem 
os seus produtos criativos. Estão agendados workshops e concertos de 
artistas locais e do exterior durante os dia da feira. A 2ª Cerimónia de Entrega 
dos Prémios e Concerto do Programa de Subsídios à Produção de Álbuns 
de Canções Originais está agendada para as 18:00 de 21 de Abril e sete 
beneficiários deste programa de apoio serão homenageados. Não perca as 
actuações ao vivo de músicos e artistas locais.

Organizador: Instituto Cultural do Governo da RAEM

 Web: www.facebook.com/MacaoCraftMarket

Exposição “O Teu Nome”
Data: 29/3/2017-11/6/2017

Horário: 9:00-18:00

Local: 7º Andar, South Wing, Centro de 
Educação em Ciência de Taiwan, Taiwan

Bilhetes: NT$280

Organizador: Kuang Hong Arts

Web: www.kham.com.tw

Toc! Toc! La Mort

Data: 22/4/2017-23/4/2017

Horário: 15:00 & 20:00, 22/4/2017;
 15:00, 23/4/2017 

Local: Teatro Caixa Preta, Edifício do
 Antigo Tribunal, Macau

Bilhetes: $200 por dois (Pacote familiar)

Organizador: Step Out

Web: www.facebook.com/stepout.kids

“funfun Inno Shop” - Loja Pop-up 

Data: 6/2/2017-7/5/2017

Horário: 12:00-20:00 (Segunda a Quinta);
 12:00-21:00 (Sexta);
 14:00-22:00 (Sábado e Domingo)

Local: Tinfok Plaza, Travessa dos Anjos, 
 Macau

Organizadores: Tinfok Plaza,
 Associação de Promoção 
 de Grande Festa Divertida
 de Macau, Anzac Realty,
 Innoduction Group Inc Ltd.

Co-organizador: MACEXPO Exhibition
 Co. Ltd.

Montra de Artes de Macau 2017- 
Viagem Sem Título – Obras Lin Ge

Data: 2/3/2017-14/5/2017

Horário: 10:00-19:00

Local: 3º Andar, Museu de Arte de Macau

Entrada Livre

Organizador: Museu de Arte de Macau

Web: www.mam.gov.mo

Macpro Art Space Apresenta a
Exposição “das Obras de Ah Chung”
Data: 13/1/2017-31/5/2017 

Horário: 12:00-18:00 (Fechada aos Sábados, 
 Domingos e Feriados)

Local: Macpro Gallery, 11 Rua da Felicidade,
 Macau 

Entrada Livre

Organizador: Macpro Gallery

Web: www.macprogallery.com

Ambiguamente Teu: O Género na 
Cultural Popular de Hong Kong

Data: 17/3/2017-21/5/2017 

Horário: 11:00-18:00

Local: Pavilhão M+, Distrito Cultural de
 West Kowloon

Entrada Livre

Organizador: Autoridade do Distrito
 Cultural de West Kowloon

Web: www.westkowloon.hk

O Funeral da Minha Avó
Data: 11/5/2017-14/5/2017

Horário: 20:00-22:00, 11/5/2017-14/5/2017  
 16:00-18:00, 13/5/2017

Local: Teatro Shouson, Centro de Artes
 de Hong Kong

Bilhetes: A partir de HK$220

Web: www.facebook.com/
 黃詠詩-155958195605/

Histórias de Marca – Exposição de Moda
Originais de Macau e Loja Pop-up
Data: 8/4/2017-4/6/2017 

Horário: 10:00-20:00 (Fechado às Segundas)

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

Entrada Livre

Organizadores: Instituto Cultural do
 Governo da RAEM e 
 Centro de Produtividade
 e Transferência de 
 Tecnologia de Macau
Web: www.macaofashiongallery.com



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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Barack Obama, ex-presidente dos Estados 

Unidos da América (EUA), foi entrevistado pelo 

The New York Times mesmo antes de deixar o 

cargo. Declarou que, nos seus oito anos na Casa 

Branca, mal conseguiu dormir cinco horas por 

noite, mas teimou sempre em ler durante uma 

hora antes de se deitar. Não é novidade para 

ninguém que Obama é um ávido leitor. Nas 

férias, os livros que comprou e recomendou 

tornaram-se o centro das atenções. Um dos 

momentos mais ternos foi quando deu à sua 

filha Malia, de 18 anos, um Kindle cheio de 

livros que queria partilhar com ela. Entre eles 

estão: Cem Anos de Solidão, do realista mágico 

latino-americano Gabriel García Márquez, O 

Caderno Dourado, romance feminista de Doris 

Lessing, Os Nus e os Mortos, do activista social 

norte-americano Norman Mailer, e The Woman 

Warrior, da autora sino-americana Maxine 

Hong Kingston. A lista de leitura não é apenas 

uma prova do amor de um pai. É também a 

expectativa de um pai de que uma filha se 

torne numa mulher capacitada e confiante 

quando crescer.

