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Mensagem do Editor

À medida que o frio do Inverno vai dando lugar ao tão esperado calor 
de Fevereiro, as grandes marcas internacionais preparam-se para 
apresentar as suas atractivas colecções Primavera/Verão.

Enquanto os grandes hotéis e centros comerciais de Macau exibem 
marcas de roupa topo de gama, um grupo de estilistas do território 
abraça a missão de educar os consumidores locais: não existe apenas 
a escolha entre artigos de alta-costura e peças de baixo custo 
produzidas em massa. É possível ter um guarda-roupa original e 
com classe, com a assinatura de estilistas de Macau. Neste número 
de Fevereiro, a C2 entrevista os influentes designers locais Manuel 
Correia da Silva, Clara Brito e Robert Lai, e a jovem revelação San Lee -- 
todos partilham as suas opiniões sobre o futuro da moda em Macau.

Moda e Design andam de braço dado com o consumo e a procura 
da perfeição estética. Pelo caminho, uma enorme quantidade de 
desperdício é gerada. Designers de Hong Kong decidiram rever 
a definição do conceito de perfeição e lançaram a campanha 
“I'MPERFECT”, com o propósito último de reduzir o desperdício, 
protegendo assim o meio ambiente e promovendo a ideia do não-
-desperdício como bem-estar. Esta campanha vai de encontro aos 
ideias dos defensores do “faça você mesmo”. Os artigos artesanais 
serão tanto mais valorizados quanto mais amor o seu criador colocar 
na execução. Nas rubricas Mundo e Evento, veremos como esta 
campanha e o movimento “faça você mesmo” podem trazer novas 
luzes para o design de Macau.

Convidámos ainda o vocalista da banda indie Catalyser, Tomy Ho, 
a falar-nos do seu processo criativo. Constituída por jovens na casa 
dos 20 anos,  Catalyser é uma das poucas bandas de Macau a abordar 
questões sociais pouco denunciadas com ímpeto e coragem. Eles são 
uma fonte de inspiração e mudança que rejuvenesce a cidade.
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Macau na passarela: 
o presente e o futuro  
da moda local

À medida que cada vez mais marcas de moda 

internacionais são lançadas em Macau, a par 

com o crescimento em larga escala de hotéis 

e casinos, os estilistas locais, discretamente, 

começam a surgir com a sua estética inovadora e 

persistência, sendo bem sucedidos na missão de 

sensibilizar os consumidores para a qualidade 

do design de moda Made in Macau. 
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Tendo em vista a falta de procura no mercado 
local, apenas o comércio de exportação oferece 
espaço para os designers locais poderem 
sobreviver. Mas quais são os canais para o 
comércio de exportação?

Manuel Correia de Silva diz que o Governo 
está a organizar algumas feiras de comércio 
mas “a maioria dos designers deve contar 
apenas consigo”.  “Pensamos que são os 
próprios designers que melhor compreendem 
o potencial dos seus produtos e qual o produto 
que melhor se adapta a um determinado 
mercado”, acrescenta.

Todos os produtos da Lines Lab são 
cuidadosamente seleccionados e não 
são fabricadas mais de 500 peças de um 
determinado design. São apenas para um 
nicho de mercado. As suas peças são também 
comercializadas em lojas especializadas na 
Ásia, como a Kapok de Hong Kong e a VVG de 
Taipé, que vendem principalmente marcas de 
design emergentes. Desde 2010 que os dois 
designers organizavam um evento anual de dois 
dias, o Macau Fashion Link, onde se reuniam 

nos últimos anos, as políticas de apoio ainda 
estão numa fase inicial e vestir com elegância 
e sofisticação não se tornou uma tendência 
generalizada entre os consumidores. Também 
não existe, por exemplo,  uma imprensa de moda 
forte nem críticos famosos como Winifred Lai, em 
Hong Kong, para não falar da falta de agências 
de modelos.

 “De um modo geral, a população de Macau 
não se interessa pelo lifestyle. Mas sendo que 
nos mudámos para Macau, achámos natural 
começar a inserir elementos criativos na cena 
local”, explica.

Clara Brito estudou design de moda em Lisboa 
e Milão, enquanto Manuel Correia da Silva 
é designer de equipamento. Vendo a moda 
como uma forma mais fácil de levar o design 
às pessoas, enfrentam o mesmo desafio que 
encontram os seus colegas locais: o pequeno 
mercado do comércio retalhista de Macau. De 
acordo com Clara Brito, há apenas cerca de dez 
estilistas em Macau e não mais do que quatro 
trabalham a tempo inteiro. O que demonstra que 
é quase impossível viver só do design de moda.

No dia da entrevista, a Lines Lab, marca de 
moda pioneira Made in Macau, que começou 
por estar sediada no Albergue da Santa Casa 
da Misericórdia, na Calçada da Igreja de S. 
Lázaro, acaba de se mudar para o Centro de 
Design de Macau, um novo espaço instalado 
numa antiga fábrica têxtil, na Zona Norte.

Projectada em 2002 e fundada em 2006 
em Macau, a Lines Lab é gerida por dois 
designers portugueses, Manuel Correia da 
Silva e Clara Brito. Nasceu como marca de 
uma colecção de malas de mão e hoje em 
dia não só é uma marca de moda como 
evoluiu e se tornou numa agência criativa, 
com cinco colaboradores a tempo inteiro, 
quatro funcionários em regime part-time e 
quatro sócios designers. Com o objectivo 
de promover o design de moda de Macau 
e de Portugal, tanto dentro como fora do 
território, a Lines Lab caracteriza-se pelo 
seu estilo experimental avant-garde e é uma 
das primeiras marcas de moda em Macau a 
chamar a atenção da imprensa estrangeira, 
tendo sendo considerada um “must see” em 
Macau pelo New York Times, em 2012.

Clara Brito recorda que, quando chegou a 
Macau para colaborar com Manuel Correia 
da Silva, a chamada indústria da moda era 
praticamente inexistente na região.

“Nas décadas de 1970 e 1980, apenas 
existia a indústria têxtil em Macau, focada 
principalmente na produção em massa sem 
qualquer interesse pelo design. Após o declínio 
da indústria têxtil, na década de 1990, deixou 
de existir qualquer empresa ligada à moda. 
Só a partir do ano 2000, com a entrada no 
mercado de marcas de roupa internacionais 
a par com o aparecimento de vários casinos, 
é que Macau foi salvo de um estranho 
fenómeno: só existiam alfaiates e nenhum 
designer de moda”, conta.

O lançamento de várias marcas de moda 
internacionais em Macau também originou 
uma peculiar reviravolta na indústria da moda. 
Parece passar a haver apenas duas opções: ou 
se opta pela Giordano ou pela Louis Vuitton, 
sendo ambas marcas estrangeiras de produção 
em massa. Apesar do propósito do governo 
de Macau em apoiar a indústria da moda 

Manuel Correia 

da Silva e 

Clara Brito, 

fundadores da 

Lines Lab 

-

Foto cedida por 

Allison Chan 

Novas possibilidades emergem  
do design experimental

designers de Macau e da região do Delta do Rio 
das Pérolas para comercializar obras de design 
de alta qualidade. Infelizmente, foi suspenso em 
2014 devido a problemas de financiamento. No 
entanto, surgiu uma outra janela de oportunidade 
e os dois designers lançam uma nova iniciativa – 
a Munhub.

“Munhub deriva da palavra chinesa para ‘porta’, 
com o significado subjacente de que é uma 
plataforma de promoção da Lines Lab que 
abre as portas a outras marcas de design de 
qualidade de Macau e dos países de língua 
portuguesa. De início éramos apenas dois, 
hoje a Lines Lab é uma equipa. Sabemos o 
quão difícil é estabelecer uma marca, por isso 
criámos esta plataforma comercial, a Munhub, 
em união de esforços com outros designers, 
para promover as marcas locais na Ásia ou 
mesmo no mercado internacional”, observa 
Manuel Correia da Silva.

A Munhub organizou a primeira campanha de 
promoção na Ásia em Outubro de 2014, com 
passagem por Hong Kong, seguida de Tóquio. De 
acordo com Manuel Correia da Silva, as vendas 

no PMQ de Hong Kong foram bastante razoáveis, 
para além de ajudarem a expandir mais negócios 
B2B (de empresa para empresa).

“Esperamos que, com a abertura do Centro 
de Design de Macau, 2015 seja um ano 
de oportunidades. O Centro de Design de 
Macau está equipado com um café, lojas e 
estúdios de design, e oferece mais opções aos 
consumidores. Em comparação com uma loja 
independente, este espaço reúne as energias 
de diferentes designers e será um instrumento 
fundamental para educar os consumidores 
locais”, acredita Manuel Correia da Silva. “A época 
do 'Fabricado em Macau’ acabou e chegou a hora 
de estabelecer e promover produtos concebidos 
ou criados em Macau. No entanto, a maioria dos 
designers de Macau são formados em escolas 
de design estrangeiras. Acreditamos firmemente 
que Macau deve ter a sua própria escola de 
design de moda, de forma a promover e facilitar 
o desenvolvimento desta indústria.”

