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Mensagem do Editor

Os países ocidentais têm uma história artística rica e 

já estabeleceram um sistema de educação artística forte, 

para apoiar os seus talentos. Preparar novos talentos é, 

deste modo, um ponto essencial para o desenvolvimento 

das indústrias artísticas e culturais. Ainda que a educação 

artística em Macau esteja menos desenvolvida, existem 

vários subsídios disponíveis para estudantes locais que 

queiram estudar no exterior e aperfeiçoar as suas aptidões. 

Isto tem servido de complemento ao que está em falta na 

educação artística local. Os três entrevistados do “Destaque” 

desta edição receberam estes subsídios, e partilham 

connosco as suas carreiras e os seus pontos de vista sobre 

as indústrias.

Na “Opinião”, o músico Michael I.F. Fong fala das 

possibilidades de desenvolvimento do mercado musical 

local e na secção “História da Marca” a atenção vai para a 

Associação Teatral Hiu Kok, um grupo com 41 anos que tem 

vindo a desenvolver talentos locais na área do teatro.

 Cobrimos também a primeira exposição de arte 

num hotel a ter lugar em Macau; e os nossos sete bloggers 

continuam a partilhar connosco os seus pontos de vista 

sobre vários assuntos.

Direcção Editorial da C2

Destaque

Líderes Emergentes nas Indústrias Criativas

Opinião

Michael I.F. Fong:

Localizar a Cultura Musical Própria de Macau

Evento

A Ascensão das Exposições de Arte em Hotéis

   

História da Marca

Revitalizar a Arte Dramática Local:

A Associação Teatral Hiu Kok

Agenda Cultural

Blogues

Joe Tang - Efeito de Peixe-Gato

Ho Ka Cheng - As Relações Triangulares de um Filme – 

 Qual a Importância da Crítica de Cinema

Yi-Hsin Lin - As Luzes da Cidade

Yap Seow Choong - Taipé, a Capital Mundial do Design

Ron Lam - Livrarias Secretas de Quioto

Ashley Chong - Que Futuro para a Indústria de

 Animé e BD em Macau?

Cheong Sio Pang - Uma Voz Castrada

002.........

010.........

012.........

014.........

018.........

020.........

Os pontos de vista e as opiniões constantes 
da presente publicação são os dos seus 
autores e entrevistados, não reflectindo 
necessariamente a posição do Instituto 
Cultural do Governo da R.A.E. de Macau.

Editor: 

Direcção Editorial da C2

Email: 

c2magazine.macau@gmail.com

Produzida pela: 

Companhia do Desenvolvimento

Cultural e Criativo 100 Plus Limitada

Publicada pelo : 

INSTITUTO CULTURAL do Governo 

da R.A.E. de Macau

Conteúdos



Por Jason Leong e Yuki Ieong
Fotos cedidas por Old Sin@Calvan Sin Production, 
Titus Sky@In’s Creation, Mok Sin Ting & Lei Ieng Wai

003

D e s t a q u e

O sucesso das indústrias criativas reside, 
frequentemente, na forma se cultivam talentos. 
Conscientes disso, o governo de Macau e a 
comunidade em geral esforçam-se por encontrar 
os melhores meios para alimentar os talentos 
locais, em particular através de programas 
de aprendizagem financiados e de bolsas 

de estudo. Nesta edição, falamos com três 
líderes emergentes de diferentes áreas 
artísticas para entender os seus percursos 
profissionais e as suas perspectivas sobre a 
indústria.

Líderes Emergentes nas 

 (Da esquerda para a direita) Lau Chi Keung, 
Lei Ieng Wai e Mok Sin Ting
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aceitam trabalhos nas suas áreas artísticas. Lau sentiu que, por 

comparação, as indústrias criativas de Macau estão ainda numa 

fase inicial. Isto significa que há potencial de crescimento no que 

respeita às práticas criativas, mas tem a desvantagem de exigir 

que os artistas sejam pró-activos na busca de oportunidades. 

“Quando entrei para este sector, ganhei muito conhecimento 

ao entrevistar profissionais veteranos. Os nossos compositores 

de música para cinema, técnicos de iluminação e fotógrafos não 

oferecem estágios. Então, a questão é como progredir após se 

ter atingido um certo nível de profissionalismo?”

De acordo com as regras do subsídio, exige-se que aqueles 

que recebem financiamento regressem para trabalhar em 

Macau durante pelo menos dois anos no prazo de cinco após a 

conclusão do curso. Originalmente, a ideia de Lau era candidatar-

se a empresas de jogo, mas um colega disse-lhe: “Podes ficar 

com o teu talento sufocado nas grandes corporações. É de 

longe preferível aventurares-te no exterior para aperfeiçoares 

primeiro o teu ofício”. Posteriormente, Lau chamou a atenção 

de alguns cineastas locais, e assim trabalhou em gravação áudio 

e composição de banda sonora para cinema no bem-sucedido 

filme Macao Stories 3: City Maze.

No seu regresso a Macau, trabalhou sobretudo em 

gravações para filmes, em produção de som e na criação de 

bandas sonoras. O seu objectivo é encontrar tempo para 

prosseguir os estudos. Sorrindo, diz que, nos últimos anos, 

quando viajou para a China continental, teve o privilégio de 

conhecer colegas de notável talento. Ao fazer produção de 

som, deparou-se com um assistente que costumava trabalhar 

como estagiário no registo sonoro. Enquanto conversavam, Lau 

percebeu como estes jovens estagiários podem saber muito 

mais do que ele. “O interior da China tem uma cena artística 

florescente. Mesmo para os estagiários, as oportunidades de 

aprender são vastas, uma vez que lidam com uma enorme 

diversidade de géneros cinematográficos. Isso significa mais 

trabalhos para nós. Tenho de reconhecer que não sou mais 

do que um grão de areia. Na verdade, isso tem-me mantido 

motivado.”
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A paixão de Lau pelo design de som e pelos efeitos 

sonoros nasceu da sua experiência de criação de uma 

banda com os amigos, quando era estudante do ensino 

secundário. Decidido a fazer disso profissão, foi bem-

sucedido na obtenção de uma vaga para estudar produção 

de som no SAE Institute de Singapura. Porém, as propinas 

anuais, que chegavam às 300.000 patacas, não eram 

uma responsabilidade financeira fácil. Lau procurou 

financiamento junto da Fundação Macau, mas esta 

apenas podia apoiar programas das principais instituições 

internacionais. Assim, Lau decidiu seguir o conselho de 

alguns amigos e escreveu ao Instituto Cultural em busca 

de apoio financeiro, tendo conseguido um subs í dio do 

Instituto.

“No início, a minha turma tinha cerca de 30 alunos. No 

final, apenas sete concluíram a formação.” O programa era 

intensivo, com uma elevada dose de trabalhos e apenas 15 

dias de férias por ano, tendo muitos estudantes abandonado 

o curso. Na fase final, os estudantes tinham de entregar um 

ensaio por semana. “Para treinarmos o ouvido, o professor 

sintonizava habilmente a frequência na mesa de mistura 

e nós ficávamos quatro horas sentados a ouvir o ruído de 

fundo de uma TV a ser sintonizada”, conta Lau.

Em Singapura, os estudantes estrangeiros não 

estão autorizados a exercer uma actividade, mas isso não 

desanimou Lau, que procurou oportunidades, acabando por 

trabalhar durante um ano como engenheiro de som residente 

da Orquestra Sinfónica Braddell Heights. Foi também a 

Taiwan entrevistar o engenheiro de som da Orquestra 

Sinfónica de Taiwan. Estas experiências proporcionaram 

amplos conhecimentos e enriqueceram a sua tese, além de o 

ajudarem a obter reconhecimento na sua área.

Como o chinês é muito falado em Singapura, 

Lau era frequentemente tomado por um habitante 

local quando ia a entrevistas para estágios. No 

entanto, rapidamente se percebia que ele não é 

um nativo. “Não creio que os estudantes sejam 

muito diferentes quando se trata da sua capacidade de 

aprendizagem e do desempenho profissional. A única 

desvantagem, sendo de Macau, é que o meu inglês falado é 

menos competitivo do que o dos habitantes locais.” Apesar 

da desvantagem em termos de fluência em inglês, Lau tem 

uma forte vontade de aprender e um espírito incansável. 

“Havia um estudante das Maurícias e eu estava muito curioso 

perante o facto de ele ter vindo de tão longe para aprender 

produção de som. Pelos vistos, há falta de profissionais de 

som no seu país, pelo que ele decidiu estudar nesta área. 

Ao regressar às Maurícias, ele criou uma empresa e iniciou 

projectos com grandes artistas.”

Durante a estadia de Lau, várias oportunidades de 

trabalho – como performances de quarteto, performances 

corais e bandas sonoras de documentários – ampliaram o seu 

portfólio. Em Macau, profissionais de efeitos sonoros apenas 

são necessários quando há grandes concertos e festivais. 

Todavia, em Singapura, Lau descobriu que as orquestras têm 

grandes expectativas quanto à perfeição do som, o que fazia 

com que fosse muito respeitado.

“No que se refere a ambientes musicais, a diferença mais 

significativa entre Macau e Singapura é que as orquestras 

de Macau valorizam mais as oportunidades de actuação 

do que as gravações em estúdio, enquanto, em Singapura, 

mesmo os pequenos concertos são objecto de gravações 

profissionais.”

As principais academias de música de Singapura têm, 

há muito, programas de gravação de música.

O realizador do premiado filme Ilo Ilo é um dos antigos 

alunos do Politécnico Ngee Ann, que financiou as filmagens. 

Isto mostra como o governo local está atento e promove 

a cultura e a criatividade à escala nacional. Lau citou os 

singapurenses: “Basta olhar para as escolas e para os 

programas da Universidade Nacional de Singapura para 

entender as políticas do governo”.

