
#27/2018 06

História da Marca Evento Mundo

Design de Macau na Semana da Moda de Londres－－－
o caminho do estilista de moda Steven Tai

Armazéns Hayashi－－－
Trazer o sabor de Tainan para casa

Histórias empresariais 
de lojas culturais e criativas

Photo Macau Art Fair 
estreia-se em Macau



C
2

Editorial

#27/2018 06

　　O mercado de lojas de produtos criativos e culturais em lugares como Taiwan e 

Hong Kong é relativamente maduro. Embora Macau ainda não tenha alcançado as 

regiões vizinhas, há muitos empreendedores culturais e criativos a trabalhar 

silenciosamente aqui. Como é que eles reúnem diferentes elementos nos espaços 

culturais e criativos por si desenhados cuidadosamente? Na secção "Destaque", os 

fundadores d’A Porta Da Arte, M Dimensions e ROOFTOP são convidados a partilhar 

os detalhes sobre a gestão de lojas culturais e criativas.

　　O estilista de Macau, Steven Tai, fundou uma marca com o seu nome, 

STEVENTAI, depois de completar os estudos universitários. Esta marca ganhou 

muitos prémios internacionais de design de vestuário. Tai também apresentou o seu 

trabalho na Semana da Moda de Londres. Na secção "História da Marca", revelamos 

como Steven Tai levou as suas criações para os palcos internacionais. A primeira 

Photo Macau Art Fair é situada como “a primeira exposição asiática dedicada à 

fotografia e à videoarte”. Na secção "Evento", a fundadora Cecilia Ho fala da 

experiência de explorar e tentar organizar esta exposição. Os Armazéns Hayashi, em 

Tainan, são os armazéns com a história mais longa de Taiwan. Nos últimos anos, o 

espaço foi recuperado e transformado num armazém de produtos culturais e 

criativos. Na "Mundo", a directora geral Vicky Chen partilha o modo como os 

Armazéns Hayashi foram reactivados e se tornaram num espaço que tem a cultura e 

a criatividade como principais eixos.

　　Como de costume, os nossos bloggers partilham os seus pontos de vista e 

novidades sobre as indústrias criativas pelo mundo, na secção "Blogues", trazendo 

aos leitores a mais actualizada informação cultural e criativa. 

Os pontos  de v ista  e  as  opin iões  constantes  da presente
publ icação são os  dos  seus  autores  e  entrev istados,  não
reflectindo necessariamente a posição do Instituto
Cultura l  do Governo da R .A .E .  de Macau.
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Por Giselle Lou   Fotos cedidas por Wong Chi Kin, Gary Wong e pelos entrevistados

03

É verdade que as lojas culturais e criativas de Macau não alcançaram as suas homólogas 

nas regiões vizinhas como Taiwan e Hong Kong, mas não faltam talentos culturais e 

criativos a trabalhar diligentemente neste negócio. Neste número, entrevistamos vários 

responsáveis locais de lojas culturais e criativas, nomeadamente d’A Porta Da Arte, M 

Dimensions e ROOFTOP MACAO, e convidamo-los a partilhar os altos e baixos das 

suas jornadas de empreendedorismo em Macau. Além disso, eles partilham também 

como escolheram os “tesouros” de entre os produtos culturais e criativos, a 

apresentaram-nos nos seus próprios espaços, de modo a facilitar o crescimento 

dos artistas e criadores locais.
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A transformação de uma fábrica de ferro galvanizado 

　　Localizada na Rua dos Ervanários, A Porta Da Arte é um edifício de quatro pisos 

que funciona nas antigas instalações de uma fábrica de ferro galvanizado. Após 

remodelações, a fábrica transformou-se num complexo cultural e de lifestyle, incluindo 

café especial, joalharia, acessórios para a casa, cosmética, vestuário de moda e 

produtos locais, entre outros.
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Amor à primeira vista

　　Quando questionado acerca da escolha do local, Sequeira responde que foi o 

destino. “Quando andava à procura de um sítio para abrir a minha loja, este velho 

edifício despertou-me a atenção pelo seu design único. Por um lado, é perto de três 

entroncamentos e bem localizado; por outro, a vizinhança é muito simpática. Depois de 

o ter visitado, conheci um fotógrafo experiente, Chan Hin Io. Ele tinha um estúdio aqui 

perto e convidou-me para ver velhas fotos, a preto e branco, deste edifício sexagenário. 

Fiquei a saber como ele tinha mudado ao longo do tempo”, recorda.

 

　　Através dessas imagens, Sequeira ficou obcecado com a energia comunitária da 

Rua dos Ervanários e, de imediato, decidiu abrir ali a sua loja. Também mudou o nome 

do edifício para “A Porta Da Arte”.

Modelo de negócio de um complexo de lifestyle

　　Quando Sequeira abriu A Porta Da Arte, já havia decidido transformar o espaço num 

complexo de lifestyle. Com novos artigos a chegar gradualmente à loja, a estrutura e o 

modelo de negócio do estabelecimento foram, progressivamente, ganhando forma. No 

entanto, Sequeira reiterou que a essência do espaço, como o nome chinês de “A Porta 

　　“Na última década tenho sido um trabalhador artístico a tempo inteiro. No 

entanto, se alguém é mesmo um ‘trabalhador’, devia ganhar dinheiro. Como se pode 

continuar o negócio se não houver rendimento? Esta é uma questão que me inquieta 

há anos”, diz Fortes Pakeong Sequeira, dono de A Porta Da Arte.

　　Sequeira desistiu da sua carreira como designer há dez anos e tornou-se 

trabalhador artístico a tempo inteiro. Atraído pelos esforços do governo de Macau 

para promover as indústrias culturais e criativas, há dois anos (no final de 2016) 

decidiu abrir A Porta Da Arte.
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Da Arte” sugere, girará sempre em torno da “cultura e literatura”, da “arte” e de “Macau”.

　　Como resultado, três diferentes modelos de cooperação foram desenvolvidos no complexo: aluguer, comissão e consignação. Por 

exemplo, a Cloé Jewellery & Art e a Mel Ieong Workshop adoptaram o modelo de aluguer, a Triangle Coffee Roaster, no rés-do-chão, 

adoptou o modelo de comissão, enquanto marcas originais de inovação cultural e produtos de lifestyle (80% de Macau, o restante de Hong 

Kong e Tailândia) muitas vezes adoptaram o modelo de consignação, de modo a poderem vender os seus produtos: mochilas, t-shirts, 

joalharia, etc., naquele espaço. Para diferentes parceiros, Sequeira também optou por estratégias de marketing distintas, incluindo anúncios 

online, workshops, etc. Até agora, muitos líderes de opinião influentes de Macau e Hong Kong visitaram A Porta Da Arte, deixando 

comentários positivos.

Fazer parcerias com marcas e designers

　　Graças à sua experiência como designer e ilustrador, Sequeira pôde entender melhor como 

funciona “o mundo da cultura e da arte” e como seleccionar marcas para se juntarem àquele 

complexo de lifestyle. “Enquanto artista, sei bem como o rendimento nestas áreas tende a 

flutuar. Somente quando estamos familiarizados com a indústria cultural e criativa e sabemos 

identificar bons trabalhos entre a multidão, podemos trazer produtos valiosos para um espaço 

como este”, explicou. 

A Porta Da Arte já estabeleceu parcerias com diversas marcas, desde marcas fundadas por 

amigos de Sequeira a marcas estrangeiras com designs exclusivos, passando por marcas de 

artesãos locais. O seu desejo é que todas as marcas parceiras da A Porta Da Arte possam vir a 

ter as suas próprias lojas.

Café e aulas de maquilhagem também 
contam como produtos culturais e criativos?

　　Contudo, o sucesso de A Porta Da Arte motivou algumas opiniões negativas na internet. 

Por exemplo, há quem questione se “vender café” e “ter aulas de maquilhagem” pode ser 

considerado um negócio cultural e criativo. “Porque não? Maquilhadores também são artistas. 

O design pode ter fins práticos ou de embelezamento. O processo de maquilhagem também 

pode recorrer a novas ideias e à inovação e é, certamente, um processo de embelezamento. Do 

mesmo modo, uma chávena de um café especial é também bastante representativa do estilo de 

vida moderno e é digna de ser saboreada e apreciada”, explica Sequeira.

　　“É necessário estar nesta comunidade e familiarizar-se com ela antes de administrar um negócio 

cultural e criativo. Se uma pessoa não sabe realmente como este mundo funciona, tem de encontrar um 

parceiro ou consultor que o saiba”, diz quando questionado sobre a sua visão da indústria cultural e 

criativa. Sequeira aconselha todos os interessados num negócio a começarem por o conhecer a fundo.

　　“Na última década tenho sido um trabalhador artístico a tempo inteiro. No 

entanto, se alguém é mesmo um ‘trabalhador’, devia ganhar dinheiro. Como se pode 

continuar o negócio se não houver rendimento? Esta é uma questão que me inquieta 

há anos”, diz Fortes Pakeong Sequeira, dono de A Porta Da Arte.
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No segundo andar fica Cloé Jewelry & Art, um 
estúdio de design que oferece um serviço de 

personalização de jóias de alta qualidade.

No terceiro piso está o MEL Ieong Studio que 
oferecerá diferentes aulas de maquilhagem no futuro

Sentindo a vibração da inovação cultural enquanto 
se desfruta de uma chávena de café de qualidade

Horário: 11:30-20:00

Morada: Rua dos Ervanários, n.º 42, Macau

Website: www.facebook.com/macau.artdoor
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Tornar-se num centro cultural e criativo 

　　“M” significa Macau, enquanto “Dimensions” significa, neste contexto, forma ou paisagem. 
No seu conjunto, o nome alude à forma de Macau ou à paisagem criativa de Macau.

　　Tong, mentor do M Dimensions, descobriu que o aluguer é, em média, alto em Macau, e que 
espaços mais baratos são demasiado grandes para jovens empreendedores gerirem. Quando o 
Instituto Cultural abriu este concurso, Tong e Wong encontraram um local com um preço razoável 
de arrendamento e a área apropriada. Após uma análise cuidadosa, decidiram arriscar. “Esperamos 
que este lugar possa tornar-se um centro cultural e apoiar outros negócios culturais e criativos 
locais ou organizações de arte, ou até mesmo atraí-los para se juntarem a nós”, explica Tong. 
Diferentemente dos retalhistas habituais, ambos se preocupam não apenas com o desempenho no 
sector das vendas mas com as histórias e valores culturais que os consumidores podem encontrar 
e com os quais se podem identificar na loja, bem como com o talento dos artesãos e artistas para 
se promoverem e construírem uma melhor imagem de marca.
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　　Nos últimos anos, o governo de Macau tem promovido o 

Anim'Arte NAM VAN como um destino de inovação cultural, turismo, 

lazer e opções de restauração. Fruto disso, lojas culturais e criativas 

floresceram nessa área. Isaac Tong e Marcus Wong, da Mojito 

Culture Limited, seguiram a tendência e ganharam o concurso 

para o espaço subterrâneo em Nam Van. Transformaram o local 

na M Dimensions e inauguraram a loja em Janeiro passado.
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Marketing para artistas

　　De acordo com Wong, mentor e director de operações da M Dimensions, importa vender 
produtos culturais e criativos e fornecer serviços relevantes devido às regras de contrato e 
licitação. “Se vendêssemos apenas produtos culturais e criativos, dificilmente sobrevivíamos. Se 
pudermos fornecer serviços e experiências relevantes, os nossos “bens” serão mais abrangentes 
e trarão mais benefícios económicos”, explica. Portanto, Wong organiza todo o tipo de workshops 
e encoraja os artistas a fazer melhor uso do espaço e a incrementar a experiência do cliente.