Destaque Destaque

Texto/ Chung-w
ah Chow

, Bob Leong e Allison Chan
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Fundada pela 

Lines Lab, a 

Munhub é uma 

plataforma 

comercial 

destinada 

a promover 

marcas de 

design em 

ascensão em 

Macau. A PMQ 

de Hong Kong 

foi a primeira 

paragem da 

estreia da Asia 

Business Tour 

organizada pela 

Munhub.

-

Foto cedida pela 

Lines Lab
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Enquanto a equipa da Lines Lab se dedica à 
promoção da moda de Macau nos mercados 
estrangeiros, o designer Robert Lai atrai 
admiradores estrangeiros para o seu estúdio, 
na tranquila Calçada do Guia.

Em 2003, "Third Encounter", o concerto de 
Eason Chan, foi muito falado na cidade. As 
roupas de Eason Chan para esse espectáculo 
foram desenhadas por Robert Lai. Após 
estudar Design de Moda nos EUA, Lai foi 
para França prosseguir a sua carreira, e mais 
tarde foi reconhecido e convidado pelo 
músico Faye Wong para desenhar uma linha 
de produtos para a sua marca, o que abriu, 
também, caminho para o seu regresso à 
Ásia. Em 2009, fundou uma marca própria, 
obèse plein, em Macau, captando a atenção 
da celebridade Hilary Tsui, que começou a 
comercializar as peças de Lai na sua loja 
em Hong Kong. A adesão por parte dos 
consumidores foi extraordinária.

Lai admite abertamente que a recomendação 
de uma celebridade pode ser de grande 
ajuda, no sentido em que mais pessoas 
passam a conhecer a sua marca, mas, por 
outro lado, o designer acredita que o “efeito 
celebridade” pode ofuscar e desviar a 
atenção dos consumidores daquilo que mais 
importa: a roupa. Uma vez estando a marca 
estabelecida, é necessário manter uma certa 
distância das celebridades, defende  
o estilista.

A moda feminina é a principal linha da 
marca de Robert Lai, que consubstancia 
inteiramente as suas ideias. Tem ainda 
uma outra linha destinada ao mercado de 
massas, para homem e mulher, que em geral 
agrada a todos. Mas como encontrar um 
equilíbrio entre a tendência do mercado 
e o design personalizado? Lai revela que 
persistir num estilo personalizado é de 
extrema importância. “Durante uma ou duas 

Colecção de 

Primavera/Verão 

2015 da obèse 

plein

-

Foto cedida por 

Robert Lai

estações, tentei adaptar-me ao gosto dos 
meus clientes, mas verifiquei que isso não 
funcionava”, conta.

A sua firmeza no que respeita à 
individualidade fez com que ganhasse, 
nos últimos cinco anos, um bom número 
de clientes fiéis em Hong Kong, Macau e 
Taiwan. Como ele próprio descreve, alguns 
fazem longas viagens para virem à sua loja  
e encontram, na maioria das vezes, algo a 
seu gosto. “Não faço produção em massa, 
é mais importante manter os clientes fiéis 
do que expandir-me para outros mercados”, 
explica.

Em relação à indústria local, Lai fala sobre 
a dificuldade de encontrar modelos, a 
inércia da indústria de entretenimento e 
a subida das rendas. São obstáculos ao 
desenvolvimento da indústria da moda, 
embora, acredita, a parte mais difícil seja 

Robert Lai
Regresso a Macau para  
criar uma marca própria

a produção. Por exemplo, a sua marca não 
produz roupa em grande quantidade e no 
começo eram fabricadas apenas cerca de 
160 peças por estação, sendo que nenhum 
fabricante estava disposto a aceitar as 
suas encomendas. “O fabricante cobra por 
cópia do modelo, sendo o custo muito 
elevado, por isso torna-se muito difícil 
para os novos estilistas“, diz. Agora, Lai tem 
uma marca própria há cinco anos, cerca 
de 700 peças de roupas são produzidas 
por estação e, deste modo, já consegue 
encontrar fabricantes de melhor qualidade 
com quem trabalhar. “Não tenho de pagar 
a uma grande equipa e a encomenda de 
700 peças é suficiente para mim.”

Além de exibir a sua linha secundária em 
feiras, Lai também criou uma loja online, 
embora, pessoalmente, prefira que os 
clientes comprem numa loja física.  
O designer é a favor do apoio do Governo 

à entretanto encerrada loja C Shop, junto 
ao lago Nam Van. “As vendas na C Shop 
foram muito boas e foi possível apoiar 
vários estilistas locais.” Observa ainda que 
a C Shop estava num local de passagem e 
foi o melhor ponto de venda da sua marca. 
Após dois anos em funcionamento, a loja 
foi encerrada e Lai perdeu um óptimo 
canal de vendas.

Ainda assim, o designer acredita que o 
desenvolvimento do jogo e do turismo 
em Macau estão em franca expansão, 
atraindo um grande número de visitantes e 
compradores, sendo uma boa oportunidade 
para as marcas de moda locais.

Destaque Destaque

Texto/ Chung-w
ah Chow

, Bob Leong e Allison Chan
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2014 da obése.

plein

-

Foto cedida por 

Robert Lai
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Em comparação com os designers Manuel 
Correia da Silva, Clara Brito e Robert Lai, que 
construíram o seu negócio a partir do nada, 
o estilista emergente San Lee foi bafejado 
pela sorte, pertencendo ao primeiro grupo 
de designers elegíveis para o Programa de 
Subsídios à Criação de Amostras de Design de 
Moda, lançado pelo Instituto Cultural em 2013.

San Lee começou a trabalhar a tempo 
inteiro como designer de interiores em 
2009 e criou, nos tempos livres, uma 
marca de moda com vários amigos, a ZICS. 
De início, o crescimento era limitado, 
produzindo e vendendo pequenas 
quantidades em alguns pontos de venda 
sob consignação. Nos últimos dois anos, 
a ZICS ficou mais conhecida devido à 
participação em desfiles de moda, mas o 
problema dos custos de produção mantém-
-se para os jovens estilistas.

San Lee é um dos oito estilistas subsidiados 
pelo Programa de Subsídios à Criação de 
Amostras de Design de Moda, todos os 
15 trabalhos por ele apresentados foram 
aprovados e puderam habilitar-se a um 

subsídio máximo de 150 mil patacas, 
incluindo os custos de criação e produção 
das amostras, materiais, publicidade e 
inscrição para participação em exposições. 
Isto obrigou-o a pensar seriamente no futuro 
rumo e posicionamento da sua marca.  
“O programa de subsídios fez-me 
compreender que, por muito bom que seja 
um produto, se não existirem estratégias de 
marketing adequadas acaba por se perder 
na multidão. A esse respeito, realmente não 
tenho muitas ideias do que fazer. Apesar 
de ter recebido subsídios para a criação e 
produção de amostras dos meus trabalhos, 
e de ter participado em vários desfiles de 
moda, ainda não consegui parcerias de 
negócios. Na verdade, ainda tenho muito que 
aprender.”

Por enquanto, a ZICS ainda não abriu uma loja 
física e trabalha em regime de consignação, 
fabricando peças em pequenas quantidades, 
normalmente não mais de uma dúzia por 
artigo. Os preços de venda a retalho variam 
entre 500 e 1000 patacas, e algumas 
mercadorias custam cerca de duas mil patacas, 
o que, para os consumidores de Macau, 

San Lee foi um 

dos candidatos 

agraciados 

pelo Programa 

de Subsídios 

à Criação de 

Amostras de 

Design de Moda 

2013

-

Foto cedida por 

Around Chao

San Lee 
Ênfase no apoio do governo 
e na educação do consumidor

é bastante elevado. O estilista admite que o 
custo é alto porque a produção é limitada e 
não há margem para a redução dos preços, 
mas espera poder entrar no mercado de Hong 
Kong ou em mercados estrangeiros, no futuro, 
para diversificar e aumentar a sua clientela.

Ainda que San Lee tenha uma produção 
pequena, é realmente difícil encontrar 
compradores locais. Porquê? Isto é 
especialmente intrigante, já que nos 
dias de hoje, com cada vez mais grandes 
convenções, exposições e outras actividades 
de entretenimento a serem organizadas em 
Macau, a procura por roupa com design  
de autor deveria aumentar.