Havendo uma cena artística consolidada, 

os estudantes podem tentar progredir assim que 

D e s t a q u e Lau Chi Keung: 
A Mestria do Som
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A dirigir o grupo de teatro local Comuna de Pedra, Mok 

Sin Ting ganhou uma série de prémios internacionais no 

Festival de Fringe de Galway com a sua peça de teatro físico 

The Mute Squire. Não obstante a reputação internacional, 

os seus trabalhos atraem uma reduzida franja do público 

local, dada a ausência de apreciadores desta forma de arte. 

Acreditando no potencial de expansão do mercado, Mok 

decidiu ficar em Macau, para poder fazer a diferença na 

diversificação das artes dramáticas da cidade.

Mok teve o primeiro contacto com o teatro quando 

terminou o ensino secundário. Estava no 11.o ano quando foi 

ver uma actuação da Comuna de Pedra no Festival Fringe e 

sentiu-se profundamente atraída pelo palco. “Lembro-me 

claramente de que o espectáculo se chamava Shiyiji. Teve 

lugar na queda de água no exterior do Centro Cultural. A 

interpretação foi bastante dramática, mesmo não havendo 

muitos diálogos. Na altura, eu sabia pouco sobre 

teatro e não consegui decifrar muitas das coisas. No 

entanto, a peça causou-me uma forte impressão.”

Estimulada pela curiosidade, Mok decidiu 

oferecer-se como voluntária neste grupo teatral, 

ajudando no trabalho de bastidores. “Eu era uma 

ingénua rapariga de 17 anos que pouco sabia 

sobre dança e teatro. No entanto, compensei isso 

ensaiando mais e senti-me maravilhosa no dia da 

minha estreia em palco. Este percurso ajudou-me a 

descobrir o teatro como a minha vocação.”

Mais tarde, Mok estudou Literatura Inglesa 

na Universidade de Macau. Nos tempos livres dedicava-

se ao teatro. A sua arte tem, por isso, o contributo dos seus 

estudos literários. Após a conclusão do curso, Mok encenou 

peças para partilhar a sua visão do mundo. “Produzi uma 

peça chamada A Moment of Sunshine in Pinkish Orange, que 

tem por base a história de um palhaço e da sua relação com a 

solidão. Claro que foi uma peça inicial no meu percurso. Mas, 

provavelmente, fez de mim o que sou hoje: directora teatral 

independente”.

Mok não se submeteu a uma educação formal 

prolongada mas ganhou, com o tempo, uma experiência 

considerável em direcção e representação. Porém, decidiu 

aprofundar os seus estudos de forma a colmatar a ausência 

de formação na sua prática criativa. “À data, considerei escolas 

de teatro em diferentes regiões mas, uma vez que a maioria 

das instituições na Ásia recorre excessivamente aos textos 

para a aprendizagem, decidi estudar na Europa, na esperança 

de que isso incentivasse a minha criatividade.”

Mok estudou numa das mais proeminentes escolas de 

teatro da Bélgica, a Escola Internacional de Teatro LASSAAD. 

Dado o valor considerável das propinas, Mok concorreu ao 

Programa de Concessão de Subsídios para Realização de 

Estudos Artísticos e Culturais do Instituto Cultural e conseguiu 

obter fundos para concretizar o seu sonho. Em 2012, partiu 

para a Europa.

Logo ao início, percebeu que o ambiente de 

aprendizagem era muito competitivo. Havia um exame 

de selecção três meses depois da inscrição e quem nele 

reprovasse teria de deixar o curso. Além disso, como as aulas 

eram leccionadas em francês, Mok sentia a aprendizagem 

como bastante stressante. “Eu era a única estudante asiática 

e, como o meu francês estava bastante enferrujado, foi 

difícil. No final, apenas 26 conseguimos concluir a formação, 

numa turma de 40.” Felizmente, o trabalho de Mok não tem 

na língua uma componente fundamental, pelo que a sua 

criatividade foi, desde cedo, reconhecida e apreciada pelos 

docentes.

Os dois anos de aulas semanais deram a Mok uma 

formação rigorosa, ajudando-a a tornar-se mais madura 

a nível técnico e de pensamento. Depois de concluir o 

curso, voltou à Comuna de Pedra, onde assumiu o papel de 

directora e se empenhou em promover a arte do teatro físico 

em Macau.

Mok entusiasma-se quando fala de teatro físico, 

explicando o significado da peça que dirigiu recentemente: 

“Há uns tempos, encenei uma peça intitulada A Perfect Day. 

No passado, ensinei teatro em escolas de ensino especial, o 

que me levou a pensar na vida das pessoas com autismo e 

no significado da realidade. A maioria dos autistas é incapaz 

de diferenciar as experiências sensoriais como nós o fazemos, 

mas somos semelhantes na percepção sensorial. Muitas 

vezes, parte-se do princípio de que o mundo em que os 

autistas vivem é irrealista. Na verdade, em que medida é 

realista a nossa percepção? Ou apenas temos o conforto de 

estar em maioria? As minhas reflexões levaram-me à criação 

da peça.”

Para representar um tal conceito, a peça de Mok abre com 

uma cena de luz ofuscante, que consiste num espectáculo 

de visão fotográfica com movimentos repetitivos. Uma 

metáfora para ilustrar que o que se vê é incerto, recorrendo a 

uma técnica bastante invulgar em narrativas típicas.

“O público local tende a ser mais racional e a procurar 

respostas lógicas nas narrativas e na caracterização. Na 

verdade, a maior parte dos trabalhos artísticos não é 

concebida desta forma, mas, ainda assim, tem um significado 

profundo e pode deixar uma impressão duradoura.” Obras 

artísticas são, frequentemente, impulsionadas por emoções 

e, com isso em mente, Mok está empenhada em prosseguir 

com as suas criações teatrais e em levar mais pessoas a 

apreciar o teatro físico.
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D e s t a q u e Mok Sin Ting:
Diversificando as

 Obras teatrais físicas de 
Mok Sin Ting

Artes Dramáticas em Macau
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Lei Ieng Wai:
Pintando Macau

Nascido em Macau nos anos 80, o pintor Lei Ieng Wai 

é um artista activo na cena local, bem como na Grande 

China. Terminando o curso de mestrado no Departamento 

de Pintura da Academia de Belas-Artes de Cantão, Lei 

obteve muita reputação com as suas obras. Para reflectir 

o glamour e a indulgência que permeiam a indústria do 

jogo em Macau, Lei utiliza tons luminosos, de modo a 

destacar e a registar a realidade social.

O seu estúdio está localizado na mezzanine de 

um antigo edifício Tong Lau. O espaço, em forma de 

triângulo, não tem muita mobília – apenas um sofá, 

uma mesa de café e alguns utensílios de pintura. Um 

cartaz gigante da cantora Tse On Kei, de Hong Kong, 

ocupa informalmente um lugar de destaque, em 

harmonia com os outros objectos no estúdio.

Lei tem um estilo de trabalho espontâneo. De sexta 

a domingo, ensina alunos, a maioria dos quais chegou até 

ele por passa-palavra. Durante o horário de expediente, 

ensina História da Arte em escolas secundárias e, no 

tempo restante, pinta ou descansa. “Quando tenho tempo 

para mim? Eu pinto mesmo no meu tempo de descanso. 

É algo inseparável da minha vida de todos os dias”, conta.

Com um estúdio próprio e uma carreira que 

está em ascensão, o seu caminho é fruto de anos de 

trabalho. Nascido numa família de artistas, chegou à 

arte naturalmente, e aprendeu a criar com lápis de cor, 

aguarela e guache. Mas a sua paixão reside na descoberta 

da pintura a óleo.

“Para mim, os lápis de cor são muito brilhantes e as 

aguarelas muito claras. A pintura a óleo é o meio mais 

adequado à minha expressão e estou mais familiarizado 

com as técnicas deste tipo de pintura. Mas, para dizer a 

verdade, são apenas materiais. A coisa real é o que o artista 

procura expressar”, explica Lei. 

Quando era estudante, Lei não pensava tornar-

se artista profissional, vendo a arte mais como um 

passatempo. Por não ter obtido grandes resultados na 

escola, começou por trabalhar no sector das tecnologias 

de informação, ganhando a vida a montar computadores. 

Mais tarde, trabalhou em logística e mudou-se para as 

artes por iniciativa do artista local Wong Ka Long, depois 

de ter terminado o ensino secundário. Decidiu, então, 

candidatar-se ao curso de Pintura na Academia de Belas-

Artes de Cantão, a mais conceituada da China, o que 

constituiria um passo significativo na sua carreira.

“Naquela época, eu apenas sabia que adorava pintar. 

Não era bom nos estudos, nem em línguas estrangeiras 

e, na Macau de então, não existiam cursos focados 

unicamente na criação artística, pelo que escolhi aquele 

curso de Pintura, no qual podia desenhar e pintar o dia 

todo”, conta.

Quando entrou para a Academia, não estava 

familiarizado com o ambiente e as pessoas daquela 

estrutura. Lei percebeu que a formação em artes na China 

continental é bastante diferente da de Hong Kong e Macau, 

centrando-se mais no lado técnico e na aprendizagem do 

ofício do que no pensamento criativo.

“Lembro-me de que todas as semanas tínhamos 

de entregar trabalhos, pelo que cada dia era aplicado 

sobretudo no trabalho em curso ou em dormir, deixando 

pouco espaço para a criatividade. Há nisso prós e contras. 

Quando há inspiração, são necessárias técnicas para lhe 

dar forma.”

Concluído o curso, em 2008, Lei regressou a Macau 

para continuar a sua carreira. Nesse período, as suas obras 

chamaram a atenção das grandes galerias de Macau, 

e conseguiu uma bolsa de estudo da Art For All, que o 

ajudaria a terminar o mestrado em Pintura na Academia 

de Belas-Artes de Cantão, em 2010, 

um incentivo à continuidade da sua 

prática artística.

“Naquela altura, o programa de 

mestrado era de três anos. No primeiro ano, aprendíamos 

anatomia e desenho do corpo humano. Nos dois anos 

seguintes, abundava o tempo para o trabalho criativo. E eu 

podia usar as técnicas aprendidas durante a licenciatura 

para fazer um novo trabalho.” 