Somos o que lemos. Ler não é algo difícil 

de fazer, e não há certo ou errado quando toca 

à leitura. Trata-se puramente de um hábito e 

de uma escolha pessoais. Embora os livros que 

lemos e quantos lemos sejam preferências e 

assuntos estritamente privados, as listas de 

leitura de pessoas que podem ter um impacto 

significativo na sociedade, como um presidente 

ou um empreendedor, podem ser o centro das 

atenções na esfera pública. Pelas suas listas 

de leitura (e, claro, tais listas são manobras 

publicitárias para ajudar a projectar as suas 

opiniões), começamos a saber mais sobre essas 

figuras públicas, que geralmente tendem a 

manter uma certa distância. Até certo ponto, 

a divulgação das suas listas de leitura pode ser 

vista como parte das suas responsabilidades 

sociais.

Consta que George W. Bush, ex-presidente 

dos Estados Unidos, é um leitor voraz (lendo 

40 a 100 livros por ano), embora fosse amiúde 

descrito pela comunicação social como um 

“cowboy”. Além disso, milionários como Bill 

Gates, Warren Buffett e Mark Zuckerberg são 

amantes de livros e promovem proactivamente 

uma cultura da leitura. As suas listas de livros são 

muitas vezes uma referência importante para a 

maioria de nós. Pelo contrário, Donald Trump, 

o novo e controverso presidente dos Estados 

Unidos, não tem apetite por ler livros, segundo 

Tony Schwartz, o ghostwriter de Trump e 

creditado co-autor da sua autobiografia Trump: 

The Art of the Deal. Schwartz disse à The New 

Yorker que nunca viu um livro na secretária de 

Trump, nem em qualquer outro lugar do seu 

escritório, nem no seu apartamento. Ele reparou 

que o actual presidente dos EUA nunca falava 

sobre livros e disse duvidar de que Trump tenha 

alguma vez lido um. Isto faz-me pensar se as 

políticas anti-imigração e anti-livre comércio de 

Trump, bem como a sua ideologia isolacionista, 

não estarão relacionadas com a sua aparente 

falta de interesse na leitura.

No entanto,  como mencionei 

anteriormente, as listas de leitura são referências 

úteis ao mesmo tempo que são manobras 

publicitárias. Devemos ter as nossas próprias 

posições e opiniões sobre aquelas preferências 

de leitura. Certa vez, vi uma banda desenhada 

que retratava três pessoas de pé sobre três pilhas 

de livros com diferentes alturas, e aquilo que a 

sua vista alcançava diferia substancialmente. 

Acho que a tira de BD é semelhante aos 

três estágios da vida na filosofia chinesa: do 

ponto inicial em que “uma montanha é uma 

montanha, não interessa por quanto tempo 

a olhe, e a água é água, não importa quão 

arduamente a observe”; passando por “uma 

montanha já não é mais uma montanha, 

mesmo que continue a olhá-la, e a água já não é 

mais água, independentemente de continuar a 

fixá-la”; até à fase final, em que “uma montanha 

ainda é uma montanha, e a água ainda é água”. 

É através da leitura extensiva que podemos 

enriquecer a nossa vida e descobrir a verdade, 

a bondade e a beleza num mundo incerto e 

confuso. Uma sociedade civil madura e os seus 

elementos não seguiriam cegamente o que os 

políticos ou as celebridades lêem. As suas listas 

de leitura são apenas uma referência e devemos 

fazer o nosso próprio juízo lendo o que há a ler.

Em Janeiro deste ano, uma equipa de 

cinema de Hong Kong foi detida pela polícia 

por filmagens não autorizadas no exterior do 

Secretario para a Segurança, em Macau. O 

sucedido despertou a atenção do público para 

o aumento das actividades fílmicas em Macau, 

tendo igualmente servido de advertência 

aos profissionais do sector. Também suscita 

preocupações sobre estas questões: quais 

são os direitos e as responsabilidades de uma 

produtora cinematográfica de Macau ao 

aceitar encomendas de equipas de cinema 

estrangeiras? Como pode ela salvaguardar os 

seus próprios interesses? Como devem as 

equipas de filmagem estrangeiras informar-

se devidamente sobre as disposições 

locais antes de rodar em Macau? Quando 

uma produtora local aceita encomendas 

do exterior, como pode proteger os seus 

próprios interesses?  O que deve ser feito se e 

quando as equipas de filmagem estrangeiras 

violarem as leis locais?

Uma vez que os vários departamentos 

governamentais são susceptíveis de ter 

de enfrentar mais questões relativas a 

filmagens no futuro, é muito importante que 

haja uma exigência de apoio nos assuntos 

administrativos relevantes e uma sensibilização 

pública para as actividades cinematográficas. 