Lee faz notar que é preciso tempo para 
educar o gosto dos consumidores de moda 
em Macau. “Escusado será dizer que a 
população local aprecia o nosso design, 
ainda que não tenha a noção exacta sobre 
como se vestir para determinada ocasião. 
Num banquete encontram-se pessoas com 
jeans e t-shirt, e uma camisa sem mangas 
pode ser considerada elegante tendo 
desaparecido completamente o conceito de 

‘vestido de cocktail’. Uma vez saí à rua com 
um fato preto e uma camisa preta de chiffon 
plissado, desenhada por mim, e percebi que 
chamava bastante a atenção dos transeuntes. 
Encolhi os ombros e pensei que aquilo era 
como estar num desfile de moda.”

Muitos não sabem que designers de moda 
como San Lee trabalham arduamente para 
melhorarem o modo como as pessoas de 
Macau apreciam o lifestyle e os conceitos 
estéticos. Ainda que subsidiado pelo 
Governo, San Lee deixa claro que não tem 
planos, de momento, para trabalhar como 
estilista a tempo inteiro. Na sua opinião, o 
design de interiores e o design de moda 
podem inspirar-se um ao outro. “Vou criar 
uma loja online para reduzir o custo de 
comercialização e ir ao encontro do futuro 
modelo de consumo. A ZICS continuará a 
adoptar o modelo B2C (de empresa para 
cliente). Afinal, o B2B (de empresa para 
empresa) envolve questões como o volume 
de produção e a logística, e é também 
necessário rever os preços. Nós ainda não 
crescemos o suficiente para poder beneficiar 
com isso.”

Destaque Destaque

Texto/ Chung-w
ah Chow

, Bob Leong and Allison Chan
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Catalyser
Uma nova geração de músicos em Macau

Texto/ Davis Yip 

Em 2012, cinco jovens de Macau na casa dos 20 anos formaram a banda Catalyser e em 
apenas dois anos ficaram famosos. Para a secção Diálogos, entrevistámos Tomy Ho, o vocalista 
da banda, que nos revela as suas aspirações para o panorama da música independente.

L: Como surgiram os Catalyser?

H: Actuámos no baile de finalistas da escola 
secundária e a partir daí resolvemos 
formar a banda.

L: Quando começou a fazer música?

H: Comecei a compor músicas e a escrever 
letras no 10.º ano de escolaridade. A 
música Attitude foi o tema principal do 
concerto no baile de finalistas. Muitas 
bandas começam por tocar covers, mas 
nós optámos por usar os nossos próprios 
trabalhos logo desde o início. Childhood 
Fairy foi um deles.

L: Existem várias bandas em Macau, mas 
poucas são as que usam questões sociais 
como temática. No entanto, a sua banda 
fala livremente sobre questões como a 
violência doméstica e a protecção dos 
animais. 

H: Preocupamo-nos com questões sociais e 

já na escola levantávamos a voz contra 
injustiças. Por exemplo, quando um colega, 
membro do coro da escola, tinha uma 
nota excessivamente alta na disciplina de 
educação musical, sem aparente motivo, 
irrompíamos pelo gabinete do reitor a 
pedir explicações. Também nos recusámos 
a participar na viagem de finalistas por 
ser demasiado cara.

L: Eram uma dor de cabeça na escola, 
suponho.

H: Sim. Foi uma experiência que nos ensinou 
a lutar contra qualquer tipo de injustiça.

L: Já existia alguma banda antes de vocês 
que partilhasse esta preocupação pelas 
questões sociais?

H: A banda Blademark tinha muitas músicas 
com o mesmo tópico, mas o heavy metal 
não agrada a todos. No entanto, as coisas 
evoluíram e o público já começa a aceitar 
os diferentes géneros musicais.

L: Que bandas o inspiram?

H: Gosto dos Supper Moment, de Hong 
Kong, e também dos Beyond. O primeiro 
concerto dos Beyond a que assisti 
motivou-me a aprender a tocar guitarra.

L: Segundo o seu ponto de vista, que papel 
deveria ter a música pop na sociedade?

H: Deve ressoar. Esperamos incentivar 
debates, não dar respostas conclusivas.

L: Qual o balanço destes dois anos de 
trabalho?

H: Houve grandes mudanças a nível pessoal, 
assim como na banda. Maturámos e 
progredimos em qualidade. Life in a Mould, 
de 2014, foi uma música importante que 
atraiu a atenção de muitas pessoas. 

L: O que pensa do mercado musical de 
Macau?

H: Macau tem apenas 500 mil habitantes, é 

vital explorar outros mercados.  
O público de Hong Kong e do Interior 
da China, quando comparado com o de 
Macau, é mais aberto a outros géneros 
musicais. Quando actuámos no Festival  
de Música de Guangzhou, o público mal 
nos conhecia e esteve disposto a escutar-
-nos durante meia-hora. O público de 
Macau está a melhorar, está mais aberto  
a outros géneros musicais, por isso creio 
no potencial do mercado local.

L: Em Hong Kong, não se vai longe com um 
único reportório de canções cantonenses. 
Com este declínio do mercado musical 
cantonense, como podem os músicos de 
Macau abrir caminho?

H: As nossas letras são, basicamente, em 
cantonense. Tenho um grande sentido de 
pertença em relação à música cantonense. 
Podem pensar que é obrigatório cantar 
em mandarim quando se actua no Interior 
da China, mas apresentámos cancões em 
cantonense durante a nossa digressão 
e os resultados foram muito bons. 
Pergunto-me se as pessoas assumiram 
directamente que as canções em 
cantonense não são aceites no Interior 
da China e nem sequer tentam. O mais 
interessante da criatividade é explorar 
todas as possibilidades.

L: O que falta na indústria musical de 
Macau?

“A falta de 

personalidade 

é fatal para 

a indústria 

musical”, afirma 

Tomy Ho.

-

Foto cedida por 

Around Chao 

Tomy Ho é o 

vocalista da 

banda indie pop 

Catalyser

-

Foto cedida por 

Around Chao

Lei Chi Pang (L): Comentarista cultural       Tomy Ho (H): Vocalista da banda Catalyser

Diálogo Diálogo
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Os Catalyser 

actuaram no 

Festival de 

Música de 

Guangzhou 

2014

-

Foto cedida 

pelos Catalyser

Diálogo Diálogo
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H: Personalidade. A falta de personalidade  
é fatal para a indústria musical.  
Se desistimos da originalidade para 
apenas satisfazer o mercado, todos os 
produtos se tornam iguais, tal como 
denunciamos em Life in a Mould.

L: Que opina sobre as indústrias culturais e 
criativas, um termo que tem estado muito 
em voga no discurso governamental?

H: Em primeiro lugar, o dever do governo é 
subsidiar as indústrias. É necessário ter 
orçamento para pôr as coisas em marcha. 
No entanto, também nos devemos 
perguntar o que podemos aportar para 
as indústrias. Há coisas que podemos 
melhorar? É certo que os artistas se 
tornaram mais produtivos com a ajuda 

dos subsídios governamentais, o que é 
óptimo, mas acredito sinceramente que 
poderemos sempre encontrar uma forma 
de continuar o nosso trabalho se um dia 
nos falhar essa ajuda.

Teledisco de Life 

in a Mould

-

Imagens cedidas 

pelos  Catalyser

1     2

       3

       4

Diálogo Diálogo

"A falta de personalidade é 
fatal para a indústria musical. 
Se desistimos da originalidade 
para apenas satisfazer o 
mercado, todos os produtos 
se tornam iguais, tal como 
denunciamos em Life in a 
Mould."
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na predilecção que os 
chineses têm por esta 
planta de raiz aromática, 
gerou uma receita 
média diária de três mil 
patacas, um montante 
bastante satisfatório 
para um artesão.

“Muitos principiantes 
não têm muito capital 
para lançar um negócio. 
Na Coreia do Sul, a 

maioria das feiras exigem o pagamento de 
aluguer ou comissões. Mas a Feira de Arte 
do Tap Seac, livre de encargos em termos 
de arrendamento de espaços, deu-me a 
oportunidade de investir em produtos e 
embalagens. No próximo ano pretendo 
voltar a participar na feira, espero poder 
trabalhar com empresas locais para 
melhorar os meus produtos e, quem sabe, 
possa encontrar outros espaços para os 
comercializar.”

Feira de Arte do Tap Seac: 
um ambiente favorável  
para o artesanato

Texto/ Tai Chou W
ai 

O florescimento de mercados de artesanato 
um pouco por todo o mundo fez renascer 
nos consumidores o interesse pelas técnicas 
artesanais e criativas. O facto de cada vez 
mais produtos serem promovidos com 
slogans como “feito à mão” e “original” 
mostra que a indústria vai tornar-se mais 
competitiva. No entanto, jovens oriundos 
de toda a Ásia têm beneficiado dos muitos 
incentivos de Macau, onde a indústria do 
artesanato começa a emergir. 