Depois do mestrado, Lei conseguiu um estúdio 

próprio, tornou-se artista a tempo inteiro, trabalhando e 

ensinando. “Gosto de pintura, mas sei que, para sustentar 

a minha paixão, tenho de ter uma fonte de rendimento 

segura, pelo que entrei no ensino. Felizmente, Macau é 

uma cidade pequena, pelo que posso ensinar de manhã e 

voltar para o meu estúdio à tarde, para fazer o meu próprio 

trabalho, já que demoro apenas dez minutos a ir de um 

local para o outro. É essa comodidade que me faz ficar em 

Macau. Além disso, agora que Macau se está a tornar uma 

cidade mais global, o meu trabalho pode ser apresentado 

na Grande China e até mesmo internacionalmente. 

Portanto, não faz grande diferença onde estou, desde que 

possa continuar a produzir um bom trabalho”, diz Lei. 

Quando era estudante, Lei deslocava-se ao campo, 

pintando as paisagens. Apaixonado pela natureza, 

rapidamente descobriu que, para ele, a alegria de pintar 

paisagens residia em trabalhar as tonalidades 
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da luz. Esta conclusão deu um novo rumo ao seu trabalho. 

“Senti que a luz é um conceito muito especial e que pode 

representar o tempo em que vivemos. Actualmente, toda 

a gente fica em casa frente a um ecrã digital e, mesmo 

durante esta entrevista, há uma grande quantidade de 

luz projectada sobre nós. Nós vivemos as nossas vidas na 

manipulação da luz.”

Em 2011, Lei teve uma exposição individual intitulada 

Simpatia, na qual explorava as relações geradas pela 

intersecção da luz nos espaços. Mais tarde, a sua série Eco 

concentrava-se nos reflexos de luz que geram espaço. 

Nos últimos anos, Lei afastou-se do seu tema inicial, 

concentrando-se em ponto, linha e plano para retratar 

uma era pós-moderna em 3D, revelando a sua visão do 

relacionamento do eu com a sociedade e a luz. “O meu 

estilo de pintura tende para o uso de cores luminosas 

como reflexo da sociedade de Macau, uma cidade 

saturada pelo jogo, a sedução do dinheiro, os 

produtos de alta tecnologia, uma cultura do 

aqui e agora. Procuro expressar esta cultura 

através daquele que é o meu meio artístico.”

Depois de tantos anos de trabalho 

duro, Lei não dá sinais de abrandar. O que 

o motiva a trabalhar tão infatigavelmente? 

“É tudo uma questão de conseguir algum 

espaço para imaginar, e encontro esse 

espaço e essa liberdade na 

minha arte”, assegurou Lei.

 Obra artística de Lei Ieng Wai



Nascido e criado em Macau, Fong 

criou uma banda com os colegas quando 

estudava no Colégio Yuet Wah, tendo 

ficado como teclista. Após terminar o curso, 

Fong começou a trabalhar como produtor 

musical freelance. “Era assim que as coisas se 

passavam nos anos 90. Costumávamos dividir 

o tempo entre um emprego durante o dia e os 

nossos hobbies depois da jornada de trabalho. Eu 

era colega de equipa de Jun Kung e de Solar. Quase 

parecia que éramos os únicos com vontade de prosseguir uma 

carreira musical”, afirma Fong.

Aconselhado por Kung, Fong mudou-se para Hong Kong em busca de 

mais oportunidades na sua carreira musical. O seu trabalho é abrangente, 

indo da produção à edição musical, passando pela contratação de artistas 

e a formação de recursos humanos. Aproveitando a sua larga experiência 

no terreno, Fong decidiu criar a primeira produtora musical profissional de 

Macau em 2003. A sua empresa oferece uma solução “chave-na-mão’”para 

formar artistas, publicar e fazer produção multimédia. “Em Hong Kong, 

conheci muitos profissionais e aprendi mais sobre o ofício. Há falta de 

empresas como esta em Macau, por isso senti que valia a pena explorar a 

oportunidade.” Mais tarde, Fong assumiu funções de produtor na Warner 

Music (HK) Limited, e continuou a dividir o seu tempo entre as duas 

cidades, envolvendo-se tanto na produção musical como na composição.

Nos seus muitos anos de trabalho em Macau, Fong produziu um 

portfólio considerável, que inclui obras como Casimiro de Jesus Pinto, o 

primeiro álbum Cantopop de Macau; o álbum Rua de Felicidade, do cantor 

português João Gomes; e o álbum especial Macao in the New Epoch, para 

assinalar a transferência de administração de Macau, em 1999. Fong sente 

que ainda há muito por fazer para impulsionar o crescimento do mercado 

musical do território. “Perguntei aos meus amigos se eles ouviam canções 

locais e, em tom de provocação, eles responderam que sabiam que 

estavam a ouvir canções locais quando a qualidade das canções era má. 

Percebi que o tom era de brincadeira mas, mesmo assim, isso entristeceu-

me. Penso que este é um desafio que a indústria musical de 

Macau tem de enfrentar.”

Fong explica: “O mercado musical em 

Macau não está muito integrado. Como é 

algo fragmentados e lhes falta coesão, isso 

repercute-se negativamente na qualidade 

do trabalho. Na verdade, há muita gente 

a fazer música aqui, mas a maioria não 

tem qualidade, e isso dá a uma audiência 

internacional e às editoras musicais a ideia de 

que a nossa música é amadora”. Daí Fong sentir 

que, para a cena musical florescer em Macau, tem 

de haver uma maior coesão e um melhor controlo 

de qualidade no que diz respeito à produção musical.

Macau tem um mercado local limitado, 

devido à pouca população do território. Fong 

constata que isto faz com que seja mais 

difícil sustentar uma cena musical própria, 

quando comparando com locais como Hong 

Kong. “Muitas pessoas disseram que o sector 

do jogo em Macau tinha conduzido a uma 

economia próspera, que por sua vez fomenta o 

crescimento do mercado musical. Embora concorde 

que isso pode ajudar até certo ponto, não penso que 

seja suficiente. Afinal, os programas de entretenimento dos 

casinos são meramente baseados no modelo de entretenimento dos EUA 

e faltam-lhe elementos locais.” Fong destaca que as vendas insuficientes 

têm impedido as empresas de entretenimento internacionais de instalar 

escritórios em Macau. Sem talento internacional, é difícil os profissionais 

locais ganharem mais experiência. Isto, por seu turno, conduz a um ciclo 

vicioso e prejudica o desenvolvimento do mercado musical.

“Além disso, a falta de diversidade nos meios de comunicação do 

território leva a que a boa música não seja suficientemente promovida e 

limita as oportunidades de exibição da música local”, afirma Fong.

Não obstante os contratempos, Fong acredita que é possível inovar, 

desde que o mercado musical local se diferencie pelas suas características 

únicas. 

“Muitas pessoas criticam a música de Hong Kong, dizendo que é só 

música de karaoke, e, de facto, muitas das canções pop de Hong Kong são 

adaptadas de canções japonesas. Será que se tornam canções de Hong 

Kong só por passarem a ter letras em cantonês? Claro que não. Mas a 

cultura não é uma equação linear. A música de Hong Kong é reconhecível 

porque possui uma certa qualidade diferenciadora. E isso ajuda-a a 

posicionar-se no mercado e a conseguir vendas a nível internacional.”

Segundo Fong, apesar de as circunstâncias demográficas e políticas 

de Hong Kong e Macau serem bastante diferentes, há pontos de 

contacto entre as duas cidades no que diz respeito à cultura, à língua e 

às comunidades. É comum ver que determinadas tendências culturais 

demoram várias décadas até se consolidarem em Hong 

Kong, em Taiwan, no Japão, em Singapura e na Malásia. 

E Macau não é excepção. “No entanto, se o nosso 

objectivo continuar a ser replicar a cultura de 

canções de karaoke da cidade vizinha, então 

não há qualquer esperança de criarmos a 

nossa própria imagem”, garante.

“É vital que asseguremos uma 

combinação de arte, comércio e cultura 

de modo a encorajar a criatividade. 

Estes elementos ainda estão a evoluir em 

Macau e, embora já consigamos ver alguns 

progressos, ainda temos muito a fazer com vista ao 

desenvolvimento do mercado.”
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Por Jason Ieong
Foto cedida por Old Sin@ Calvan sin 
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A Vocanimals Music Co. 
Ltd. é a primeira produtora musical 

profissional de Macau. O seu director executivo, 
Michael I.F. Fong, divide o tempo entre Hong Kong e 

Macau, e é autor de muitas canções populares, como Peace 
Hotel, de Eason Chan, Dum Da D Dum, de Jun Kung, e Luck, de Aaron 

Kwok. Apesar de estar satisfeito com o crescimento da indústria musical 
em Macau, Fong diz que ainda há espaço para melhorar os mecanismos de 

apoio ao sector e a qualidade da produção musical. Segundo ele, para promover 
o desenvolvimento da indústria musical de Macau é vital descobrir o carácter único 

da música feita no território.

Michael I.F. Fong:

Localizar a Cultura
Musical Própria

de Macau
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 Sabrina Ho Chiu Ying, 
d i r e c t o r a  d a  P O LY 
Auction Macao Limited 
e fundadora da Chiu 
Ying Culture Co. Ltd., 
está satisfeita com as 
vendas da exposição 
e do leilão.

Exposições de
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Arte em Hotéis

A Ascensão das
Além da “6075 POLY Macau Hotel Art Fair”, a Chiu Ying e a POLY organizaram 

em Janeiro o “POLY Macau Inaugural Art Auction”, onde foram leiloadas cerca de 150 

peças de arte de preço elevado, provenientes de todo o mundo, o que atraiu uma 

série de importantes coleccionadores de arte da Ásia. O total das licitações excedeu 

os 245 milhões de dólares de Hong Kong. Antes do leilão, as obras de arte foram 

exibidas para apreciação do público em geral.