Por outro lado, mesmo os locais privados de 

Macau terão provavelmente uma nova vaga 

de equipas de filmagem interessadas em 

alugá-los, pelo que os proprietários ou gestores 

desses espaços privados devem também estar 

a par dos regulamentos relevantes e dos seus 

direitos. Pessoalmente, conheço uma pessoa 

que cedeu o seu estabelecimento a uma equipa 

de filmagens para gravar um pequeno vídeo, 

concluindo, para sua consternação, que a área 

fora de loja ficara pejada de pontas de cigarro 

e o interior virado do avesso, além de alguns 

objectos menores terem sido danificados. Um 

conjunto claro de regras que estabeleçam 

os direitos e responsabilidades, tais como 

directrizes jurídicas ou um código de conduta 

para filmagens, são essenciais para ambas as 

partes, tanto para quem filma como para quem 

gere o espaço. Estas regras ou orientações 

podem incrementar a sensibilização para esses 

códigos de conduta entre os departamentos 

governamentais e grupos cinematográficos, 

bem como junto do público em geral.

Para citar um exemplo, sob a supervisão 

da Divisão de Comunicação e Indústrias 

Criativas do Departamento de Comércio e 

Desenvolvimento Económico de Hong Kong, 

o Gabinete de Serviços Cinematográficos da 

“CreateHK” tem-se comprometido firmemente 

em melhorar os assuntos relacionados com 

a produção de filmes e as relações com 

a comunidade. O seu trabalho envolve a 

organização de actividades promocionais 

para incentivar o apoio público ao cinema. 

Este gabinete está subdividido em diferentes 

unidades, como a unidade de apoio e 

desenvolvimento cinematográfico, unidade 

de promoção e unidade de licenciamento 

especial. A equipa inclui um engenheiro sénior, 

bem como funcionários de diferentes graus 

que facultam aconselhamento profissional 

a equipas de filmagens sobre como utilizar 

as máquinas e os explosivos para obter 

efeitos especiais. Também publicaram 

directrizes cinematográficas, elencando os 

vários processos de solicitação de licenças, 

disposições governamentais e um código de 

conduta para filmar em determinados locais, 

que inclui o cumprimento de regulamentos 

relevantes de tráfego e ruído, evitando assim 

incómodos para o público, a produção de lixo 

ou o dano de bens de terceiros. As directrizes 

incluem aconselhamento ao público sobre 

como denunciar violações das normas por 

parte das equipas de filmagem, bem como 

os procedimentos a ter se o público sofrer 

ameaças ou acidentes.

Outra característica impressionante deste 

guia é que ele lista as várias áreas públicas de 

edifícios governamentais, edifícios históricos 

e hospitais públicos, juntamente com os 

necessários processos de requerimento. O 

Gabinete de Serviços de Cinema também 

indica claramente no folheto de recursos as 

várias licenças de filmagem, formulários de 

solicitação de locais para alugar, exemplos 

de cartas de notificação para equipas de 

filmagem, etc., de modo a que as produtoras 

da sétima arte possam ser claras quanto à 

logística e ter acesso aos formulários relevantes. 

Os formulários e as directrizes abrangem 

muitos aspectos da produção cinematográfica.

Ao mesmo tempo, o guia disponibiliza 

informações sobre os processos aplicáveis às 

equipas de produção locais e estrangeiras e os 

respectivos formulários.

Anteriormente, as filmagens em Macau 

envolveriam a apreciação por parte de uns 11 

departamentos, tais como o Instituto Cultural e 

o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. 

No ano passado, o lançamento da “candidatura 

cinematográfica única” pelo Instituto Cultural 

esta atitude inteligente certamente trará um 

impacto positivo no desenvolvimento global 

do cinema em Macau.

Catalisar o Desenvolvimento do CinemaListas de Leitura dos Presidentes
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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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A Lei de Crimes Sexuais entrou em 

vigor em Julho de 1967 na Grã-Bretanha. Ela 

descriminalizou os actos homossexuais entre 

homens com idade igual ou superior a 21 

anos na Inglaterra e no País de Gales. Esta Lei 

é considerada um marco para o movimento 

LGBTQ na Grã-Bretanha. A Escócia e a Irlanda 

do Norte seguiram o exemplo e aprovaram, 

respectivamente, leis que descriminalizaram 

os actos homossexuais em 1980 e 1982, assim 

reconhecendo mais direitos aos homossexuais. 

Para comemorar o 50.º aniversário da entrada 

em vigor da lei, grandes instituições artísticas 

britânicas, como o British Museum, a Tate Britain 

e o National Trust, estão a organizar exposições 

relevantes ao longo do ano. Espera-se que as 

pessoas se lembrem de como os homossexuais 

eram tratados injustamente e que se preste 

mais atenção ao movimento LGBTQ (Lésbico, 

Gay, Bissexual, Transgénero e Queer). Também 

se espera que as pessoas compreendam o 

carácter único da cultura LGBTQ na esfera das 

artes. 