Macau não tem falta de talentos, apenas 
falta de espaço
A Feira de Arte do Tap Seac, por exemplo,  
é o maior mercado de artesanato de Macau. 
Atraiu mais de 300 organizações culturais 
e criativas, vindas do Interior da China, 
Hong Kong, Macau, Taiwan, Coreia do Sul, 
Singapura e Malásia.

Fion Lei, uma artesã com mais de sete anos 
de experiência, considera que esta feira 
de artesanato é uma óptima plataforma 
para fazer chegar o trabalho dos artistas 

ao público. “A entrada na Feira de Arte do 
Tap Seac é mais acessível do que nas feiras 
em regiões vizinhas. Uma vez que o espaço 
para os artesãos é gratuito, não nos temos 
de preocupar com a renda e os que estão 
agora a iniciar-se nesta arte têm também 
oportunidade de mostrar os seus artigos.” 

Lei acredita que o grande potencial de 
crescimento da indústria do artesanato tem 
vindo a atrair cada vez mais pessoas. No 
entanto, as elevadas rendas praticadas na 
cidade são um problema para os artesãos 
locais. O aluguer dos espaços leva metade 
dos lucros, afirma Lei, que arrendava 
um armazém com dois colegas e viu 
recentemente a renda aumentada de três mil 
patacas para dez mil patacas, forçando-os  
a abandonar o espaço. “Macau não tem falta 
de talentos, apenas falta de espaço.”

Por esse motivo, a Feira de Arte do Tap Seac 
não só atraiu artistas locais como vários 
outros de toda a Ásia, à procura de expandir 
o seu negócio. A artesã de Hong Kong, 

Ziuhey, veio a Macau propositadamente 
para participar nesta feira. Tal como em 
Macau, também os alugueres em Hong Kong 
dispararam. Uma vez que só pode vender 
os seus produtos caseiros, como óleos e 
unguentos, através da Internet ou em feiras 
de artesanato ocasionais, espera que esta 
feira seja uma plataforma de promoção.

Ziuhey revela que a inscrição é bastante 
facilitada, sendo apenas necessário fornecer 
algumas fotos e um resumo do produto com 
cerca de 200 palavras. “O Governo de Macau 
disponibilizou muitos serviços de apoio, tais 
como alojamento e transporte gratuito,  
e workshops de estratégias de vendas  
e marketing antes do início do evento.  
Foi uma grande ajuda para os participantes 
estrangeiros e entusiasmou-os a repetir  
a experiência.”

A aparência e o marketing também 
contam
Ziuhey acredita que, muito embora 
estas iniciativas beneficiem os artesãos, 

estes também 
devem perceber 
como comercializar 
os seus produtos. 
“Sobreviver neste 
mercado não é fácil. 
É preciso imaginação 
e entrega na criação 
das embalagens, nas 
descrições do produto 
e no design do stand, 
de modo a atrair 
compradores. Alguns 
artesãos afirmam que o “feito à mão” por si 
só já não é suficientemente aliciante para 
o cliente; é necessário apostar também na 
embalagem e na promoção.

A artesã sul-coreana Duri Lee também tem 
vontade de explorar o mercado de Macau. 
Lee fabrica sabonete artesanal há um ano. 
Participa na Feira de Arte do Tap Seac com 
a esperança de promover o seu produto e 
ficar a conhecer melhor o mercado chinês. 
O sabão artesanal de ginseng, inspirado 

Artesã de 

Macau, Fion Lei.

-

Foto cedida por 

Hazel Ma

1. 

Manufacturadas 

pela sul-

coreana Duri 

Lee, as barras 

de sabão de 

ginseng são um 

dos produtos 

mais vendidos 

na Feira de Arte 

do Tap Seac.

-

2. 

Os incentivos 

disponibilizados 

pela Feira de 

Arte do Tap Seac 

motivaram a 

artesã de Hong 

Kong, Ziuhey, a 

testar o mercado 

em Macau.

-

Foto cedida  

por Hazel Ma

1   

2

Fion Lei acredita que o 
potencial da indústria 
do artesanato tem vindo 
a atrair cada vez mais 
pessoas. No entanto, 
as elevadas rendas 
praticadas na cidade 
são um problema para 
os artesãos locais. 

Evento Evento
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Tanto o consumo e como o design aspiram à perfeição. Mas que quantidade de recursos 
acabamos por desperdiçar nesse processo de tentar criar um produto irrepreensível?

Lixo nos nossos quartos
Muitos designers fazem, de facto, uso do 
lixo. A ideia do upcycling surgiu em 1996 na 
Europa, quando se começou a perceber que 
a reciclagem não é suficiente para resolver 
o problema dos resíduos. No entanto, só foi 
posta em prática na última década. Nos EUA, 
por exemplo, vários designers começam por 
lançar os seus produtos na loja online Etsy. 
As vendas de artigos feitos com desperdício 
transformado cresceram de 7.900 artigos 
em 2010 para cerca de 30 mil em 2012, 
representando um crescimento de 275 
por cento. A marca de alta-costura Hermès 
lançou a sua linha “petit h” há alguns anos, 
utilizando couro com imperfeições e peças 
metálicas de sobras para acessórios caros e 
artigos de decoração. 

Os conceitos “upcycling”, “desenvolvimento 
sustentável” e “modo de vida com baixo teor 
de carbono” estão a ganhar influência nos 
mundos da moda e do design. Nasceram nos 
EUA e na Europa e, gradualmente, estão a 
ser adoptados na Ásia. Por exemplo,  

a indústria hoteleira é uma das que produz 
maior quantidade de resíduos. O Centro 
de Design de Taiwan e a Companhia de 
Desenvolvimento de Energia Sustentável 
MINIWIZ trabalharam em conjunto com o 
Hotel W para transformar garrafas usadas 
de PVC, chinelos e artigos de higiene de 
plástico em peças sofisticados e práticas, 
como bases para copos e candeeiros, que 
voltam aos quartos do hotel, agora como 
peças de arte.

Bom para o corpo, mente e espírito
Ter consciência ambiental é já essencial 
para os jovens designers. Na região vizinha, 
Hong Kong, um grupo de designers lançou 
uma campanha que vai mais além e que faz 
bem à mente e ao espírito.

O design ao serviço da inovação social 
é o conceito subjacente à associação de 
design CoLAB, que há uns anos gravou 
“I'MPERFECT” em chávenas de porcelana 
com pequenas imperfeições. A ideia 
é comercializar produtos imperfeitos 

Texto/ Chung-w
ah Chow

Chávenas 

I’MPERFECT

-

Foto cedida 

pela CoLAb

como artigos de design e lembrar ao 
consumidor que a imperfeição não está 
na chávena mas na forma como a vemos. 
Em colaboração com a Joint Publishing, 
também reembalou 25 livros já fora dos 
escaparates, dando assim uma nova vida a 
estes livros imperfeitos.

O fundador da CoLAB, Hung Lam, revela 
que upcycling é apenas uma parte do 
I'MPERFECT. “Quando o nosso trabalho 
começou a ser amplamente divulgado pela 
comunicação social, algumas empresas 
disponibilizaram-se para nos dar os seus 
resíduos, embora, na verdade, o objectivo 
fosse escaparem ao fardo do tratamento 
de resíduos. Foi quando percebemos que 
precisávamos não só de proteger o planeta 
mas também a nossa mente e espírito.”

No ano passado, a CoLAB iniciou 
um programa de residência artística 
no Oil Street Art Space, convidando 
vários artistas a reflectir sobre o que é 
qualidade de vida.

Por exemplo, muitas 
pessoas pensam que 
um espaço artístico 
precisa de ter um 
café onde se possa 
pensar e ler, mas 
Hung Lam refutou 
dizendo que o café 
não faz parte da 
cultura gastronómica 
local e, na realidade, há demasiados 
cafés no mercado. Por isso, estabeleceu-se 
uma loja de chá de ervas em Oil Street. O 
chá de ervas é uma bebida apropriada a 
todas as idades, dos três aos 80 anos, e é 
saudável para o corpo.

Nos últimos anos, a CoLAB tem trabalhado 
com diferentes organizações na tentativa 
de aproximar as áreas comercial, cultural 
e social através do design. A ideia é 
não só criar um produto ou organizar 
actividades, mas também levantar 
importantes questões sociais. Por exemplo, 
a I'MPERFECT Food educa o consumidor 
a olhar para a comida com mau aspecto 

As bases 

requintadas 

são todas feitas 

com garrafas 

PVC recicladas 

do Hotel W.

-

Foto  cedida 

pelo W Taipei

De lixo a tesouro: 
o movimento 
I'MPERFECT em Hong Kong

e ver apenas que se 
mantém em perfeitas 
condições para ser 
ingerida, com todos 
os valores nutritivos 
em ordem, e que a 
nossa antiga maneira 
de olhar para ela gera 
imenso desperdício; 
com a I'MPERFECT Tour, 

guias invisuais ajudam os participantes 
a sentir diferentes lugares de uma forma 
totalmente nova e “imperfeita”. Estes são 
apenas dois exemplos de como ser criativo 
e agir de modo a promover mudanças 
reais na sociedade, começando por olhar 
para estes objectos imperfeitos de uma 
outra perspectiva.

