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Mensagem do Editor

Do desenho à pintura ou à gravura, as artes visuais são a forma 

artística mais acessível à generalidade da população. É difícil não 

sentir a sua presença na cidade. Macau acolhe todos os anos um 

conjunto variado de exposições de arte, apresentando ao público 

trabalhos de diversos artistas. Mas, até se poder falar de um 

desenvolvimento próspero da cena local das artes visuais, Macau 

ainda tem muito trabalho pela frente. Na secção “Destaque” deste 

número, falamos com artistas e curadores de Macau para saber o que 

têm a dizer sobre as oportunidades e possibilidades do mercado de 

arte de Macau.

O proeminente designer Chiu Kwong Chiu é um artista reconhecido 

pelo fantástico trabalho que fez sobre a Cidade Proibida. 

A investigação sobre a Hollywood Road e a animação de requintados 

pergaminhos também são vistos como preciosos presentes oferecidos 

à população de Hong Kong. Neste “Diálogo” com Chiu, perguntamos 

ao designer gráfico que tão bem conhece a cultura e arte chinesas o 

que pensa sobre a tradição, a estética e as indústrias criativas.

Todos os anos, entre a Primavera e o início do Verão, Macau e Hong 

Kong organizam uma fantástica série de festivais de arte, que podem 

preencher a agenda dos apaixonados pelo mundo artístico. Na secção 

“Evento” vamos examinar como é feita a gestão dos festivais de arte 

nas duas cidades e quais são os desafios que enfrentam.

A coluna “Mundo” deste número leva-nos até à Holanda. Vamos 

perceber como é que este pequeno país conquistou espectadores 

de todo o mundo com a produção de uma extensa variedade de 

programas como “A Voz da Holanda”; e como trabalha no sentido de 

promover as indústrias criativas.

Como sempre, os nossos sete bloggers partilham informação e 

histórias de sucesso na área das indústrias culturais e criativas, em 

Macau e além-fronteiras. São histórias que poderão ser fonte de 

inspiração e aprendizagem para os nossos leitores. 

Lei Chin Pang
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O valor da arte:  
uma perspectiva sobre o desenvolvimento 

das artes visuais em Macau

Macau goza de uma atmosfera vibrante na área das artes visuais. 

Basta olhar para a quantidade de exposições organizadas ao longo 

do ano. Mas quais são as condições necessárias para que a cidade 

conquiste um lugar cimeiro na lista dos mercados de arte asiáticos, 

como é o caso de Hong Kong ou Singapura? Para debater o valor da arte, 

falámos com Hong Wai e Eric Fok Hoi Seng, dois dos principais artistas 

de Macau, e James Chu e Ho Kin U, promotores das artes visuais.

Hong Wai 

Eric Fok Hoi Seng

James Chu

Ho Kin U
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Hong Wai, 

artista de Macau 

sediada em 

França  

-

Foto cedida por 

Hong Wai

A importância dos artistas 
e dos coleccionadores de arte
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francesa. Mesmo assim, Hong acredita que 

os estudantes de arte e jovens artistas não 

devem perder a esperança. “Nos últimos 

anos, têm aparecido cada vez mais empresas 

com vontade de colaborar com organizações 

de arte em Macau para apresentar peças 

criadas por artistas locais em espaços 

públicos, como em galerias de casinos, e 

assim sensibilizar o público para a arte de 

Macau. Em 2012, o MGM Macau organizou 

um excelente espectáculo de arte, Discovery 

- Uma viagem criativa pelas obras de 20 

artistas, que deixou claro que a arte não está 

confinada apenas a salões de exposições. 

Como ainda falta a Macau um mercado de 

arte e um público sofisticados, os espaços 

públicos tornaram-se grandes palcos para 

os artistas darem a conhecer o seu trabalho, 

colocando-o mais acessível à população.”

Hong acredita que é fundamental cultivar 

um público local em Macau. O passo seguinte 

passa por promover o coleccionismo. “Um 

mercado de arte de sucesso não depende 

apenas da educação artística ou de políticas. 

As estratégias de vendas também são muito 

artistas viverem com maior estabilidade.

Além destas políticas governamentais que 

servem para fomentar o trabalho criativo e 

o comércio de arte, existem também várias 

agências estabelecidas em comunidades 

locais francesas a promover este tipo de 

tendências, indica Hong. “Todos os anos, 

diferentes assessores de arte, proprietários 

de galerias e curadores aparecem em 

universidades para assistir a cerimónias de 

graduação ligadas à arte e descobrir os mais 

recentes talentos da área. O nível destas 

competições ou espectáculos de graduação 

não é de todo amador. Na realidade, 

cada aluno de arte atribui grande valor à 

oportunidade que tem de participar. Para 

estes artistas emergentes, os assessores que 

têm bons contactos podem definitivamente 

ajudar a dar mais visibilidade aos seus 

trabalhos nas galerias de arte e entre os 

coleccionadores.”

O mercado de arte de Macau ainda está 

em fase de desenvolvimento, quando 

comparado com a sofisticada cena artística 

Actualmente a viver em França, Hong Wai 

é uma das poucos artistas de Macau com 

projecção internacional. Os seus trabalhos, que 

combinam a pintura chinesa a pincel e a arte 

contemporânea, têm chamado a atenção 

de coleccionadores de Macau e de outras 

paragens. Em 2013, Hong Wai foi uma das 

artistas a representar Macau no evento 

de arte contemporânea chinesa Coup de 

Foudre de la Chine, no Canadá, organizado 

pelo Centro de Arte Arsenal Montreal e 

que contou com a participação de artistas 

mundialmente conhecidos, como Ai Weiwei. 

Só no ano passado, Hong vendeu um 

número considerável de trabalhos a grandes 

compradores, incluindo a um coleccionador 

privado que trabalhou como executivo de 

uma grande marca internacional de moda. 

Assim sendo, o valor das suas obras é 

inquestionável.

Mas, tudo o que Hong alcançou até hoje 

não foi por mero acaso. Quando concluiu os 

estudos em França, a artista decidiu ficar 

no país e procurar novas oportunidades, 

acabando por embarcar num doutoramento 

em arte contemporânea chinesa.  

Além do talento, o acesso a um ambiente 

positivo e estimulante também é condição 

necessária para o crescimento de um artista. 

Com um mercado de artes estabelecido e 

a oferta de programas de desenvolvimento 

de talentos artísticos, França proporcionou 

a Hong um ambiente cultural favorável 

ao pleno desenvolvimento das suas 

capacidades.

Em França, profissionais ligados ao mundo 

das artes têm hipótese de se candidatar 

a diferentes subsídios governamentais e 

aproveitar os benefícios fiscais. Além disso, 

também os compradores de arte podem 

beneficiar de isenções fiscais na aquisição 

de obras, o que acaba por fomentar o 

aparecimento de ecolecções de arte 

privada e promover o desenvolvimento do 

mercado artístico. No que diz respeito ao 

arrendamento de espaços, a subida anual 

dos preços do aluguer de imóveis tem 

limites estabelecidos e não pode ultrapassar 

os cinco por cento. A medida permite aos 

importantes. Afinal de contas, nenhum 

governo consegue apoiar todos os artistas 

e a verdade é que estes continuam a 

precisar de viver da venda das suas obras. O 

melhor caminho para os artistas crescerem 

profissionalmente é conseguir vender os 

trabalhos a coleccionadores de arte.”
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As obras de arte 

da série Pecados 

Proibidos de 

Hong Wai 

são muito 

procuradas por 

coleccionadores.

-

Foto cedida por 

Hong Wai
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O consagrado artista visual de Macau, Eric 

Fok Hoi Seng, desenvolveu nos últimos 

anos a série artística Paraíso, inspirando-se 

em mapas antigos. Em 2013, foi convidado 

a participar na Exposição de Ilustradores 

de Bolonha, uma das mais prestigiadas 

mostras da área. Sendo Fok um artista da 

geração pós-1990, de que forma é que a sua 

reputação internacional o está a ajudar?

Fok é um dos raros artistas de Macau que 

consegue viver da arte, ganhando a vida com 

as obras que faz e vende, com exposições, 

projectos encomendados e dando aulas. 

O artista admite que, por vezes, vendas a 

clientes importantes são suficientes para se 

sustentar durante um considerável período 

de tempo. Apesar de não ter um rendimento 

estável, a sua remuneração média equivale 

ao salário mensal de um professor do ensino 

secundário. Contudo, Fok admite que os 

artistas também têm muitas despesas.

“Não sou um gastador. Honestamente, é 

muito caro comprar telas ou material de 

trabalho. Também preciso de pagar para 

entrar em exposições. Por exemplo, participei 

numa exposição em Taiwan e partilhei 

metade dos custos com o organizador. 

Mesmo assim, tive de pagar mais de mil 

dólares, tirando o material, o seguro e o 

bilhete de avião.”

Apesar de ser possível cobrir algumas das 

despesas com ajudas do governo, Fok prefere 

não concorrer a estes subsídios, dado o 

tempo necessário e o custo de oportunidade 

que envolvem estas candidaturas.

Fok compara o artista típico de Macau 

ao dono de um cha chaan tang (pequeno 

estabelecimento de comidas). “Quando um 

artista tem a oportunidade de participar 

numa exposição, vai acabar por passar muito 

tempo a reunir material, principalmente 

as imagens das obras de arte, em vez de 

fazer arte. Para as pequenas exposições, 

apresentam-se desenhos, mas as grandes 

mostras têm como requisito o envio 

de fotografias de grande qualidade. 

Noutros países, os artistas podem pedir 

aos assistentes para prepararem toda 

a informação necessária à exposição e 

tratarem de todas as tarefas administrativas. 

Eric Fok Hoi 

Seng, artista 

visual de Macau

-

Foto cedida por 

Hazel Ma

Como sabe, este processo consome muito 

tempo. Por vezes sinto que sou o dono de um 

cha chaan tang, que é responsável por tudo, 

tem de comprar os ingredientes, preparar a 

comida, fazer as contas e, no final, lavar os 

pratos. Ao contrário do que todos imaginam, os 

artistas locais não passam o dia a fazer arte.”