O British Museum
Para explorar e rastrear as experiências 

LGBTQ na cultura e história ocidentais, o British 

Museum terá patente, entre Maio e Outubro, 

a exposição especial “A Little Gay History”. 

Abrangendo milénios de história, a exposição 

inclui cartas escritas em papiro no Antigo 

Egipto, uma taça de bebida romana decorada 

com inscrições eróticas e imagens criadas 

por artistas contemporâneos como Bhupen 

Khakhar (1934-2003) e David Hockney. Através 

da mostra de diferentes tipos de objectos, a 

ideia é explorar as diferenças e a diversidade 

do amor, do desejo e do género. O conceito 

da exposição baseia-se no título epónimo do 

livro escrito por Richard Parkinson, que em 

tempos trabalhou no museu. O livro contempla 

as colecções do museu com um tema LGBTQ 

e está repleto de observações e comentários 

incisivos do autor. Entre outros prémios, 

recebeu o Stonewall Book Award em 2014.

A Tate Britain
Ecoando a exposição “A Little Gay History” 

do British Museum, a Tate Britain vai organizar 

a exposição “Queer British Art”, que inclui 

trabalhos de 1861 a 1967 relacionados com 

as identidades e culturas LGBTQ. A colecção 

inclui pinturas, desenhos, fotografias e filmes 

de artistas como John Singer Sargent (1856-

1925), Dora Carrington (1893-1932) e Duncan 

Grant (1885-1978). Esta é a primeira exposição 

de grande dimensão do museu focada 

exclusivamente na arte queer britânica. O 

público poderá saber mais acerca do modo 

como os artistas expressaram as suas emoções 

e sentimentos através das suas obras de 

arte quando terminologias modernas como 

“lésbica”, “gay”, “bissexual”, “trans” e "queer" não 

eram reconhecidas. 

Fora de Londres
Além do British Museum e da Tate Britain, 

instituições artísticas de outras partes da Grã-

Bretanha também vão levar a cabo eventos 

semelhantes. Por exemplo, o National Trust 

lançou um programa chamado “Prejudice and 

Pride”. Há planos de convidar o público a 

explorar a herança LGBTQ de locais como a 

Knole House, a Sutton House e a Smallhythe 

Place. Além disso, o Russell-Cotes Art Gallery 

and Museum, em Bournemouth, e a Walker 

Art Gallery, em Liverpool, também vão 

apresentar exposições sobre a temática 

LGBTQ durante o Verão. A primeira é 

efectuada em colaboração com artistas 

LGBTQ locais, enquanto a segunda é uma 

mostra das colecções da própria galeria. 

Criar um museu LGBTQ
Desde o fim do ano passado, um grupo 

chamado Queer Tours of London colocou 

caixas de donativos cor-de-rosa em dez 

locais de Londres com uma cultura queer 

significativa. O objectivo é obter verbas para 

um museu dedicado às comunidades LGBTQ. 

Esta iniciativa não só permite que as pessoas 

compreendam melhor a cultura LGBTQ, como 

também permite que as comunidades gay 

aprofundem o seu conhecimento acerca 

do movimento e da história gay. Espera-se 

que, através da criação de um museu e da 

realização de exposições, se crie um espaço 

público aberto, mutuamente vantajoso, 

igual e respeitoso. No momento em que 

escrevo, a Lei Alan Turing foi aprovada e foram 

implementados perdões para os homens que 

foram condenados por actos homossexuais 

que já não são considerados crime. Conto que 

este ano o sector das artes na Grã-Bretanha 

esteja transbordante de orgulho gay.

Gosto de passear pelos antigos hutongs 

de Pequim, ou pelas vielas. Continuo a achar 

divertido caminhar por Nanluoguxiang, apesar 

de a zona estar já muito comercial. Fora da 

agitação da avenida, o hutong é tranquilo, e 

ainda permite vislumbrar a vida da comunidade 

tradicional pequinesa.

Adjacente ao Templo Yonghe, a Rua 

Guozijian é um dos hutongs mais bonitos 

em Pequim. O Templo de Confúcio está 

localizado neste beco ladeado por freixos. 

No Verão, a rua fica coberta por uma densa 

folhagem. O hutong não é longo, e a sua 

largura tem a medida certa, tornando-o 

numa das poucas ruas de Pequim que 

tem o tamanho adequado. Mesmo com as 

esplanadas dos cafés cheias de pessoas, não 

nos sentimos comprimidos pela multidão.

A Rua Guozijian está repleta de lojas 

que vendem bibelôs desengraçados e de 

baixa qualidade. A Shengtangxuan é, talvez, 

uma excepção. Esta marca histórica vende 

brinquedos ao estilo de Pequim feitos à mão. 