O mundo não é perfeito. O projecto 
I'MPERFECT recorda-nos que se, 
mudarmos um pouco a nossa maneira de 
ver e abraçarmos as imperfeições, a vida 
pode ser igualmente admirável e ter muito 
mais significado.

"I'MPERFECT
recorda-nos que se, 
mudarmos um pouco
a nossa maneira de ver e 
abraçarmos as
imperfeições, a vida pode 
ser igualmente
admirável e ter muito 
mais significado."

Mundo Mundo
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Eventos 

I'MPERFECT 

realizados no 

Oil Street Art 

Space

-

Foto cedida 

pela CoLAB

Mundo Mundo
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Chás de ervas 

transformados 

em peças de 

arte

-

Foto  cedida 

pela CoLAB

Mundo Mundo
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Exposição Le Petit Prince

Data: 20/12/2014-15/03/2015
Horário: 10:00-18:00
Local: E2 Building, Huashan 1914 Creative Park, 
Taiwan

Bilhetes: NTD 280

Programa: A exposição apresenta 100 páginas 
e ilustrações do manuscrito do famoso livro 
de Antoine de Saint-Exupéry, O Principezinho, 
revelando o trabalho árduo do autor para 
transformar os seus esboços em obras de arte.

Organização: Huashan 1914 Creative Park
Website: www.wowlavie.com/action/event

Amor em Seoul - 
Concerto do Dia dos Namorados
Data: 14/02/2015 (Sábado)
Horário: 20:00
Local: Grande Auditório do Centro Cultural de Macau 

Bilhete: MOP 200, 120, 80

Programa: O violinista sul-coreano Dami Kim, 
em colaboração com a Orquestra de Macau, 
apresenta o conhecido concerto para violino As 
Borboletas Amantes (Butterfly Lovers), a abertura 
das Bodas de Fígaro de Mozart, e serão, ainda 
na mesma ocasião, interpretados trechos da 
Suite No. 1 e 2 da Carmen de Bizet pela referida 
orquestra.

Organizador: Instituto Cultural de Macau
Website: www.icm.gov.mo/om/cn/Season/detail

PUZZLE THE PUZZLE - Teatro Miniatura

Data: 02-13/02/2015
Horário: 19:00 (Segunda a Quinta); 
19:00 e 21:00 (Sexta)
Local: Livraria Portuguesa

Bilhetes: MOP100  

Programa: PUZZLE THE PUZZLE é uma criação 
da encenadora de Taiwan Hope Chiang, onde os 
actores brincam com livros, sapatos da Barbie e 
pequenos bonecos. Trata-se de um espectáculo 
com música original e elementos multimédia.

Organizador: Point View Art Association
Website: www.facebook.com/
events/46796829000

Workshop de Olaria por Mestres de 
Artesanato da Província de Jiangxi 
Data: 7-8/03/2015 (Inscrição: A partir de hoje) 
Horário: 10:00-18:00 
Local: Macau Sky & Earth Ceramic Art 
Workplace (Avenida do Almirante Lacerda, Edf. 
Industrial Iau Son, n.º 14-14C, 5.º andar, Macau)

Preço: MOP 300

Programa: Dois mestres, Yang Su Ming e Qing 
Yang, leccionam e demonstram técnicas de 
olaria e escultura em cerâmica. 

Organizador: Associação de Arte Cerâmica 'Céu 
e Terra' de Macau
Website: www.skyearth.org.mo/pb/wp_
d48877ad/wp_d48877ad.html

Escola de Verão TNUA 2015

Data: 03-12/07/2015 
(Inscrições: Hoje até 31/05/2015)
Local: Universidade de Artes de Taipé

Preço: NT 18.800 a 32.000 (de acordo com o 
curso)

Programa: Curso de dez dias ministrado por 
professores da universidade, tendo como 
público-alvo estudantes com idades entre os 14 
e 21 anos.

Organizador: Universidade de Artes de Taipé
Website: aaa.tnua.edu.tw/class/p2.aspx?tid=39

Móvel M +: Imagens em Movimento

Data: 27/02/2015-26/04/2015
Horário: Vários. Consultar site oficial 
Local: Broadway Cinematheque, Yau Ma 
Tei(exibição); Midtown POP, Causeway Bay e 
Cattle Depot Artist Village To Kwa Wan, Hong 
Kong

Entrada Livre

Programa: Móvel M +: Imagens em Movimento 
inspira-se no aclamado "cinema migratório" 
de Hong Kong, dos anos 1980 e 1990, em 
particular no filme de Clara Law Floating Life, 
como ponto de partida para uma reflexão sobre 
os conceitos cada vez mais complicados de "lar" 
através da linguagem visual.

Organizador: West Kowloon Cultural District, 
Hong Kong
Website: www.westkowloon.hk/en/whats-on/

Teatro Multimédia Perceptual Landscape

Data: 13-14 / 02/2015
Horário: 19:30
Local: Pequeno Auditório do Centro Cultural de 
Macau

Bilhetes: MOP 120

Programa: A encenadora local Jenny Mok 
reconstrói as percepções humana de “realidade" e 
"ilusão" através das formas físicas, da luz e do som.

Organizador: Centro Cultural de Macau
Website: www.ccm.gov.mo/Event.aspx/
Detail/6490

Musical Cookin 'NANTA

Data: 24/12/2014-22/03/2015
Horário: 20:00 (Terça a Sexta); 17:00 e 20:00 
(Sábado e Domingo)
Local: Teatro Sands, Macau

Bilhetes: MOP 480, 380, 280

Programa: Cookin 'NANTA tem a honra de 
apresentar o primeiro espectáculo não-verbal 
da Coreia do Sul, usando utensílios de cozinha 
como instrumentos e uma linguagem corporal 
excessiva, resultando numa série de cenas 
cómicas e musicais.

Organização: Red's Group Holdings Limited, 
Xadrez Entretenimento Producção LDA. Nextra 
Marketing e Business Consulting Limited
Website: www.nantamacau.com

Workshop: O Mercado de Arte Actual: Um 
Guia Essencial
Data: 16/03/2015–20/03/2015 (Prazo de 
inscrição: A partir de hoje até 10/03/2015)
Horário: 18:30-20:30
Local: Praça do Tap Seac, Edifício do Instituto 
Cultural, Macau

Taxa: MOP1.500

Sinopse: O Dr. Robin Reisenfeld, Director do 
Programa de Doutoramento em Arte Global e 
Contemporânea da (secção de) Educação da 
empresa de leiloeira Christie’s é o convidado 
para dirigir um workshop, no qual irá abordar 
uma série de tópicos sobre o mercado da arte, 
incluindo um historial do negócio dos leilões, a 
estrutura do mercado da arte, mecanismos dos 
leilões e técnicas de licitação, além de avaliação 
de obras de arte.
Língua: Inglês (com tradução simultânea para 
Mandarim)

Organizador: Instituto de Estudos Europeus de 
Macau
Website: www.ieem.org.mo/news/103/
Workshop:_Today%E2%80%99s_Art_Market:_
An_Essential_Guide

Open Box 2015

Data: 06-14/02/2015
Horário: 17:00, 19:30, 21:00
Local: Centro Cultural de Macau

Bilhetes: MOP120 

Programa: Open Box 2015 apresenta quatro 
obras de teatro locais: a dança-teatro 
Dontknowhere (Não sei onde); o teatro infantil 
The Bad Bad Wolf (O Lobinho Mau); o teatro 
experimental multimédia Paisagem Perceptiva; e 
o bailado multimédia Ligações Perigosas.

Organizador: Centro Cultural de Macau
Website: www.ccm.gov.mo/Event.aspx/35

Not I / Footfalls / Rockaby (em inglês)

Data: 25-28/02/2015, 01/03/2015
Horário: 20:15; 17:00 (01/03/2015)
Local: Sala de Teatro, Academia de Artes 
Performativas de Hong Kong (1 Gloucester Road, 
Wanchai, Hong Kong)

Bilhetes: HKD 320, 280, 200, 160

Programa: Not I / Footfalls / Rockaby, com a 
duração de uma hora, apresenta três peças 
curtas muito inspiradoras no Prémio Nobel de 
Literatura Samuel Beckett, e é um desafio tanto 
para os actores como para os sentimentos do 
público.

Organizador: Festival de Artes de Hong Kong 
Website: www.hk.artsfestival.org/tc/
programmes/

Jazz ao Sábado 

Data: 28/02/2015 
Horário: 17:00 
Local: Fundação Rui Cunha (Avenida da Praia 
Grande nº 749, R/C, Macau) 

Entrada Livre

Programa: Improvisação; os amantes de música 
são bem-vindos! 

