




índice

02

16

20

24

Destaque
Com recursos l imitados e pobre—Imagens da sobrevivência 
da indústria editorial de Macau

Opinião
O “brilho fraco” da comunidade de artistas a tempo inteiro de 
Macau—o percurso da evolução criativa de Lai Sio Kit

Close-up
“Brincar” com as coisas escondendo a ambição! As aventuras na 
indústria da arte e dos brinquedos de Siomeng Chan com “Dino”

Blogues
Lo Che Ying      “No. 7 Cherry Lane” de Yonfan
Lam Sio Man     2020, Algumas artes on-line interessantes
Un Sio San        Encontrar o “Jardim das Flores de Pessegueiro” contemporâneo
Ron Lam           Palco nas Nuvens
Johnny Tam      Porque não podemos contornar o “comercialismo”?



Destaque

2



3

Quando se trata de indústrias culturais e criativas, é importante associar a 

indústria ao valor de produção. De acordo com as estatísticas da Agência do 

ISBN de Macau, 633 livros serão publicados em Macau em 2019. Para além 

das publicações regulares de departamentos governamentais, instituições 

públicas e escolas, muitas organizações e pessoas a título individual têm o 

prazer de publicar livros para promover e documentar os seus interesses. 

É realmente assim tão fácil publicar? Enquanto indústria cultural e criativa, 

como pode a publicação de livros em Macau tornar-se realmente uma 

indústria quando o público em geral não sabe muito sobre a edição local? 

Da produção de conteúdos à distribuição, venda e marketing, esta edição 

do “Destaque” analisa a forma como as grandes editoras e as editoras 

independentes operam em Macau.

Por Sara Lo

Fotos cedidas por Cora Si e pelos entrevistados

Com recursos limitados e pobre
—Imagens da sobrevivência da indústria 
editorial de Macau
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Desde a sua criação, a editora tem publicado uma 

vasta gama de livros, desde romances, ensaios, 

banda desenhada e livros ilustrados a literatura 

chinesa, em que um dos mais conhecidos é o livro 

infantil O Tesouro da Colina da Ilha Verde (nome 

original: 青洲山寶藏), que retrata o ambiente 

natural da Colina da Ilha Verde. Cheong admite 

que não é mau vender 200 exemplares de um 

livro de um autor de Macau, e o local onde mais 

se vende é, sem dúvida, o Macau Book Carnival, 

que se realiza três vezes por ano. “Organizámos 

lançamentos de livros de edições de autor, mas não 

foi muito eficaz porque, por um lado, aquele evento 

serve principalmente para a oferta de livros, e, por 

outro lado, não conseguimos captar uma grande 

atenção do público. A melhor maneira de o fazer é 

ter sessões de apresentação de livros em feiras de 

livros, porque as feiras é que são o local certo para 

vender livros, e muitas pessoas compram-nos logo 

depois de ouvirem a apresentação.”

· Os Macaenses Publicações publica uma vasta gama de livros, in
  cluindo romances, ensaios, banda desenhada, livros ilustrados e até 
  literatura chinesa.

· O Tesouro da Colina da Ilha Verde é uma das publicações mais 
  conhecidas de Os Macaenses Publicações, e as suas vendas têm sido 
  relativamente boas

Para além de subsídios, Cheong acredita que o Governo pode também ajudar o desenvolvimento de 

editoras locais através das suas políticas. Nos termos da Lei de Imprensa, as condições de publicação 

são muito tolerantes e basicamente qualquer pessoa pode publicar a sua própria obra. Na sua opinião, as 

autoridades poderiam fornecer acreditação profissional às instituições editoriais, o que permitiria garantir 

qualidade e rendimentos sustentáveis para as editoras. Por outro lado, para além do número anual de livros 

publicados pela Agência do ISBN de Macau, não existem outros registos mais detalhados e completos das 

publicações em Macau, tais como tiragens e preços. Cheong espera que possa ser criado um sistema 

que ajude as pessoas a compreender as realidades da indústria editorial e a manter os rendimentos das 

pequenas editoras.