　　Actualmente, metade dos produtos vendidos na M Dimensions é originalmente produzida em 
Macau. Produtos pequenos, mas práticos, são relativamente populares, sendo poucos os clientes 
que adquirem artesanato. “Como os artesãos muitas vezes não estão familiarizados com a criação 
de campanhas de marketing e com a melhor forma de apresentar os seus produtos, é comum os 
consumidores não considerarem as criações suficientemente apelativas. Já os produtos fabricados 
em massa têm mais saída. Por um lado, resultam de modelos de negócio amadurecidos; por outro, 
os seus fabricantes conhecem bem o mercado”, refere Wong. “Contudo, vendemos somente 
artigos do dia-a-dia e produtos de arte e não produtos com uma margem de lucro elevada, como 
cosméticos, ouro, medicamentos ou lembranças. Por isso, demora a fazer face às despesas”, 
acrescenta Tong.

Isaac Tong Marcus Wong
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A experiência do cliente importa

　　Após cuidadosa ponderação, Tong acredita que eles podem fornecer uma integração de 
serviços. “Muitas pessoas gerem negócios culturais e criativos para vender produtos, mas o 
nosso objectivo é possibilitar uma experiência de compras mais abrangente a turistas e a 
residentes. Não há muitos lugares onde as pessoas possam participar em actividades culturais 
desfrutando da luz do sol, de uma vista para o lago e de boa comida. Portanto, há um espaço 
enorme para nós. Quando olhamos para cidades turísticas de sucesso noutras regiões, concluímos 
que todas elas não estão simplesmente a vender produtos. É a experiência global que oferecem 
que as ajudou a destacarem-se. Através de actividades culturais, tanto residentes como turistas 
podem identificar melhor a cultura local, envolver-se e trazer algo consigo”, nota Tong.

　　Segundo Tong, uma boa infraestrutura também é crucial para atrair um fluxo de clientes. 
“Por exemplo, o governo pode colocar mais sinalética e cartazes no espaço público e, se 
possível, aprimorar o design dos mesmos. E isso depende de uma articulação entre o Instituto 
Cultural e os Serviços de Turismo. O governo pode também incluir a zona ribeirinha do lago Nam 
Van ao promover o Festival de Luz de Macau e desenvolver esta área enquanto destino de 
entretenimento abrangente, com opções de paisagem, lazer e restauração, como 
o Tamsui Fisherman’s Wharf de Taipé. O governo tem feito um óptimo trabalho, mas podia 
coordenar-se melhor com os empresários locais”, acrescenta. Tong não pretende que o projecto 
se concentre apenas no lucro; quer que este se torne uma plataforma para ajudar outras marcas 
culturais em Macau e criar um destino de lazer tanto para os residentes como para os turistas.

Uma boa história é tudo o que interessa

　　Durante a entrevista, Wong referiu que a M Dimensions se encontra na fase de fidelizar clientes, além de fazer crescer as 

marcas e o público. “Presentemente, estamos a usar diferentes canais para divulgar os nossos espaços ao mundo exterior. É nosso 

desejo que, dentro de meio ano, o fluxo de clientes permita fazer face às despesas”, diz Wong. Quando inquirido acerca da saúde 

financeira do negócio, Tong assinala que as pessoas estão a ficar mais confiantes no sector à medida que mais lojas culturais e 

criativas abrem portas. “O governo dá um grande apoio. Mas é diferente se conseguirmos alcançar um nível de produção e receita 

similar ao da indústria de lembranças. Gestores que sejam capazes de assegurar receita suficiente para pagar o aluguer e manter 

o negócio percebem que o mercado lhes é favorável. Mas leva tempo até que a produção da indústria se multiplique e se torne uma 

componente importante do PIB de Macau”, diz Tong. No futuro, os dois planeiam mudar do modelo “B2C” para o modelo “B2B”, 

bem como projectar e lançar mais produtos originais. Ambos revelaram ainda que, embora uma boa aparência e o uso prático dos 

artigos sejam elementos fundamentais, uma boa história, representando um conceito, é tudo o que importa.
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Produtos culturais e criativos que utilizam 
o estilo dos azulejos portugueses

O interior da M Dimensions

　　Além de estabelecer um equilíbrio entre os produtos feitos em massa e o artesanato, Wong e Tong também desafiam criadores 
e artistas a juntarem-se a eles e a fornecerem serviços relevantes. “Como são bastante novos no negócio, muitas vezes não são 
fortes no marketing e têm dificuldade em encontrar pontos de venda offline. Portanto, precisamos de os ajudar a melhorar as 
respectivas imagens de marca com a nossa experiência. Quanto à cooperação empresarial, veremos qual o tipo de actividade e 
cobraremos a taxa correspondente. Os nossos planos de cooperação serão feitos sob medida para atender às necessidades 
específicas dos nossos parceiros. Também podemos disponibilizar o equipamento necessário ou assumir a planificação de 
eventos, os arranjos no local, a gestão de procedimentos administrativos, a promoção, etc. Tudo depende do que os parceiros 
necessitarem. Somos profissionais e temos as competências para organizar melhor as actividades”, explicam.

Horário: 11:00-22:00
Morada: Praça do Lago Nam Van (Anim’Arte Nam Van), 
            C/V-M1 (S2) & L1 (S3), Avenida Panorâmica do 
            Lago Nam Van, n.º 470-756, Macau
Website: www.facebook.com/mdimens

offline
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　　Nos últimos anos, o governo de Macau tem promovido o 

Anim'Arte NAM VAN como um destino de inovação cultural, turismo, 

lazer e opções de restauração. Fruto disso, lojas culturais e criativas 

floresceram nessa área. Isaac Tong e Marcus Wong, da Mojito 

Culture Limited, seguiram a tendência e ganharam o concurso 

para o espaço subterrâneo em Nam Van. Transformaram o local 

na M Dimensions e inauguraram a loja em Janeiro passado.

07

Produtos culturais e criativos que utilizam 
o estilo dos azulejos portugueses

O interior da M Dimensions

　　Além de estabelecer um equilíbrio entre os produtos feitos em massa e o artesanato, Wong e Tong também desafiam criadores 
e artistas a juntarem-se a eles e a fornecerem serviços relevantes. “Como são bastante novos no negócio, muitas vezes não são 
fortes no marketing e têm dificuldade em encontrar pontos de venda offline. Portanto, precisamos de os ajudar a melhorar as 
respectivas imagens de marca com a nossa experiência. Quanto à cooperação empresarial, veremos qual o tipo de actividade e 
cobraremos a taxa correspondente. Os nossos planos de cooperação serão feitos sob medida para atender às necessidades 
específicas dos nossos parceiros. Também podemos disponibilizar o equipamento necessário ou assumir a planificação de 
eventos, os arranjos no local, a gestão de procedimentos administrativos, a promoção, etc. Tudo depende do que os parceiros 
necessitarem. Somos profissionais e temos as competências para organizar melhor as actividades”, explicam.

Horário: 11:00-22:00
Morada: Praça do Lago Nam Van (Anim’Arte Nam Van), 
            C/V-M1 (S2) & L1 (S3), Avenida Panorâmica do 
            Lago Nam Van, n.º 470-756, Macau
Website: www.facebook.com/mdimens

offline



文
創
焦
點

08

Fazer e vender roupas: a principal fonte de receita

　　Rafaelo Hall e Justin Yeung sabiam o que era iniciar um negócio antes mesmo de se 

licenciarem. “Queríamos ter o nosso próprio negócio quando ainda estávamos na universidade, 

pelo que decidimos confeccionar e vender roupas”, contam. Todavia, depois de alugarem um 

espaço num edifício industrial, perceberam que a propriedade era mais um fardo às suas 

costas. Assim, decidiram livrar-se do espaço físico e transferir o negócio para a internet. Um 

ano depois, encontraram finalmente o espaço de negócios adequado às suas necessidades 

e abriram o ROOFTOP.

　　ROOFTOP é um café boutique composto por roupa e por utensílios domésticos, mobília, 

acessórios, produtos culturais e criativos exclusivos e com estilo. Quando questionada sobre 

o negócio, a dupla revelou que, até agora, fabricar e vender roupas tem sido a principal fonte 

de receita, pois a venda dos artigos da loja revela-se bastante limitada. Na verdade, eles só 

a mantêm para diversificar o negócio.
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Escolher café consoante a preferência do cliente

　　A razão pela qual eles poderiam sobreviver só do negócio de roupas é a qualidade das 

mesmas. “Os clientes podem perceber a boa qualidade das nossas roupas só pelo toque do 

tecido. Os tecidos que usamos não são muito diferentes dos utilizados pelas grandes marcas, 

mas os nossos produtos são mais acessíveis”, explicam. Quanto aos demais artigos da loja, 

a maioria é importada do Japão. Quando encontram algo de que realmente gostam, entram 

em contacto com as marcas e os artesãos japoneses por e-mail ou outra via online para 

comprar as suas criações e colocá-las à venda no ROOFTOP. Os artesãos locais de Macau 

podem vender as suas obras no ROOFTOP mediante aluguer ou consignação.

　　O café é outra importante fonte de receita do ROOFTOP. “O nosso café, como nenhum 

outro, é feito de grãos cuidadosamente escolhidos e misturados. Quando descobrimos que 

mais de 80% dos nossos clientes eram estrangeiros, preferindo café mais forte, ajustámos 

um pouco o sabor. E mantivemo-lo até agora”, revelam.

　　Localizado na Vila da Taipa, o ROOFTOP MACAO (ROOFTOP), com um ano 

de existência, tornou-se uma loja online obrigatória. Atraiu a atenção dos 

órgãos de comunicação locais e dos líderes de opinião influentes, bem como de 

turistas do interior da China, da Coreia do Sul, etc.

　　ROOFTOP já foi um espaço de habitação. Posteriormente, foi alugado por 

dois rapazes da geração de 90 que queriam dar-lhe um toque aconchegante. 

Como tal, plantaram tantas plantas verdes no telhado que quase o transformaram 

num “paraíso terrestre”.
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Acolher actividades culturais e artísticas não é tarefa fácil

　　Os clientes podem não apenas tomar café no terraço como participar de uma variedade de actividades culturais e artísticas, caso 

da “Música ao Anoitecer” ou do “Curso de Caligrafia Ocidental”, entre outros. Não é, porém, fácil acolher estas actividades. “Ao 

convidarmos artistas, descobrimos que os seus cachets são mais altos do que esperávamos; mas quando os artistas querem 

alugar os nossos espaços, muitas vezes não podem pagar a taxa de aluguer. Torna-se muito difícil encontrar um equilíbrio. Uma 

vez tivemos um concerto no terraço em que o organizador era um amigo nosso dos tempos da faculdade. Então, em vez de 

cobrarmos taxa de aluguer, apenas exigimos que todos os participantes comprassem café”, recorda Justin.

O potencial imprevisível da internet

　　Quase 80% a 90% dos clientes do ROOFTOP são estrangeiros, assinalam Rafaelo e 

Justin. “A maioria dos turistas sul-coreanos conhece a nossa loja graças à Direcção dos 

Serviços de Turismo do governo de Macau, uma vez que quase todos chegam cá com uma 

brochura em coreano com o logótipo destes Serviços. Já os turistas do interior da China 

encontram-nos sobretudo através de redes sociais como Dianping e Xiaohongshu, e a 

maioria dos clientes locais ouve falar de nós por meio de líderes de opinião influentes de 

Macau”, concluem.

　　Embora o ROOFTOP nunca se tenha preocupado em abordar os meios de comunicação 

para tentar uma oportunidade de entrevista, recebeu diversos pedidos nesse sentido após 

ter participado no projecto Taipa Village. “A Taipa Village irá convidar jornalistas para de 

vez em quando visitar as lojas que fazem parte do projecto. Fomos informados de que 

organizações de media e bloggers de Hong Kong e Xangai fariam uma visita à nossa loja 

em breve”,  explicam.

Acerca do negócio cultural e criativo

　　Acerca da indústria cultural e criativa em Macau, ambos revelaram não considerar o mercado local favorável. “Todos 

pensam que o negócio do café tem uma margem alta, mas quantas chávenas precisamos de vender para pagar o aluguer? 