No mesmo período, a Chiu Ying também organizou “Jovens Artistas: Um 

Fórum de Desenvolvimento para Jovens Artistas da China, de Taiwan e de Macau”, 

um evento onde jovens artistas e académicos da área oriundos destes três lugares 

se reuniram para discutir o desenvolvimento futuro e as perspectivas dos jovens 

artistas. Ho sublinhou: “Como desta vez o tempo não deu para tudo, temos margem 

para melhorar e aperfeiçoar esta recente série de actividades. Esperamos que elas 

possam ampliar as oportunidades de intercâmbio cultural dentro da comunidade 

de apreciadores de arte”.

Criada em Outubro de 2015, a Chiu Ying é uma organização que visa promover 

eventos artísticos com intuito comercial, como leilões, exposições e consultoria. A 

sua fundadora afirmou: “Penso que não devemos deixar o desenvolvimento da arte 

a cargo do governo. Afinal, a comunidade pode avançar com imensas formas de 

tornar a cena de arte em Macau muito mais interessante. O que estamos a tentar 

fazer é usar meios comerciais para promover as artes culturais em Macau. Desta vez, 

o leilão de arte e a exposição tiveram um grande sucesso e ajudaram a provar que os 

artistas locais podem encontrar o seu público se forem criadas boas oportunidades 

para isso. Afinal, é importante que os criadores de arte encontrem um mercado ou 

uma audiência que aprecie o seu trabalho. O nosso próximo passo será organizar 

uma mostra de arte para os licenciados em Belas-Artes e em Design em Macau.”

Ho, ela própria licenciada em Belas-Artes, explicou: “Na Europa e nos EUA, 

estas exposições de pessoas formadas em artes são eventos muito importantes 

para ajudar os jovens artistas a localizar uma audiência. Muitos donos de galerias 

e curadores visitam as mostras para detectar talentos emergentes. Esperamos que 

os nossos contactos nos ajudem a organizar estas actividades em Macau, para que 

possamos auxiliar os locais licenciados em arte a encontrar o seu público.”

 Participantes do “Jovens Artistas: Um 
Fórum de Desenvolvimento para Jovens 
Artistas da China, de Taiwan e de Macau”.

 “6075 POLY 
Macau Hotel 
Art Fair”

A maioria dos artistas que participou no evento 

nasceu depois de 1975. “Em Macau, há poucas 

oportunidades como esta de dar uma plataforma 

que permita aos jovens artistas expressarem-se 

e aprenderem com o que vem de fora. Este estilo 

inovador de expor arte pode gerar um diálogo 

directo entre o público e os artistas, para que estes 

últimos possam descobrir mais sobre o que pensam os coleccionadores e compreendam as 

tendências do mercado. Isso irá ajudá-los a perceber os últimos happenings na Ásia, bem como 

no plano internacional”, considera Ho.

Os artistas participantes, como Wong Sui Lun, apoiam o projecto. “A ideia de usar um 

quarto de hotel para mostrar as nossas obras torna o evento muito interactivo. Também cria 

uma atmosfera harmoniosa entre os artistas”. Outro artista, Pakeong salientou: “Esta exposição 

contém uma mostra temática de Macau, o que visa revelar a força e o perfil das obras de 

arte locais. Considero esta iniciativa útil para aumentar a confiança dos artistas originários de 

Macau”. Pakeong também revelou que vendeu mais de metade dos trabalhos que levou para 

a exposição, o que tornou a iniciativa na mais rentável das suas recentes mostras. Ambos os 

artistas estão ansiosos para participar em exposições de arte semelhantes no futuro.

No início de Janeiro deste ano, a POLY Auction Macao Limited (POLY) e a Chiu Ying 

Culture Co. Ltd. (Chiu Ying) co-organizaram uma série de exposições e leilões de arte em 

Macau para promover o intercâmbio entre artistas e coleccionadores de arte, dando aos 

artistas locais oportunidades de aprendizagem e de mostrarem o seu trabalho.

Realizada no Regency Hotel Macau, na Taipa, a “6075 POLY Macau Hotel Art Fair” é uma 

iniciativa única no que respeita a expor arte num ambiente de hotel, uma tendência que 

se tem verificado nas regiões vizinhas. Cerca de 60 

artistas tiveram um quarto de hotel como espaço de 

exposição individual para apresentar o seu trabalho 

a coleccionadores e ao público em geral. Sabrina Ho 

Chiu Ying, directora da leiloeira POLY Auction Macao 

Limited e fundadora da Chiu Ying Culture Co. Ltd., 

mostrou-se satisfeita com as vendas.

E v e n t o

Por Jason Leong
Foto cedida por Samsam@Sam’s images & 
Chiu Ying Culture Co. Ltd
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“A Associação Teatral Hiu Kok tem por missão promover trabalho de qualidade 
e união no panorama local, e defender o desenvolvimento das artes dramáticas”, 
afirma Lawrence Lei, director artístico honorário permanente da Associação 
Teatral Hiu Kok. “O trabalho de qualidade é a nossa prioridade, e ao mesmo 
tempo empenhamo-nos para unir os esforços, mesmo que sem financiamento, e 
para promover as actividades teatrais em Macau.”

Yuki Ieong
Fotos cedidas por Old Sin@Calvan Sin Production, Associação Teatral Hiu Kok 
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 Lawrence Lei, Director Artístico Honorário Permanente da 

Associação Teatral Hiu Kok (à direita) e Andy Lou, Director 
Executivo da Associação (à esquerda).

H i s t — r i a  d a  M a r c a

A Associação Teatral
Revitalizar a Arte Dramática Local:



ser fácil juntar novos talentos e actores com currículo, 

ele acredita que é uma forma muito mais sustentável 

de promover o teatro. Lou espera que o governo faça 

mais para fomentar a formação e o reconhecimento 

dos profissionais do teatro.

Quando questionado sobre se o governo tem 

feito o suficiente para apoiar os grupos locais, Lou 

afirmou que o facto de o governo permitir o uso de 

locais como o Edifício do Antigo Tribunal tem ajudado 

muito. “O Edifício do Antigo Tribunal é acessível e 

atrai turistas e habitantes locais para os espectáculos. 

Tendo por base o nosso próprio levantamento, um 

espectáculo ali encenado pode envolver 18% a 20% 

de público novo, comparado com os 15% verificados 

em espectáculos noutros lugares. Isto mostra que o 

local tem potencial para atrair novas audiências ao 

teatro.”

Com quatro décadas de experiência à frente da 

Hiu Kok, Lei está confiante no desenvolvimento das 

artes dramáticas locais. Para promover a indústria, 

é fundamental ter qualidade nos textos, nas 

representações e na produção. “Temos um conjunto 

de profissionais locais a tempo inteiro. O nosso 

objectivo é proporcionar-lhes um ambiente 

positivo e fomentador do seu crescimento, 

para que eles não dependam apenas 

do financiamento governamental e 

possam cultivar uma plataforma 

mais auto-sustentável para si 

mesmos.”

Na década de 1970, havia muito poucos grupos 

de teatro activos em Macau, o que fazia com que as 

peças se limitassem ao teatro feito nas escolas. Em 

1975, Lawrence Lei e Yu Meng Sang puseram de pé o 

Teatro Hiu Kok, para tentar aumentar a sensibilização 

para as artes dramáticas. Nas últimas duas décadas, 

a associação Hiu Kok tornou-se uma tour-de-force 

influente na defesa de dramaturgia original e de 

espectáculos teatrais ao vivo, proporcionando mais 

oportunidades de representação e de construção de 

imagem aos actores.  

“Naquela altura, muitas pessoas só viam teatro 

em palcos improvisados e, durante as actuações, 

era muito comum as pessoas entrarem e saírem dos 

locais. Todavia, nós queremos promover o teatro 

como espaço respeitável, onde a audiência assiste à 

peça com poucas distracções.”

Na década de 1980, a Hiu Kok reunia uma 

equipa de 80 membros e dedicava-se a promover 

peças teatrais, peças na rádio e a publicar revistas 

sobre artes performativas. Com o desenvolvimento 

gradual do grupo de teatro, as produções da 

Hiu Kok eram representadas localmente e no 

estrangeiro, e os intercâmbios internacionais 

e digressões ajudaram a conferir maior 

importância à cena teatral de Macau. A partir 

de 1986, os espectáculos da Hiu Kok fizeram 

itinerância para Hong Kong, e desde então 

ganharam muitos prémios.

Com novos grupos de teatro e 

actores emergentes na cena artística 

de Macau, a Hiu Kok tomou a dianteira 

na disponibilização de recursos para 

apoiar os grupos de teatro locais, 

assegurando espaços vagos em 

antigos edifícios industriais para esses 

grupos ensaiarem e actuarem. No fundo, a Hiu Kok 

está a criar as primeiras salas de teatro comunitárias 

de Macau. “Antes da transferência de soberania, 

Macau nem sequer tinha um centro cultural próprio 

e, como tal, as actuações limitavam-se ao Fórum de 

Macau e ao Cinema Alegria. Mas, como o cinema 

funciona durante o dia, era preciso esperar pelo serão 

para montar devidamente o cenário. Isto implicava a 

montagem do palco e dos equipamentos do dia para 

a noite.” Lei sublinhou que, hoje, a Hiu Kok tem um 

papel mais activo no apoio a novos encenadores e 

na expansão do mercado dos espectáculos teatrais, 

ajudando a melhorar e revitalizar a cena artística local.

No que diz respeito à cena teatral local, uma 

produção teatral típica no Centro Cultural de Macau 

teria três exibições, e raramente excederia quatro 

espectáculos. Desde 2013, a Hiu Kok tem conduzido 

o projecto-piloto Long Run Theatre para aumentar 

as oportunidades de exibição. “Actualmente, o 

público de teatro é substancialmente composto 

por profissionais do ramo, e há muito poucos não-

profissionais interessados em assistir às peças. 

Como tal, temos de fazer mais para alargar o público 

em Macau.” Lei salienta que, dado o investimento 

considerável que cada produção teatral requer, um 

período de exibição mais longo seria benéfico, não 

só para os actores como para dar maior visibilidade 

ao espectáculo em si, trazendo mais audiência. O 

projecto Long Run está concebido para responder a 

esta necessidade.