Fok sublinha que não é difícil para os 

artistas de Macau apresentarem os seus 

trabalhos ao público, dado o número elevado 

de pequenas e grandes exposições que são 

organizadas todos os anos. O desafio está 

em saber transformar a arte num verdadeiro 

empreendimento, para que assim os artistas 

possam ter tempo ou espaço para criar 

e vender as obras a coleccionadores de 

arte. Fok continua: “Para assegurar o valor 

artístico e de mercado da peça de arte, uma 

pessoa precisa de encontrar um ambiente 

adequado e políticas de apoio. Não se trata 

apenas de apresentar uma peça de arte 

numa exposição. Neste momento, Macau 

ainda não tem um mercado de arte maduro, 

mesmo oferecendo espaço para os artistas 

fazerem ou exporem as suas obras.”

Eric Fok Hoi Song: 
“A arte vai além dos quadros 
e das exposições”

Isto leva-nos a outra questão importante: 

quais são as necessidades de um mercado de 

arte sofisticado e o que está a faltar a Macau 

para que se possa desenvolver um mercado 

com essas características? Fok aponta 

para falhas na distribuição dos recursos. 

“A arte é um fenómeno estimulado pelo 

mercado e um mercado de arte exige obras 

de qualidade. Em Macau, os recursos estão 

sobretudo disponíveis para as organizações e 

não para os artistas, que têm aqui um papel 

secundário. Em outras palavras, infelizmente 

faltam políticas que permitam o crescimento 

de artistas profissionais.”

Um outro aspecto já mencionado por Hong 

Wai e que também merece a atenção de Fok 

é a ausência de perspicazes coleccionadores 

locais de arte.

Fok admite que, surpreendentemente, 

as vendas das suas obras no estrangeiro 

ultrapassam de longe as de Macau. “Na 

Europa e nos Estados Unidos, muitos dos 

clientes decidem comprar os meus trabalhos 

desde que os preços estejam dentro do seu 

orçamento. Eles olham para a arte como uma 

componente do dia-a-dia. "Quando expus em

Portugal, por exemplo, consegui vender sete 

obras no dia da inauguração".

Como é que Macau pode ultrapassar estas 

barreiras e melhorar a promoção do mercado 

local de arte? Fok diz: “Em algumas regiões, 

as transacções de arte estão isentas do 

pagamento de impostos. No Reino Unido ou 

em Taiwan, por exemplo, a importação de arte 

beneficia de uma política aduaneira de isenção 

de taxas. Iniciativas como estas vão encorajar 

definitivamente o crescimento dos mercados 

de arte. Hoje em dia, já existem algumas 

galerias comerciais em Macau, embora estejam 

ainda num estágio muito inicial e enfrentem 

uma série de problemas. Com a falta de 

artistas em Macau, estes espaços podem, 

por exemplo, ter dificuldade em encontrar 

trabalhos para expor. Além disso, as galerias de 

arte e os artistas são muito interdependentes 

uns dos outros. Os coleccionadores de arte e 

os artistas são como os dois lados da mesma 

moeda, enquanto as galerias de arte servem 

como seus agentes. Neste momento, há muito 

poucos agentes influentes neste sector.”

Destaque Destaque
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Eric Fok Hoi 

Seng inspirou-

se em mapas 

antigos para 

criar a série 

Paraíso. As 

obras foram 

apresentadas 

na Exposição 

de Ilustradores 

de Bolonha em 

2013.

-

Foto cedida por 

Eric Fok Hoi 

Seng
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O mercado local de arte é pequeno e as 

galerias têm dificuldade em operar, mas a 

associação Art for All, líder no agenciamento 

de artistas em Macau, alcançou um sucesso 

sem precedentes. É através desta associação 

que os trabalhos de Hong e Fok são vendidos. 

Os dois artistas admitem que, na maioria 

das vezes, as obras não são vendidas  pelos 

próprios profissionais nem durante as 

exposições, mas através de galerias com 

contactos e com visão para o negócio.

Fundada em 2007, a associação Art For All 

precisou de oito anos para se estabelecer 

como a mais reputada galeria de Macau e 

líder do mercado local. O designer, artista e 

director da galeria, James Chu, sabe que os 

artistas precisam de muito trabalho para criar 

e produzir obras de valor. Mas, quando se fala 

em marketing, a arte já não é apenas uma 

matéria de valorização subjectiva. É necessário 

trabalhar estrategicamente a imagem e o 

estilo dos artistas e das suas obras de forma a 

criar valor de mercado.

Então, que tipo de obras de arte é que o 

mercado procura? Chu explica: "Para que 

seja vendida, uma obra de arte deve abordar 

uma temática original e o artista deve ser 

conhecido como alguém que faz boa arte 

de forma regular. Os nossos clientes são 

compradores regulares de arte e procuram 

maturidade e experiências no campo criativo. 

São compradores perspicazes e são geralmente 

muito determinados na compra de arte".

No entanto, experiência e longos anos de 

educação artística são frequentemente 

importantes para responder às necessidades 

dos compradores e distinguir os trabalhos 

de arte que têm potencial para ser 

comercializados. Chu admite que este know-

how ainda falta em Macau.

Chu acrescenta: "Ser-se um agente de arte 

é uma carreira de uma vida e requer muitos 

anos de experiência e persistência no trabalho. 

Macau tem uma reduzida taxa de desemprego 

e, mesmo assim, poucas pessoas querem 

trabalhar na área da administração artística 

ou do marketing. Pode olhar para a nossa 

companhia, por exemplo. No ano passado, 

saiu em média quase um empregado por 

mês. Não há muita formação profissional 

Agentes de arte 
em Macau

no sector, o que torna inevitável recrutar ao 

exterior. A concorrência feroz no recrutamento 

de recursos humanos para o sector não pode 

continuar a ser ignorada."

E, enquanto houver falta de agentes de arte 

profissionais em Macau, que perspectivas 

podem ter os artistas representados? Como 

são vendidas as suas obras de arte em Macau 

e no exterior?

Chu aponta que o preço do quadro de um 

jovem artista pode variar entre três mil ou 

quatro mil patacas, dependendo do mercado. 

Artistas consagrados, como é o caso de Tong 

Chong ou Eric Fok Hoi Seng, podem arrecadar 

entre dez mil ou 40 mil patacas. Chu estima 

que mais de 80 por cento dos compradores 

interessados sejam estrangeiros a trabalhar 

em Macau.

"Os hábitos de consumo dos ocidentais 

diferem muito dos asiáticos. Eles olham para a 

arte como uma parte integrante da sua vida, ao 

passo que a maior parte dos asiáticos preferem 

poupar e gastar o dinheiro em bens para o 

dia-a-dia, como roupa, comida ou casa. Vai ser 

necessário algum tempo até que a população 

de Macau desenvolva um gosto pela colecção 

de arte."

Se a associação Art For All pode ser chamada 

de agência artística, então as duas edições da 

Feira Internacional de Arte ART MO, que se 

realizaram recentemente em Macau, podem 

ser vistas como uma plataforma para promover 

os compradores e coleccionadores de arte.

Quem esteve nesta feira de arte provavelmente 

apercebeu-se da existência de poucos 

expositores de artistas locais. Grande parte dos 

expositores estava nas mãos de organizações 

de arte ou galerias de Hong Kong, China 

continental, Taiwan, Coreia do Sul e Japão.

O director de operações da Feira Internacional 

de Arte ART MO Ho Kin U diz: "Não havia 

muitos trabalhos de artistas locais porque 

as obras de arte que encontrámos a nível 

local não eram suficientemente inteligentes 

para atrair compradores. Além disso, continua 

a haver em Macau pouco interesse por 

trabalhos de topo. Por isso, o que temos de 

fazer, em primeiro lugar, é apostar naqueles 
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trabalhos que garantidamente têm potencial 

para serem comercializados. Desta forma 

poderemos atrair compradores asiáticos a 

Macau, particularmente os compradores e 

coleccionadores da China continental que 

representam uma significativa quota do 

mercado. Depois disso, claro, devemos atrair 

mais compradores locais.”

Ho Kin U explica ainda que, apesar da feira de 

arte não apostar numa fase inicial em artistas 

locais, o evento poderá ser vantajoso para os 

profissionais de Macau e o mercado em geral. 

"O objectivo da feira de arte é posicionar 

Macau como um novo centro privilegiado onde 

os compradores asiáticos comecem a adquirir 

o hábito de comprar e coleccionar arte. Isto 

vai promover o seu desenvolvimento. Um 

mercado de arte adequado só pode emergir 

com compradores, caso contrário quaisquer 

hipóteses de desenvolvimento serão difíceis."

1. James Chu, 

curador da 

associação 

Art For All 

considera 

que: “uma 

obra de arte 

deve abordar 

uma temática 

original e o 

artista deve ser 

conhecido como 

alguém que 

faz boa arte de 

forma regular”.

-

Foto cedida por 

Allison Chan

2. Ho Kin 

U, director 

operacional 

da feira 

internacional 

de arte, ART MO 

2014

-

Foto cedida por 

Ho Kin U 

1    2
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A Feira 

Internacional 

de Arte ART MO 

dá destaque à 

arte plástica 

contemporânea.

-

Foto cedida por 

ART MO Ltd. 
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Reinterpretar o antigo: 
a visão de Chiu Kwong Chiu sobre a tradição 
e o design contemporâneo
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Para entender o legado da cultura chinesa e a evolução das indústrias criativas, é impossível 

ignorar a influência de Chiu Kwong Chiu, que teve um impacto profundo e vasto nestas áreas. 

Seja na cultura tradicional chinesa, seja nas origens das artes ocidentais ou na estética do 

design contemporâneo, Chiu tem demonstrado a capacidade de reunir de forma intuitiva 

diversos elementos. Caracterizadas por uma energia e um trabalho manual qualificado, 

as criações e obras multimédia de Chiu, como é caso de Notes on Along the Qing Ming River, We 

All Live in the Forbidden City Series e Made in Hong Kong: Hollywood Road vieram dar uma nova 

dinâmica ao artesanato tradicional e ao design arquitectónico.