E se quisermos servir comida temos de solicitar outra licença (Licença de Restauração e Bebidas), que custa cerca de 

MOP600.000, o que aumenta drasticamente o custo”, explicam. A quem quiser abrir um espaço cultural e criativo, deixam 

a sugestão: nunca seguir a multidão, fazer a sua própria matemática e estar ciente das perdas e dos ganhos.
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O aspecto do interior da ROOFTOP

T-shirt desenhada pelo proprietário

media bloggers

Horário: 11:30-20:00 (Domingo a Terça-feira, Quinta-feira) 
            13:00-22:00 (Sexta-feira e Sábado)
Morada: Rua Correia da Silva, n.º 49, Taipa, Macau
Website: www.rooftopmacau.com
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D e s i g n  d e  
M a c a u  n a  S e m a n a  d a  

M o d a  d e  L o n d r e s

Steven Tai
o caminho do esti l ista de moda

Criatividade e oportunidades de negócio no design de 
moda

　　Steven Tai nasceu numa família tradicional de Macau que se dedicava à 

produção de vestuário. Aos nove anos, mudou-se para o Canadá com a família. 

“Pessoas que partilham os mesmos interesses têm gostos de moda semelhantes. 

De certo modo, aquilo que as pessoas vestem é um reflexo do seu estatuto 

social”, diz Steven Tai. Depois de terminar o curso de administração de empresas, 

Tai decidiu continuar os estudos em design de moda na Central Saint Martins, 

no Reino Unido. “Quando estava a estudar design de moda, ocorreu-me que a 

indústria da moda é uma combinação perfeita de negócio e criatividade, uma 

vez que enfatiza a criatividade e possui um enorme potencial de negócio e 

capital” acrescenta.

　　Durante o período em que estudou no Reino Unido, Tai fez estágios em 

várias marcas reconhecidas da indústria, como a Stella McCartney e a Damien 

Doma, onde acumulou experiência em primeira mão no que toca à gestão de 

marcas de moda. Em 2012, no 27.º Festival Internacional de Moda e Fotografia 

de Hyeres, Steven Tai obteve um grande reconhecimento do conceituado 

designer e presidente do painel do festival,  Yohji Yamamoto, bem 

como do director executivo da Chloé, Geoffroy de la Bourdonnaye, tendo 

recebido o Prémio Inaugural de Design da Chloé. Em 2013, Steven lançou a 

sua colecção de Primavera em parceria com a ELLE na Semana da Moda de 

Berlim. “Já tive desf  i l es de moda em Milão, Nova Iorque, Toronto, 

Atenas, Xangai e outras cidades. À medida que comecei a ter uma maior 

exposição, decidi lançar a minha própria marca STEVENTAI”, disse Steven 

recordando esses passos.

　　A Semana da Moda de Londres, um dos mais importantes eventos internacionais de 

moda, é também o palco onde novos estilistas têm a oportunidade de mostrar as suas 

criações. Steven Tai, estilista de Macau em ascensão, foi novamente convidado para participar 

na Semana da Moda que se realiza em Fevereiro deste ano e trabalhou com a equipa de 

efeitos especiais de Star Wars, sediada em Hollywood, para apresentar a sua colecção 

Outono/Inverno 2018 com a marca STEVENTAI. A colecção, inspirada na cultura tradicional de 

Macau, foi muito bem recebida durante o evento.

Por Sunny Lam    Fotos cedidas por Gary Wong, Wong Chi Kin e pelos entrevistados

Star Wars

ELLE



Café e aulas de maquilhagem também 
contam como produtos culturais e criativos?

　　Contudo, o sucesso de A Porta Da Arte motivou algumas opiniões negativas na internet. 

Por exemplo, há quem questione se “vender café” e “ter aulas de maquilhagem” pode ser 

considerado um negócio cultural e criativo. “Porque não? Maquilhadores também são artistas. 

O design pode ter fins práticos ou de embelezamento. O processo de maquilhagem também 

pode recorrer a novas ideias e à inovação e é, certamente, um processo de embelezamento. Do 

mesmo modo, uma chávena de um café especial é também bastante representativa do estilo de 

vida moderno e é digna de ser saboreada e apreciada”, explica Sequeira.

　　“É necessário estar nesta comunidade e familiarizar-se com ela antes de administrar um negócio 

cultural e criativo. Se uma pessoa não sabe realmente como este mundo funciona, tem de encontrar um 

parceiro ou consultor que o saiba”, diz quando questionado sobre a sua visão da indústria cultural e 

criativa. Sequeira aconselha todos os interessados num negócio a começarem por o conhecer a fundo.

Horário: 11:30-20:00

Morada: Rua dos Ervanários, n.º 42, Macau

Website: www.facebook.com/macau.artdoor
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Design de Macau na Semana da Moda de Londres com Star Wars

　　Em Fevereiro deste ano, a STEVENTAI apresentou a sua colecção Outono/Inverno 2018 na Semana da Moda de Londres. Esta 

colecção foi inspirada no estilo de vida pacato de Macau. “O ordenamento urbano de Macau tinha grande influência portuguesa. 

É muito raro ver uma cidade pintada com as cores rosa e verde”, explica Tai. E “Macau é também uma cidade culturalmente 

diversa pelo que decidi combinar diferentes tecidos para mostrar no meu design a diversidade cultural de Macau”.

　　É claro que elementos dos casinos também foram adicionados à colecção Outono/Inverno 2018. Por exemplo, foram utilizados 

tecidos com padrões relacionados com os casinos. Por outro lado, a comissão organizadora da Semana da Moda recomendou a Steven 

Tai que trabalhasse com a equipa de Hollywood que fez os efeitos especiais de Star Wars para desenvolver uma experiência de 

Realidade Aumentada (RA) de Macau a ser apresentada no desf ile. “Depois de colocar o aparelho de RA, o público deu por si nas ruas 

de Macau o que permitiu que pudessem apreciar a colecção num ambiente autêntico e original”, refere Steven.

Conseguir, mas como?

　　Steven Tai acredita que a maior parte das marcas na indústria da moda dependem das receitas acumuladas das vendas da 

estação anterior para financiar o design e a produção da estação seguinte. Este modelo circular de negócio revela-se problemático 

quando as vendas de uma estação específica não correm da melhor maneira. Por isso, é muito importante que as empresas 

identifiquem as exigências do mercado durante cada estação e utilizem a sua criatividade de acordo as mesmas. Até à data, a 
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Steven Tai comunicou com as costureiras numa fábrica de vestuário

 de Macau sobre o estilo de corte do vestuário
STEVENTAI2018 Colecção Outono/Inverno 

na Semana da Moda de Londres

Modelo de cooperação mais profundo e sustentável
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　　A primeira Photo Macau Art Fair decorreu com sucesso. Posicionando-se como a 

primeira iniciativa artística de Macau dedicada à fotografia e à videoarte, o evento atraiu 

artistas, colecionadores de arte e negociantes de arte locais e do exterior. A fundadora e 

directora-executiva da feira, Cecilia Ho, refere que o evento foi uma experiência 

completamente nova. A Photo Macau não expôs um grande número de obras de arte, 

mas o que apresentou ao público foi arte de classe mundial.

Por Jasper Hou    Fotos cedidas por Wong Chi Kin e pelos entrevistados

Cecilia Ho

Photo Macau Art Fair 
estreia-se em Macau

Transformar Macau num centro artístico de novos media na Ásia-Pacífico
 
　　Nascida em Macau, Cecilia Ho mudou-se para França para estudar artes quando era jovem. Foi a primeira 

artista chinesa a fazer parte da exposição de verão organizada pela Royal Academy of Arts no Reino Unido por 

quatro anos consecutivos. Enquanto artista, Cecilia Ho tem vindo a fazer experiências no campo das artes 

performativas, instalação, vídeo e novos media. Desta vez, regressou a Macau como artista e organizou com 

sucesso a Photo Macau. “Estive fora de Macau durante 30 anos. Espero fazer de Macau um novo centro artístico 

e de novos media na Ásia-Pacífico, apresentando tecnologias e conceitos artísticos de classe mundial através 

da Photo Macau”, diz.

　　A primeira edição da Photo Macau convidou sete galerias da Alemanha, França, Coreia do Sul, Taiwan, Hong 

Kong e Macau a exporem os seus trabalhos. “O evento tem um posicionamento de classe alta. As obras de arte 

e as galerias foram seleccionadas com consideração cuidadosa. Há três temas de exposição para apresentá-los. 

Entre eles, o “Corpo de Confúcio” foi criado pela Universidade Cidade de Hong Kong e a Universidade Tsinghua. 

O projecto levou 12 anos a completar e é uma apresentação em forma de vídeo dos escritos de Confúcio, grafados 

há dois mil anos. Este vídeo será a mostra padrão do legado de Confúcio”, diz Ho.
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A Photo Macau exibiu obras de arte de diferentes galerias

Fundadora e directora-executivo 
da Photo Macau
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Proporcionando o diálogo e uma plataforma de negócios para os participantes

　　A Photo Macau não pretende promover a cultura do território. Segundo a perspectiva de Cecilia Ho, já existem algumas 

comunidades e organizações que se dedicam a promover a cultura local em Macau. O que Ho quer é trazer à cidade galerias, 

obras de arte e tecnologias de novos media de nível mundial, através da sua rede de contactos e do seu conhecimento dos 

novos media. Ela espera proporcionar uma plataforma para que os artistas locais troquem ideias e se inspirem mutuamente 

através da Photo Macau, em última análise melhorando globalmente o ambiente artístico na cidade.

　　Os três dias da Photo Macau Art Fair atraíram galerias de diferentes regiões para expor e vender as suas obras de arte e 

chamaram mais de 5.000 amantes de arte de todo o mundo. Vários artistas de renome, coleccionadores de arte e negociantes de 

arte também participaram da feira de arte, convidados pela própria Cecilia. A Culturegathery, de Taiwan, uma das galerias 

em exposição, revelou ter vendido algumas obras de arte e estabelecido contactos com representantes de galerias da 

Coreia do Sul e de França durante a Photo Macau. A galeria de Taiwan foi recentemente convidada a expor na Coreia do Sul 

e em França. Isto ajudará as obras de arte de Taiwan a entrar num mercado mais amplo. “Os compradores presentes na 

Photo Macau desta vez eram maioritariamente coleccionadores da Europa, que têm uma compreensão bastante elevada da 

arte. Isto prova que a Photo Macau tem uma boa reputação na indústria”, diz Ho.

Qualidade constrói competência 

　　O processo de organização da Photo Macau foi uma jornada acidentada. 

De acordo com Cecilia Ho, o orçamento para a feira de arte foi um grande 

desafio, porque ter financiamento suficiente é fundamental para organizar um 

evento artístico de qualidade. “Há muitos eventos artísticos no Sudeste 

Asiático. Se Macau não conseguir fazer feiras de arte de qualidade, perderemos 

o ímpeto e perderemos nesta competição. Precisamos assegurar a qualidade para 

garantir a competência”, refere. O financiamento de mais de 10 milhões da Photo 

Macau veio de Cecilia Ho e do governo de Macau. De facto, Ho não esperava 

retorno do seu investimento na Photo Macau. Ela entrou com dinheiro por 

dedicação em dar um contributo para a cena artística de Macau e criar algo no 

mercado local.

Desenvolvimento da Photo Macau depende da participação

　　Cecilia Ho planeia estender o período da exposição na próxima Photo Macau Art 

Fair, a fim de reservar mais tempo para dar aos amantes de arte locais mais 

oportunidades de serem expostos a obras de arte de classe mundial. Ela acredita 

que a Photo Macau pode ser promovida para mercados estrangeiros através da 

cobertura dos meios de comunicação e dos artistas presentes.

　　Enquanto muitos amantes da arte voaram do exterior para Macau para a feira de 

arte, os residentes locais de Macau não demonstraram grande paixão por ela, recorda 

Cecília. “Se eu sou artista, tentarei de todas as maneiras possíveis participar de feiras 

de arte internacionais como a Photo Macau. Foi uma pena não ter visto muitos 

artistas locais no evento”, diz Ho. Do seu ponto de vista, mais recursos devem ser 

investidos para educar os residentes locais sobre arte e cultivar a sua capacidade de 

apreciar obras de arte, pois a participação da cidade na arte é o que realmente 

impulsiona o avanço da Photo Macau.