Até agora, a Hiu Kok lançou com sucesso cinco 

produções. Este ano, apresentará mais duas. O 

director-executivo da Associação, Andy Lou, admitiu 

que esta é uma decisão arriscada. Mas confia que, se 

o projecto Long Run Theatre descolar, isso trará mais 

oportunidades para os profissionais do teatro a longo 

prazo. “Daquilo que observamos, tendo por base 

uma audiência de 150 pessoas para uma pequena 

produção teatral e supondo que os bilhetes são 

vendidos a 200 patacas cada, dez exibições no Long 

Run Theatre já nos permitiriam atingir um ponto de 

equilíbrio. No entanto, é sempre um desafio atrair o 

público, bem como cobrar um preço mais elevado 

pelos bilhetes.” No futuro, há planos para a Hiu Kok 

colaborar com outros grupos de regiões vizinhas e 

levar o projecto Long Run Theatre até Hong Kong 

e ao interior da China. Lou considerou que o Long 

Run Theatre é uma aposta estratégica para medir o 

mercado e o potencial dos actores. Perspectivando 

o futuro, será feito mais trabalho para promover 

actores de grande qualidade, de modo a aumentar a 

credibilidade das performances.

A Hiu Kok também é reconhecida no mercado 

local pelas suas iniciativas arrojadas. Por exemplo, o 

seu núcleo central de actores é relativamente novo 

na cena artística. Lou disse que a Hiu Kok investiu 

muitos recursos na formação dos seus actores, 

dramaturgos, encenadores e equipas de produção, 

de modo a aumentar as oportunidades para os 

elementos jovens. Ao mesmo tempo, a companhia 

gosta de manter os talentos. “Quem é profissional 

do teatro depende muito de oportunidades de 

actuação para construir a sua carreira. Nos últimos 

dois anos, aumentámos o período de exibição das 

nossas peças, para que novos talentos possam 

mostrar o seu trabalho. Enquanto o governo nos 

proporcionar recursos, o grupo de teatro tem como 

missão proporcionar oportunidades de exibição.” 

Lou disse ainda que o espectáculo City of Fame, que 

teve críticas positivas, contou com uma equipa de 

produção relativamente jovem, enquanto o palco 

era ocupado por actores veteranos. Apesar de não 
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Academia Huashan
Data: 9/3/2016-31/12/2016

Hora:  09:00-22:00, todas as sextas-feiras, sábados e domingos, a partir de 18/03/2016 
(cada aula dura uma a duas horas)

Local: Huashan 1914 Creative Park

Preço: Por favor consulte os detalhes do curso

Detalhes: Várias disciplinas relacionadas com as artes performativas estão incluídas 
nesta nova série de cursos oferecidos pela Academia Huashan, incluindo cursos de 
dança para crianças e dança contemporânea para adultos. A não perder o novo 
curso de ballet para adultos, que redefine o conceito de beleza.

Organização: Universidade de Artes de Taipé

Web: aaa.tnua.edu.tw

10º Festival de Teatro Chinês
 (Hong Kong, 2016)

Data: 1/4/2016-18/4/2016

Locais: Vários

Detalhes: O tema do Festival de Teatro Chinês 
deste ano é a relação entre a arte dramática 
chinesa e o teatro internacional no século XXI. 
Este ano comemoram-se os 400 anos da morte 
de William Shakespeare e Tang Xianzu, bem 
como os 110 anos da morte de Henrik Johan 
Ibsen. Estão agendadas 40 peças e seminários, 
e o espectáculo A Doomed Bug, da Associação 
Teatral Hiu Kok, também faz parte do programa.

Organização:  Hong Kong Federation of Drama 
Society

Web: www.10cdf.org.hk

Loja “Pop-Up” de Duração Limitada
na Praimavera da Galeria de
Moda de Macau

Data: 29/1/2016-8/5/2016

Hora: 10:00-20:00 (Fechada às segundas-feiras)

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

Organização:  Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de 
Macau e Instituto Cultural do 
Governo da R.A.E. de Macau

Web: macaofashiongallery.com

Upside Down House

Data: 6/2/2016-22/7/2016

Hora: 10:00-18:00

Local: Huashan 1914 Creative Park

Bilhetes: TW$199

Organização: Media Sphere
 Communications Ltd.

Web: www.huashan1914.com/exhibition/
 playing_detail.php?cate=&id=1608

“Wonderful Time”, 
Exposição de Cheong Sou Man

Data: 15/2/2016-29/5/2016

Hora: 10:30-18:30 (Fechada às segundas-feiras)

Local: 10 Fantasia

Bilhetes: Entrada Livre

Organização:  1 0  Fa n t a s i a  e  A s s o c i a ç ã o 
Promotora para as Indústrias 
Criativas na Freguesia de São 
Lázaro

Web: www.10fantasia.com

“NO.0528 Planet”,
Exposição Individual de Ho Chen Hung

Data: 29/2/2016-30/4/2016 

Hora: 10:00-19:00

Local: Galeria de Arte Flugent - Macau

Bilhetes: Entrada Livre

Organização: Galeria de Arte Flugent - Macau

Web: www.facebook.com/flugent

Curso de Formação para
Professores: Orff Schulwerk

Data: 30/4/2016-1/5/2016

Hora: 14:00- 18:00

Local: Sala H, 17.o, Praça Kin Heng Long, Macau

Preço: MOP1,500

Organização: Macao Young Artists Association
Web:  www.facebook.com/

events/124203591304143

Dance “IN” Possible V:101

Data: 23/4/2016-24/4/2016

Hora: 20:00

Local: Teatro do Estúdio,
 Centro Cultural de Hong Kong

Organização: Y-Space

Web: www.y-space.org

Concurso de Composição para os 
Estudantes do Ensino Secundário sobre 
o tema “Protecção do Direito Intelectual” 
2015-2016

Prazo: Antes das 12:00 de 20/4/2016

Entrega:  Os textos concorrentes têm de ser 
enviados por email para w6668520@
gmail.com 

Organização: Associação de Macau de
 Propriedade Intelectual

Web: www.macaucci.com/cn/content/
 ?id=9726&catid=63&subcatid=63

Festival Asiático de
Conteúdos para Crianças 2016

Data: 14/5/2016-3/6/2016

Hora: 10:00-21:00

Local: Zona B1, Biblioteca Nacional, Singapura

Bilhetes: Entrada Livre

Organização:  Festival Asiático de Conteúdos 
para Crianças

Web: afcc.com.sg
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No início deste ano, a TVMost, um meio 

de comunicação online de Hong Kong, lançou 

a 1.ª Guy Ten Big Ging Cook Gum Cook Awards 

Distribution, e foi um sucesso. O programa 

é uma sátira óbvia à Jade Solid Gold Best 

Ten Music Awards Presentation, da TVB. O 

Programa não só tem uma produção de alta 

qualidade, como transborda de criatividade, 

pelo que atraiu milhares de internautas para 

assistir à emissão em directo ou ao webcast. E 

uma série de críticos e académicos escreveram 

artigos sobre o assunto. Além de ser um evento 

importante no sector cultural, o programa já se 

tornou um fenómeno.

Na verdade, programas semelhantes 

também existem no interior da China. Em 2009, 

um grupo de jingpiao (literalmente, pessoas 

flutuantes em Pequim; a palavra refere-se às 

pessoas de fora da capital chinesa que nela 

procuram oportunidades) realizou um evento 

sem precedentes, o “Shanzhai Chunwan”, cujo 

nome brinca com o Festival da Primavera da 

CCTV, normalmente abreviado em chinês 

como Chunwan. Emitido pela primeira vez em 

1983, o Chunwan tornou-se provavelmente no 

programa de entretenimento mais visto e no 

ar há mais tempo em todo o mundo, e com o 

maior elenco. Costumava ser um espectáculo 

imperdível durante o Ano Novo Chinês para 

todas as famílias do interior da China, e quem 

quer que tivesse a oportunidade de actuar no 

programa teria, garantidamente, sucesso do 

dia para a noite. As canções e os programas 

exibidos tornavam-se rapidamente populares 

em todo o país. Como tal, durante muitos anos, 

o alinhamento do programa e quem nele ia 

participar tornavam-se os principais temas de 

conversa do país. 

O Chunwan ainda é importante e popular, 

mas tornou-se demasiado previsível, devido 

a uma fórmula excessivamente familiar de 

canções e números de dança. Nos últimos anos, 

o Chunwan tornou-se um dos programas mais 

odiados no interior da China e as audiências 

baixaram em consonância. Com este pano de 

fundo, o “Shanzhai Chunwan” realizado por um 

grupo de jingpiao chamou naturalmente a si 

os holofotes. De acordo com as ideias iniciais 

dos organizadores, o “Shanzhai Chunwan” seria 

exibido ao mesmo tempo que o Festival da 

Primavera da CCTV, tendo como público-alvo 

a classe operária, especialmente os migrantes 

e os estudantes universitários que não 

conseguiram regressar a casa durante o Ano 

Novo Chinês. Acima de tudo, o espectáculo 

recorre à “eleição popular” para conceber os 

seus programas. Quem quiser fazer parte do 

programa pode candidatar-se ao mesmo. O 

jornal chinês Southern Weekly publicou uma 

série de artigos para debater a intrigante 

evolução do “Shanzhai Chunwan”. Basta 

comprar um exemplar do jornal para 

descobrir os pormenores.  

O que pretendo realçar é que, 

tanto o “Shanzhai Chunwan” como 

a Guy Ten Big Ging Cook Gum Cook 

Awards Distribution, apontam para 

algo importante que ninguém nas 

indústrias criativas deve ignorar – 

o efeito de peixe-gato. Diz-se que 

pescadores na Noruega colocavam um 

peixe-gato no tanque do navio porque, 

confrontadas com um predador, as sardinhas 

mantinham-se activas ao invés de ficarem 

sedentárias. Deste modo, aumentavam as 

probabilidades de sobrevivência das sardinhas 

durante o transporte de longa distância. 