No lado ocidental da rua há cafés e lojas de 

lembranças, e vale a pena passar lá algum 

tempo. Em comparação com o muito turístico 

Nanluoguxiang, a Rua Guozijian é mais 

sossegada. Porém, nessa quietude é possível 

notar que algo está a acontecer e sentir que isso 

começa a atrair as pessoas.

A Lost&Found está localizada nesta rua. 

Os proprietários são uma senhora chinesa e 

um homem americano. Ambos amam tudo 

o que respeita ao design, especialmente os 

móveis e utensílios domésticos que podiam ser 

encontrados na China na década de 1960. Por 

isso, começaram a gerir esta loja, a que deram 

o nome de Lost&Found porque pretendem 

ajudar os clientes a reavivar memórias que 

quase esqueceram. A loja é pequena, mas 

possui vários tipos de artigos. A colecção de 

móveis é particularmente notável. Cadeiras 

que podem ser encontrados em qualquer lar 

são utilizadas como um protótipo do produto. 

Carpinteiros locais são contratados para, com 

madeira de carvalho importada e couro de 

bezerro, elaborarem novas cadeiras.

O proprietário americano projecta 

o mobiliário, enquanto a sua sócia fica 

responsável pela moda. A maioria das roupas 

é simples e de estilo sóbrio. Acredito que este 

design, com uma vibração MUJI e um toque 

discretamente oriental, só pode ser criado 

por uma ávida viajante como ela. Se gosta de 

móveis e utensílios domésticos de estilo chinês, 

tem de visitar a Fnji Furniture, na mesma rua. 

Todos os produtos, com um discreto design 

local, são desenhados por designers chineses 

independentes e emanam uma elegância 

pitoresca, ao género da dinastia Ming.

Além da Rua Guozi j ian,  a  Rua 

Yangmeizhuxie, perto de Dashilar, é outro 

hutong frequentado por pequineses jovens e 

modernos. Com uma forte vibração da velha 

Pequim, Dashilar tem um labirinto de hutongs 

históricos. A Rua Yangmeizhuxie, que em chinês 

significa rua inclinada dos choupos, ameixeiras 

e bambus, faz pensar que estará cheia de 

plantas consideradas auspiciosas na cultura 

chinesa. Na verdade, a lenda diz que, durante 

a dinastia Qing, um casamenteiro (“mei” em 

chinês) cujo sobrenome era Yang vivia na 

zona, daí a designação Yangmeixie. O hutong 

manteve o nome antigo e penso que, quando 

comparado às pretensiosas denominações das 

ruas principais, este mostra realmente mais 

criatividade das pessoas comuns.

A Rua Yangmeizhuxie  sofreu 

inevitavelmente uma transformação, sendo 

agora uma rua pedonal. Felizmente, a maioria 

dos moradores é capaz de manter as suas 

casas ancestrais. Ao longo da rua, alguns 

dos estabelecimentos ganharam nova vida 

como cafés, livrarias e lojas de acessórios. Os 

moradores locais e os hipsters, que representam 

diferentes facetas de Pequim, misturam-se 

entre si. Um pot-pourri de beleza permeia cada 

esquina.

Durante a era republicana, a Rua 

Yangmeizhuxie era um marco cultural em 

Pequim e reunia um número significativo 

de livrarias interessantes, como a World 

Bookstore, a Zhongzheng Bookstore e a 

Kaiming Bookstore. Todas eram, então, editoras 

proeminentes. Agora, a rua povoa-se de livrarias 

acolhedoras, como que para manter a tradição. 

A Mofan Bookstore é uma delas. O interior 

está cheio de desenhos da era republicana. 

Definitivamente, vale a pena passar lá algum 

tempo. Além de vender impressões antigas, a 

loja disponibiliza inúmeros itens culturais, como 

os livros de lombada cosida. Adjacente à livraria, 

há um café estilo retro chamado Soloist. Lá 

vende-se café de filtro. Eu e um amigo ficámos 

na varanda do segundo andar, a apreciar o 

nosso café e a vista de um oceano de telhas que 

se estendia à nossa frente.

A Rua Yangmeizhuxie e a Rua Guozijian 

fazem-me pensar no Nanluoguxiang de 

outrora. Espero sinceramente que, não obstante 

a rápida mudança do mundo e apesar da 

comercialização, estes hutongs possam manter 

a sua personalidade. Espero igualmente que 

as lojas ali instaladas prossigam com os seus 

negócios sem demasiada intervenção externa, 

e que as pessoas de lá consigam manter os seus 

modos de vida de forma sustentável.