O “Corpo de Confúcio” foi uma das três 
exposições com um tema especial

Culture Gathery, uma galeria de Taiwan que marcou 
presença, comunicou com artistas de diferentes regiões
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　　Os Armazéns Hayashi são os mais antigos do género em Taiwan. Existem há 86 anos, tendo testemunhado os altos e baixos 

daquela ilha da Ásia oriental. Considerados um marco histórico, construídos quando Taiwan ainda estava sob administração japonesa, 

os Armazéns Hayashi são agora, depois de renovados, os armazéns número um de produtos culturais e criativos, contando as 

histórias de uma Tainan próspera da era moderna. A directora geral dos Hayashi, Vicky Chen, de Taipé, vai guiar-nos pela jornada 

em que estes armazéns decidiram embarcar.

Por Hazel Ma   Fotos cedidas por Gary Wong e pelos entrevistados

Trazer o sabor de Tainan para casa

ハ ヤ シ 百 貨

Inovação a partir de um sítio histórico

　　Hoje em dia os Armazéns Hayashi são um destino de compras abrangente, disponibilizando aos clientes diversos produtos criativos, lembranças 

e opções gastronómicas. Transformaram-se numa atracção turística em Tainan e até os amantes da moda veem este espaço comercial de cinco 

andares como um lugar que é obrigatório visitar. Cada piso dos Armazéns Hayashi tem um tema próprio. O primeiro piso, por exemplo, é onde se 

encontram especialidades locais, comida e lembranças, e chama-se Celebração de Tainan. O segundo piso chama-se Design Inovador, oferecendo, 

por exemplo, produtos culturais e criativos e artesanato. Se pretende comprar artigos de moda, então o terceiro piso, Moda Elegante, é aquele que 

procura onde vestuário elegante, acessórios e outros artigos que se adaptam ao seu estilo de vida estão disponíveis. Continuando a subir, chega-se 

ao Salão da Cultura, um salão de eventos e museu que organiza regularmente seminários e exposições. O café dos armazéns, o Hayashi Café, também 

fica no quarto andar. O quinto piso dá pelo nome de Cozinha Única e ali é possível provar os sabores de Tainan. Há dois restaurantes à escolha, com 

comida autêntica de Taiwan e snacks locais. As pessoas de Tainan oferecem aos visitantes o que de melhor têm para dar. O primeiro piso dos 

armazéns está pensado como uma sala de estar e o design visa mostrar essa hospitalidade local aos visitantes. É também um lugar que agrega o 

melhor do que se produz em Tainan.

　　Inaugurados a 5 de Dezembro de 1932, os Armazéns Hayashi eram os segundos maiores em Taiwan. Marcaram o começo de uma era moderna e 

vigorosa da ilha. Depois do final da II Guerra Mundial, o espaço foi reconvertido e várias vezes utilizado para outros propósitos, e chegou mesmo 

a estar desocupado. Foi apenas em 1998 que começou o processo de renovação dos armazéns, depois de serem redesenhados enquanto lugar 

histórico da cidade. Em 2014, os Armazéns Hayashi reabriram oficialmente, com o objectivo de “deixar que o mundo veja Tainan”. De acordo 

com a actual directora geral, Vicky Chen, naquela altura os armazéns eram uma "batata quente" em que ninguém ousava pegar.

Um local histórico, um espaço comercial cultural e criativo, e uma batata quente?

　　Não é tarefa fácil redesenhar um sítio histórico, já que nenhuma renovação podia alterar completamente a aparência do edifício; nem mesmo um prego 

a mais podia estar visível nas paredes. Havia por isso muitos aspectos a considerar para a renovação dos Armazéns Hayashi. Por exemplo, era preciso cobrir 

todos os aparelhos de ar condicionado instalados no edifício; era também preciso planear a instalação dos elevadores e cumprir os requisitos do corpo 

de bombeiros. Chen queria que o mundo visse este local histórico e decidiu pegar nos armazéns apesar da pequena possibilidade de lucrar com isso. 

“Ninguém queria pegar em edifícios históricos, porque todos achavam que iriam acabar por 

perder dinheiro. O renascimento dos Armazéns Hayashi faz com que o público veja novamente 

este espaço histórico. E o seu sucesso acaba por trazer novas ideias às pessoas”, diz Chen.

　　Quando a licitação arrancou, o governo de Tainan posicionou claramente os Armazéns 

Hayashi como um espaço para produtos culturais e criativos. Imediatamente no começo, os 

Armazéns Hayashi tentaram atrair empresas que investissem em espaços para lojas através 

do modelo tradicional, mas falharam. Então, a equipa mudou de abordagem e começou a 

desenvolver os seus próprios produtos. Agora, os armazéns disponibilizam mais de dez mil 

produtos de  desenvolvidos por esta equipa, o que faz com que aquele espaço 

se distinga dos restantes.

Armazéns Hayashi
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Mostrar a cultura local

　　Os Armazéns Hayashi dedicam-se a mostrar para o mundo a cultura local fundida com inovação. O espaço comercial desenvolve produtos 

em parceria com marcas antigas e reconhecidas, para apresentar a cultura local aos visitantes. “O  dos Armazéns Hayashi é único, 

não pode ser encontrado em mais nenhum lugar. Fomos a todos os cantos de Tainan, mesmo às zonas rurais, para falar com pessoas que tinham 

lojas antigas para as atrair para este negócio. Muitos dos produtos dessas lojas antigas podem agora ser encontrados nos nossos armazéns”, 

explica Chen. “A nossa equipa reinventa os produtos com inovação. Damos-lhes um novo design e novas embalagens. Contamos as histórias de 

Tainan através desses produtos e atraíamos clientes”.

　　Chen acredita que Taiwan tem imensas marcas de excelência, mas os custos e a falta de conhecimento sobre gestão comercial dificultam 

o seu sucesso. Agora, os Armazéns Hayashi dão a essas marcas a oportunidade de estarem visíveis nas suas prateleiras. Os armazéns têm uma 

equipa que trata das embalagens das marcas e disponibiliza espaços de negócio em troca de uma comissão, diminuindo os custos para as 

marcas, o que permite que as marcas se foquem em desenvolver novos produtos e tenham acesso a oportunidades promocionais e de vendas. 

“Do meu ponto de vista, as marcas devem realmente pensar em quais são os recursos que podem deenvolver e trabalhar para encontrar os seus 

pontos fortes. Em seguida, podem mostrar os seus pontos fortes através da criatividade, tornando as suas marcas únicas. Isso torna-los-á mais 

competitivos no mercado”, diz Chen.

Mostrar o melhor de Taiwan

　　O governo de Taiwan presta dá um grande apoio às indústrias culturais e criativas. Também deu um grande apoio aos Armazéns Hayashi no 

que toca à promoção. Os Serviços de Turismo, por exemplo, apresentam os Armazéns Hayashi quando promovem o turismo de Taiwan no 

estrangeiro. Os turistas são a maior fonte de clientes dos Armazéns Hayashi, o que muito provavelmente significa que apenas visitarão o espaço 

uma vez. Além disso, hoje em dia há imensos produtos culturais e criativos no mercado; então, porque é que os clientes haveriam de voltar a 

visitar os Armazéns Hayashi? Chen refere que, para atrair os clientes a voltar, é preciso fazer, anualmente, ajustes no ambiente dos armazéns, 

para melhorar a sua atmosfera assim como desenvolver novos produtos. Por esta via, a directora geral espera que os clientes achem os armazéns 

diferentes de cada vez que os visitam. Chen espera internacionalizar os Armazéns Hayashi, juntamente com as especialidades de Taiwan.

　　Nos últimos anos, surgiram em Macau vários centros comerciais culturais e criativos. Edifícios e ruas antigas estão a tornar-se em espaços 

fulcrais para as indústrias culturais e criativas. Talvez o sucesso dos Armazéns Hayashi possa ser um óptimo exemplo de renovação de um sítio 

histórico, com o qual os gestores dos centros comerciais culturais e criativos de Macau podem aprender. Macau tem a sua própria cultural local 

única, e imensas especialidades que também deveriam entrar no mercado internacional e chegar a mais pessoas.

Um local histórico, um espaço comercial cultural e criativo, e uma batata quente?

　　Não é tarefa fácil redesenhar um sítio histórico, já que nenhuma renovação podia alterar completamente a aparência do edifício; nem mesmo um prego 

a mais podia estar visível nas paredes. Havia por isso muitos aspectos a considerar para a renovação dos Armazéns Hayashi. Por exemplo, era preciso cobrir 

todos os aparelhos de ar condicionado instalados no edifício; era também preciso planear a instalação dos elevadores e cumprir os requisitos do corpo 

de bombeiros. Chen queria que o mundo visse este local histórico e decidiu pegar nos armazéns apesar da pequena possibilidade de lucrar com isso. 

“Ninguém queria pegar em edifícios históricos, porque todos achavam que iriam acabar por 

perder dinheiro. O renascimento dos Armazéns Hayashi faz com que o público veja novamente 

este espaço histórico. E o seu sucesso acaba por trazer novas ideias às pessoas”, diz Chen.

　　Quando a licitação arrancou, o governo de Tainan posicionou claramente os Armazéns 

Hayashi como um espaço para produtos culturais e criativos. Imediatamente no começo, os 

Armazéns Hayashi tentaram atrair empresas que investissem em espaços para lojas através 

do modelo tradicional, mas falharam. Então, a equipa mudou de abordagem e começou a 

desenvolver os seus próprios produtos. Agora, os armazéns disponibilizam mais de dez mil 

produtos de  desenvolvidos por esta equipa, o que faz com que aquele espaço 

se distinga dos restantes.
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Mostrar a cultura local
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“De-corps-struction” Série 2018─
Import-struction 2018 “O RITO DA 
PRIMAVERA” (Solo)

Data: 30/6/2018-1/7/2018

Horário: 20:00

Local: Edifício do Antigo Tribunal

Bilhete: $150

Organização: Comuna de Pedra

Website: www.facebook.com/comunadecorps

Convite à Apresentação de Candidaturas: 
Exposição Colectiva das Artes Visuais 
de Macau 2018

Data para Apresentação das Candidaturas: 

8/6/2018-12/6/2018

Horário: 10:00-19:00

Local para Apresentação das Candidaturas: 

Fórum Macau

Organização: Instituto Cultural do Governo da RAEM     

Website: www.icm.gov.mo

Cinemateca‧Paixão─Obras　dos 
Metres do Cinema Asiático

Data: 9/6/2018-26/6/2018

Horário: Consultar programa

Local: Cinemateca‧Paixão

Bilhete: $60

Organização: Cinemateca‧Paixão

Website: www.cinematheque-passion.mo

A Arte dos Anúncios 2018

Data: 11/6/2018-24/6/2018

Horário: Consultar programa

Local: Centro de Artes de Cinema de Hong Kong

Bilhete: exposição: HKD75, seminário: HKD50

Organização: Centro de Artes de Hong Kong

Website: www.hkac.org.hk
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Design de Palco de Macau 2018

Data: 3/6/2018-14/6/2018

Horário: 11:00-20:00 (Fechada à Segunda-feira)

Local: Edifício do Antigo Tribunal

Entrada Livre

Organização: Associação de Gestão e Tecnologia de

                   Palco de Macau

Website: www.facebook.com/events/246338555930668

História das Marcas 2018─
Exposição de Vestuário Original de 
Macau III

Data: 5/5/2018-24/6/2018

Horário: 10:00–20:00 (Fechada à Segunda-feira)

Local: Galeria de Moda de Macau (Rua de

          S.Roque, nº.47, Macau)

Entrada Livre

Organização: Instituto Cultural do Governo da 

                     RAEM, Centro de Produtividade e       

                     Transferência de Tecnologia de 

                      Macau

Website: macaofashiongallery.com

Período de Recepção (Região de 
Macau): Colecções de Ilustrações 
da Ásia 2019
 
Data de Recepção: Até 20/06/2018

Público-alvo: Residentes locais podem registar-se 

                      em nome de uma empresa ou a título 

                      individual 

Taxa de Inscrição: $500

Organização：Sociedade de Ilustrações da Ásia

Website：www.facebook.com/Macaoillustrator

Open Source─Bienal de Shenzhen 
2018

Data: 11/5/2018-29/7/2018

Horário: 10:00–17:00

Local: Museu de Arte de Shenzhen Luohu

Entrada Livre

Organização: Departamento de Publicidade 

                    do Conselho Municipal do

                   Partido Comunista em Shenzhen

Loja Temporária da Casa Vermelha: 
“Voa Connosco, Começa a ver 
Possibilidades COLORIDAS”