Organizador: Fundação Rui Cunha 
Website: rruicunha.org/frc/?p=5080&lang=zh-
hant
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Joe  
Tang   

Além de leitor aficionado, 

Joe Tang é crítico de arte e 

autor de vários romances e 

peças de teatro, entre outros 

escritos. Foi galardoado 

com o Prémio Literário de 

Macau e o Prémio de Novela 

de Macau. As suas peças de 

teatro foram apresentadas 

na Expo Xangai, no Festival 

de Artes de Macau e em 

vários outros espaços de 

Hong Kong e Macau.

“Como promover o desenvolvimento da literatura local?”, “como 
incentivar os hábitos de leitura em Macau?”, “como melhorar 
a qualidade da escrita dos jovens?”. São estas as questões 
dominantes nos eventos literários a que tenho assistido 
recentemente em Macau. Tendo em conta a dimensão do 
território, a qualidade e quantidade das obras literárias locais é 
relativamente boa mas, mesmo assim, a visibilidade dessas obras 
é quase nula. O mais frustrante é assistir ao desaparecimento 
sucessivo das poucas livrarias de Macau, consequência do 
aumento exponencial das rendas dos imóveis nos últimos anos. 
No entanto, quanto mais difícil se torna a situação, maior deve 
ser o nosso esforço em tentar encontrar soluções para reanimar a 
cena literária de Macau e despertar um maior interesse por ela.

Podemos começar por nos perguntar se Macau tem um “ambiente 
literário”. É um conceito bastante abstracto e de difícil definição, 
mas se olharmos com atenção e estivermos atentos a certos sinais, 
é-nos fácil perceber se um local tem uma certa atmosfera literária 
ou não. Estão os meios de comunicação interessados no lançamento 
de um livro, na divulgação de um prémio literário ou no surgimento 
de um novo escritor? Os membros do governo ou os líderes de 
opinião recomendam as suas leituras publicamente? É usual vermos 
pessoas com a cara enfiada num livro nas paragens de autocarro ou 
em cafés? No final de 2014, em resposta à iniciativa Small Business 
Saturday, o Presidente dos EUA, Barack Obama, visitou uma livraria 
independente com as suas duas filhas. Os 17 livros comprados 
pelo presidente foram amplamente divulgados pelos meios de 
comunicação. Por outras palavras, a criação de um ambiente literário 
não depende totalmente da existência de políticas governamentais 
ou investimentos na promoção da leitura. Ler é um hábito e 
uma iniciativa pessoal que, quando visível, tem a capacidade de 
influenciar outros a fazerem o mesmo.

A Eslite, uma cadeia de livrarias de Taiwan, está empenhada em 
redefinir o conceito de livraria − não só abriu uma livraria em 
Hong Kong, onde o metro quadrado vale ouro, como entrou no 
mercado do Interior da China, altamente competitivo. Não admira 
que tenha chamado a atenção da CNN, que publicou um artigo 
intitulado “Nightclubs for literature? Why bookselling is booming in 
Taiwan”. Mestre na criação de ambientes literários, a cadeia Eslite 
acredita que “quanto mais digitalizado e fragmentado o mundo se 
torna, mais as pessoas valorizam o calor da interacção”. O sucesso 
“reside na criação de um ambiente amigável e acolhedor para os 
amantes dos livros”. Não são eles que criam o ambiente literário? 
Esta devia ser uma história inspiradora para Macau – não foi 
Macau, um dia, uma cidade pequena cheia de calor humano?

Actualmente, o custo de vida em Macau é cada vez mais elevado 
e assistimos a uma escassez de mão-de-obra, sendo ambas as 
questões muito prejudiciais ao desenvolvimento e sobrevivência 
das pequenas empresas culturais. Crescer uma planta no cimento, 
como dizem, é muito difícil, mas ainda assim vale a pena tentar.  
A solução é integrar a literatura no dia-a-dia das pessoas e há, de 
facto, muito por onde começar. Por exemplo: organizar sessões 
de leitura em escolas e pequenas comunidades; criar na Internet, 
em livrarias ou em cafés acções de troca de livros em segunda 
mão sobre temas específicos, enquanto o comércio local e as 
associações políticas encorajam os seus membros a organizar 
grupos de leitura. 

Em Macau, a leitura não deve ser tomada como uma actividade 
que se faz no aconchego do quarto. É necessário levar a literatura 
às pessoas. Só assim será possível construir um “ambiente 
literário” presente no nosso dia-a-dia.

Ambiente  
literário

Continuemos a discutir as razões da decadência da cena musical de 
Hong Kong.

Falta de formação, fracos padrões
Houve um tempo em que os ídolos e as bandas de música pop eram 
extremamente populares em Hong Kong, mesmo que tivessem 
limitações vocais. Bastava ter um rosto atraente e presença em palco 
para que os discos desaparecessem das prateleiras das lojas de 
música. Era-lhes até perdoado se cantassem fora de tom, desde que 
fossem bonitos. Mas à medida que foram envelhecendo, até os fãs 
mais fiéis lhes voltaram as costas. Não culpo estes ídolos, entenda-
-se. Entre as participações no cinema, publicidade, espectáculos, 
estreias e, claro, gravações de álbuns, não lhes sobrava tempo para 
dormir quanto mais para melhorar as suas técnicas musicais. 

Até que um dia a popularidade passa, deixam de ter qualquer valor 
para as editoras e são postos de lado. A maioria das editoras não tem 
um plano-carreira para as suas estrelas e certamente também não 
se preocupa muito com o rumo futuro do panorama musical. O que 
verdadeiramente lhes interessa são os hits do momento e, por causa 
disso, os cantores de Hong Kong têm cada vez menos qualidade. 
Quando o público assiste a uma péssima performance pela décima 
ocasião, abandona o artista de uma vez por todas.                              

O papel da comunicação social
O papel dos meios de comunicação tem sido várias vezes descurado 
em muitos artigos que analisam as razões do declínio do panorama 
musical de Hong Kong. De facto, a relação entre a imprensa e a 
indústria musical antes da década de 1990 era de respeito mútuo, 
com muitos jornalistas e estrelas a dizerem-se amigos.  
Mas o aparecimento da Next Magazine, em 1990, veio mudar isto. 

Quando a imprensa começou a expor a vida privada dos artistas, a 
indústria de entretenimento sofreu um grande golpe. Quanto maior 
era a sua popularidade, maior a probabilidade de estes artistas 
se tornarem alvos, até de a sua carreira de sucesso ser destruída. 
Todas as notícias sobre o mundo do espectáculo se vulgarizaram; 
a qualidade do cantor ou a falta dela não era notícia, os jornais e 
as revistas estavam apenas preocupados com os rumores sobre as 
possíveis namoradas estarem ou não presentes nos espectáculos. 
Claro que as estrelas vivem da publicidade mas, a partir do momento 
que se tornam motivo de escárnio, não há beleza nem qualidades 
musicais que as salvem. Em resultado disto, depois de 2000 
deixaram de surgir grandes estrelas. As de maior sucesso, como 
Pakho Chau e Shawn Yu, não chegaram aos calcanhares dos "Four 
Gods of Cantopop", da década anterior.

Duvido que hoje em dia, e com o panorama mediático existente, 
artistas com o talento comparável a Andy Lau ou Leon Lai consigam 
alcançar o sucesso que estes últimos tiveram. 

Assistimos, porém, a mudanças nos últimos dois anos. Os meios de 
comunicação começaram a mostrar menos interesse na vida privada 
dos cantores por três razões: primeiro, porque este tipo de notícia 
deixou de atrair os jovens leitores; segundo, a preocupação política 
dos cidadãos nos últimos anos ultrapassou em muito as celebridades 
e mexericos, e os leitores estão mais interessados no comportamento 
dos deputados do que no das estrelas; terceiro, quando as pessoas, 
aos poucos, começaram a não saber os nomes dos cantores, por que 
haveriam de estar interessadas na sua vida privada? Hoje em dia, os 
cantores de Hong Kong são tão desvalorizados que nem sequer têm 
lugar numa revista de coscuvilhices.

(Continua)
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Ao longo de duas décadas no ensino das Belas-Artes, tenho 
respondido incessantemente a inúmeras perguntas sobre o valor da 
arte. Uma vez que a arte vem de dentro de cada um, pode ser algo 
sem qualquer fundamento, ou pode ainda ser apenas uma busca 
impulsiva por uma consciência estética. Dito isto, o valor da arte 
não pode ser determinado apenas pelo artista. A suprema função 
da obra de arte é, sem dúvida alguma, a de inspirar através de uma 
experiência estética sensorial, assim como a visão casual de uma 
bela casa nos faz abrandar o passo e fantasiar sobre os prazeres de 
lá viver. No entanto, se tivéssemos de pôr um preço a 
esse sentimento, encontrar um valor que estivéssemos 
dispostos a pagar, estaríamos perante um dilema.