Para nós, é uma honra falar com Chiu – um guru do design e génio criativo que se destacou 

na arte da fusão – e ouvi-lo discutir o potencial de transformação da tradição, o poder da 

criatividade e o conceito de beleza.

L: A busca da beleza é inerente à prática 

da arte e do design. Qual é o seu 

entendimento sobre a beleza?

C: A relação entre o que acontece na vida 

real e o que leio inspirou-me desde cedo. 

Quando era pequeno, adorava desenhar 

e, ao analisar um objecto, fascinava-

me a possibilidade de criar um novo 

mundo, atribuindo-lhe algum sentido de 

realidade. Intriga-me a proximidade entre 

a imaginação e a realidade. Desenhar é, 

em si mesmo, um processo selectivo, em 

que se escolhe apenas as partes de que 

se gosta e deixa-se de fora as que não se 

gosta. Suponho que o conceito de beleza 

nasça desse processo de assimilação e 

destilação.

L: E como olha para a avaliação estética que 

se faz hoje em dia na China?

C: Gostava de partilhar uma experiência 

consigo. Em 1984, quando estava a 

estudar em França, assisti com uns colegas 

africanos a um jogo de futebol entre a 

União Soviética e o Brasil. Esses colegas 

ajustaram as definições da cor e do brilho 

da televisão, acabando por escurecer 

um pouco a pele dos jogadores. A bola 

ficava tão clara que parecia que estava 

a brilhar. Achei muito curioso aquele 

contraste de cores. Como cresceram em 

África e estiveram expostos a padrões 

mais coloridos, devem ter achado que 

as configurações das cores eram muito 

discretas. Acabaram por alterar tanto as 

cores da televisão, que mais parecia que 

estávamos a assistir a um jogo entre 

duas equipas com um tom de pele escuro. 

A verdade é que é muito natural que 

pessoas de diferentes zonas geográficas 

tenham as suas próprias preferências. Se 

estivermos constantemente a imitar os 

gostos dos outros, então vamos perder 

de vista tudo aquilo de que nós próprios 

gostamos. Penso que esse é um dos 

problemas que a comunidade chinesa está 

a enfrentar. Procuramos o reconhecimento 

dos outros e não temos coragem de 

expressar a nossa própria estética.

L: Então o que é a beleza segundo os 

padrões chineses? Por que razão se sente 

tão fascinado por ela?

C: No Ocidente, a arte enfatiza a libertação 

total da mente. É como a música: 

transmitem-se sentimentos com a 

apresentação de uma música. E o mesmo 

se passa com as pinturas ocidentais. Por 

outro lado, quando observo pinturas 

chinesas, sinto uma fraqueza nos joelhos. 

É como se a pintura chinesa tivesse o 

poder de me arrastar e de me prender 

num estado de veneração.

L: Conseguiu transformar esta cultura 

introvertida em algo visualmente 

atraente. De certo modo, o que é preciso é 

libertar tudo o que está cá dentro.

C: Não acredito que seja uma questão de ser 

atraente ou não. É bem pior se alguém 

não conseguir fazer a distinção entre o 

que é bom ou mau. Hoje em dia, a China 

está de certa maneira encurralada neste 

dilema. No design ou na arte, o pior que 

pode acontecer é que o objecto não seja 

visualmente atraente. Temos de acreditar 

que trabalhos de arte realmente bons vão 

atrair sempre as pessoas. Confundir algo 

que esteja abaixo dos padrões com boa 

arte é preocupante.

L: Pode falar um pouco sobre o seu trabalho 

mais memorável?

C: Lembro-me de um momento muito 

tocante: quando subi à cobertura do Salão 

da Suprema Harmonia da Cidade Proibida 

em Pequim. Antigamente, um cidadão 

comum nunca teria a oportunidade de 

ver algo semelhante. No entanto, eu, que 

We All Live in the 

Forbidden City é 

uma exposição 

multimédia 

de grande 

dimensão.

-

Foto cedida 

pela Oficina 

de Estudos do 

Design e da 

Cultura

“No design ou na arte, o 

pior que pode acontecer 

é que o objecto não seja 

visualmente atraente. Temos 

de acreditar que trabalhos 

de arte realmente bons vão 

atrair sempre as pessoas. 

Confundir algo que esteja 

abaixo dos padrões com boa 

arte é preocupante”, diz Chiu 

Kwong Chiu.

-

Foto cedida pela Oficina 

de Estudos do Design e da 

Cultura

L: Lei Chin Pang, Crítico cultural       

C: Chiu Kwong Chiu, Designer gráfico e director da Oficina de Estudos do Design e da Cultura 

Diálogo Diálogo

"Se estivermos 

constantemente a imitar 

os gostos dos outros, então 

vamos perder de vista tudo 

aquilo de que nós próprios 

gostamos." 
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Desenhos e 

notas da Cidade 

Proibida de Chiu 

Kwong Chiu

-

Foto cedida 

pela Oficina 

de Estudos do 

Design e da 

Cultura
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Trabalho a 

computador 

do Salão da 

Suprema 

Harmonia

-

Foto cedida 

pela Oficina 

de Estudos do 

Design e da 

Cultura

Diálogo Diálogo
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cresci numa aldeia de Hong Kong, tive 

a oportunidade de o testemunhar. Pus-

me a imaginar como seriam as vidas das 

empregadas e dos eunucos do palácio. 

Estimulado por este momento, senti a 

urgência de criar uma animação de um 

relógio e imortalizá-lo. Não deve ter sido 

fácil para aquele relógio testemunhar ao 

longo de séculos todas as intrigas entre 

os eunucos e os lamentos das criadas do 

palácio. Neste contexto, a obra criativa 

não dependeu muito da tecnologia. O 

que quero dizer é que a informática e a 

animação tornaram-se ferramentas úteis, 

mas às vezes acabamos por ficar escravos 

delas. Temos de ter cuidado para não 

deixar que o impulso pela eficiência nos 

domine ou que os resultados rápidos 

ponham em causa a realização genuína 

do trabalho.

L: De qualquer maneira, o seu projecto da 

Cidade Proibida tem ajudado muito a 

promover a cultura chinesa. Escusado 

será dizer que o uso da animação e da 

tecnologia foi instrumental.

C: Deixe-me dizer-lhe que o uso da 

tecnologia tem vindo a ganhar 

importância na reinterpretação do visual, 

mas também tem as suas desvantagens. 

Se queremos explorar a força interior das 

artes culturais, é importante controlar 

o uso da tecnologia, porque de outra 

forma o que mostraremos será puramente 

tecnológico e sem valor cultural. 

L: Criou uma peça multimédia inspirada 

na Hollywood Road, uma das ruas mais 

antigas de Hong Kong. Na sua opinião, 

que herança cultural pode inspirar 

Macau?

C: Macau é uma cidade costeira, que 

manteve o charme e carácter humilde 

de um porto piscatório, com o legado da 

cultura portuguesa, cristã, e dos valores 

confucionistas. É muito raro conseguir 

encontrar esta valiosa convergência de 

elementos numa pequena cidade, embora 

eu imagine que isto seja consequência 

de um longo período de consolidação e 

desenvolvimento.

L: E de que forma é que Macau pode 

aproveitar estes recursos culturais?

C: Quando trabalhei no projecto da Cidade 

Proibida, dava aulas na universidade 

e ajudei alguns alunos a descobrir o 

significado e valor da cultura. Acredito 

que um dos trunfos principais de Macau é 

a comunidade de estudantes. Mesmo que 

tenhamos os projectos mais interessantes, 

os recursos disponíveis serão inúteis se 

não houver uma formação adequada que 

promova o talento.

L: Refere-se a que tipo de talento? Está a 

falar de talento criativo ou na área do 

marketing?

C: Refiro-me principalmente ao talento 

criativo, embora tudo o que façamos 

necessite de uma comunidade enérgica 

de talentos diversificados. Como bens 

de valor se tornam em produtos de 

valor, os talentos na área do marketing 

também são essenciais. A importância 

do marketing não passa apenas por 

mostrar os produtos, mas levar as pessoas 

a entender as mensagens que estão 

por trás desses produtos e encorajar 

algumas tendências. Desta forma, com 

o apoio de especialistas na área criativa 

Diálogo Diálogo

e de marketing, toda a tradição cultural 

vai estar interrelacionada, em cadeia. 

Sinto que na China ainda precisamos de 

uma maior fluidez nessa cadeia cultural 

porque, mesmo que tenhamos diferentes 

correntes culturais, elas não formam uma 

cadeia holística. No que diz respeito a 

este aspecto, Macau está muito melhor, já 

que oferece um ambiente favorável para 

o trabalho criativo. O que precisamos 

é de abrir mais estabelecimentos para 

alargar os horizontes de aprendizagem 

dos mais jovens.

1.Hollywood Road é 

uma exposição sobre a 

história e património da 

Hollywood Road - uma das 

ruas mais antigas de Hong 

Kong - em que foram 

utilizados formatos como 

a fotografia, desenho, 

vídeo e instalação.

-

1     2

       3

2-3. Ilustrações da 

Hollywood Road de Chiu 

Kwong Chiu

-

Foto cedida pela Oficina 

de Estudos do Design e da 

Cultura

"Acredito que um dos trunfos 

principais de Macau é a 

comunidade de estudantes. 