Data: 10/4/2018-22/9/2018

Horário: 11:00–21:30 (Terça a Quinta), 

            11:00–20:00(Sexta a Domingo) 

            (Fechada à Segunda-feira)

Local: Loja Criativa, Casa Vermelha (Nº.10, 

          Chengdu Rd., Distrito de Wanhua, Taipé 

          108, Taiwan)

Organização: TAGather Goods

Website: www.facebook.com/TAGathergoods

Tóquio Cidade Artística por Naked, 
em Taipé

Data: 30/6/2018-16/9/2018

Horário: 10:00–18:00 

Local: Creative Park, Huashan 1914, East 2C, 

          East 2D

Bilhete: Bilhete normal NTD350, Bilhete 

            comprado antecipadamente: NTD250

Organização: udnFunLife, Creative Park,  

                       Huashan  1914

Website: tokyoartcitybynaked.com.tw



Transformar Macau num centro artístico de novos media na Ásia-Pacífico
 
　　Nascida em Macau, Cecilia Ho mudou-se para França para estudar artes quando era jovem. Foi a primeira 

artista chinesa a fazer parte da exposição de verão organizada pela Royal Academy of Arts no Reino Unido por 

quatro anos consecutivos. Enquanto artista, Cecilia Ho tem vindo a fazer experiências no campo das artes 

performativas, instalação, vídeo e novos media. Desta vez, regressou a Macau como artista e organizou com 

sucesso a Photo Macau. “Estive fora de Macau durante 30 anos. Espero fazer de Macau um novo centro artístico 

e de novos media na Ásia-Pacífico, apresentando tecnologias e conceitos artísticos de classe mundial através 

da Photo Macau”, diz.

　　A primeira edição da Photo Macau convidou sete galerias da Alemanha, França, Coreia do Sul, Taiwan, Hong 

Kong e Macau a exporem os seus trabalhos. “O evento tem um posicionamento de classe alta. As obras de arte 

e as galerias foram seleccionadas com consideração cuidadosa. Há três temas de exposição para apresentá-los. 

Entre eles, o “Corpo de Confúcio” foi criado pela Universidade Cidade de Hong Kong e a Universidade Tsinghua. 

O projecto levou 12 anos a completar e é uma apresentação em forma de vídeo dos escritos de Confúcio, grafados 

há dois mil anos. Este vídeo será a mostra padrão do legado de Confúcio”, diz Ho.
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O projecto levou 12 anos a completar e é uma apresentação em forma de vídeo dos escritos de Confúcio, grafados 

há dois mil anos. Este vídeo será a mostra padrão do legado de Confúcio”, diz Ho.

　　Em Abril deste ano, a indústria de animação 

de Hong Kong organizou um evento para viabilizar 

o esquema de crowdfunding da animação 

Dragon’s Delusion.

　　Antes de mais, deixem-me apresentar o 

background deste evento. Originalmente, Dragon’s 

Delusion—Departure foi uma das animações 

envolvidas no esquema Tier 2 do 4.º Programa de 

Apoio à Animação, organizado pela Associação de 

Entretenimento Digital de Hong Kong. Recebeu um 

subsídio de HKD165.000 para produzir uma 

animação de oito minutos, que foi terminada no 

começo do ano passado. A animação foi realizada 

por Kong Khong-chang (Kongkee), da Penguin 

Lab, e foi adaptada da tira de banda desenhada 

de Kongkee na City Magazine. Transportou 

figuras histórias da China de há mais de 2000 

anos para a Hong Kong da década de 1960, e 

apresentou-as com uma abordagem narrativa e 

de ficção científica. A animação tinha um aspecto 

único e a combinação de cores era estonteante! 

O filme de oito minutos participou na 19.ª DigiCon6 

ASIA, organizada no final do ano passado pelo canal 

japonês Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. 

(TBS), e recebeu comentários positivos, assim 

como o prémio “Menção de Ouro”. Todos os 

membros do júri consideraram que a abordagem 

narrativa desta animação era única e tinha um toque 

especial de Hong Kong. Ainda mais importante, 

eles viram a ambição da equipa de produção. 

Como sabemos, esta animação de oito minutos 

foi na verdade o preâmbulo de uma longa-metragem.

　　The Dragon’s Delusion—Departure, finalizada 

no ano passado, não era um trabalho completo. 

Ainda que pudesse ser vista de modo independente, 

o plano original de Kongkee passava por produzir 

uma longa-metragem de 80 minutos. Dragon’s 

Delusion—Assassination, segundo capítulo piloto 

de Dragon’s Delusion, foi lançado a 7 de Abril 

deste ano, sucedendo a Departure. Entretanto, o 

esquema de crowdfunding the Dragon’s Delusion 

foi oficialmente lançado. 

　　Para estar em sintonia com a publicitação do 

esquema de crowdfunding, Kongkee organizou a 

exposição “Trabalhos e manuscritos de Dragon’s 

Delusion”, de 1 a 15 de Abril na Gallery 27, em 

North Point. Foram apresentados não só imensos 

manuscritos pintados à mão, mas também pinturas 

especiais de Kongkee. O design da exposição foi 

bastante pensado, o que fez com que os participantes 

se sentissem completamente envolvidos pelo 

mundo de Dragon’s Delusion e aderissem ao esquema 

de crowdfunding.

　　Dragon’s Delusion é uma animação em 2D, pintada 

à mão e que consiste em duas curtas-metragens. O 

custo de cada uma destas curtas foi de mais de 

HKD100.000. A equipa de produção inclui três 

empresas de animação, Penguin Lab, Nine Monkeys 

Workshop e Zcratch. No entanto, o número de 

pessoas nestas empresas é ao todo inferior a dez. 

Nos planos de Kongkee, para conseguir terminar uma 

longa-metragem de 80 minutos com alta qualidade, 

a equipa precisaria pelo menos de 50 pessoas e um 

orçamento de oito milhões! Numa situação normal, 

Kongkee deveria encontrar investidores interessados. 

Porém, depois de alguns cálculos e considerações, 

decidiu tentar algo novo e lançar uma campanha de 

crowdfunding através da Kickstarter. Em Hong Kong, 

esta é a primeira vez que alguém lança uma campanha 

de crowdfunding para uma longa de animação. Por 

isso, muitas empresas locais de produção de 

animação estão cheias de esperança neste esquema 

e esperam sinceramente que possa ser bem-sucedido, 

abrindo novas portas para a indústria local de 

animação.

　　Para desenvolver a indústria de animação numa 

certa área, a produção de longas-metragens é muito 

importante. Na verdade, a produção de uma longa de 

animação em Hong Kong foi limitada por várias 

condições. Havia poucos investidores, bem como 

produtores. Durante muito tempo, a indústria apenas 

recebia apoio da série “McDull”. Este parece ser o 

momento certo para abrir um novo capítulo.

　　A primeira meta de Dragon’s Delusion foi 

angariar HKD300.000. Uma vez que a resposta foi 

muito boa, essa meta foi atingida em pouco tempo. 

Até 17 de Abril, o fundo já angariara mais de 

HKD600.000, o que é verdadeiramente excitante. 

Claro que ainda está muito longe da meta final dos oito 

milhões. A data limite deste esquema de crowdfunding 

é 13 de Maio. Meus amigos, não estou a exagerar: 

Dragon’s Delusion é realmente uma animação com 

valor. Precisa apenas de uma pequena contribuição 

financeira. Se participarem, receberão várias 

lembranças com um belo design feito por Kongkee, o 

criador da banda desenhada original. Se quiserem 

ver as duas curtas-metragens ou saber mais sobre 

o esquema de crowdfunding, podem visitar 

www.dragonsdelusion.com. Confiem em mim, não 

ficarão desiludidos.

18

B l o g u e s O desafio de Dragon’s Delusion

Lo Che Ying

Lo é o produtor de animação 
veterano, tendo começado a 
trabalhar na área de animação 
independente desde 1977. As 
suas obras ganharam 
consecutivamente quatro 
vezes o prémio do Hong Kong 
Independent Short Film 
Festival do grupo de animação 
e, posteriormente, foi 
convidado para ser membro 
do júri. No ano seguinte, 
assumiu funções como 
animador do Departamento de 
Televisão da RTHK até 1993. 
Nós últimos anos tem-se 
dedicado à promoção da 
indústria de animação de 
Hong Kong e ao planeamento 
e organização de festivais de 
anime, sendo o curador da 
Exposição “50 Years of Hong 
Kong and Taiwanese 
Animation”. Actualmente ele 
é o secretário-geral da 
Associação da Animação e 
Cultura de Hong Kong.
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deste ano, sucedendo a Departure. Entretanto, o 

esquema de crowdfunding the Dragon’s Delusion 
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especiais de Kongkee. O design da exposição foi 
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mundo de Dragon’s Delusion e aderissem ao esquema 

de crowdfunding.
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orçamento de oito milhões! Numa situação normal, 

Kongkee deveria encontrar investidores interessados. 

Porém, depois de alguns cálculos e considerações, 

decidiu tentar algo novo e lançar uma campanha de 

crowdfunding através da Kickstarter. Em Hong Kong, 

esta é a primeira vez que alguém lança uma campanha 

de crowdfunding para uma longa de animação. Por 

isso, muitas empresas locais de produção de 

animação estão cheias de esperança neste esquema 

e esperam sinceramente que possa ser bem-sucedido, 

abrindo novas portas para a indústria local de 

animação.

　　Para desenvolver a indústria de animação numa 

certa área, a produção de longas-metragens é muito 

importante. Na verdade, a produção de uma longa de 

animação em Hong Kong foi limitada por várias 

condições. Havia poucos investidores, bem como 

produtores. Durante muito tempo, a indústria apenas 

recebia apoio da série “McDull”. Este parece ser o 

momento certo para abrir um novo capítulo.

　　A primeira meta de Dragon’s Delusion foi 

angariar HKD300.000. Uma vez que a resposta foi 

muito boa, essa meta foi atingida em pouco tempo. 

Até 17 de Abril, o fundo já angariara mais de 

HKD600.000, o que é verdadeiramente excitante. 

Claro que ainda está muito longe da meta final dos oito 

milhões. A data limite deste esquema de crowdfunding 

é 13 de Maio. Meus amigos, não estou a exagerar: 

Dragon’s Delusion é realmente uma animação com 

valor. Precisa apenas de uma pequena contribuição 

financeira. Se participarem, receberão várias 

lembranças com um belo design feito por Kongkee, o 

criador da banda desenhada original. Se quiserem 

ver as duas curtas-metragens ou saber mais sobre 

o esquema de crowdfunding, podem visitar 

www.dragonsdelusion.com. Confiem em mim, não 

ficarão desiludidos.
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　　O sucesso de um filme não é, definitivamente, um 

contributo pessoal do realizador. Um filme é um trabalho 

colectivo. Apenas quando pessoas de diferentes 

departamentos trabalham em conjunto, pode produzir-se 

uma boa obra.

　　Nos anos 1990, quase ninguém trabalhava a tempo 

inteiro em cinema e televisão em Macau, as pessoas 

usavam apenas o seu tempo livre para produzir filmes. 

Por isso, muitas funções diferentes podiam ser 

desempenhadas apenas por duas ou três pessoas. Ou 

os filmes podiam fazer-se durante as férias, quando 

alguém estivesse disponível. Hoje em dia, cada vez 

mais pessoas estão a dedicar-se à indústria do cinema 

e televisão. E cada vez mais profissionais decidem 

deixar os seus empregos a tempo inteiro e trabalhar 

como freelancer. O número de talentos cinematográficos 

está a aumentar mas alguns cargos estão ainda por 

preencher, o que faz com que sejam precisos muito 

mais assistentes para a produção de um filme, levando 

ao aumento do orçamento e dos custos das produções 

locais.