Rua Velha, Vida Nova
Orgulho Gay: Eventos Artísticos LGBTQ
na Grã-Bretanha em 2017



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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Durante uma visita à Galeria Rokurokudo, 

em Quioto, há alguns meses, vi uma exposição 

de washi (papel tradicional japonês) de Naoaki 

Sakamoto. Este ofício japonês chamou de 

imediato a minha atenção: só por si, o washi 

pode ser o destaque de uma exposição, além 

de ser usado para nele se escrever e pintar. 

Actualmente, o declínio gradual da procura de 

washi parece dar espaço para que os artesãos 

criem diferentes caminhos para este ofício, 

dando ímpeto a novos meios de apresentar o 

washi.

A técnica de fazer washi transitou da China 

para o Japão no século V. Feito de materiais 

naturais como o cânhamo e as fibras da casca 

da amoreira, este papel fino mas duradouro 

tornou-se uma parte inseparável da vida 

quotidiana no Japão. Servindo para artigos 

de papelaria, o washi também pode ser usado 

para fabricar utensílios de uso comum, como 

guarda-chuvas, papel lacado, mesas de apoio 

e cestos, podendo também ser encontrado nos 

shoji (divisórias em papel japonês), em portas 

e em biombos. Porém, decorrente de vários 

factores, da evolução da arquitetura moderna 

à introdução da mecanização dos países 

ocidentais, a procura japonesa de washi tem 

sofrido uma constante queda.

Envolvido ao longo de décadas no 

comércio de washi, Naoaki Sakamoto, que 

tem cerca de 70 anos, também se destaca no 

tingimento deste material. Por exemplo, ele faz 

sobressair um tom ligeiramente acastanhado 

do washi tingido com dióspiro através de 

uma marca de água visível que imprime 

novas tonalidades ao papel japonês. Entre as 

suas obras, a que mais me intriga é uma série 

de papéis que ele tingiu quando estava em 

viagem. Segundo o Sr. Maemori, proprietário 

da Rokurokudo, Sakamoto transporta consigo 

pacotes de washi sempre que viaja. Das 

florestas norueguesas à costa da Finlândia, ele 

tinge os papéis no local para captar a beleza do 

momento com materiais locais, como a lama.

Diz-se que Sakamoto começou a tingir 

washi devido a um grande número de papéis 

não utilizados deixados no seu armazém. 

Sentindo pena pelos papéis, começou a tingi-

los por graça. O washi trabalhado por Sakamoto 

já não é vendido como material de papelaria 

(embora ele ainda veja as suas criações como 

uma espécie de “ferramentas”), porque a 

Rokurokudo e outras galerias entendem os 

seus trabalhos como pinturas abstractas e as 

instalam como peças de arte, proporcionando 

novas formas de apreciar os papéis.

Kurotani-cho, na cidade de Ayabe, uma 

das fontes principais do washi na província de 

Quioto, preserva ainda o processo tradicional 

da sua produção. As cascas de amoreira são 

cozidas num recipiente antes de se lhes remover 

a superfície grosseira; quaisquer impurezas são 

retiradas após a secagem e a fervura das cascas 

já limpas; elas são então cortadas e moídas 

antes de serem transformadas numa solução 

de papel. Depois, a solução de papel é disposta 

numa enorme esteira em finas camadas, para 

drenar a água; o célebre washi Kurotani é feito 

após a secagem ao vento. A lógica do meu 

apego ao washi Kurotani remonta aos tempos 

em que, casualmente, assisti pela primeira 

vez a pinturas do artista local Hatanowataru. 

Embora estivessem emoldurados, eram 

realmente washi com uma textura áspera e 

ondulante como pedras, quando comparados 

com o washi suave e leve com que eu estava 

familiarizado. Hatanowataru transforma-os em 

pinturas de paisagens recorrendo a vários tons 

de cinzento e de preto.

Hatanowataru realizou recentemente 

uma exposição no Utsuwa Kyoto Yamahon, em 

Quioto, com as suas pinturas, recipientes, mesas 

e caixas feitas de washi, bem como os papéis 

japoneses na sua forma pura, sem qualquer 

tingimento ou decoração. Ansioso por assistir à 

exposição, fiquei profundamente emocionado 

e feliz pela estética do seu washi Kurotani 

quando toquei nos papéis. Na maioria das vezes, 

encontramos o washi numa função auxiliar na 

produção de pintura, arquitectura e mobiliário 

japoneses, mas as criações de Sakamoto e 

Hatanowataru dão-nos a oportunidade de ver 

outra beleza no washi.

Sakamoto e Hatanowataru provavelmente 

não têm qualquer intenção de mudar o futuro 

do washi ou dar contributos significativo ao 

ofício; eles simplesmente apreciam o que fazem 

e apresentam a estética dos papéis das suas 

perspectivas. Com o seu poder de influência, 

eles fornecem um novo periscópio para 

muitas pessoas apreciarem este artesanato 

tradicional. Se alguém pudesse ter um plano 

para nutrir e regar as sementes que plantaram, 

as flores nascentes poderiam, então, ser 

disseminadas pelo mundo. Desta forma, este 

ofício japonês tradicional podia ser transmitido 

entre gerações, permanecendo incólume à 

passagem do tempo e à industrialização.