Mesmo que tenhamos os 

projectos mais interessantes, 

os recursos disponíveis serão 

inúteis se não houver uma 

formação adequada que 

promova o talento." 
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decisores devem conhecer a dimensão 

do público em Macau, a fim de delinear 

estratégias adequadas e continuar a 

expandir o mercado".

influência.” Cheung também assinala que 

um público cada vez mais exigente em 

Macau significa maiores expectativas. “Seja 

uma actuação de um grupo local ou de 

fora, não é um pequeno feito organizar três 

apresentações do mesmo espectáculo no 

Centro Cultural de Macau. Esta situação 

resulta, sobretudo, do facto de o mercado 

de Macau ser menor. Neste contexto, os 

Comparando os festivais de 

artes de Hong Kong e Macau

Texto/ B
ob

 Leon
g
 

Flora Cheung divide o tempo entre Hong 

Kong e Macau. Ligada à área das artes, já 

trabalhou em gestão de espaços culturais no 

Centro Cultural de Macau e no Departamento 

de Serviços Recreativos e Culturais de Hong 

Kong, onde teve oportunidade de testemunhar 

o desenvolvimento dos festivais de artes de 

ambas as regiões. Os dois festivais ganharam 

notoriedade no seio das comunidades e vários 

apaixonados pelas artes viajam de Hong 

Kong para Macau para assistir ao Festival 

de Artes, e vice-versa. Cheung é uma dessas 

pessoas. Com um profundo envolvimento no 

mundo das artes, qual é a sua opinião sobre 

estes dois eventos e sobre o impacto que têm 

um no outro?

Cheung, fiel seguidora dos dois festivais, 

marca anualmente presença em vários 

espectáculos em Macau e Hong Kong. 

Constata que, nos últimos anos, deu-se um 

aumento do número de espectadores de 

Hong Kong a assistir ao Festival de Artes 

de Macau – são atraídos pelos espectáculos 

de grande escala organizados no território. 

Além disso, os bilhetes a preços acessíveis 

tornam a programação ainda mais apetecível. 

"Pense no exemplo do Cats em 2007. Os 

bilhetes mais caros custavam 480 patacas, 

enquanto os bilhetes mais baratos para um 

espectáculo semelhante em Hong Kong, nos 

camarotes laterais, custariam 300 dólares de 

Hong Kong." Embora este musical não tenha 

estado em Macau a convite do Festival de 

Artes, Cheung quer apenas demonstrar a 

capacidade real que este festival tem em 

atrair público de fora com os seus preços 

competitivos. "Além do mais, existe o mérito 

dos pacotes de viagem, como os que foram 

desenvolvidos pela primeira vez pelo 

Venetian Macau e que incluem passagens 

de barco com desconto e alojamento. Torna 

mais fácil atrair público de fora."

Cheung considera que, além do preço dos 

bilhetes dos espectáculos, há outra diferença 

entre estes dois festivais: a estrutura 

administrativa. Com organização do Instituto 

Cultural de Macau, o Festival de Artes local é 

financiado pelo Governo. Já a organização do 

Festival de Artes de Hong Kong está a cargo 

de uma comissão, sendo o financiamento 

parcialmente garantido pelo Governo de 

Hong Kong. O restante financiamento é 

atribuído pelo Jockey Club de Hong Kong 

e outros parceiros comerciais. O festival 

funciona de uma forma auto-sustentável, 

que depende consideravelmente da venda 

dos bilhetes. “Basicamente, o Governo e o 

sector privado são responsáveis por 30 por 

cento cada no que toca a fundos atribuídos, 

e os restantes 40 por cento têm origem na 

venda de bilhetes.”

Cheung nota que, no caso do Festival de 

Artes de Hong Kong, o mesmo espectáculo 

pode ser financiado por diferentes 

patrocinadores em diferentes datas. Este 

factor revela um modus operandi mais virado 

para a comercialização e que se adequa 

ao mercado de Hong Kong. Está também 

relacionado com o posicionamento do 

Festival de Artes de Hong Kong. "No fim de 

contas, o público-alvo do festival tende a ser 

mais de classe média. Alguns patrocinadores 

querem convidar os seus próprios clientes 

para assistirem aos espectáculos que 

patrocinaram e até organizam recepções e 

cocktails antes do evento."

Para Cheung, o Festival de Artes de Macau 

está ainda a tentar perceber qual o caminho 

a seguir. "Como o Festival de Artes de Hong 

Kong depende da venda dos bilhetes, a 

programação está muito orientada para 

o público. Por outro lado, em Macau, a 

missão principal do festival é promover o 

desenvolvimento das artes locais. Assim, aqui 

não se debate apenas a questão do público, 

mas o desenvolvimento a longo prazo dos 

grupos locais de teatro ou o desafio que é 

a promoção internacional das artes locais." 

Com o aumento do número de espectáculos 

nos últimos anos, muitos grupos artísticos 

locais têm estado ocupados a ensaiar 

para os seus espectáculos mesmo durante 

o festival. Isto faz com que não tenham 

tempo para assistir e apreciar as actuações 

das outras companhias. Cheung acredita 

que, no mundo das artes, é preciso 

conhecer o trabalho dos colegas.

A utilização dos recursos disponíveis 

é outro aspecto que distingue os dois 

festivais. "Em Hong Kong, a produção 

do festival pode ser difícil e um desafio. 

Mesmo contando com ajuda financeira do 

Governo, o festival envolve inúmeros grupos 

artísticos e enfrenta forte concorrência. 

Por outro lado, é um incentivo ver o forte 

apoio governamental ao Festival de Artes 

de Macau, o que acaba por lhe conferir 

Flora Cheung, 

que trabalha 

na área das 

artes, é uma 

seguidora fiel 

e espectadora 

frequente dos 

festivais de arte 

de Macau e 

Hong Kong.

-

Foto cedida por 

Bob Leong

1. Barefoot 

Divas é um dos 

destaques da 

edição deste 

ano do Festival 

de Arte de Hong 

Kong.

-

Foto cedida 

por BAREFOOT 

DIVAS v4© 

Bindi Cole

-

2. 

O grupo de teatro 

Dóci Papiáçam 

di Macau marca 

presença regular 

no Festival de 

Artes de Macau.

-

Foto cedida 

pelo Instituto 

Cultural de 

Macau

1   

2

Evento Evento



     #3 2015/03      #3 2015/0328 29

Texto/ N
g
 K

in
 Lin

g

Mundo Mundo

A abertura de espírito de um país e de 

um povo é um pré-requisito para que as 

indústrias criativas possam crescer. Neste 

aspecto, Hong Kong e Macau estão muito 

atrás do Interior da China e de Taiwan, 

conhecidos pelas múltiplas ofertas de canais 

de televisão.

O programa Eu Sou Cantor, transmitido pela Televisão de Hunan, atirou para o estrelato 

o artista de Hong Kong G.E.M.. Os reality shows, que andam à caça de talentos musicais, 

têm vindo a ganhar espaço nos últimos anos em toda a China. O género atingiu o pico de 

popularidade há dois anos, quando a televisão Zhejiang Satellite TV estreou A Voz da China, 

uma adaptação do programa holandês A Voz da Holanda.

Em 2012, a Canxing Productions, uma 

subsidiária da STAR Greater China, adquiriu 

ao grupo holandês Talpa Media os direitos 

para a produção de um formato chinês deste 

programa musical. A versão chinesa de três 

milhões de yuan, co-produzida pela Zhejiang 

Satellite TV, foi um sucesso fenomenal e 

gerou audiências inigualáveis.

Criado por John de Mol e transmitido no 

canal holandês RTL4, o programa A Voz da 

Holanda consegue distinguir-se entre muitos 

outros reality shows de música. Artistas 

famosos avaliam um grupo de cantores 

amadores e seleccionam os mais promissores, 

que começam então um intenso treino 

musical. À medida que os aprendizes 

recebem formação das estrelas para fazer 

frente a todos os outros concorrentes, o 

espectáculo capta o seu espírito inspirador 

na concretização de um sonho.

As fortes audiências de A Voz da Holanda 

levaram a que estações de televisão da 

China, Estados Unidos da América, França, 

Reino Unido e Bélgica pagassem elevadas 

somas para adquirir os direitos exclusivos 

do programa. De acordo com dados oficiais 

das autoridades holandesas, o país é o 

terceiro maior exportador de formatos 

televisivos. Além do programa A Voz da 

Holanda, também o Big Brother (um reality 

show que conquistou o mundo) e o Deal or 

No Deal têm origem holandesa.

Apesar de ser um país de pequena 

dimensão, a Holanda desenvolveu uma 

reputação internacional pela variedade 

de programas que oferece. A chave do 

sucesso: abertura de espírito.

A Holanda, um país muito liberal e tolerante, 

foi a primeira nação a legalizar o casamento 

Eu sou cantor, 

transmitido pela 

Televisão de 

Hunan, atirou 

para o estrelato 

o artista de 

Hong Kong 

G.E.M..

entre pessoas do mesmo sexo. É também 

casa de um dos mais conhecidos red 

Light disctricts na Europa, onde circulam 

legalmente cigarros de marijuana. Este 

espírito livre encontra-se também na 

indústria televisiva. Um país pequeno, que 

tem uma população de apenas 17 milhões 

de pessoas, é surpreendentemente servido 

por 11 canais de televisão por satélite. 

Naturalmente, sobrevivem os mais capazes 

num cenário em que a concorrência é feroz.

A Holanda conserva a sua inteligência para 

o negócio desde tempos antigos, quando 

liderava o comércio marítimo global. Um 

exemplo: conscientes de não terem os 

recursos necessários para a produção 

de séries que rivalizem com as dos seus 

homólogos americanos, os holandeses 

decidiram importar essas séries.

Ao investir recursos e trabalho naquilo que 

faz bem – programas de variedades –  a 

Holanda tornou-se conhecida em todo o 

mundo como exportadora de formatos desta 

especialidade.

Em 2011, as indústrias criativas da Holanda 

geraram 7,1 mil milhões de euros – 1,9 

por cento do PIB nacional. Cerca de 172 

mil pessoas trabalhavam apenas nesta 

indústria. Se o sucesso dos reality shows 

holandeses o apanhou de surpresa, espere 

até ouvir isto: cerca de 35 por cento das 

despesas no mercado europeu de jogos 

online é proveniente da Holanda. Dada a 

personalidade moderada dos holandeses, 

o leitor dificilmente suspeitará que 

as indústrias criativas do país estão 

constantemente entre as dez maiores 

do mundo. Tal como provavelmente 

não sabia que A Voz da China é uma 

adaptação de A Voz da Holanda.