　　O principal problema é a falta de actores. Actores 

são escassos em Macau. Obviamente, isto acontece 

porque o número de trabalhos para televisão e de 

produções cinematográficas é insuficiente para garantir a 

sua subsistência. Por isso, não podem ser actores a 

tempo inteiro. E, quando há um filme para rodar, não 

podem participar devido ao conflito de horários, o que 

se transforma num ciclo vicioso com o passar do 

tempo. Outra razão pode ser o facto de, nos filmes 

com algum financiamento, os investidores esperarem 

usar algumas caras conhecidas para apoiar a obra e 

garantir êxito de bilheteira. Todavia, quando toca a 

promover filmes de Macau, não é tomada qualquer 

medida adequada para promover os actores locais no 

território ou no exterior, o que faz com que os actores 

não tenham saída. Como em muitos tipos de artes 

performativas, não se pode ser um mestre da 

representação se apenas se fica a ler guião, a ler livros 

e a ver filmes em casa. É inegável que a autodisciplina de 

um actor é absolutamente importante, mas a experiência 

propriamente dita é igualmente relevante. Através do 

trabalho com diferentes realizadores e equipas de 

rodagem, os actores podem crescer mais rapidamente.

　　Na maior parte das vezes, a aura dos filmes é 

atribuída de um modo distorcido aos actores e ao 

realizador, com os outros profissionais a serem 

negligenciados. Muitos jovens que desejam entrar 

nesta indústria nunca consideram qualquer outra 

ocupação a não ser as duas mencionadas acima. 

Directores artísticos, de som, assistentes de 

realização─é sempre um problema encontrar estes 

profissionais quando se trabalha numa produção 

em Macau. Estes cargos podem apenas ser 

desempenhados por umas poucas pessoas, e 

quando elas têm outros trabalhos em mãos a única 

coisa que a equipa pode fazer é encontrar ajuda em 

regiões vizinhas. Na verdade, o director artístico 

controla o tom e o estilo do filme. A textura da 

imagem do filme é criada pelo director artístico, o 

director de fotografia e a equipa de iluminação. 

Certa vez ouvi que algumas equipas de produção 

consideram que o trabalho do operador de som é 

apenas pôr o microfone ali, que não precisa de ser 

profissional. O problema é que demasiadas pessoas 

não se preocupam com a gravação de som. Se o 

som gravado ao vivo não tiver qualidade, será 

preciso muito tempo para corrigi-lo e a qualidade 

pode mesmo assim não estar garantida. Na 

verdade, o director de som deve participar no 

processo desde a repérage, para poder avaliar se 

as localizações apresentam problemas sérios para a 

gravação de som. Antes de filmar, ele deve confirmar 

o design de som com o realizador. Depois dirige-se 

aos locais escolhidos para gravar o som directo e 

os sons ambientes. Nada disto pode ser omitido. O 

trabalho de assistente de realização deve ser o mais 

subestimado em Macau. O território não 

desenvolveu a indústria de cinema, por isso as 

pessoas fazem os seus filmes com recurso a várias 

técnicas. Este tipo de filme tem as suas vantagens, 

mas o que eu constatei foi uma lacuna no mercado. 

Devido à falta de quem saiba fazer a gestão 

profissional de talentos, as produções de baixo 

orçamento acabam sempre por gastar dinheiro no 

sítio errado e por organizar-se de forma inapropriada. 

Para mim, a capacidade de gestão deve ser maior 

do que a veia criativa, no que toca ao assistente de 

realização. Se é certo que as audições e o trato 

com os actores requerem criatividade e talento, a 

função mais importante de um assistente de realização 

é fazer com que o filme decorra suavemente, para 

que o realizador possa concentrar-se nele.

　　Felizmente, quando filmo posso encontrar 

sempre equipas óptimas e profissionais. Toda a 

gente trabalha arduamente para terminar a 

produção do filme. Espero que, num futuro próximo, 

todas as obras em Macau possam ter equipas 

melhores, que apoiem toda a estrutura do filme.

Uma lacuna na produção 
cinematográfica de Macau

Tracy Choi
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Realizadora. Ganhou em 
2012 o Prémio do Júri do 
Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo de Macau 
com o documentário “Aqui 
Estou”, o qual foi exibido, a 
convite, em vários festivais de 
cinema na Ásia e na Europa. 
Posteriormente, a realizadora 
frequentou o curso de 
mestrado em produção 
cinematográfica na Academia 
de Artes Performativas de 
Hong Kong, tendo a sua obra 
“Sometimes Naive”, resultante 
da graduação, sido 
seleccionada para competir 
no Festival de Cinema 
Asiático em Hong Kong em 
2013. Por sua vez, o 
documentário “Farming on 
the Wasteland” foi galardoado 
com a Menção Honrosa do 
Júri no Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo de Macau 
2014. A sua recente obra 
“Sisterhood”, seleccionada 
para competir no 1.º Festival 
Internacional de Cinema de 
Macau, conquistou o Prémio 
do Público de Macau e foi 
nomeada para dois prémios 
na 36.ª edição dos Prémios 
Cinematográficos de Hong 
Kong. 
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Terra prometida desaparecida─
o bairro artística em Nova Iorque

边

Num dia do Verão de São Martinho vestimo-nos com 

as nossas peças favoritas, eu com as minhas 

sandálias Beatnik e as minhas echarpes já desfiadas, 

enquanto Robert com os seus colares de contas e o 

colete de pele de ovelha. Apanhámos o metro até à 

West Fourth Street e passámos a tarde em Washington 

Square. Partilhámos o café de um termo, observando 

o fluxo de turistas, de gente drogada e de cantores 

folk. Revolucionários muito agitados distribuíam 

panfletos anti-guerra. Jogadores de xadrez atraíam a 

sua própria audiência. Toda a gente coexistia entre 

um contínuo zunzum de diatribes verbais, bongos e 

latidos de cães.

── Apenas Miúdos, de Patti Smith
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colete de pele de ovelha. Apanhámos o metro até à 

West Fourth Street e passámos a tarde em Washington 
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　　Esta é a Nova Iorque no final dos anos 1960 

descrita por Patti Smith. Naquela época, a baixa de 

Manhattan era o paraíso para os artistas pobres. As rendas 

baixas fizeram com que os artistas se reunissem ali. Geriam 

os seus próprios espaços alternativos, ajudavam-se uns aos 

outros na montagem de exposições e eram o público uns 

dos outros. Várias experiências multidisciplinares 

encontraram ali o seu espaço.

　　Cerca de meio século passou, as artes alternativas 

daqueles anos ficaram inscritas na história da arte com 

os nomes dos seus pioneiros, e entraram em museus de 

arte e em casas de leilão. No entanto, o cenário da baixa 

de Nova Iorque já não é o mesmo. Em 2010, Patti 

Smith esteve numa sessão pública em que alguém lhe 

perguntou se hoje em dia os jovens que chegam a 

Nova Iorque poderiam ser como ela. Patti respondeu 

que eles deviam encontrar outra cidade. “Nova Iorque 

ainda é uma cidade fantástica, mas fechou as portas 

àqueles que são pobres e criativos.”

　　No livro Alternative Art in New York, 1965-1985, a 

artista e curadora Julie Ault escreve que a atmosfera dos 

anos 60 e 70 em Nova Iorque foi promovida por 

diversos factores: “Muita ou até um excesso de 

população dedicada à arte; diversidade de culturas e 

etnias entre a população urbana; o ambiente político 

de movimentos cívicos e de luta pela liberdade; 

espaços comerciais e residenciais baratos; muitos 

terrenos urbanos vagos; espaços públicos com 

menos restrições; o crescimento do financ iamento  

público da cultura; e uma cidade importante para a arte.” 

Considerando todos estes factores, a maior mudança

em Nova Iorque é o facto de ser difícil aos artistas pagar 

Lam Sio Man
Depois de completar a 
licenciatura em Estudos 
Chineses e Estudos de 
Belas-Artes (Indústrias 
Culturais) na Universidade 
de Pequim, Lam trabalhou 
no departamento dedicado 
às indústrias culturais e 
criativas no governo da 
RAEM. Lam está agora a 
frequentar o mestrado em 
Administração de Artes na 
Universidade de Nova 
Iorque.
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sandálias Beatnik e as minhas echarpes já desfiadas,

enquanto Robert com os seus colares de contas e o

colete de pele de ovelha. Apanhámos o metro até à

West Fourth Street e passámos a tarde em Washington

Square. Partilhámos o café de um termo, observando
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os preços pedidos por espaços e terrenos. De acordo 

com o relatório publicado em 2015 pelo Centre for an 

Urban Future, as rendas elevadas estão a afastar os 

artistas da cidade e a dissolver a criatividade.

　　Para onde devem ir os artistas? Desde os anos 

1990, muitas cidades pelo mundo tentaram criar bairros 

artísticos como o SoHo e East Village, na baixa de 

Manhattan. Mas porque é que estes lugares nunca 

receberam a admiração dos artistas? Uma das 

principais razões é que os gestores destes bairros 

nunca perceberam os motivos que levavam os artistas a 

juntar-se. Uma professora associada de Arte da 

Universidade de North-Western, Lane Relyea, escreveu: 

“[O círculo artístico] tornou-se num sistema maior e 

espalhou-se pelo país, com o número de mestrados em 

Arte a aumentar constantemente... os artistas têm de 

encontrar formas de vida alternativas além do negócio 

[da arte]... eles são criadores e também organizadores. 

Eles devem estar juntos para gerar reconhecimento 

mútuo, estatuto, popularidade e registo.” Por outras 

palavras, um bairro artístico não é apenas uma reunião 

geográfica de artistas, mas uma pequena sociedade 

composta por artistas, em que os seus membros contam 

uns com os outros e ajudam-se uns aos outros para se 

desenvolverem. Se esta ligação que pode dar apoio aos 

artistas não se formar, estes bairros artísticos apenas 

existirão no papel.

　　Os artistas famosos de East Village e do SoHo 

parecem ilustrar histórias de sucesso e riqueza através 

da criação cultural e até da promoção de edifícios 

enquanto ícones artísticos. Mas é difícil construí-los 

dentro de comunidades culturais energéticas, não 

porque o número de artistas não seja suficiente ou 

porque eles não tenham qualidade, nem por esses 

bairros estarem distantes do centro do mercado. Ao 

contrário, é porque estes não se apoiaram nem se 

encararam o desenvolvimento da comunidade artística 

com seriedade. Na verdade, no mundo globalizado de 

hoje, o mercado artístico é alcançável seja a que 

distância for e os talentos artísticos viajam à volta do 

mundo. Há muitas cidades artísticas emergentes como a 

baixa de Nova Iorque daqueles anos, que servem de 

berço à experimentação de arte alternativa e oferecem 

poder de inovação ao sistema artístico mainstream. 

　　“Vão à procura de outra cidade”, disse Patti. 

Encontrem uma nova terra prometida para os artistas.

mainstream
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B l o g u e s
Terra prometida desaparecida─
o bairro artística em Nova Iorque

边

Num dia do Verão de São Martinho vestimo-nos com 

as nossas peças favoritas, eu com as minhas 

sandálias Beatnik e as minhas echarpes já desfiadas, 

enquanto Robert com os seus colares de contas e o 

colete de pele de ovelha. Apanhámos o metro até à 

West Fourth Street e passámos a tarde em Washington 

Square. Partilhámos o café de um termo, observando 

o fluxo de turistas, de gente drogada e de cantores 

folk. Revolucionários muito agitados distribuíam 

panfletos anti-guerra. Jogadores de xadrez atraíam a 

sua própria audiência. Toda a gente coexistia entre 

um contínuo zunzum de diatribes verbais, bongos e 

latidos de cães.