Nos últimos anos, muitas pessoas mudaram os seus hábitos de leitura do papel para o digital. Em 2017, 

Cheong In Cheng e a sua equipa gastaram mais de 100 mil patacas para criar o website “Read Macau”  

(www.readmacau.com). Na fase inicial, havia várias centenas de utilizadores, mas para manter o 

funcionamento a longo prazo é necessário um certo capital, e com a qualidade dos autores do website 

a variar muito, os utilizadores foram-se perdendo gradualmente. Cheong está a planear remodelar o 

website e melhorar a interacção entre o online e o offline, de modo a trazer novas oportunidades de 

desenvolvimento para a editora, bem como avançar para o objectivo de “promover os escritores de Macau”.

Os Macaenses Publicações LDA    osmacanese.com
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Quando se trata de como a publicação pode ser 

lucrativa em Macau, Chiu Heung Ling acredita 

que o pré-requisito é uma cadeia industrial 

madura, incluindo uma editora reconhecida, livros 

comercializáveis e uma vasta gama de canais de 

venda. No caso de Macau, se uma única tiragem 

for vendida na sua totalidade, após dedução dos 

custos de mão-de-obra e impressão, não é possível 

ter lucro até que mais livros sejam impressos. No 

futuro, explorarão o mercado dos livros electrónicos, 

esperando promover os livros que estejam mais de 

acordo com o estilo de vida dos leitores modernos.

· O Hall de Cultura publica um grande número de obras sobre cultura 
  e história locais. 27 livros foram publicados, só em 2019.

· Todos os anos, o Macau Book Carnival é uma boa oportunidade para vender livros. Cerca de 100 exemplares 
  de Ruas de Macau: Histórias dos Tempos Antigos e Modernos foram vendidos neste evento

Hall de Cultura   macau-publish.com
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“Wind Box”: 
os problemas de publicação que a edição 
independente deve vencer

A Artistry of Wind Box—Associação de 

Desenvolvimento Comunitário, virada para a 

promoção da arte junto de diferentes grupos 

sociais, lançou, em Junho deste ano, o novo 

livro História das trabalhadoras na indústria do 

vestuário de Macau (nome original: 在我還未出
生時，她和她的衣車故事), em que se relata a 

história de vida de algumas costureiras na década 

de 80 do século XX, preservando a memória do 

tempo passado e guardando respeito por esta 

mão-de-obra desconhecida naquela altura.

No que diz respeito às motivações para a publicação do livro, Lei Ioi Chon (J.), 

organizador e editor do livro, recordou, antes de tudo, o espectáculo “Pronto-

a-vestir” de 2017. Nessa altura, J. pensava em realizar um documentário 

sobre estas costureiras. Juntamente com o seu grupo de colaboradores, 

recolheram materiais vários, nomeadamente cassetes de entrevista com 

muitas trabalhadoras, bem como os textos desses registos. Embora aquele 

espectáculo fosse reencenado mais tarde e houvesse duas exposições 

relacionadas com a mesma temática em Shenzhen e em Macau, J. sentiu 

que seria impossível contar esta história de forma original naquele formato, e 

decidiu então registar literalmente tudo mas na forma dum livro. Fazer um livro 

para registar histórias pode ter várias vantagens. Em termos das personagens, 

por exemplo, a descrição literária pode mostrar as dimensões múltiplas das 

suas personalidades de forma mais abrangente, e em termos do retrato da 

sociedade, um livro pode traçar as dinâmicas sociais daquele tempo por outros 

meios que não apenas por palavras; por exemplo, através de ilustrações e 

diagramas pode-se descrever os salários e os preços dos produtos daquela 

época, evidenciando as condições de vida das gentes do passado e levando a 

leitura a ficar mais interessante.