1. Instrutores 

d` A Voz da 

Holanda

-

2. A Voz da 

Holanda, uma 

adaptação 

do programa 

holandês “A Voz 

da Holanda”, 

foi um sucesso 

fenomenal e 

gerou audiências 

inigualáveis 

A Voz da Holanda

Olhemos agora para a indústria televisiva 

de Macau e de Hong Kong. Em Macau, existe 

apenas uma estação de televisão; em Hong 

Kong, a ATV está há muito adormecida, 

enquanto a TVB continua a produzir o 

mesmo tipo de conteúdos há mais de 20 

anos. Poucas vezes o status quo tem sido 

desafiado. As ambições da HKTV caíram 

por terra quando concorreu a uma licença 

de televisão de acesso livre, que foi 

rejeitada por questões políticas. 

1  2

    3

3. 35% das 

despesas 

no mercado 

europeu de 

jogos online 

vêm da 

Holanda.

-

Foto cedida 

por www.

hollandtrade.

com 2013
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Omnipresença – Clube do Livro

Data: Janeiro a Junho de 2015
Horário: Vários
Local: Vários
Entrada livre

Programa: Dramaturgos e encenadores de 
teatro de Macau, Malásia e Taiwan seleccionam, 
examinam e discutem seis livros ao longo de 
um período de meio ano. Outras actividades 
incluem debates sobre literatura e artes 
performativas, e ainda duas oficinas e uma peça 
de teatro.

Organizador: Step Out
Website: www.facebook.com/events/
1506837059592251/

Festival Internacional de Artes de Taiwan 

– Hamlet por Yukio Ninagawa

Data: 26/3/2015-29/3/2015 
Horário: 19:30 (26/3/2015-28/3/2015), 14:30 
(29/3/2015)
Local: Teatro Nacional de Taipé
Bilhetes: TWD 3600, 3000, 2400, 1800, 1200, 
900, 600 

Programa: Yukio Ninagawa apresenta a sua peça 
de eleição, fundindo tradições culturais japonesas 
e europeias com um impacto visual arrebatador. 
Nesta nova versão de Hamlet, é o consagrado 
actor Tatsuya Fujiwara que desempenha o papel 
principal. Fujiwara estreou-se no palco com 
15 anos e tornou-se no mais jovem Hamlet da 
história do teatro japonês. O espectáculo faz parte 
das celebrações dos 80 anos do encenador.

Organizador: Festival Internacional de Artes de Taiwan
Website: tifa.npac-ntch.org/2015/en/theatre/
hamlet-by-yukio-ninagawa/

Festival de Artes de Hong Kong – Gandini 

Juggling apresenta Smashed

Data: 17/3/2015-22/3/2015
Horário: 20:15 (17/3/2015-21/3/2015); 15:00 e 
20:15 (22/3/2015)
Local: Estúdio Teatro, Centro Cultural de Hong 
Kong
Bilhetes: HKD 340, 240, 140

Programa: Nove artistas profissionais, 80 
maçãs e uma montanha de louça. O premiado 
Smashed é um sensacional espectáculo que 
mistura malabarismo, técnicas circenses, 
dança e entretenimento pouco convencional. 
O espectáculo, inspirado no trabalho de Pina 
Bausch, já subiu ao palco mais de quatro mil 
vezes em 40 países.

Organizador: Festival de Artes de Hong Kong
Website: www.hk.artsfestival.org/en/
programmes/gandini-juggling-smashed.html

Joana Vasconcelos no MGM Macau

Data: 16/3/2015-31/10/2015
Horário: Exposição permanente
Local: Grande Praça do MGM Macau
Bilhetes: Entrada livre

Programa: A artista portuguesa Joana 
Vasconcelos traz a Macau o universo mágico do 
intercâmbio cultural e do encontro dos opostos. 
A peça em exposição – Valkyrie Octopus – é a 
maior da sua série icónica de valquírias, que 
tem sido o núcleo do seu trabalho. Esta é a 
primeira exposição a solo de Joana Vasconcelos 
na China.

Organizador: MGM Macau
Website: www.mgmmacau.com/node/9831

Art Basel em Hong Kong

Data: 15/3/2015-17/3/2015
Horário: 13:00-20:00 (15/3/2015), 12:00-20:00 
(16/3/2015), 12:00-17:00 (17/3/2015)
Local: Centro de Convenções e Exposições de 
Hong Kong
Bilhetes: HKD 150 – HKD 650

Programa: As seis áreas da exposição 
apresentam uma excepcional selecção de 
trabalhos, incluindo peças de qualidade de 
mestres reconhecidos e novos trabalhos de 
jovens artistas. Desde o século XX ao XXI, à sua 
espera está uma variada gama de obras na área 
das artes visuais, como pinturas, esculturas, 
desenhos, instalações, fotografia, cinema, vídeo 
e trabalhos na área digital.

Organizador: Art Basel Hong Kong
Website: www.artbasel.com/en/Hong-Kong

Homenagem aos mestres que nos 

inspiraram – Trabalhos de 10 artistas de 

Hong Kong e Macau

Data: 7/3/2015-10/5/2015 (Encerra às Terças)
Horário: 16:00, 7/3/2015 (Cerimónia inaugural)
Local: Armazém do Boi

Entrada livre

Programa: Durante as várias fases de formação, 
todos os criativos e artistas são influenciados 
por outros profissionais que admiram. Nesta 
exposição, os trabalhos de dez artistas de 
Hong Kong e Macau são uma homenagem aos 
mestres que os inspiraram.

Organizador: Armazém do Boi
Website: www.oxwarehouse.blogspot.com

Ressurgimento do Clássico – Evolução 

Secular – Exposição de moda feminina

Data: 13/2/2015-10/5/2015 (Encerra às 
Segundas)
Horário: 10:00-20:00
Local: Galeria de Moda de Macau

Entrada livre

Programa: A exposição percorre cem anos da 
história da moda ao longo do século XX, desde 
as roupas usadas nos finais da dinastia Qing, 
passando pelas cabaias dos anos 1930, até aos 
paletós e casacos de ombros largos da década 
de 1990. 

Organizador: Galeria de Moda de Macau
Website: www.macaofashiongallery.com

Festival Literário de Macau – 

Rota das Letras

Data: 19/3/2015-29/3/2015
Horário: Vários
Local: Edifício do Antigo Tribunal
Bilhetes: Vários

Programa: O festival reúne ao longo de onze 
dias nomes consagrados da literatura em língua 
portuguesa e chinesa em sessões de leitura de 
poesia, discussão literária e exibições de filmes. 
Nesta quarta edição do festival, destacam-se os 
debates temáticos e oficinas sobre a literatura 
infantil. Os concertos Rota das Letras levam 
este ano ao palco da Arena do Cotai a banda 
local Blademark, o grupo de Hong Kong LMF e 
o brasileiro Gabriel o Pensador.

Organizador: Jornal Ponto Final
Website: www.rotadasletras.org

Obcecado com Beethoven

Data: 27/3/2015
Horário: 20:00
Local: Teatro Dom Pedro V
Bilhetes: MOP 100, 80

Programa: Obcecado com Beethoven é uma 
celebração completa das obras do compositor. O 
espectáculo Wind Octet in E-flat major, Op. 103; 
String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1; e 
Grosse Fugue, Op.133.

Organizador: Instituto Cultural de Macau
Website: www.icm.gov.mo/om/pt/Season/detail.
aspx?id=5002

Passeio pelo património com poesia 

Data: 21/3/2015-31/3/2015
Horário: Vários
Local: Rua da Praia do Manduco e outros locais

Programa: Este ano, o passeio pelo património 
com poesia tem dois temas: “Caça ao Tesouro 
na Rua da Praia do Manduco” vai levar os 
participantes a descobrir e a documentar a 
história das antigas lojas da Rua da Praia do 
Manduco. “Músicas para aos Poços de Água” 
inclui visitas guiadas, leituras de poesia e 
actuações artísticas em vários locais da cidade.

Organizador: Associação dos Embaixadores do 
Património de Macau e Associação de Dança 
Ieng Chi
Website: 2015stroll.weebly.com
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Rai Mutsu

Poeta, romancista e colunista de 

Macau. Venceu o Prémio Literário 

de Macau na categoria de Ficção, 

bem como nas categorias de Poesia 

e Prosa. Os seus trabalhos incluem 

Passagem de Ano no Largo de São 

Domingos, uma colecção de contos, 

Roda Gigante e Um Mundo Ficcional, 

uma coleccão de Poesia e Prosa; e 

uma séries de vídeos promocionais 

sobre a literatura de Macau, 

publicadas com outros poetas.

As pessoas conhecem-me pelo que escrevo. Mas, se quisesse viver 

desta actividade, teria de “vender” os meus trabalhos a “clientes” 

por um preço absoluto. Se o objectivo fosse criar maior valor 

monetário, então teria de ir além da escrita para fazer com que os 

meus trabalhos fossem mais conhecidos. 

Transformar arte em dinheiro é a essência das indústrias culturais 

e criativas. Tem de se ter primeiro uma boa ideia para depois 

transformá-la num produto comercial. Alguns destes produtos 

são tangíveis, como é o caso das obras de arte. Mas como 

transformamos produtos intangíveis em dinheiro? É necessário 

imenso tempo para escrever um romance ou uma obra literária. 

Mesmo que os livros sejam publicados, isso não quer dizer que 

seja possível a sua industrialização. Mesmo noutros países, 

são poucos os escritores que conseguem ganhar a vida com 

a literatura. A verdade é que, ironicamente, os escritores são 

essenciais para as indústrias criativas: os filmes precisam de 

argumentos e os meios de comunicação social de conteúdos. 

Geralmente, uma pessoa tem de confiar no destino para que 

os bons trabalhos acabem nas mãos dos bons produtores. A 

industrialização é a ponte que liga estas duas partes, permitindo 

aos  escritores focarem-se na escrita e aos produtores estarem 

livres de assumir responsabilidades desnecessárias.