Talvez a “construção destrutiva” seja 

o modus operandi que melhor se adapta à 

indústria criativa. À medida que a sociedade, a 

economia e a tecnologia vão evoluindo, tanto 

os criativos como os gestores têm de inovar e 

ser proactivos para responder às mudanças. 

Todavia, a preguiça é um instinto natural. 

Quando uma companhia alcança determinada 

reputação e canais de comunicação, não é fácil 

afastar-se desse “modelo de sucesso”. Em vez 

disso, a fórmula é copiada uma e outra vez , 

até que acaba por se desligar da realidade. Na 

verdade, não devemos sentir-nos relutantes 

em detectar os peixes-gato. Nem devemos 

tentar manter-nos longe deles. Devemos 

antes ficar felizes por tais “agitadores” existirem 

para desafiar o status quo, e eles são como um 

espelho, que reflecte o que falta e o que está 

abaixo dos padrões.

A 30 de Janeiro de 2016, teve lugar na 

Cinemateca · Paixão uma conversa sobre “Filme 

× Crítica × Audiência: As Relações Triangulares 

de um Filme”. A crítica de cinema de Hong 

Kong Joyce Yang foi convidada para moderar a 

conversa. Tive a sorte de poder participar nesta 

iniciativa e aprendi bastante com a mesma. 

Isto também me permitiu pensar novamente 

acerca da razão de ser da crítica de cinema. E 

espero que mais pessoas em Macau possam 

participar nesta discussão. 

Em geral, tanto os filmes comerciais como 

os de ensaio são vistos como produtos 

cinematográficos e estão intimamente 

relacionados com os estudos fílmicos e com a 

crítica de cinema (como se indica no diagrama 

abaixo). O que a maior parte das pessoas 

costuma ver são filmes comerciais, críticas de 

cinema e cerimónias de entregas de prémios. As 

críticas de cinema têm uma grande influência 

junto do público em geral e da cultura pop. Os 

críticos de cinema costumam usar os estudos 

fílmicos para interpretar as obras. Mesmo que 

a influência seja subtil, cada crítico é, de algum 

modo, discípulo de determinadas teorias.   

“Crítica de cinema” é um termo muito 

genérico que pode, na realidade, ser dividido 

em quatro categorias:

Relatório de exibição: é similar ao trabalho 

de casa feito pelos estudantes do ensino 

secundário ou superior. Nele se discute o tema 

e o formato de um filme, e por norma evitam-se 

quaisquer comentários subjectivos ou pessoais. 

Crítica de cinema: a forma mais popular 

de artigo, cujo texto é publicado em jornais ou 

em guias de cinema. Normalmente, quem o 

escreve parte do princípio de que o leitor ainda 

não viu o filme e, como tal, o artigo revela parte 

do enredo e do background do filme.

Artigo teórico: é uma espécie de 

dissertação académica e pode até ser 

publicado sob a forma de livro. O ensaio 

contém discussões aprofundadas sobre um 

único filme, ou uma série de textos sobre filmes 

e a relação destes com o meio sócio-cultural, a 

política, a economia, a filosofia ou a indústria do 

cinema. Por norma, o autor parte do princípio 

de que o leitor possui um conhecimento 

razoável sobre géneros cinematográficos, 

história, filosofia e indústria do cinema. 

Ensaio crítico: é um ensaio longo sobre 

um único filme, e está algures entre a crítica 

de cinema e o artigo teórico. Quem o escreve 

presume que o leitor está muito familiarizado 

com o filme. Num tal ensaio, o enredo do 

filme não é descrito em pormenor. Ao invés, 

são focadas determinadas cenas do filme e 

pormenores como a iluminação, a forma como 

foi filmado, as nuances da representação de 

um actor, as técnicas de realização e as marcas 

do trabalho do realizador. Por vezes, o ensaio 

compara dois ou mais textos sobre o filme.  

A maior parte das pessoas poderá encarar 

uma crítica de cinema como a mera avaliação 

de um filme. Todavia, a crítica de cinema tem 

uma função interpretativa. A avaliação envolve 

o estilo e a preferência do indivíduo, mas a 

interpretação visa descobrir o significado de 

uma película. Algumas análises/interpretações 

revelam, por vezes, a opinião de quem escreve. 

Podem ser encaradas como trabalho literário 

independente do filme ou da crítica de cinema.  

As críticas de cinema são muito 

importantes para um país ou para uma região, 

pois possuem um forte impacto sobre os 

valores estéticos de um filme e o ethos de uma 

sociedade. Elas consolidam concepções de 

cultura e de história. São igualmente úteis aos 

realizadores, permitindo-lhes ter referências 

durante a fase da concepção, bem como 

acumular ideias e melhorar as suas capacidades 

estéticas. E, no final, um filme ou o seu realizador 

conseguem conquistar o seu lugar na história.

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
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Efeito de Peixe-Gato
As Relações Triangulares de um Filme – 
Qual a Importância da Crítica de Cinema

14a edi�‹o

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

Ho Ka Cheng
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No início deste ano, Londres foi iluminada 

por uma colecção de obras de arte nocturnas 

espectaculares. Clássica mas avant-garde, esta 

capital ficou ainda mais esplêndida e colorida 

do que já é. O primeiro evento a chegar à 

cidade foi o Lumiere London. Artistas de todo 

o mundo foram convidados para conceber 

este espectáculo de luz e som, que incorporou 

marcos e ruas icónicas de Londres. Atraindo 

milhões de visitantes para a cidade ao longo 

de quatro noites, o Lumiere London foi um 

dos mais extraordinários espectáculos de arte 

pública desde o início do ano. Pouco depois, 

realizou-se o Magical Lantern Festival nos 

Chiswick House & Gardens, nos subúrbios de 

Londres. O festival começou durante o Ano 

Novo Chinês, levando uma série de visitantes a 

ver as celebrações e as gigantescas instalações 

de luz. Estes dois espectáculos de luz não só 

atraíram visitantes nocturnos a Londres, como 

aumentaram a beleza e a reputação da cidade.

Lumiere London
A famosa organização cultural Artichoke 

é a responsável pela Lumiere London. Esta 

foi a primeira vez que o festival de luzes foi 

realizado em Londres. Em 2009, a Artichoke 

começou por fazê-lo em Durham e com 

grande sucesso. Daí ter decidido que o evento 

tinha de ser organizado na capital. Este festival 

memorável foi apoiado pelo Mayor de Londres, 

e transformou quatro zonas – Mayfair; King’s 

Cross; Piccadilly, Regent Street e St James’s; e 

Trafalgar Square e Westminster – em enormes 

locais de exposição. Tendo em conta o ambiente 

das ruas e dos edifícios, cada artista tinha 

de pensar fora da caixa para desenhar estas 

instalações de luz requintadas, transformando a 

cidade num prazer nocturno. Para garantir uma 

fluidez e um controlo de trânsito adequados, 

determinadas zonas tiveram de ser isoladas de 

modo a permitir que os visitantes apreciassem, 

em segurança, a arte iluminada. Por isso, muitas 

pessoas gostaram do banquete audiovisual 

que foi o festival Lumiere, pois parecia que toda 

a cidade de Londres estava a organizar um 

carnaval.

Magical Lantern Festival
Se o Lumiere London é uma festa de 

estilo europeu, o Magical Lantern Festival é 

o seu homólogo oriental. Organizado pela 

Weli Creative, o festival foi levado a cabo nos 

clássicos Chiswick House and Gardens. O local 

estava repleto de instalações de luz gigantescas, 

que o transformavam num parque temático 

excêntrico. As lanternas esculpidas visualmente 

mais atraentes eram as que possuiam 

características chinesas, entre as quais uma 

réplica com dez metros de altura da lanterna 

do Templo do Céu, em Pequim, uma lanterna 

em forma de palácio imperial com 

oito metros de altura e um exército 

em terracota em tamanho real. 

Para assinalar o Ano do Macaco, o 

elemento central do festival foi uma 

impressionante lanterna do Monte 

Huaguo (uma recriação da fábula 

popular chinesa O Rei Macaco). Aliás, 

as origens dos festivais de lanternas 

remontam ao ano 206 Antes de 

Cristo. Desde então, estes festivais 

realizam-se anualmente durante o Ano Novo 

Chinês. As lanternas simbolizam o regresso da 

Primavera, e as pessoas rezam, pedindo boas 

colheitas e um próspero ano novo.

Este tipo de espectáculos de luz tornou-

se moda em Londres nos últimos anos. Os 

organizadores combinaram instalações de luz 

com edifícios e espaços urbanos, e uma nova 

forma de arte foi criada. Os espectáculos de 

luz, quer sejam um carnaval ao estilo europeu 

ou um festival tradicional na Ásia, atraem 

garantidamente uma série de visitantes e 

proporcionam mais oportunidades de negócio 

aos retalhistas das zonas em torno dos locais do 

festival. Escusado será dizer que os espectáculos 

também dominam as manchetes e se tornam 

um dos temas mais falados na cidade. As 

equipas que trabalham nos bastidores 

perceberam que uma exposição nocturna 

tinha potencial para atrair mais visitantes, pois 

podia ser vista depois de as pessoas saírem do 

emprego. Isto prova que, desde que se seja 

imaginativo e inteligente, não é difícil criar 

novos produtos e serviços e expandir os limites 

das indústrias criativas.

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
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Visitei Taipé algumas vezes nos últimos 

tempos e percebi que esta cidade está a tornar-

se cada vez mais habitável. A paisagem urbana 

pode ser uma fonte de inspiração e o poder 

criativo que um andarilho ou um ciclista retira 

da rua é claramente mais forte do que o obtido 

pelos viciados em smartphones que viajam no 

metro ou noutro meio de transporte. 

Este ano, Taipé foi nomeada Capital Mundial 

do Design pelo Conselho Internacional das 

Organizações de Design Industrial, pelo que este 

é o ano do design na cidade. Taipé conseguiu 

convencer o painel de jurados com a sua visão 

– uma cidade adaptável que pretende perseguir 

uma renovação contínua e uma melhor 

qualidade de vida, ultrapassando as limitações 

a nível de recursos através da aplicação de um 

planeamento e de um design inovadores.