Como explicar... Peguemos numa tela e numa toalha, por 
exemplo. Ambas com a mesma imagem gravada. Na tela, a 
imagem foi pintada à mão, a óleo ou aguarela, enquanto que 
na toalha a imagem foi estampada por uma máquina e pode 
ser reproduzida em massa em várias dezenas de toalhas a 
cada minuto. Mesmo que a estampa da toalha seja a imagem 
da Mona Lisa, os seus lábios a secarem-nos a pele depois do duche, não 
é preciso ser um especialista para saber que a toalha não é tão valiosa 
quanto a pintura. No entanto, a mesmíssima toalha em termos de material 
e tamanho apelará à atenção de diferentes consumidores, em diferentes 
locais de venda, consoante a imagem ou padrão que tiver estampado – ou 
seja, outros elementos, como cultura e tradição, entram na equação. 

O chamado fenómeno de mercadorias criativas que divulgam a cultura 
e a tradição locais, simplesmente denominados “produtos criativos 
e culturais” pelos teóricos da economia, nasceu na Grã-Bretanha, 
espalhando-se depois pelo mundo. À medida que este fenómeno foi 
crescendo, parece-me claro que a única coisa na moda nestas indústrias 
criativas e é o uso do termo “produtos culturais e criativos”. 

Sejamos honestos, que mercadoria sem qualquer rasgo de cultura ou 
criatividade se consegue manter no mercado? Olhemos à volta, para as lojas 
que nos rodeiam, e prestemos atenção aos artigos que os turistas estão 
dispostos a comprar. Não são bens essenciais e, no entanto, servem certos 

Há uns anos, aceitei o convite de amigos para visitar a Aldeia Suao dos 
Tamancos de Madeira de Baimi, na zona nordeste de Taiwan. Ainda 
me lembro que, no primeiro dia da minha visita, fiquei profundamente 
impressionado com aquela paisagem idílica que tinha diante de mim e 
disse para comigo ter tomado a decisão acertada ao aceitar o convite. 

A bela paisagem que tinha diante de mim era o fruto do trabalho árduo 
de mais de dez anos de uma pequena associação de mães. Exigiram, 
por exemplo, que os camiões usados pelas fábricas para o transporte 
de areia ou cascalho fizessem um desvio no caminho, e 
chegaram mesmo a fazer frente a essas mesmas fábricas, 
com o firme propósito de assegurar um ambiente 
favorável e seguro para as próximas gerações. Correndo 
o risco de que os seus maridos, empregados nas fábricas, 
pudessem perder o emprego caso não se chegasse a 
acordo. Felizmente, e contra todas as expectativas, os 
seus esforços foram recompensados e as fábricas, além 
de encontrarem um novo percurso para os camiões, 
passaram a fazer um donativo anual à comunidade. 

Quando pensaram que o problema mais difícil tinha sido 
resolvido, outro estava prestes a emergir. Apesar de os mais 
idosos acharam que uma lavagem de cara na comunidade 
era uma mudança desnecessária e um desperdício de dinheiro, as mães 
resolveram passar das palavras à acção, começando pela sua própria 
casa. Encontravam-se uma vez por semana para embelezar a comunidade 
durante as horas da sesta dos mais idosos e enquanto os filhos estavam 
na escola. Em cerca de seis meses, a população descobriu que toda a 
comunidade parecia vestir roupagens novas e foi gradualmente levada 
a trabalhar em conjunto para tornar a aldeia mais agradável e limpa. 
Houve no entanto uma situação embaraçosa durante este período 
de remodelação: várias anciãs foram acusadas de evitar as pessoas 
relacionadas com o projecto sempre que tinham oportunidade. 

Como diz o ditado, o difícil é começar. Felizmente, estas mães com 
ideias fixas conseguiram alcançar os seus objectivos de diferentes 
formas − algumas ficaram responsáveis por acalmar os ânimos dos 
mais idosos, outras coordenavam os serviços públicos e outras, ainda, 

propósitos, ainda que seja um acessório criado por acaso por um estudante 
de Belas-Artes. O cliente pode pegar no artigo, observá-lo de perto e voltar 
a pousá-lo com um sorriso nos lábios depois de perguntar o preço.

No entanto, se o aluno de Belas-Artes for paciente, talvez um dia um 
connoisseur, saído da multidão do mercado de domingo, pare diante desse 
mesmo artigo e pague o preço pedido sem qualquer hesitação, dizendo-lhe 
ainda para continuar a fazer um bom trabalho.

O Mercado de Portobello, em Londres, foi em tempos 
mundialmente conhecido como uma espécie de “feira da 
ladra” onde se poderia encontrar verdadeiros tesouros. 
Com mais de um quilómetro de lojas e bancas, é possível 
encontrar de antiguidades a pequenas lembranças muito 
em moda. Todos os sábados, a partir das cinco/seis horas da 
manhã, é comum ver muitos proprietários de bancas ainda 
ligeiramente ressacados, jovens e velhos, a dispor os seus 
artigos um a um, na esperança de os vender. 

Qualquer um pode parar, pegar no artigo, perguntar o preço, pensar um 
pouco e depois voltar a pousá-lo com um sorriso, dando lugar ao cliente 
seguinte para fazer o mesmo, ficando o enigma se esse próximo será 
um verdadeiro apreciador da mercadoria exposta na banca. Actualmente 
é difícil encontrar antiguidades, artigos vintage ou marcas clássicas em 
Portobello. Sobram os artigos em segunda mão ainda em bom estado e 
os chamados “produtos culturais e criativos”. 

A principal diferença entre um artigo criado pela “máquina do design” 
e outro feito de forma artesanal é o seu valor. O primeiro destina- 
-se à produção em massa, enquanto o segundo é feito com prazer e 
inspiração, como, por exemplo, transformar um livro antigo e grosso num 
relógio ao fazer-lhe um buraco no meio e colocar aí um relógio. Um livro 
com um conjunto de robustos ponteiros de relógio na capa é algo que 
anima uma secretária. Custam sete a oito libras em Londres. Sempre que 
passo pela banca onde estão expostos, paro para conversar com o jovem 
proprietário e, se algum me saltar à vista, compro-o para oferecer a um 
amigo que nunca tenha lido um livro.

estudaram a gastronomia tradicional e, mais importante ainda, a 
indústria tradicional – o tamanco de madeira e a sua relação de um 
século com a comunidade de Baimi.

Durante a ocupação japonesa, o comércio da madeira foi 
monopolizado. O terreno onde se situa a comunidade Baimi era 
conhecido por ter uma plantação de árvores de tulipa chinesa, cuja 
madeira resistente era óptima para o fabrico de tamancos. Estes, no 
entanto, foram substituídos por chinelos de plástico após a ascensão 

da indústria do plástico, logo após a II Guerra Mundial, e 
muitos artesãos abandonaram a profissão dedicando-se a 
outros trabalhos. Após a persuasão persistente das mães, 
alguns antigos artesãos voltaram ao negócio com mãos 
ainda hábeis, apesar da idade avançada.

Uma vez que o período áureo dos tamancos tradicionais 
já lá vai, tivemos de começar a pensar numa forma de 
aplicar a regra de “o velho é novo”, mas percebemos que 
havia muitos mais desafios a enfrentar, como a resistência 
obstinada dos mestres artesãos. 

Todos nos esforçámos por encontrar ideias de forma a 
reinventar os tamancos originais e transformá-los num 

produto cultural e criativo. O que mais os fez sentirem-se orgulhosos 
deste processo foi o facto de se inspirar nos provérbios chineses. Por 
exemplo, “fu chang fu sui / yi bu yi jiao yin” (literalmente, “o marido 
canta e a mulher segue-o / um passo de cada vez”), uma metáfora sobre 
os alicerces necessários para um casamento harmonioso, serviu de 
inspiração para a criação de tamancos com um certificado de casamento, 
combinando técnicas de artesanato tradicionais e tecnologia de 
impressão. Este é, até hoje, o produto mais popular da comunidade.

O que torna os seres humanos excepcionais é a sua capacidade de 
sonhar. Estas mães, um dia jovens, envelheceram com o passar do 
tempo, mas os esforços que fizeram para o desenvolvimento da 
comunidade e das indústrias culturais e criativas continuará a ser um 
exemplo para as gerações futuras. Tenho de dizer isto em voz alta: 
“Vocês, mães Baimi, são as pessoas mais bonitas do mundo!”
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Para muitas empresas estrangeiras, a China é uma mina de ouro, 
mas não é fácil encontrar uma pepita de ouro realmente valiosa. 
Assemelhamo-nos a um bando de patos a deslizar graciosa e 
suavemente à superfície da água, enquanto, escondidos dos olhares, 
as suas patas se agitam freneticamente.