Com a chegada de Donald Trump ao 

cargo de presidente, o sector das artes nos 

Estados Unidos da América (EUA) começa a 

temer que o governo vá reduzir drasticamente 

o apoio financeiro ao National Endowment for 

the Arts ou mesmo abolir este órgão federal 

de financiamento de artes, que existe desde 

a década de 1860. No entanto, mesmo que 

ele seja extinto, o impacto pode não ser tão 

grave como alguns imaginam, uma vez que 

as organizações de artes sem fins lucrativos 

nos EUA não dependem de financiamento 

do governo mas, em grande medida, do 

apoio privado e comercial. Já em Macau, o 

financiamento privado e comercial para as 

artes é relativamente escasso, pelo que as 

organizações sem fins lucrativos tendem 

a contar com o apoio do governo. A longo 

prazo, este modo de operar limita o âmbito 

do desenvolvimento e da adaptabilidade das 

organizações.

Quando pensamos no financiamento 

comercial das artes em Macau, é impossível 

não ter em conta o papel das empresas de 

jogo. De acordo com os números do relatório 

anual de 2015, as doações corporativas 

de empresas de jogo foram destinadas 

principalmente a instituições de caridade 

e a instituições educativas, sendo o apoio 

às artes menos óbvio. Para algumas dessas 

empresas, a doação para as artes nem sequer 

figura nos seus relatórios anuais, o que indica 

que se trata de um tipo de apoio ao qual não 

dão grande prioridade. Entre as seis maiores 

empresas de jogo, a SJM é vista como a mais 

disposta a apoiar as actividades artísticas e 

culturais locais, ao passo que a Sands China 

apoia importantes eventos artísticos e a 

MGM se concentra sobretudo em organizar 

as suas próprias exposições de arte. Enquanto 

algumas dessas empresas estão dispostas a 

patrocinar projectos artísticos, uma análise 

mais atenta revela que a maioria dos apoios 

couberam a eventos que incluíam grandes 

organizações artísticas internacionais. Dadas 

as suas considerações sobre a viabilidade 

comercial e o impacto publicitário dos 

projectos, essas empresas estão muito menos 

predispostas a apoiar artistas individuais ou 

grupos artísticos locais de pequena escala.

Na verdade, mesmo nos EUA, onde há 

mais financiamento comercial para as artes, as 

empresas preferem patrocinar organizações 

artísticas mais prestigiadas e de grande escala, 

tornando difícil aos grupos de artes de menor 

dimensão e aos artistas individuais obter o 

tão necessário financiamento. Assim, algumas 

agências mediadoras envolvidas na promoção 

do desenvolvimento artístico regional 

tornaram-se mais empenhadas em incentivar 

o patrocínio privado. Na área da baía de São 

Francisco, um programa que visa encorajar 

o mecenato privado das artes, The Fund For 

Artists Matching Commissions, é disso um 

excelente exemplo. Gerido pelo fundo regional, 

permite a artistas ou grupos artísticos solicitar 

um apoio de entre 5.000 a 10.000 dólares 

americanos, sendo que esse montante deve 

ser acompanhado de uma verba privada no 

mesmo valor, preferencialmente de um novo 

patrocinador. De 2004 a 2010, esta modalidade 

ajudou um total de 181 artistas com 116 

encomendas. No total, atraiu 729.254 dólares 

americanos de doações provenientes de 3.120 

mecenas. Os resultados de um estudo sobre 

este modelo mostram que os antecedentes, 

valores e incentivos de patrocínio para estes 

apoiantes são muito diferentes daqueles 

que podemos encontrar nos habituais 

patrocinadores das artes. Tais conclusões são 

claramente reveladoras do ponto de vista da 

gestão das artes.

Aliás, muitos mecenas que alinham 

neste modelo são, eles próprios, artistas ou 

profissionais das artes jovens ou de meia-idade, 

interessados em questões como justiça social, 

protecção ambiental e diversidade cultural. 

As principais razões para quererem apoiar 

projectos desta índole estão, provavelmente, 

relacionadas com a sua própria identidade 

como artistas, ou com o facto de estarem 

ligados à cultura ou à comunidade em que os 

projectos apoiados têm lugar. Alguns decidiram 

os financiamentos em função dos temas 

ou formatos dos projectos artísticos. Muitos 

candidatos bem-sucedidos descobriram, para 

sua surpresa, que as ofertas de financiamento 

não eram tão difíceis de obter como supunham. 

Aparentemente, há pessoas na comunidade 

que partilham dos seus valores e ideias e que 

estão dispostas a apoiar causas que valham a 

pena.