O desenvolvimento sustentável é o trunfo 

na área do design. Em Taipé, os armazéns 

devolutos são transformados em centros 

criativos (como Songshan e Huashan); os 

bairros antigos ganham nova vida com a 

chegada de hipsters e afins; e algumas indústrias 

em declínio vão reaparecendo. Este tipo de 

revitalização cuidada não pretende livrar-se do 

velho e dar as boas-vindas ao novo. Na verdade, 

ela ajuda a proteger o património urbano. Se é 

daqueles que pensam que as coisas velhas já 

não têm qualquer utilidade, pense de novo. É 

possível dar-lhes nova vida.

Há um cluster de lojas de ferragens e de 

venda por atacado na zona da Taiyuan Street. 

Localizada numa viela escondida, a Ri Xing Type 

Foundry é uma delas. A popularização do desktop 

publishing veio substituir a impressão tipográfica 

tradicional. Como tal, as tipografias que em 

tempos foram importantes fecharam portas. 

Fundada em 1969, a Ri Xing é actualmente a 

única tipografia sobrevivente em Taiwan. Os livros 

costumavam ser impressos utilizando matrizes 

de impressão tipográfica. Estas envolvem a 

colocação de tinta em caracteres móveis, os quais 

são depois pressionados contra o papel, deixando 

a impressão na folha. É um processo lento mas 

encantador, e é por isso que esta técnica já não 

é necessária num mundo que dá prioridade à 

racionalidade e à eficiência. A Ri Xing manteve a 

estrutura original da tipografia, com um conjunto 

de tipos muito bem organizado, à espera de ser 

novamente usado. A máquina de moldar os tipos, 

importada do Japão, parece uma antiguidade, 

mas continua a fazer tipos lindos com diferentes 

tamanhos e estilos de letra. Actualmente, os 

visitantes podem conhecer a tipografia e saber 

mais sobre o processo de impressão tipográfica, 

e os tipos podem ser levados para casa como 

lembrança. Aqui, o carácter único dos caracteres 

chineses recebe um olhar refrescante.

Andando para norte a partir da tipografia, 

chega-se rapidamente a Dihua Street, uma área 

muito recomendada por quem acompanha 

as tendências da moda. Dihua Street é uma 

zona histórica de Taipé e é onde os locais 

fazem as compras do Ano Novo Chinês. Ao 

início, os meus amigos de Taipé só queriam 

passear pelo reluzente Bairro Oriental. Agora, 

visitam ocasionalmente a zona antiga da Dihua 

Street. Entre as lojas de produtos chineses e 

as ervanárias, há alguns estabelecimentos 

interessantes que merecem uma visita.

A Dihua Street está localizada em 

Dadaocheng, na zona ocidental de Taipé. Dada a 

sua proximidade com o rio Tamsui, Dadaocheng 

costumava ser um porto movimentado, tendo 

sido também o primeiro bairro de Taipé aberto 

a estrangeiros. A Dihua Street está pontilhada 

por mansões elaboradas que incorporam estilos 

arquitectónicos do Sul da China, do Ocidente e 

do Japão. São uma prova dos dias de glória desta 

zona. O executivo autárquico de Taipé renovou 

as casas, com o objectivo de revitalizar esta 

área antiga e atrair mais visitantes. O Gabinete 

de Regeneração Urbana da Cidade de Taipé 

criou Postos de Regeneração Urbana como 

catalisadores de ideias inovadoras. Há vários 

postos destes na zona de Dihua Street. Entre 

eles está a URS127 Art Factory, uma galeria para 

artistas emergentes levarem a cabo projectos 

experimentais. Adjacente a ela está a ArtYard, 

que está alojada num velho edifício e vende 

produtos com design local. Dentro do edifício 

também há um café e uma casa de chá. Estes são 

espaços capazes de alimentar a criatividade num 

ambiente descontraído. 

Uma cidade está em constante evolução. 

Reordenar, reutilizar e revitalizar usando os 

limitados recursos disponíveis é uma arte. 

Quando pomos isto em prática, o resultado é 

normalmente mais apelativo do que quando 

simplesmente fazemos algo de raiz. Ao dar 

nova vida ao que é velho, o velho também dá 

mais camadas de significado ao que é novo. A 

mistura do velho e do novo é mais sofisticada 

do que um novo começo e, como tal, pode 

construir um ambiente que encoraja ainda 

mais a criatividade.

Taipé, a Capital Mundial do DesignAs Luzes da Cidade

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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A Tsutaya Books abriu uma filial perto do 

Santuário de Heian, em Quioto. A livraria está 

localizada no antigo Kyoto Kaikan, um edifício 

projectado pelo falecido arquitecto Maekawa 

Kunio. A abertura rapidamente se tornou tema 

de conversa na internet. Localizada numa tão 

relevante zona histórica, a livraria possui uma 

secção que vende livros sobre a arte em Quioto 

e sobre artesanato tradicional, história e cultura 

do Japão. Eu não estou entusiasmado por aí 

além com a loja e ainda não fiz planos para 

uma visita. Talvez porque existem, em Quioto, 

livrarias independentes interessantes em 

número suficiente para me manter ocupado.

Uma das que visitei recentemente é a 

Daiki Bookstore, que fica mesmo ao lado da 

Gojo Dori e é gerida por um arquitecto. Na 

Daiki, os livros giram em torno dos temas da 

arquitectura, fotografia e lifestyle. Este pequeno 

espaço em forma de L está dividido em duas 

partes: um escritório e uma livraria. A área de 

venda de livros é um cubículo. A selecção das 

obras é pequena mas de excelência. Existem 

apenas duas estantes ao longo das paredes, 

mas com livros suficientes para se ficar a ler 

durante uma tarde inteira. Se o seu interesse for 

a história da arquitectura japonesa e o design 

de jardins, a Daiki é aonde deve dirigir-se.

Outra livraria que recomendo é a 

Hohohoza, em Shirakawa Dori. Se é um 

bibliófilo e já esteve em Quioto antes, 

certamente ouviu falar da Gake Shobo, uma 

livraria localizada perto da Universidade de Arte 

e Design de Quioto e que tinha, como parte da 

decoração, a dianteira de um automóvel a sair 

do edifício. O dono da livraria, Yamashita Kenji, 

é o proprietário da Hohohoza. O ano passado, 

Yamashita encerrou a Gake Shobo. Uniu 

esforços com o seu amigo Matsumoto Shinya 

para gerir a Kotobayonet e alugou o rés-do-

chão do antigo edifício onde esta funcionava. 

Depois, juntou os dois espaços e baptizou a 

área resultante de Hohohoza. O rés-do-chão 

vende livros novos, enquanto o primeiro andar 

vende livros em segunda mão e artigos em 

cerâmica, entre outras coisas.

Yamashita aplicou o mesmo modelo de 

negócio a este novo estabelecimento. A grande 

mais-valia de Hohohoza é a sua extraordinária 

colecção de zines locais e bugigangas feitas 

por malta nova. Além de vender livros e outras 

coisas, a Hohohoza também funciona como 

editora independente. The Day We Started a 

Coffee Shop, o primeiro livro a que deu chancela, 

está em exposição na estante perto da entrada 

principal da livraria. O volume reúne histórias 

sobre cafés em Quioto, bem como entrevistas a 

mulheres que procuram uma vida melhor. Faça 

uma visita à Hohohoza e verá como ela nos 

recorda o poder da edição de autor no Japão.

A Seikosha é uma livraria fundada o ano 

passado por Horibe Atsusi, que antes dirigira 

a Keibunsha, e está situada num 

bairro do distrito de Kawaramachi 

Marutamachi. Horibe tem uma 

abordagem única ao mercado livreiro. 

Quando assumiu o comando da 

Keibunsha, decidiu que não ia 

seguir o processo de aquisição 

convencional. Recusando-se a 

contar com os distribuidores, 

preferiu contactar directamente 

as editoras. Ao fazê-lo, não apenas reduzia 

substancialmente o custo dos livros como 

obtinha uma diversidade de obras superior 

à que conseguiria através dos distribuidores. 

Isto porque, normalmente, os distribuidores 

apostam em livros que são best-sellers nas 

grandes cadeias livreiras, com as quais as 

pequenas livrarias têm dificuldade em 

competir. Assim, Horibe pediu a todos os 

funcionários que assumissem o papel de 

clientes e seleccionassem livros e outras coisas 

que gostassem de ver à venda naquele espaço. 

Agora que tem a sua própria livraria, continua a 

encomendar directamente aos editores.

Embora as cadeias livreiras possuam uma 

selecção de livros mais vasta, não oferecem 

o ambiente acolhedor das livrarias de bairro. 

O futuro das livrarias no Japão está em 

perigo. O número de livrarias em todo o país 

é actualmente de 13.000, menos um quarto 

do que há dez anos. Curiosamente, apesar de 

as livrarias estarem em declínio, vão surgindo 

livreiros independentes. Talvez o que Horibe 

disse seja verdade: as livrarias secretas vão 

sobreviver desde que exista uma nova atitude, 

e continuarão a apoiar a comunidade.

Livrarias Secretas de Quioto

Há três ou quatro décadas, pais e 

professores acreditavam que a banda 

desenhada e os desenhos animados eram 

maus para as crianças. Só há uns poucos anos 

as pessoas começaram a ter uma perspectiva 

diferente acerca da animé e da bd, graças 

a políticas relevantes levadas a cabo a nível 

regional e nacional. Agora, a animé e a banda 

desenhada fazem parte das indústrias criativas, 

e há um departamento governamental que 

supervisiona o desenvolvimento do sector em 

Macau. A sociedade, em consonância, também 

começou a repensar aquilo que a animé e a 

banda desenhada realmente são. De há um 

certo tempo a esta parte, as associações de 

animé e de bd locais tornaram-se parceiras 

muito populares de várias feiras comerciais.     