Na realidade, as indústrias culturais e criativas precisam de 

agentes e coordenadores que transformem as ideias criativas 

em actividades lucrativas para os artistas. Algumas  produções 

recentes de cinema em Macau têm tido bons resultados no que 

diz respeito a este aspecto, talvez porque os produtores estejam 

de uma maneira ou de outra destinados a fazer este trabalho. 

Intermediários e coordenadores fazem o trabalho de marketing 

em troca de uma remuneração. Numa indústria saudável, é 

impossível que todos trabalhem como voluntários. Ter uma ideia 

clara sobre a remuneração é o pilar da industrialização.

Os intermediários procuram negócios. As relações que mantêm 

e a capacidade de negociar são elementos-chave para garantir 

acordos. Artistas de diferentes áreas devem trabalhar com estes 

intermediários para estabelecer o preço a pagar pelas suas obras.

A criação de uma história deve implicar várias oportunidades 

– os escritores são pagos, os intermediários ganham comissões, 

os produtores procuram investidores, realizadores, actores, 

músicos, operadores, agentes de publicidade e designers de 

produto. Forma-se uma cadeia que, para funcionar sem problemas, 

deve contar com o amadurecimento das indústrias criativas: é 

necessário um planeamento e um orçamento completo – e deve 

ser determinada a altura ideal para o lançamento. Um pintor deve 

pensar como é que o seu quadro se pode tornar num produto 

comercial, mesmo que esta seja a responsabilidade de quem o 

comercializa.

O elemento fundamental das indústrias culturais e criativas passa 

por dar espaço aos artistas para se concentrarem nas suas obras. 

Sem bons trabalhos, a premissa anterior não passa de conversa 

fiada. É igualmente importante criar uma plataforma e um 

ambiente adequado para os artistas, clientes e mercado. Sem esta 

plataforma, não haverá sequer trabalho criativo.

Tenho boas perspectivas em relação à industrialização do sector 

cultural e criativo. O primeiro passo é fazer passar a ideia de que 

a cultura tem algum valor e apresentar os melhores produtos de 

Macau ao público e potenciais clientes. Acredito que a revista que 

estão a ler neste momento está a fazer precisamente isso. 

Deixem os artistas 

concentrarem-se 

na escrita

Com a evolução dos meios de comunicação, ídolos glamorosos de 

outros tempos estão a começar a desaparecer. A generalização da 

tecnologia também influenciou de várias formas a indústria da 

música. De que forma é que os recursos online disponíveis estão a 

influenciar o destino de quem canta?

YouTube gera concorrência intensa

Quando era jovem, lembro-me de ver um programa musical 

transmitido nas tardes de domingo no canal Jade da TVB. Nessa 

altura, poucos programas apresentavam vídeos da Europa, Estados 

Unidos da América ou Japão. Nessa época, costumava sentar-me 

à frente da televisão todos os domingos para ficar a saber quais 

eram as últimas novidades do mundo da música. Para estudantes 

que não tinham a possibilidade de comprar discos, como era o 

meu caso, os programas de televisão e de rádio eram os principais 

canais disponíveis para os jovens ávidos de música se manterem 

actualizados. Ouvir música era um acto muito passivo na altura: 

como tínhamos acesso apenas às escolhas dos produtores da TV e 

da rádio, era muito difícil ouvir outros tipos de música para além 

do pop cantonês.

Entretanto passaram-se 20 anos – agora provavelmente ninguém 

se sentaria à frente do rádio à espera que o DJ pusesse a tocar 

as suas músicas preferidas. O YouTube veio alterar a forma como 

as pessoas interagem com a música: apenas uns clicks no iPad e 

estão disponíveis os sons que queremos, sejam temas europeus, 

americanos, japoneses ou sul-coreanos. As pessoas podem escolher 

tão facilmente o género ou a origem das canções que querem ouvir, 

que o simples acesso à música já não é celebrado da mesma forma 

que era antes. A variedade incrível de temas disponíveis acabou por 

fazer com que os fãs se apercebessem de que há sempre alguém 

melhor – seja na forma de cantar, na aparência física ou mesmo na 

qualidade dos telediscos. 

Como disse Dayo Wong Tze-wah no seu 2014 Talk Show, estamos 

na era da globalização e só os melhores podem chegar à ribalta. 

Antigamente, a exposição através dos meios de comunicação era 

limitada e os fãs tinham pouco termo de comparação. Mas os tempos 

mudaram. Hoje, a concorrência não chega apenas dos músicos da 

região, mas de todo o mundo. Ninguém se mostraria solidário com 

factores desfavoráveis como pequenos mercados ou produções de 

custo reduzido. É-se facilmente abandonado se não se está à altura 

dos padrões globais. Basta olhar para os inúmeros ídolos que a 

Coreia do Sul está a criar ou para todas as estrelas que aparecem nos 

reality shows de música no Interior da China. Quando a competição 

vem de todo o lado, não se pode culpar os outros mas apenas nós 

próprios por não sermos suficientemente bons aos olhos do público.                      

Juventude de Hong Kong está a perder o orgulho

Nas décadas de 1970 e 1980, a população de Macau ou do Interior 

da China provavelmente diria que os habitantes de Hong Kong 

eram arrogantes e tinham orgulho nisso. E é verdade que este 

orgulho tinha muita razão de ser: quando a música de Hong Kong 

e a indústria cinematográfica passavam pelo seu melhor momento, 

Macau, sem um único trabalho original, podia apenas manter-se à 

margem e sentir inveja. Hong Kong correspondia a progresso, riqueza 

e prosperidade, enquanto Macau e o Interior da China eram vistos 

como pobres e retrógrados.

Mas os tempos mudaram. A riqueza chegou ao Interior da China e 

aos portos vizinhos. Em Hong Kong as coisas já não são o que eram: 

a economia está a piorar e a população – principalmente a geração 

mais nova – perdeu esse orgulho. “Made in Hong Kong” já não é 

um rótulo de que tenha orgulho. Quando se perde o orgulho na 

própria cidade, então os seus ídolos e cantores perdem esse orgulho 

também. Para fazer renascer a indústria musical de Hong Kong, a 

prioridade é fazer com que a cidade volte a ganhar confiança – algo 

que também não pode ser alcançado à força. (Continua)

A revolução musical e insurrecta no YouTube – 

o que aprendemos com o declínio da cena 

musical de Hong Kong? (III)

Joe Lei

Compositor e letrista 

em Hong Kong e Macau. 

Escreveu mais de 300 

canções. É Capricórnio e 

gosta de chamar as coisas 

pelos nomes.

Blogues Blogues
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Quando eu era novo, sempre que os meus familiares me vinham 

visitar traziam uma caixa com girassóis estampados e cheia de 

bolos. Tinham a dose certa de açúcar e um sabor que não consigo 

esquecer. Hoje em dia, são poucos os turistas que visitam Taiwan e 

não compram uma destas caixas de “bolos do sol”. Mas o que é que 

têm de tão especial?

Os bolos do sol foram inventados há muito tempo 

na padaria Tai Yang Tang, em Taichung. O casal que 

explorava o negócio decidiu reinventar um doce típico 

da região feito à base de malte e transformá-lo num 

bolo estaladiço e com um recheio muito rico. Com o 

objectivo de abrir uma loja na cidade, o casal recorreu 

à ajuda de um velho amigo, Yen Shui Long, que os 

aconselhou a baptizar a invenção como “bolo do sol”.

Yen (1903-1997) nasceu em Tainan e cresceu na 

companhia da avó e irmã. Completou os estudos na 

Escola de Belas Artes de Tóquio e foi para França 

em 1929, quando um dos seus trabalhos - Parc de 

Montsouris - foi seleccionado para o Salon D´Automne. 

Yen também estudou numa escola de ofícios, o que lhe permitiu 

seguir uma carreira na área do artesanato, da publicidade e do 

design. Ensinou muitos estudantes e construiu uma sólida fundação 

para o desenvolvimento das indústrias criativas em Taiwan.

Influenciado por Yanagi Sōetsu, pai do movimento da arte popular 
japonesa, Yen começou a dar mais valor à cultura da tecelagem e da 

escultura nativa de Taiwan. Aperfeiçoou os desenhos das esteiras e 

chapéus de palha produzidos na região central de Dajia e foi vendê-

los noutros locais, o que permitiu trazer alguns dos lucros para 

aquelas comunidades. O artista criou ainda cadeiras e outras peças 

de mobiliário em bambu, sem que para isso utilizasse um único prego. As 

obras de Yen não eram apenas belíssimas, mas também ecologicamente 

sustentáveis. Foi um verdadeiro pioneiro na arte do saber viver.

Durante os estudos no Japão, Yen foi fortemente influenciado pelas 

obras de Gauguin e Van Gogh. Este impacto acabou por se reflectir 

em muitos dos seus quadros que retratam, por exemplo, girassóis ou 

a população autóctone de Taiwan.

O nome “bolos do sol” e os desenhos ou cores que decoram 

as caixas fazem igualmente lembrar as peças de bambu feitas 

por Yen. O fundo azul e branco sugere o céu; de cada lado 

estão diferentes girassóis. As cores são claras, 

a composição é detalhada e a caixa transmite a 

sensação do raiar do sol, de paixão e vitalidade. 

É elegante e moderna. Já nesses anos 1960, Yen 

posicionava-se claramente na vanguarda do design.

Quando a velha padaria Tai Yang Tang ainda 

funcionava, tinha um mosaico com dez girassóis 

desenhados por Yen. Era uma bela peça de arte mas, 

esteve para ser destruída pelas autoridades policiais 

durante o período de lei marcial, por razões políticas. 

Felizmente, o dono conseguiu esconder esta peça, 

que voltou a ver a luz do dia em 1995.