· História das trabalhadoras na indústria do vestuário de 
  Macau, editado por Lei Ioi Chon (J).
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Entretanto, com tantos materiais acumulados ao longo de muitos anos, o 

processo da criação literária do livro não foi de todo monótono. A pesquisa 

foi difícil até que finalmente, num workshop, encontraram e convidaram dois 

autores de Taiwan, com uma experiência de história de contos orais bastante 

profunda, para trabalharem enquanto colaboradores do livro. A sua intenção 

era, por um lado, romper com a ideia generalizada da maioria das pessoas 

de que os livros de história de contos orais são meramente diários e, por 

outro lado, tornar a escrita do livro mais enérgica e viva. No entanto, quando 

se encontravam numa fase já avançada do trabalho, foram subitamente 

interrompidos pela pneumonia de Covid-19. Durante o tempo da epidemia, 

não puderam fazer entrevistas face a face, e outras tarefas importantes, tais 

como a pesquisa, a recolha e a verificação dos materiais, foram suspensas por 

causa do encerramento de todas as bibliotecas e de todos os arquivos. Tudo 

isso fez com que a data da publicação do livro fosse adiada várias vezes. No 

final, não se conseguiu concluir o projecto a tempo e, em resultado disso, o 

apoio à publicação foi também cancelado; assim sendo, o livro tornou-se numa 

edição de autor.

· Para além do texto, o livro História das trabalhadoras na indústria do vestuário de 
  Macau também usa muitas ilustrações e diagramas para descrever o contexto social de 
  diferentes maneiras.
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· Os livros foram publicados com grande dificuldade, e a subsequente 
  distribuição e circulação são, igualmente, uma dor de cabeça para as 
  editoras independentes.
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Depois de tanto esforço, o livro foi finalmente publicado. Mas como é que o 

público leitor o pode agora ver? Numa edição independente, a distribuição 

é o sector mais complicado, algo que é, de resto, considerado como o 

problema que mais necessita ser resolvido em todo o sistema da indústria 

de publicação. Em Macau, todas as principais grandes livrarias não aceitam 

vendas por correio, uma vez que a quantidade é baixa e não é ligeiro o trabalho 

administrativo, e, não querem, portanto, dedicar muito tempo a este tipo de 

vendas. Pelo contrário, numa edição de autor, este precisa de levar o seu livro 

às livrarias independentes para realizar essas vendas por correio, o que é, ao 

mesmo tempo, o modo predominante de entrar em contacto com o leitor 

local. Quanto às áreas ultramarinas, como Taiwan, apesar de haver uma 

organização de colaboração livreira, a “Fribooker”, que se destina à oferta 

do serviço de distribuição de pequenas publicações, enviar esses poucos 

livros de Macau para Taiwan constitui já um custo considerável. “Se eu fizer 

isso, não será para ganhar dinheiro, mas sim para divulgar o livro a mais 

leitores. Então, em vez disso, porque é que não lhos daria gratuitamente?” 

pergunta J.. É mesmo por causa da questão de custo que muitas edições 

independentes não fazem a divulgação ultramarina do livro. A mesma 

situação surge em Hong Kong, e mesmo que haja livrarias que aceitem 

vendas por correio, é necessário que as edições de autor aceitem as suas 

próprias condições de venda e de distribuição, e voltem às livrarias para 

recolherem a receita feita, algo que também lhe fica caro.

Ao que parece, o Instituto Cultural (IC) está ciente de que a distribuição constitui 

uma grande dificuldade da indústria de publicação. Esta entidade lançou, em 

Junho de 2018, o “Plano de Distribuição de Publicações Culturais de Macau no 

Exterior”, em colaboração com a Livraria Plaza Cultural Macau, providenciando 

a distribuição de publicações culturais de Macau em mercados externos e 

estabelecendo uma rede de vendas ultramarina. Os dados publicados pelo 

IC em Janeiro de 2020 mostram que houve um total de candidaturas de 10 

associações sem fins lucrativos e 3 autores e que o Plano está já na segunda 

fase de implementação. Embora não seja ainda possível anunciar resultados 

concretos, em termos do aumento da visibilidade de publicações locais, J. 