── Apenas Miúdos, de Patti Smith
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　　Esta é a Nova Iorque no final dos anos 1960 

descrita por Patti Smith. Naquela época, a baixa de 

Manhattan era o paraíso para os artistas pobres. As rendas 

baixas fizeram com que os artistas se reunissem ali. Geriam 

os seus próprios espaços alternativos, ajudavam-se uns aos 

outros na montagem de exposições e eram o público uns 

dos outros. Várias experiências multidisciplinares 
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os preços pedidos por espaços e terrenos. De acordo 

com o relatório publicado em 2015 pelo Centre for an 

Urban Future, as rendas elevadas estão a afastar os 

artistas da cidade e a dissolver a criatividade.
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artísticos como o SoHo e East Village, na baixa de 
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receberam a admiração dos artistas? Uma das 
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nunca perceberam os motivos que levavam os artistas a 
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Universidade de North-Western, Lane Relyea, escreveu: 
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bairros estarem distantes do centro do mercado. Ao 

contrário, é porque estes não se apoiaram nem se 

encararam o desenvolvimento da comunidade artística 

com seriedade. Na verdade, no mundo globalizado de 

hoje, o mercado artístico é alcançável seja a que 

distância for e os talentos artísticos viajam à volta do 

mundo. Há muitas cidades artísticas emergentes como a 

baixa de Nova Iorque daqueles anos, que servem de 

berço à experimentação de arte alternativa e oferecem 

poder de inovação ao sistema artístico mainstream. 

　　“Vão à procura de outra cidade”, disse Patti. 

Encontrem uma nova terra prometida para os artistas.
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　　As pessoas de Hong Kong e Macau adoram viagem 

individual. Nos últimos anos, acima de tudo os mais jovens 

gostam de viajar de carro para outros lugares, com maior 

liberdade e flexibilidade, para poderem conduzir até àqueles 

lugares secretos e pequenas cidades encantadoras mas 

mal servidas de transportes públicos. Recentemente, viajei 

de carro com amigos pela Tasmânia, foi uma verdadeira 

road trip. Visitámos e provámos comida em castelos, 

jardins de amoras vermelhas e quintas de produção de 

queijo ao longo da estrada, fizemos o que em Hong Kong 

e Macau é normalmente descrito como “sou gaai” (provar 

todas as comidas de rua). Poder conduzir autonomamente 

alterou a viagem e a impressão do viajante em relação aos 

lugares que visita. Também promoveu o aparecimento de 

produtos culturais alternativos, por exemplo no caso do 

Guia Michelin, que começou por  ser um guia para circular 

nas estradas e fez com que uma empresa de pneus se 

transformasse numa autoridade global no que toca à 

gastronomia.

　　O conceito de “road trip” é relativamente estranho 

para as pessoas de Macau, que vivem num território 

pequeno, com imensos carros mas estradas limitadas. No 

entanto, em zonas menos povoadas como a Austrália ou 

os Estados Unidos da América (EUA), esta é uma importante 

experiência de vida, que estimula um grande número de 

produtos culturais. Tal como Ronald Primeau escreveu em 

Romance of the Road: The Literature of the American 

Highway, desde há muito tempo que os carros nos EUA 

não são apenas um tipo de veículo, mas um símbolo de 

classe, sucesso, sonho, aventura e género. Há muita 

literatura “on the road” a despontar na literatura 

contemporânea norte-americana (a obra mais famosa é 

On the road, de Jack Kerouac), envolvendo peregrinação, 

crescimento, vagabundagem, o urbano e o rural, a 

autodescoberta, o transcendentalismo; os road movies de 

Hollywood (como Thelma & Louise, Elizabethtown, Due 

Date, etc.) são clássicos muito conhecidos. Os cenários 

ao longo da estrada também motivam criações de artistas 

plásticos e fotógrafos. Highway Photography é 

provavelmente o exemplo mais espectacular. Os 

trabalhos de Dorothea Lange, Robert Frank, Stephen 

Shore, etc., não só registam os cenários das estradas 

mas incluem também os seus derivados, como grandes 

cartazes publicitários, postos de combustível, 

restaurantes e motéis de estrada. A “Route 66” 

tornou-se num símbolo importante dos EUA, fazendo 

surgir muitos produtos culturais (como sinais de estrada 

feitos de modo criativo e até um museu privado).

　　Limitada pelas suas condições geográficas, é fácil 

perceber por que Macau não tem “literatura on the 

road” e “road movies”. Todas as cidades têm os seus 

problemas de tráfego. Grandes “cidades automóvel” 

como Pequim e Los Angeles também sofrem com 

engarrafamentos (no começo do filme La La Land, as 

pessoas que estão presas no trânsito não conseguem 

deixar de cantar e dançar para passar o tempo). Em 

contrapartida, Macau tem igualmente muitos problemas 

de tráfego. Também já se transformou numa “cidade 

automóvel” e  “cidade de autocarros de casinos”, em 

vez de “cidade de peões” e “cidade de motas”; isto 

além da construção do metro de superfície aguardada 

há muito, projectos de engenharia e escavações infinitas, 

o Grande Prémio anual, as repetidas violações cometidas 

pelos táxis, a finalização da ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau e a integração da Grande Baía 

do Delta, que tornará mais frequente a circulação de 

veículos entre as diferentes regiões (poderá haver uma 

série de viagens intitulada “Cidade Gastronómica 

Mundial Macau-Shunde”). Além das queixas diárias 

sobre engarrafamentos e a insuficiência de lugares de 

estacionamento, será que os fazedores da literatura de 

Macau poderão “apreciar” o valor deste tópico “on the 

road” e transformá-lo num milagre?

　　Na verdade, algumas pessoas já consideraram a 

possibilidade de criar arte a partir do tema “estrada”, 

tal como o dramaturgo Lawrence Lei escreveu em 

Acção Incómoda: “Macau raramente tem grandes 

assaltos, porque as estradas são muito congestionadas 

e os ladrões não poderiam fugir”, o que fez o público rir. 

Recentemente, a exposição “Joy in Misery─Trabalhos 

de Lin Ge e Fatty Ho” também faz algumas alusões 

humorísticas ao conceito de “estacionamento 

backpack”.

　　Quem disse que no século XXI as estradas e 

auto-estradas perderiam definitivamente o seu charme? 

Em anos recentes, as vozes contra a globalização 

tornaram-se mais audíveis. Comparados com o avião e 

o comboio de alta velocidade, que são símbolos da 

globalização, os materiais artísticos que as estradas e 

auto-estradas oferecem estão mais próximos das 

nossas vidas e não podem ser subestimados. 

B l o g u e s
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O valor artístico da estrada
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　　O Caminho dos Filósofos, em Quioto, perto da 
galeria onde trabalhei, é normalmente sossegado. Mas 
quando chega a época das cerejeiras em flor, está 
cheio de turistas. Uma vez estava a guiar na direcção 
da montanha e fiquei parado no trânsito antes de 
chegar à ponte do Caminho dos Filósofos. Algum 
tempo depois pude avançar lentamente, depois dos 
turistas que tiravam fotos se terem apercebido que 
havia uma fila de carros à espera. Apesar de tantos 
turistas deixaram os lojistas exaustos, eles ficam 
satisfeitos porque os seus rendimentos aumentam.

　　Às vezes penso que este fenómeno é bastante 
estranho. Nenhum outro tipo de flor é como a de 
cerejeira, atraindo tanta gente para admirá-la. E esta 
flor delicada e fugaz serve também de inspiração às 
indústrias culturais e criativas do Japão.

　　Há dez anos, tornei-me comprador de uma loja de 
produtos seleccionados em Hong Kong. Sendo novo e 
inexperiente, havia muitas coisas que não conhecia. Os 
produtos disponíveis para venda eram diferentes. Mas 
houve um produto que me devolveu a confiança: o copo 
Sakurasaku, produzido pela marca japonesa 100 
percent. Sakurasaku é o modo como se pronuncia “flor 
de cerejeira” em japonês. Este copo é desenhado por 
Hironao Tsuboi. A sua base é feita em forma de flor de 
cerejeira. Se o copo for cheio com uma bebida 
gelada, as partículas de ar vão condensar-se em 
gotas, escorrendo pelo exterior do copo até à mesa. 
Para muitas pessoas, isto é um problema. No então, a 
marca de água deixada por este copo terá a forma da 
flor de cerejeira, uma depois da outra. Aquilo que seria 
um problema transforma-se imediatamente em algo 
elegante e romântico. As flores de cerejeira florescem 
na mesa. 
 

　　Este copo é o produto mais impressionante entre 
os da 100 percent, e é certamente o mais vendido. 
Posteriormente, Hironao Tsuboi adicionou novos 
membros à família. A versão original do copo era 
transparente. Mais tarde, surgiu a versão cor-de-rosa, 
como as flores de cerejeira, bem como outras versões 
feitas em vidro fosco, em vidro fino, etc..
 

　　A flor de cerejeira é frágil. A sua glória dura apenas 
momentos. Se não houver cuidado, as flores murcharão – 
mas nunca desiludem as pessoas. Porque, depois de 
caídas as flores, os ramos murchos permanecem e novos 
botões crescerão, o que significa o renovar da vida. Por 
isso, mesmo que as flores caiam, a mente continuará 
aberta. Talvez por esta razão, todos os produtos 
inspirados nas cerejeiras em flor parecem gerar 
emoções românticas e positivas nas pessoas. E 
assim as marcas de água dos copos Sakurasaku 

transformam a irritação das pessoas em algo 
surpreendente. Por outro lado, o “sabonete Sakura”, 
criado por uma empresa que produz e desenvolve 
produtos chamada GEL Design, de Hokkaido, faz as 
pessoas sentirem a bela mas curta vida das flores de 
cerejeira. 

　　Ao abrir a embalagem deste produto, uma caixa 
com pétalas de flor de cerejeira cor-de-rosa salta à 
vista. Finas como papel, essas pétalas são feitas de 
sabão natural. Se colocarmos cinco a dez pétalas nas 
mãos, para lavarmos as mãos ou a cara, e as misturamos 
com água, o sabão dissolve-se de imediato, tal como as 
flores de cerejeira, elegantes mas efémeras. Este 
produto acabou por ganhar o prémio de “Melhor Nova 
Lembrança do Japão” no Tokyo Midtown Award em 
2008.
 

　　Desde 2002, a cada primavera o Starbucks lança o 
esquema de promoções “Sakura”. São lançadas uma 
série de bebidas em tons rosa e vários produtos que têm 
como tema as cerejeiras em flor, incluindo canecas 
térmicas. Na primavera deste ano, duas novas linhas de 
produtos, “Passado” e “Futuro”, foram lançadas no 
mercado. A primeira é mais nostálgica, a segunda mais 
contemporânea. Ao todo, foram produzidos um total de 
34 novos produtos. No Japão, as canecas térmicas do 
Starbucks são vistas como produtos da moda. Por isso, 
já se pode imaginar os lucros que as cerejeiras em flor 
geram a cada primavera.

　　Não entrei em detalhes. Mas existirá outro país como 
o Japão, em que uma flor se tenha tornado no símbolo da 
própria nação? Com anos de cultivo, as cerejeiras em flor 
ajudaram, arbitrária ou intencionalmente, a promover a 
indústria do turismo. Além disso, os investidores e os 
residentes fazem bom uso delas, criando imensos 
produtos que atraem consumidores. 

　　Durante a minha infância em Hong Kong, 
lembro-me de ver filas de árvores sumaúma em flor na 
beira da estrada no frio do inverno. Os seus troncos eram 
rectos e firmes, e as flores de um vermelho intenso. 
Naqueles dias em que me sentia relutante em sair de 
casa por causa do frio, estas sumaúmas eram a minha 
motivação. As árvores-de-fogo também eram belas. Em 
Maio e Junho, as suas flores desabrochavam como 
chamas vermelhas. Comparadas com as cerejeiras em 
flor, estas eram de uma beleza poderosa. As árvores 
podem não só embelezar o meio envolvente, gerar ar 
puro e proteger-nos do sol e da chuva, mas também ser 
fonte de inspiração criativa. Se as cultivarmos de modo 
apropriado, quem sabe se elas não serão como as 
cerejeiras em flor, dando-nos o poder de promover as 
indústrias culturais e criativas.