Os desenhos de Yen encontram-se hoje estampados em vários 

objetos – desde gravatas, passando por chávenas de café, telas, 

peças de mobiliário, até publicidades ou grandes mosaicos. O autor 

promoveu o acesso de todos à arte, independentemente da classe 

social. Yen queria que a arte fizesse parte do dia-a-dia da população 

e deixou a sua marca em estabelecimentos de ensino de design em 

Taiwan. Estou certo de que Yen ficaria sensibilizado se soubesse 

que, graças ao seu envolvimento artístico, os bolos do sol não só se 

tornaram nos brindes mais conhecidos de Taiwan, como também no 

grande orgulho das indústrias criativas locais.

Apesar da padaria Tai Yang Tang ter fechado portas há dois anos, 

quando o responsável pela segunda geração de proprietários morreu, 

nove mestres da loja decidiram reabri-la, eternizando assim o sabor e 

o espírito dos bolos do sol.

Hung 
Kuo-hsiung

Consultor na Aldeia Suao 

dos Tamancos de Madeira 

de Baimi, especialista/

conferencista do Museu 

Yuyu Yang, director de 

marketing da Lee Gallery.

Brindes da sorte—

a história do bolos do sol 

e de Yen Shui Long

Os girassóis costumavam ser a 

imagem de marca da padaria Tai 

Yang Tang

O sol nunca brilha duas vezes no mesmo lugar.

O crescimento das receitas do jogo abranda, uma empresa adia a 

entrada na bolsa de Hong Kong e o mercado de propriedades de 

luxo de Macau começa a arrefecer. O que é que aquelas empresas 

que estão habituadas a ganhar dinheiro de forma rápida podem fazer 

para diversificar a sua actividade? Tudo depende da 

capacidade de adaptação. No mínimo, têm de pensar 

rápido e aproveitar a onda de mudança. À medida que 

a “diversificação” se vai tornando na palavra da moda, 

há cada vez mais pessoas a discutir como fazer desse 

conceito realidade e encontrar novos caminhos para a 

economia de Macau.

De um dia para o outro, os meios de comunicação 

social começaram a utilizar o termo “década dourada”, 

que em cantonês se assemelha ao ditado “a água 

avança em direcção à jaula dos porcos”. Claro que uma 

jaula de porcos tem aberturas, o que pode significar que a água, ou a 

riqueza, pode desaparecer tão rapidamente quanto aparece. De facto, 

Macau está praticamente afundada em riqueza, fruto de centenas 

de milhares de milhões de patacas arrecadadas anualmente só com 

as receitas do jogo. Mas, mesmo que os dias de rápido crescimento 

façam parte do passado, se o governo se juntar aos que têm vontade 

de trabalhar, ainda poderemos viver confortavelmente por muitos 

mais anos. Mas por quantos anos? Pensemos nisto. 

Num primeiro momento, o número de salas de jogo irá contrariar a 

longa tendência de crescimento para começar a diminuir. Alguns dos 

que estão habitados a mudar de carro desportivo várias vezes ao ano, 

terão de parar de o fazer. Os despedimentos vão acabar por aumentar 

quando o número de trabalhadores superar o de turistas. E, quem 

sabe, as pessoas até podem começar a vender as suas propriedades 

de luxo – um presságio do colapso do mercado imobiliário. Depois, 

aqueles que só sabem baralhar cartas ou trocar fichas de jogo vão 

acabar no desemprego. Estas pessoas beneficiaram muito do boom 

do mercado imobiliário de Macau e, quando estiverem endividadas, 

vão começar a marcar reuniões com os bancos para discutir a forma 

de compensar tudo o que perderam.

Qualquer cenário futuro requer imaginação. E, se quer 

abraçar um futuro com segurança, precisa de recorrer 

à lógica e fazer uma série de análises económicas. 

Pelo menos pode usar o bom-senso para perceber 

qual é a situação que tem diante dos seus olhos. Mas, 

mesmo sabendo que agora é a hora de começar a 

mudar a trajetória de vida, o que é que pensa  fazer 

em relação a isso? Tem a confiança necessária para 

enfrentar os novos desafios?

Caso se sinta perdido e precise de alguma orientação, 

proponho que se inspire no exemplo do designer sul-coreano Ahn 

Sang-soo. Aos 60 anos, Ahn deixou de lado a estabilidade de uma 

vida como professor universitário e abriu uma escola de design 

em Paju Bookcity, nos arredores de Seul. Começada do zero,  a 

característica que melhor definia este projecto era "coragem". Para 

entrar nesta escola, não é necessário fazer exames, bastam alguns 

dias de  entrevistas. Aqui, os candidatos dizem livremente o que 

pensam sobre determinados assuntos. Se não sabe o que quer fazer, 

proponho uma visita a este estabelecimento de ensino. Além do 

equipamento necessário nas salas de aula, a escola tem grandes 

espaços vazios. Os estudantes vivem nas suas próprias criações: 

projectam e produzem as suas mobílias e obras de arte. No caso de 

se sentirem encurralados, os professores estão lá para os ajudar a 

reflectir sobre todo o processo.

Wong 
Cheng-pou

Professor de arte, colunista, 

viveu em Tóquio nos 

anos 1980 e em Londres 

na década de 1990. Tem 

especial interesse pelas 

indústrias criativas.

Um mundo maior
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Ling 
Lui

Jornalista de Actualidade 

Informativa em Hong Kong. 

Interessada em viagens e 

com um fraco por palavras.

Não sou especialista em economia mas lembro-me do que aconteceu a um 

país que foi à falência. Fiz uma viagem pela Islândia em 2010, dois anos 

depois do país declarar bancarrota nacional. Ao levantar coroas islandesas 

numa caixa automática, recebi uma pilha gigante de notas. A moeda tinha 

desvalorizado significativamente – uma queda de 70 por cento. Quer isto 

dizer que, cada vez que pagava em dinheiro, tinha de contar maços de 

notas. Quando deixei o país, esqueci-me de trocar as coroas islandesas que 

sobraram da viagem. Foi uma dor de cabeça, já que em nenhuma outra 

agência de câmbio europeia encontrei quem estivesse disposto a trocá-las. 

Lembro-me de pensar: é o fim do crescimento económico para a Islândia. 

Mas, estava errada. Para reestruturar a economia nacional, o país apostava 

já nessa altura nas indústrias criativas, tornando-se mesmo num destino 

apetecível e falado. De tempos em tempos, várias revistas na área da 

literatura, música e arte vão apresentando as últimas novidades da 

Islândia. Denise Ho, artista cantopop, disse uma vez que seria uma grande 

honra se fosse convidada para actuar no festival islandês Airwaves.

Podemos agradecer, em parte, a Jóhanna Sigurðardóttir, a primeira mulher a 

ocupar o cargo de primeira-ministra na Islândia e a primeira chefe de governo 

assumidamente homossexual. Na minha opinião, todas as mulheres que 

saíram do armário são dotadas de uma verdadeira coragem e determinação.

A economia islandesa dependia sobretudo da atividade piscatória e do 

sector bancário. À medida que a crise económica se abateu sobre o país em 

2008, o valor do mercado bolsista caiu 90 por cento. O colapso do sistema 

bancário levou a Islândia a um descalabro financeiro. No ano seguinte, 

Jóhanna Sigurðardóttir tornou-se primeira-ministra do país. Desta mulher era 

esperado um “Toque de Midas” para revitalizar a frágil economia. No entanto, 

Sigurðardóttir insistia que o desenvolvimento de uma economia criativa era o 

caminho a seguir. Enquanto o Governo questionava “por que razão dar dinheiro 

aos artistas”, Sigurðardóttir recusava-se a trilhar outro caminho, mantendo-se 

firme na sua opção.

Um das primeiras coisas que Sigurðardóttir fez como primeira-ministra 

foi cortar a despesa estatal e racionalizar as operações governamentais, 

reduzindo o quadro de pessoal. Parte do erário público foi canalizado para 

iniciativas culturais, geridas conjuntamente pelo setor privado e público 

em prol da educação na cultura. Várias centrais elétricas desactivadas 

foram transformadas em vibrantes distritos artísticos e tornaram-se 

incubadoras para a inovação.

A Islândia dispõe de um conjunto variado de talentos na área da música. 

Estima-se que 80 por cento dos adolescentes e jovens adultos do país 

aprendem a tocar instrumentos musicais ou têm educação em musicologia;  

artistas nacionais como Björk ou Sigur Rós ganharam reconhecimento 

mundial. Mas, com uma população de apenas 320 mil habitantes, a 

Islândia poderá não ter um grande público a apoiar esta indústria. Durante 

o mandato de Sigurðardóttir, foram criadas iniciativas para promover 

a música islandesa no estrangeiro. Por exemplo, aos artistas foi dada a 

possibilidade de se candidatarem a subsídios, subvenções ou apoios de 

viagem cedidos pelo governo,  pelos municípios ou pela companhia aérea 

estatal Icelandair. Em 2012, 43 bandas islandesas actuaram no estrangeiro 

no âmbito destes programas.

A primeira edição do Festival Airwaves realizou-se em 1999. A partir de 

2010, a Iceland Music Export – parceria público-privada – tomou as rédeas 

deste festival, assegurando profissionalismo na organização e permitindo 

que este evento de projecção internacional crescesse em paralelo com a 

economia local. 

Nos últimos três anos, o festival atraiu milhares de visitantes estrangeiros – 

um elevado crescimento de 66 por cento. O evento é também responsável 

por um aumento de 46 por cento das despesas estrangeiras feitas no país.

A Islândia é hoje um enorme palco de música. O calendário cultural está 

repleto de eventos como os festivais Aldrei Fór Ég Suður, Eistnaflug, LungA 

ou o Extreme Chill, que atraem fãs de todo o mundo. Backpackers vêm de 

fora, montam tendas nos relvados islandeses e juntam-se ao público local 

para dançar e cantar. São várias as empresas na área da hotelaria e da 

restauração que beneficiam com estes eventos musicais. A Islândia provou 

que está a renascer das cinzas. E tudo graças ao poder da música.

Sigurðardóttir não só apoiou a indústria musical desde a turbulência financeira 

na Islândia, como também contribuiu para o desenvolvimento do cinema e 

do sector dos jogos. A Islândia tem hoje uma taxa de desemprego de 5,7 por 

cento –  mais baixa que no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. 