Na verdade, esta indústria já consolidou a 

sua posição em muitos países e regiões. A animé 

e os livros de banda desenhada expandiram-

se de tal modo que foram transformados em 

produtos, gerando receitas enormes. Este 

modelo de negócio já é muito conhecido e 

alguns países investiram significativamente 

nesta indústria, esperando um crescimento 

económico a longo prazo relacionado com 

ela. Por exemplo, há cidades no interior da 

China que organizam regularmente grandes 

festivais de banda desenhada e animé com 

apoio regular dos governos locais. Apesar de a 

qualidade ainda não ser a mais elevada, pelo 

menos ajuda a promover todo o sector e atrai 

atenções internacionais.  

Macau é pequenino mas, com o apoio 

da tecnologia e da internet, bem como de 

políticas relevantes, a indústria da animé e 

da banda desenhada em Macau já não é 

algo que dê prejuízo. Sem contar com uma 

série de lançamentos de novos livros e de 

exposições, é fácil encontrar no dia-a-dia animé 

ou personagens de bd criadas localmente: 

em estacionário, roupas, artigos de uso 

diário, bonecos, acessórios, lembranças e até 

restaurantes temáticos. Alguns departamentos 

governamentais também gostam de usar 

tais personagens para promover políticas ou 

eventos festivos, e conglomerados do jogo já 

contrataram artistas de bd locais para elaborar 

os seus panfletos promocionais. Os concursos 

de banda desenhada são escolhas populares 

quando as associações locais organizam 

actividades, dado serem simples de organizar. 

As instituições educativas com uma visão 

clarividente começaram a oferecer cursos de 

formação profissional relevantes para fomentar 

o talento. Com os subsídios fornecidos pelo 

Gabinete de Educação e Juventude, algumas 

associações também começaram a oferecer 

cursos básicos sobre animé e banda desenhada, 

mas frequentemente não há instrutores 

qualificados em número suficiente para 

leccionar tais cursos. Após anos de esforços, as 

Doujinshi (termo japonês que descreve edições 

de autor tipo fanzine, normalmente revistas, bd 

ou novelas), que em tempos foram de pequena 

escala, ganharam relevância. Começam a 

surgir conferências e exposições sobre temas 

relacionados. Embora haja espaço para 

melhorar e o impacto deste sector ainda seja 

incerto, o progresso feito até ao momento é um 

passo significativo rumo à industrialização. 

Com uma imagem tão cor-de-rosa, 

vamos ver o que está a acontecer na realidade. 

Macau é uma pequena economia aberta e só 

há uma indústria que prospera realmente por 

aqui. Já conhecemos as melhores práticas no 

estrangeiro. Mas, dada a dimensão de Macau, 

mesmo que tenhamos toda a infra-estrutura 

preparada, continua a ser difícil voar alto.  

Também é difícil mudar mentalidades, 

mesmo que a política se tenha alterado. 

Algumas pessoas ainda pensam que a animé e 

a bd são o mesmo que cosplay, uma actividade 

pela qual só os adolescentes se interessam. Os 

fãs de animé em Macau possuem um elevado 

poder de compra, mas preferem as produções 

e os produtos estrangeiros. Mesmo que se 

tenha uma boa ideia de negócio, é improvável 

trabalhar em Macau, pois o mercado é pequeno 

e a renda elevada. E há uma escassez de talento 

e de recursos humanos. É por isso que um 

restaurante temático em torno da animé não 

se pode manter fiel ao seu posicionamento 

original. Actualmente, a maioria dos artistas 

de animé e bd de Macau são amadores. Se 

não se tem um emprego a tempo inteiro, é 

impossível financiar este hobby. Mesmo que 

se publique um livro de banda desenhada, as 

vendas e o marketing são uma dor de cabeça. 

Se se realizar uma exposição ou se se organizar 

uma visita de estudo, os artistas envolvidos têm 

de acarretar com uma grande quantidade de 

trabalho administrativo. Mesmo que uma obra 

individual seja excelente, devido ao pequeno 

número de produções e ao tempo necessário 

para as fazer, o crescimento global é lento. O 

custo de organizar exposições de animé e de 

banda desenhada é elevado, e os subsídios 

governamentais nunca são suficientes para 

cobrir as despesas. 

A industrialização da animé e da banda 

desenhada em Macau é o caminho certo. 

Ainda falta muito até se concretizar e ainda 

estamos longe de ter um galinha dos ovos de 

ouro. Não é um caminho fácil, mas acredito 

que as pessoas neste sector irão avançar 

firmemente. 

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

Ron Lam
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Que Futuro para a Indústria de 
Animé e BD em Macau?

Contabilista de profissão, Ashley faz parte de diversas 
associações de anime e  banda desenhada em Macau. Foi 
ela que criou, ilustrou e desenhou a tira de banda desenhada 
do jornal Diário de Macau, no começo da década de 1990. 
Mais tarde, tornou-se autora de comics e presentemente é 
editora da MIND², uma revista de banda desenha publicada 

pela Comics Kingdom. Ashley participa também na 
organização da Exposição de Animação, Comics e 

Brinquedos de Macau, um evento organizado 
pela Macau Animação e Quadrinhos 

Aliança.  

Ashley Chong
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Organizado pela Alliance Française, o 

primeiro Festival de Música Sacra de Macau 

contou com a participação do contratenor 

Sébastien Fournier, e a Orquestra de Macau 

apresentou trabalhos de Marc-Antoine 

Charpentier, Händel e Mozart sob a batuta 

de Lio Kuok Man, um músico nascido em 

Macau e maestro adjunto da Orquestra de 

Filadélfia. O design arquitectónico da Igreja de 

São Domingos, com o seu espaço grandioso 

e alongado e o tecto alto, proporcionou 

uma excelente acústica para a música. No 

entanto, o público sentado mais atrás terá 

tido uma experiência sonora menos apelativa 

devido à dificuldade de projecção do som. 

Por comparação, o design arquitectónico 

do Seminário e Igreja de São José tem, 

neste aspecto, menos limitações. Com uma 

localização mais acessível, a Igreja de São 

Domingos atrai turistas e visitantes que 

assistem aos concertos por curiosidade. Mas 

tais visitantes costumam estar menos cientes 

do protocolo que há nos concertos e alguns 

até abandonaram o concerto a meio. Além 

do mais, como a organização não referiu que 

era proibido fotografar, houve muitas pessoas 

na audiência que tiraram fotografias com o 

telemóvel durante o concerto. Acresce ainda 

que a iluminação da sala se manteve inalterada 

até algum tempo após o início do espectáculo. 

Felizmente, a organização apercebeu-se da 

situação e diminuiu a intensidade das luzes, 

gesto que decerto ajudou o público a manter-

se concentrado durante o concerto.

Tendo organizado este evento pela 

primeira vez, a Alliance Française apresentou 

essa raridade que é um contratenor em 

Macau. O comunicado de imprensa fornecido 

apresentava, incorrectamente, Fournier como 

tenor masculino. O termo contratenor pode 

ser entendido como o mais agudo tenor 

masculino. Por vezes, também é chamado de 

falsete ou alto masculino. Em termos de jargão 

musical, significa que um cantor masculino 

adopta um falsete para cantar na amplitude 

vocal de um soprano. Como tal, a definição 

de contratenor masculino ainda está sujeita a 

interpretações. Todavia, o termo mais comum 

costuma ser o de falsete masculino. Do ponto 

de vista histórico, a diminuição dos cantores 

de falsete está relacionada com a castração de 

cantores durante o século XVI. Para preservar 

uma voz aguda e infantil, muitos tenores 

masculinos eram castrados, uma cirurgia que 

os ajudava a manter a nitidez da voz. O famoso 

músico Nicola Porpora foi conhecido pelo 

seu sucesso na descoberta de muitos tenores 

talentosos, incluindo o famoso músico Farinelli, 

que foi castrado pelo irmão. Consta que 

o irmão de Farinelli ajudou a “cuidar” da 

mulher do cantor. Para saber mais sobre 

a vida de Farinelli, é essencial assistir ao 

filme sobre a sua vida: Farinelli.

Neste concerto, foi possível ouvir 

um conjunto substancial das obras de 

Händel, incluindo Dover, Giustizia, Amor. 

Devido ao desempenho prolongado 

do vocalista, o tenor final pareceu algo 

fraco. Apesar da semelhança de tom 

entre um contratenor masculino e uma 

soprano feminina, a prestação das suas vozes 

é bastante diferente: embora um contratenor 

masculino não seja tão estridente como uma 

soprano, ele parece frequentemente mais 

acessível e constante. Sob a batuta de Lio Kuok 

Man, a Orquestra de Macau tocou de forma 

muito elegante, e a música barroca esteve 

bem articulada. Na Música Aguática: HWV 349 

Suite No. 2 em Ré maior, de Händel, o trompete 

pareceu menos satisfatório. Não obstante, o 

mérito artístico do concerto é considerável. Na 

verdade, vale a pena ver a Orquestra de Macau 

conduzida por Lio, mesmo que só estejamos 

interessados no contratenor, que é tão raro nos 

dias de hoje. Além disso, é uma oportunidade 

entusiasmante de ouvir a música orquestral 

do Renascimento e do período barroco (a 

orquestra também tocou uma peça de Mozart). 

Esperamos que a Alliance Française continue a 

organizar este festival de música sacra, trazendo 

mais música clássica a Macau e diversificando o 

interesse das pessoas por diferentes tipos de 

música.

Uma Voz Castrada
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Investigador universitário a tempo inteiro e comentador 
amador de artes, Cheong é mestre em Políticas Públicas 
pela Faculdade Willy Brandt da Universidade de Erfurt, 
na Alemanha, e foi clarinetista da Orquestra Filarmónica 
de Erfurt. É um apaixonado por música clássica e exerce 
actualmente funções de maestro da orquestra da Escola Choi 

Nong Chi Tai, através da qual pode estabelecer ligações 
entre a arte e a vida de todos os dias. Cheong 

também adora livros.

Cheong Sio Pang
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 Contratenor Sébastien Fournier, foto cedida por Jean Matève.