O relatório do estudo também destaca 

uma interessante curta-metragem que 

incentiva os artistas a identificar os seus 

próprios patronos. No filme, um artista dá uma 

palestra para mostrar ao público como obter 

financiamento para o seu projecto de artes 

em pequena escala. O seu discurso persuasivo 

cativa o público de tal forma que, em apenas 

alguns minutos, muitos elementos da audiência 

se oferecem para fazer doações. Humor à parte, 

a curta-metragem passa indubitavelmente a 

mensagem de que, se estivermos dispostos a 

explorar, existem realmente pessoas à nossa 

volta generosas o suficiente para financiar as 

artes.

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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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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Recentemente, participei no espectáculo 

Encontro de Piano: Encontro com Alice 

apresentado pela Orquestra de Macau, e 

estou esmagado pelas visões humanísticas 

do desempenho, que vão muito além da 

criação artística. Não tenho um contacto 

pessoal com Ung Vai Meng, ex-presidente do 

Instituto Cultural, mas sem dúvida que ele 

causou uma forte impressão enquanto ilustre 

encarregado dos assuntos culturais. Afinal, é 

bastante raro um funcionário governamental 

ver a sua falta ser tão sentida pela comunidade 

quando deixa o cargo. No fim do concerto, Lü 

Jia, o maestro, agradeceu a Ung. Como artista, 

Ung empenhou-se muito na promoção da 

cultura em Macau e ganhou amplo respeito 

pelo seu trabalho entre os profissionais das 

artes. Lü expressou a sua gratidão através 

de Kinderszenen de Schumann que, por 

coincidência, foi também a peça escolhida por 

Vladimir Horowitz em Hamburgo em 1987. A 

única diferença é que esta performance com 

cordas deu uma interpretação mais sentimental 

à peça musical e invocou um poderoso sentido 

de nostalgia.

Este concerto em Macau apresentou três 

obras-primas menos conhecidas de Schumann: 

Genoveva, Abertura; Concerto para Piano em 

Lá menor, Opus 54 e Sinfonia Nº 2 em Dó maior, 

Opus 61. Schumann é mais célebre pelas suas 

obras para voz. Surpreendentemente, verifica-

se que a sua Abertura para a ópera se tornou 

muito mais apelativa do que o musical em si. 

O Sinfonia N° 2 em Dó maior, um dos quartetos 

sinfónicos que criou já doente. Piano Concerto 

in A Minor, Opus 54, foi tocado nesse dia por 

Alice Sara Ott, pianista solo, é o único concerto 

para piano de Schumann. No entanto, com 

vista a editar as composições, foi obrigado a 

acrescentar mais dois actos ao Concerto para 

Piano em Lá menor original, de modo a satisfazer 

as exigências de publicação. Na verdade, ele 

nunca alcançou as inovações que esperava na 

sua jornada criativa, mas a sua predisposição 

para experimentar é admirável.

Tornada pública a sua relação com 

Clara, Schumann passou por um período 

de realização pessoal quando a sua obra-

prima foi revelada, em 1845. A composição 

em três andamentos segue um formato 

tradicional, com uma abertura mais dramática 

e arrebatadora, mostrando a interacção entre 

o piano e o clarinete, suave e gentil, como 

sussurros trocados por amantes. Na segunda 

parte, o eco entre o piano e a orquestra 

assemelha-se à canção de um pastor. Pelo meio, 

a ênfase no elemento de corda parece encarnar 

uma resposta ao piano.

A composição de Schumann revela a sua 

paixão pelo clarinete, cujo som mediado pelo 

instrumento de madeira evoca o calor dos 

sentimentos humanos. A intensa terceira parte 

da peça está repleta de energia e variações 

musicais, levando toda a performance a uma 

conclusão clássica. Comparada à expressividade 

mais étnica de Tchaikovsky, a música de 

Schumann não é ensombrada pelo sofrimento 

ou pela dor. Em vez disso, evoca sentimentos 

genuínos. Ao contrário de Beethoven, a música 

de Schumann é muito mais subjugada e subtil. 

Entendendo isto, não é difícil apreciar o forte 

apelo das suas obras para voz.

No final da peça sinfónica, Lü homenageou 

Ung. É uma honra para um funcionário 

governamental que se aposenta receber um 

tão afirmativo aplauso em várias ocasiões. 

Este respeito conquistado vem da reverência 

e paixão de Ung pelas artes. Embora Lü e Ung 

sejam incapazes de comunicar fluentemente 

entre si devido à barreira linguística (dado o 

menos-do-que-proficiente mandarim de Ung), 

testemunhar as suas lágrimas foi um momento 

revelador. Na verdade, a arte transcende a 

linguagem de muitas formas. É uma verdadeira 

alegria ver um artista retomar o seu caminho 

criativo, e estou ansioso por apreciar a produção 

criativa de Ung como pintor.

Um Momento Tocante
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