As indústrias culturais e criativas tornaram-se no segundo sector que mais 

contribui para o crescimento do PIB, somando mil milhões de euros por ano. 

Deixem a música tocar – 

como a Islândia renasce das cinzas 

do colapso bancário

Os meios de comunicação social internacionais têm vindo a demonstrar 

nos últimos anos um interesse crescente pelo design tailandês. Até 

há bem pouco tempo, a Tailândia  aparecia nas páginas de revistas de 

viagem apenas pelos atributos gastronómicos ou pela paisagem. Mas 

hoje é também um destino para os apaixonados do design. Visitantes 

entram no país para comprar os mais variados objectos, desde cópias 

até produtos de marcas locais. Na Tailândia, a publicidade, o cinema e o 

design alcançaram um nível de criatividade impressionante. 

Uma crise pode ser vista como uma oportunidade, mesmo que seja 

comercial. A crise financeira asiática de 1997 arrebatou o sustento a 

muitas pessoas, mas garantiu o de muitas outras. A indústria publicitária 

tailandesa sempre foi activa e permitiu o desenvolvimento de muitos 

talentos que, depois da crise, começaram novas carreiras e abriram 

empresas de design. Nomes como Propaganda, uma marca de artigos 

para a casa, ou Greyhound, uma marca de roupa, foram criados por 

publicitários com um profundo conhecimento do mercado.

O design tailandês reúne profissionais de diferentes origens: uns tiveram 

formação nas principais escolas internacionais de design; outros são 

nascidos e criados na Tailândia e construíram uma carreira à base de pura 

criatividade. Estes profissionais são jovens, não necessariamente maduros, 

mas estão dispostos a arriscar e não têm medo de falhar. Mesmo num 

ambiente difícil como é o mundo do design tailandês, podem vir a ter 

sucesso. Como diz Satit Kalawantavanich, director da marca Propaganda, 

as adversidades apenas ajudam a alimentar a criatividade, já que obrigam 

a pensar de forma inovadora. A Propaganda, conhecida marca de design 

de artigos domésticos, já arrecadou vários prémios internacionais. Um 

dos objectos que mais destaque tem tido é o “One Man Shy” da linha MR. 

P, uma lâmpada de cabeceira com a forma de um ser-humano. E aqui o 

humor tailandês não fica de fora: o botão para ligar e desligar a luz está 

localizado na zona dos genitais.

Alguns dos profissionais que conheço não tiveram educação na área 

do design. Alguns nem entendiam o conceito de design industrial 

quando começaram os seus negócios. À partida pode parecer um 
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aspecto negativo, mas na realidade é uma mais-valia. Sem a formação 

tradicional, estas pessoas escaparam à influência das teorias do 

design e trabalham simplesmente com o seu instinto e ideal estético, 

atribuindo ao design tailandês contemporâneo um aspecto diferente e 

renovado.

Também na Tailândia, o governo está a tentar promover as indústrias 

criativas. Há uma década, poucos jovens estudavam design ou outras 

áreas que não fossem tradicionalmente “máquinas de fazer dinheiro”. 

Hoje, porém, o design é um curso com forte procura nas universidades. 

O governo também abriu o Centro de Criação & Design Tailandês no 

Centro Comercial Emporium, com uma livraria de design que pode ser 

muito útil aos que querem seguir esta carreira. O sucesso do design 

naquele país deve-se em parte ao espírito empreendedor do povo 

tailandês. O Siam Center, por exemplo, foi renovado e está cheio de 

pequenas lojas a vender produtos de designers locais, desde roupa a 

artigos para casa. Algumas delas até oferecem serviços de entrega. O 

mercado Chatuchak de Banguecoque, com as suas nove mil bancas, é 

outro campo de ensaio para os jovens designers.

Existe um ditado conhecido no mundo do design: quanto mais local 

for um artigo, mais global se pode tornar. A cultura indígena não é uma 

limitação, pelo contrário, pode ser aproveitada para fazer de um produto 

um exemplo de sucesso, caso consiga ser traduzida de forma clara 

para o público estrangeiro. O design tailandês está repleto de tradição 

e os visionários não vendem apenas o exotismo destas tradições: vão 

reaproveitá-las para criar produtos de qualidade, que sejam interessantes 

aos olhos da estética ocidental. Aqui, incluem-se designers como Planet 

2001 e Yothaka. 

Eu gosto particularmente das lâmpadas de Korakot Aromdee, um 

designer sediado em Banguecoque que é filho de um pescador. Inspirado 

pelas redes de peixe da sua terra natal, Korakot criou lâmpadas que 

combinam a tradição com um desenho contemporâneo. Ao mesmo 

tempo, conseguiu gerar alguns rendimentos para a sua terra natal.

Design tailandês
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A liberdade de expressão e a elevada competitividade do 

mercado fazem com que Taiwan se esteja a afirmar qualitativa e 

quantitativamente no mundo editorial de língua chinesa. Embora 

a indústria editorial de Taiwan apresente em geral uma queda 

de vendas, as editoras locais continuam a publicar uma série de 

novidades nos mais variados géneros literários. A cena editorial 

taiwanesa é intensa e as várias publicações competem umas contra 

as outras nas diferentes livrarias.

Enquanto as edições de autor de livros electrónicos estão em 

grande ascensão na Europa e Estados Unidos da América, escritores 

amadores de Taiwan entram no mercado com uma variedade 

impressionante de publicações. A edição de autor costumava ser 

um processo muito difícil, trabalhoso e implicava grandes somas 

de capital. Em Taiwan, a indústria emancipou-se – desde a edição 

e design, até à impressão e ao marketing (algumas empresas até 

fornecem serviços directos de outsourcing). Com a possibilidade 

de publicar digitalmente os manuscritos e com o crescimento das 

livrarias independentes, muitos escritores amadores acabam por se 

juntar às fileiras de autores a publicar os próprios livros.

Hoje em dia, com o crescimento do número de editoras e o acesso 

fácil aos motores de busca da internet, os leitores já não precisam de 

se restringir aos títulos de uma determinada editora, como acontecia 

no passado. As edições de autor, pelo contrário, permitem aos leitores 

seguir ou coleccionar com regularidade as obras publicadas. Mas, 

na realidade, este fenómeno tem muito que ver com as próprias 

limitações deste tipo de edições independentes. 

O que torna as publicações de autor tão diferentes das tradicionais é 
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a falta de recursos. Como estes editores precisam de vários empregos 

para ganhar a vida, acabam por não dar conta de todo o processo 

de marketing – grande parte pode contar apenas com a internet e 

poucos conseguem organizar material promocional ou expositores 

especiais para as livrarias. A utilização permanente das redes sociais 

não só permite a estes editores destacar os pontos fortes das suas 

obras, como também permite aos leitores ter acesso a artigos sobre 

os bastidores da produção de uma obra. A internet junta leitores de 

diferentes pontos geográficos, faz com que se tornem seguidores 

devotos, com poder de compra elevado e com capacidade para 

discutir o que está a ser publicado. Como estes “auto-editores” têm 

uma relação muito próxima com as comunidades virtuais, quem os lê 

são habitualmente jovens utilizadores regulares da internet. Isto faz 

com que os editores independentes sejam diferentes dos tradicionais.

O sucesso destas edições de autor entre a comunidade jovem 

pode não significar recordes de vendas, mas o crescimento estável 

deste tipo de obras tem permitido que determinados géneros se 

destaquem. Por isso, algumas das principais lojas online e redes 

de livrarias começaram a prestar atenção a estas edições e, por vezes, 

incluem alguns dos títulos nas suas recomendações literárias mensais. 

A falta de recursos é o pior dos problemas destes autores. Com pouca 

exposição mediática, não têm capacidade financeira para organizar 

dispendiosas acções de vendas como seria uma feira internacional 

de livros. Há quatro anos, quatro editoras independentes (Alone 

Publishing, Homeward Publishing, Hong Kong’s Click Press, e Comma 

Books – fundada pelo autor deste artigo) lançaram a iniciativa 

conjunta “Ler e Viajar” durante a Exposição Internacional de Livros 

de Taipé (TIBE). Apresentando-se como a “feira do livro das feiras dos 

Uma voz que se ouve: 

as edições de autor em Taiwan

livros”, a exposição de média dimensão foi um êxito, já que conseguiu 

que as edições de autor começassem a marcar presença física nas 

estantes das livrarias. A exposição tem um tema diferente todos os 

anos (por exemplo, terminal de aeroporto, estação retro, um pequeno 

universo ou tribos étnicas) e tornou-se no principal evento da Feira 

Internacional do Livro de Taipé, que se realiza anualmente, atrai a 

participação de vários editores independentes de Hong Kong e do 

Interior da China, e fecha com vendas superiores a um milhão de 

dólares taiwaneses.

Quando o mundo das edições de autor ganha força, não se torna 

apenas comercialmente viável, mas traz profundas mudanças ao 

mercado editorial. Há dois anos, as editoras Comma Books Publishing 

House e Alone Publishing lançaram a sua primeira colaboração de 

marketing para a publicação de obras em diferentes plataformas 

(cross-publishing). O êxito da iniciativa, baptizada “Projecto Meia-noite 

em Paris”, fez com que a indústria taiwanesa começasse a estudar as 

possibilidades deste tipo de cooperação. O projecto veio demonstrar 

que, quem trabalha nesta área em Taiwan, não quer apenas partilhar 

os recursos que tem, mas ajudar-se mutuamente e trocar ideias.

Quando entrar numa livraria em Taiwan, não tenha problemas em 

pedir aos funcionários que sugiram alguns nomes de edições de 

autor. Leia essas obras e fique a saber em primeira mão como é que 

as diferentes vozes de uma sociedade são expressas através destas 

publicações. Na minha opinião, as edições de autor, com uma 

tiragem reduzida, podem ser a melhor recordação para trazer de 

uma viagem a Taiwan.
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