Comecei a trabalhar na Lonely Planet China em 2009, quando esta se 
juntou à Joint Publishing num projecto que visava publicar uma série 
de guias de viagem. Ao mesmo tempo, a Lonely Planet lançava um 
outro projecto: guias de viagem das várias províncias da China feitos 
por viajantes chineses. Foi o desafio mais difícil mas mais interessante 
da Lonely Planet China. Em vez de traduções de línguas e pontos de 
vista estrangeiros, produzíamos agora guias de viagem concebidos por 
autores chineses de acordo com os hábitos e interesses dos turistas 
chineses. Os guias da Lonely Planet sobre Hong Kong, Macau e Taiwan 
são agora altamente recomendados pelos leitores chineses.

Em comparação com outros mercados asiáticos mais maduros, a viagem 
independente na China ainda está a dar os primeiros passos. Mesmo 
assim, o crescimento é notável e em 2014 mais de 100 milhões de 
chineses rumaram aos mais variados destinos turísticos fora da China, 
que lutam por uma fatia do turismo chinês. Cada vez mais lojas estão a 
contratar funcionários falantes de chinês e alguns destinos ficaram, do 
dia para a noite, inundados de turistas chineses. Na minha última visita 
a Chiang Mai, na Tailândia, a cidade transformara-se numa Chinatown, 
onde dominam os caracteres chineses. Alguns turistas chineses menos 
educados causaram má impressão entre os locais, ao fumar nos 
templos com total desrespeito pela cultura local, por exemplo. O mais 
chocante foi o facto de um desses turistas ter comprado o uniforme 
da Universidade de Chiang Mai para se imiscuir e poder tirar fotos até 
mesmo dentro das salas onde decorriam aulas ou exames, perturbando 
o ambiente escolar. Como resultado, a entrada no campus universitário, 
gratuita anteriormente, é, agora paga de forma a controlar a intrusão de 
visitantes chineses.
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Por esta razão, a China tem uma crescente necessidade de guias de 
viagem de qualidade que, além de aconselharem o viajante para que este 
possa aproveitar ao máximo a sua estadia, também eduquem o turista. 
Por exemplo, estes guias dão a conhecer hotéis amigos do ambiente, 
encorajam os leitores dos guias a envolverem-se em actividades de 
carácter social, e ensinam a cultura local de forma a ser respeitada pelo 
visitante. O fundador da Lonely Planet, Tony Wheeler, acredita que se 
mudarmos a nossa maneira e hábitos de viajar, e ponderarmos sobre 
o caminho que devemos seguir e a razão por que nos deslocamos em 
viagem, os danos ambientais causados pela pegada do homem podem 
ser reduzidos. 

Além de conselhos sobre alimentação e entretenimento, um guia de 
viagem responsável deve ter em conta o enquadramento histórico e 
actual, e os problemas sociais do local de destino. Só através de um 
conhecimento profundo pode o turista abrir a mente para compreender o 
lugar de destino e desse modo integrar-se na vida local. Por isso, acredito 
que a parte mais importante do guia, e a que dá maior dor de cabeça, é a 
escrita de informação de fundo, que inclui a história e a cultura do local, 
entre outros. 

Devido à censura na China, é impossível escrever livremente, mas quando 
se trata dos guias de viagem locais, aconselho os autores e editores a não 
se auto-censurarem e a serem o mais directos possível. A editora tem os 
seus próprios censores e, sempre que necessário, reúno-me com eles para 
discutir a melhor forma de abordar o tema problemático de forma a evitar 
a não-publicação do guia. Existem outras editoras chinesas de guias de 
viagem que, de um modo geral, descrevem apenas os aspectos positivos, 
deixando de fora os negativos, tentando assim evitar algumas questões 
críticas. Felizmente, tive a sorte de trabalhar com autores e editores que 
partilham dos mesmos ideais – contribuir para um crescimento positivo 
do mercado turístico, assim como editorial. É um trabalho árduo, mas é 
também uma óptima e inesquecível experiência.
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Dos 30 milhões de turistas que entram em Macau, deve haver algum 
interessado em investir em arte. Os meus amigos estrangeiros sempre 
me perguntam se esses visitantes contribuem para o mercado de arte 
em Macau mas, para mim, essa ideia está fora de questão.

A um mar de distância de Macau, Hong Kong é o terceiro maior 
mercado de arte do mundo, em particular de arte contemporânea. 
Leiloeiras de renome, por exemplo a Sotheby’s, a Christie’s e outras, 
conquistam, repetidamente, novos recordes de leilões; e a Poly 
Auction do Interior da China também marca presença em Hong Kong. 
Um sistema jurídico consistente, serviços de qualidade profissional 
e eficientes, para além da política de isenção fiscal, são as chaves 
para o sucesso de Hong Kong no que respeita ao desenvolvimento 
do mercado de comercialização de arte. Singapura tem tentado 
roubar o lugar de Hong Kong neste tipo de mercado, mas até hoje 
todos os seus esforços têm sido em vão. Cidades como Pequim, 
Xangai, Taipé e Seul entraram no mercado da venda de arte há 
apenas algumas décadas e são incomparáveis a Nova Iorque ou 
Londres, já para não falar no caso de Macau, cujo atraso é ainda 
mais relevante. Nos últimos anos, muitas instituições têm tentado 
desenvolver o mercado de arte em Macau e, juntamente com 
os esforços do Governo, foi já possível organizar uma série de 
exposições de arte nos últimos três anos, em particular a ART-MO, 
que está entre as maiores em escala 
e nível de qualidade.

A ART-MO realizou-se pela primeira vez em Macau em 2013, com o 
título inglês The 1st ART MACAO™. Na sua segunda edição, em 2014, 
foi rebaptizada para ART-MO, de forma a obter uma marca mais 
clara. A segunda edição realizou uma série de aperfeiçoamentos em 
termos de organização, por exemplo, a instalação de stands para 
expor relógios topo de gama e a melhoria da qualidade das galerias 
participantes. Além do director Zhao Li, a ART-MO contou com o 
apoio de Dong Mengyang, director da Feira de Arte Contemporânea 
de Pequim, e Pyo Mi Sun, presidente da Associação de Galerias da 
Coreia do Sul e da Galeria PYO para atrair, de forma mais eficaz, 
galerias com maior qualidade a participarem no evento.

A inovação mais importante da segunda edição foi a parceria com 

as publicações Bazaar Art e Artron para a divulgação do evento. Ambas 
têm enorme influência no círculo artístico chinês e dedicam-se 
especialmente à promoção de exposições de arte.

O governo de Macau tem vindo a promover activamente as indústrias 
culturais e criativas nos últimos anos. As artes visuais foram em tempos 
a principal prioridade do Instituto Cultural, mas acabaram substituídas 
pelos filmes, a moda e a música pop devido à ausência de políticas de 
apoio relevantes. A boa notícia é que as artes visuais têm beneficiado 
de várias medidas reais relacionados com a indústria de convenções 
e exposições, que também estimularam o aparecimento da ART-MO. 
Infelizmente, os departamentos em causa não aproveitaram esta 
oportunidade de desenvolvimento da arte em Macau, prontamente 
renunciando a este evento de alta qualidade com a assinatura ART-MO. 
Muitos estrangeiros ainda têm uma noção errada de que o Governo 
apoia o desenvolvimento do panorama artístico com as receitas dos 
casinos, o que é realmente um tanto irónico. 

Apoiado por abundantes recursos financeiros, o organizador da ART-
MO cedeu gratuitamente alguns stands a associações de arte de Macau 
e a artistas individuais, sendo, por isso, uma empresa estrangeira 
conscienciosa. Se a ART-MO se mantiver, tornar-se-á o maior evento 
de arte em Macau, independentemente das receitas. Na verdade, 
muito pode ser feito pelo governo para apoiar o desenvolvimento do 
mercado de arte de Macau e ajudar os artistas locais a explorar mais 
oportunidades. Tendo em vista a posição dominante e insubstituível 
de Hong Kong, como se deveria Macau posicionar? Acredito que o 
presidente do Instituto Cultural, com o seu passado de artista, irá 
perceber o que Macau tem para oferecer. Por exemplo, na última 
ART-MO, não muito longe da área onde se exibiam obras de Li Peng, 
de Cantão, pudemos ver uma série de trabalhos fotográficos sobre 
o movimento Occupy Central, de um fotógrafo de Hong Kong.  
Tal sincronismo não seria possível no Interior da China. 

Quando auxílios financeiros e políticas favoráveis ajudam a atrair 
compradores a Macau, o negócio passa de imediato para as mãos 
de estrangeiros, deixando os artistas de Macau sem oportunidades.  
Quem deve ser responsabilizado por isto?

Uma análise da Feira 
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