A economia das cerejeiras em flor

Ron Lam
Escritora a residir no 
Japão, especializada em 
design, lifestyle e jornalismo 
de viagem, Ron trabalhou 
anteriormente como editora 
das revistas MING Magazine, 
ELLE Decoration e CREAM.

MING Magazine,

ELLE Decoration CREAM



Open Source─Bienal de Shenzhen 
2018

Data: 11/5/2018-29/7/2018

Horário: 10:00–17:00

Local: Museu de Arte de Shenzhen Luohu

Entrada Livre

Organização: Departamento de Publicidade 

                    do Conselho Municipal do

                   Partido Comunista em Shenzhen

Tóquio Cidade Artística por Naked, 
em Taipé

Data: 30/6/2018-16/9/2018

Horário: 10:00–18:00 

Local: Creative Park, Huashan 1914, East 2C, 

          East 2D

Bilhete: Bilhete normal NTD350, Bilhete 

            comprado antecipadamente: NTD250

Organização: udnFunLife, Creative Park,  

                       Huashan  1914

Website: tokyoartcitybynaked.com.tw
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　　Prestamos especial atenção ao design quando viajamos. 

Lojas ou belos exemplos de arquitectura atraem-nos e 

fazem-nos dar mais uma olhada. Gradualmente vamo-nos 

apercebendo de que este mundo não precisa de tanto design 

que pretenda ser magnificente e estimular o consumo. Se 

o design não melhorar as nossas vidas, então muitas 

cadeiras e canecas são um desperdício de recursos e 

na verdade acabam por transformar os designers em 

fazedores de “produtos desejados”.

　　É por isso que prefiro prestar mais atenção ao design do 

dia-a-dia, como por exemplo ao mobiliário utilizado nos espaços 

públicos das cidades, aos sinais do metro, etc. Estes designs 

podem interagir com o público e ser utilizados. Na verdade, bom 

design pode melhorar a qualidade de vida dos habitantes de uma 

cidade. Design público com graça pode não só ser aceite e usado 

pelo público, como deixar uma forte impressão nos visitantes. 

　　Mérida, capital da Península de Yucatán no México, é uma 

pequena cidade com grande influência espanhola. Tem praças 

enormes e belos edifícios de arquitectura colonial. Os pequenos 

jardins no meio das praças são bons lugares para os locais 

relaxarem. Há actuações regulares de artistas de rua e e 

vendedores ambulantes com diferentes t ipos de 

snacks e br inquedos.  A Praça da Independência, 

localizada no centro da cidade, é a mais bela de Merida. 

Está rodeada de velhas casas históricas e igrejas. No dia 

em que visitei Merida, decorria um Festival de Luzes. 

Belas luzes e padrões fundiam-se numa velha parede, 

como se contassem a longa história da cidade. Mas o que 

chamou a minha atenção foi o design das cadeiras para uso 

público. Estas cadeiras brancas tinham nomes poéticos e é como 

se fossem animais de estimação dos locais. Os seus nomes são 

“sillas tu y yo”, o que significa “cadeiras eu e tu”. As pessoas 

podem sentar-se nas cadeiras frente a frente. Os apoios de 

braço das cadeiras estão combinados, permitindo um contacto 

mais íntimo entre as pessoas. Por isso, são populares entre 

os casais. Foram postas ali por alguém que tomou uma 

decisão acertada e acabaram por transformar-se num 

símbolo da cidade. Estas cadeiras foram também ampliadas 

em forma de escultura e reduzidas para serem vendidas 

como pequenas lembranças. Os viajantes podem tirar 

fotografias com elas ou levá-las para casa. Se uma 

cidade desejar promover o amor e a fertilidade, pode 

considerar uma proposta de design deste género. 

　　Na verdade, este tipo de design ligado ao estilo de 

vida releva o gosto dos locais, a sua cultura histórica, etc. 

E, para poder experimentar o modo como os locais vivem, 

não podem faltar os transportes públicos.

　　Porque é que Tóquio pôde tornar-se uma cidade de 

primeira linha? Se apanhar o metro à hora de ponta, encontrará a 

resposta. Ainda que haja enormes multidões, continuam a estar 

organizadas. Os espaços podem ser efectivamente evacuados e 

as pessoas separadas. Além da característica de bom 

comportamento intrínseca aos japoneses, o design deve 

ser levado em conta, como por exemplo a clareza dos 

sinais utilizados. O tipo de letra, espaçamento, cor e 

tamanho tiveram de ser considerados. Nas plataformas 

há uma imagem curiosa de um comboio, que indica 

claramente que carruagens ficam mais próximas de 

uma estação para mudança de linha ou das escadas de 

saída. Aqueles que estiverem com pressa saberão que 

carruagem escolher.

　　Mais tarde viajei para a Cidade do México e apercebi-me 

de que a cidade tinha sido seleccionada como cidade do 

design este ano. Esta grande urbe das Américas vai ser palco 

de várias actividades e escolheu cor-de-rosa como a sua cor. 

Até os táxis são cor-de-rosa, bem como os caixotes do lixo 

e os uniformes dos varredores de rua. Sem dúvida que isto 

faz com que se tenha mais facilmente uma impressão 

distintiva da cidade.

　　Em anos recentes, a economia do México tem-se 

desenvolvido rapidamente. Por isso, a cidade está 

repleta de edifícios belos e modernos, entre os quais o 

Museo Soumaya é o que atraia mais atenções. Tem uma 

forma estranha, como se fosse a nave espacial de um 

extraterrestre. Esta peça de arquitectura tem mais de 

16 mil folhas de alumínio, que brilham sob o sol. Na 

verdade, o México tem uma longa história de tradição 

em design. A Universidade Nacional Autónoma de 

México, construída nos anos 1950, foi listada pela 

UNESCO como património mundial. Embora o seu estilo 

arquitectónico seja moderno, ela mostra a consciência 

cultural do México através dos detalhes.

 

　　A Cidade do México é enorme com 20 milhões de 

habitantes. Quando alguém a visita, só usando o metro 

pode evitar o trânsito. O bilhete de metro talvez seja 

o mais barato do mundo. Não importa qual a distância 

que se percorre, custa apenas cerca de duas patacas. 

Descobri que o traçado das linhas de metro visível nas 

carruagens é diferente do de outras cidades: o nome 

das zonas está combinado com o das principais 

atracções de cada lugar. Para os viajantes, pode ser 

uma forma mais directa de comunicar. São a criatividade e 

a coragem que fazem a diferença.

Design mexicano

Yap Seow Choong
Yap é um aficionado do 
design, das viagens e de 
tudo o que é belo na 
vida. Escreve para várias 
publicações sobre viagens 
e design e tem vários livros 
publicados, dos quais se 
destacam Wander Bhutan e 
Myanmar Odyssey. Antigo 
editor da Lonely Planet 
China, Yap é agora o 
principal responsável por 
todos os conteúdos da 
Youpu Apps, uma empresa 
de aplicações  sediada em 
Pequim.

México

 Wander Bhutan 
Myanmar Odyssey
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De onde vem a nossa 
imaginação cultural? (Parte 1)

　　De acordo com o plano original, era suposto 

este artigo ser sobre o impacto do comentário no 

desenvolvimento cultural. No entanto, quando 

estava a trabalhar nas ideias para este texto, foram 

apresentados os resultados do aguardado Programa 

de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos 

Culturais das Associações Locais, do Instituto 

Cultural de Macau. Julgo que faz mais sentido 

escrever um comentário sobre este tema actual, 

para ilustrar a influência dos comentadores na 

sociedade.

　　A acesa discussão online revela as preocupações 

da comunidade artística sobre o futuro do ecossistema 

cultural de Macau. Os artistas locais estão abalados 

por várias questões existentes no ambiente 

cultural da cidade, tais como as dúvidas quanto à 

consulta pública realizada no ano passado sobre 

a Revisão do Regime de Condicionamento 

Administrativo referente à gestão de teatros; o 

cancelamento do Teatro Caixa Preta com a 

conversão do Edifício do Antigo Tribunal numa 

biblioteca; a dificuldade dos jovens formados em 

artes performativas em encontrar oportunidades 

de trabalho quando regressam dos seus estudos no 

exterior, e mais. Então, como devem os artistas de 

Macau conduzir a indústria cultural local? Para 

responder a esta pergunta, temos de tomar em 

consideração o desenvolvimento global das artes 

performativas. Isto desafia a imaginação daqueles 

que formulam as políticas e dos artistas locais, 

bem como a sua capacidade para encontrar um 

equilíbrio entre as diferenças das duas partes. As 

políticas de subsidiação e financiamento das 

artes variam de região para região. Se a imaginação 

das autoridades locais for muito diferente da dos 

artistas locais, então será muito difícil estabelecer 

uma dinâmica de colaboração funcional, uma vez 

que as duas partes estarão em busca de diferentes 

direcções e visões.

　　Para desenvolver a indústria cultural, é 

importante encontrar a fonte da nossa imaginação 

cultural, explorar o espaço para expressões 

artísticas em crescimento no mercado local e 

facilitar o diálogo interno. A indústria cultural 

foca-se na produtividade cultural, sublinhando 

que a criatividade cultural pode transformar-se 

em produtos com valor de mercado. O artista 

contemporâneo chinês Ai Weiwei comenta o valor 

dos produtos culturais no seu livro Time and 

Place: "Os meus trabalhos artísticos têm o seu 

próprio valor, quer alguém os comprem ou não. 

Parece-me absurdo, porque o valor está dependente 

da percepção das pessoas”. Os valores de mercado 

funcionam de um modo que é difícil de entender, por 

isso, a ideia de julgar um trabalho artístico, tendo 

apenas por base os seus resultados no mercado, 

levanta preocupações junto dos artistas.

　　Não sou um investigador profissional de política 

cultural, mas normalmente observo com grande 

curiosidade a cultura em diferentes cidades. Falando 

da minha própria experiência nas artes performativas, 

analisarei a fonte da nossa imaginação cultural a 

partir de três aspectos.

　　Primeiro, temos de olhar para a perspectiva cultural. 

Quando se fala em indústria cultural, algumas pessoas 

pensarão em peças de artesanato comercializáveis, 

e outras em filmes para promover o turismo cultural. A 

perspectiva cultural é o que faz as pessoas perceberem 

a indústria cultural de forma diferente. É uma 

mentalidade forjada por anos de exposição à cultura. 

As pessoas aprendem com exemplos da vida real e 

pensam sobre o valor de um produto cultural. É um 

processo contínuo que molda a nossa visão do 

ambiente em redor. Podemos expandir a nossa 

perspectiva cultural por meio da observação 

contínua ou por meio de plataformas como esta 

coluna. Por outras palavras, podemos aprender com 

autores que têm diferentes perspectivas culturais, e 

conhecer as semelhanças e as diferenças. Quando 

lemos, também estamos a expandir a nossa visão e 

a receber inspiração, enquanto aprendemos sobre o 

progresso cultural em diferentes regiões.

　　Em segundo lugar, é também à história da 

cultura que vamos buscar a nossa imaginação 

cultural. A diferença entre ter uma perspectiva 

cultural e conhecer a história da cultura, é saber 

como um fenómeno cultural surgiu. Por exemplo, 

uma pessoa interessada em teatro moderno descobrirá 

facilmente que a Alemanha é um lugar importante para 

estas peças e que o melhor teatro de um certo período 

é o Teatro Maxim Gorki, em Berlim. Se investigar mais 

profundamente, saberá que essa instituição produziu 

imensas peças de teatro documental não alemãs. 

Este fenómeno cultural mostra uma série de 

fenómenos sociais na Alemanha, à espera de serem 

interpretados pelo seu público. É uma forma de 

teatro que se desenvolveu ao longo do tempo na 

indústria teatral alemã, não apenas exibindo conteúdo 

de entretenimento, mas também provocando uma reflexão 

crítica entre o público. Precisamos compreender a 

linha de desenvolvimento desta forma de arte, pois 

não podemos esperar que réplicas directas possam 

ter popularidade semelhante na Ásia. (continua)

Johnny Tam
Realizador teatral e director 
artístico do Grupo de 
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trabalhou em Xangai e 
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Lover e Lungs.
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