concorda que o Plano poderia ter um papel mais positivo do que aquele que 

as bibliotecas públicas de Macau actualmente desempenham, visto que há, 

hoje em dia, muitos livros locais nas bibliotecas que são colocados apenas 

em determinadas categorias, por exemplo, a de “indispensável para leitura 

domiciliária” ou a de “referências bibliográficas de Macau”, e que os leitores 

não podem realizar empréstimos domiciliários à sua vontade. Se as limitações 

puderem ser mais leves, crê-se que o resultado do Plano venha a ser melhor e 

que o nível da visibilidade de livros locais possa ser maior.

Artistry of Wind Box—Associação de Desenvolvimento Comunitário

www.facebook.com/Artwindbox
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Mandarina Books: atingir o equilíbrio entre a receita 
e a despesa, independentemente dos apoios

Algures entre as publicações de língua chinesa, surgiu, em 2019, uma pequena 

editora de língua portuguesa. Apesar da sua pequena escala, é surpreendente a 

competência desta editora na qual apareceram, num ano só, três livros infantis 

de línguas chinesa, inglesa e portuguesa, de design bonito e compacto, que 

atraíram instantaneamente muitos fãs e receberam o aplauso do público leitor.

A fundadora da Mandarina Books, Catarina Mesquita, veio para Macau há 

sete anos. Inicialmente jornalista, foi, depois, editora em várias revistas e está, 

agora, a ensinar a língua portuguesa numa escola primária. Antes da vinda 

para Macau, Catarina já tinha trabalhado numa editora de livros infantis em 

Portugal, e no ano em que nasceu o seu filho, ao mesmo tempo que cuidava 

dele, teve a ideia de “publicar livros infantis”. 

Em 2019, criou Mandarina Books, e, em Setembro, 

lá foi publicado o primeiro livro, Little Explorers 

in Macau, um livro de autocolantes. Três meses 

depois, publicou um segundo Como se diz? 怎麼說? 

How do you say it?, no qual aparecem 100 palavras 

de línguas portuguesa, chinesa e inglesa que as 

crianças utilizam habitualmente. O terceiro livro, 

Na Rua, que surgiu ao público no “Dia Mundial da 

Criança” deste ano, relata duas histórias, uma dum 

pai português e sua filha e outra duma avó chinesa 

e seu neto, que se desenvolvem, no início, de 

forma paralela, mas que, a certa altura, se cruzam.

· Catarina Mesquita, fundadora da Mandarina Books.  
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Este livro não atraiu apenas o afecto das duas comunidades de Portugal e da 

China, mas fez, também, Catarina sentir profundamente que foi aceite e que 

já faz parte de Macau, o que é bastante comovente para ela. “Mandarina não 

é só um lugar de negócio, é, também, um lugar de entusiasmo, até mesmo de 

missão. Espero que através da nossa editora, as crianças conheçam Macau. O 

maior significado deste livro está na ligação entre diferentes pessoas.” Com o 

sucesso de Na Rua, a editora está já a planear a publicação do próximo livro que 

surgirá, previsivelmente, antes do Ano Novo Chinês, com personagens iguais às 

de Na Rua mas com uma história totalmente nova.

· Little Explorers in Macau usa Macau como pano de fundo para o desenho de 88 autocolantes relacionados 
  com a vida e cultura de Macau.  
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Igual às outras edições independentes, Mandarina 

Books enfrenta o mesmo problema de distribuição. 

Apesar de este livro já ter recebido mais de 

200 reservas via Facebook, Catarina visitou 

pessoalmente quase todos os endereços para dar 

livros aos leitores. Este processo, embora pleno de 

sinceridade, é muito cansativo e reflete o facto de o 

sistema da indústria de publicação não estar ainda 

maduro, sobretudo o sector de distribuição, o que 

se pode facilmente tornar numa desvantagem para 

as edições de autor. Logo desde que entrou em 

contacto com as livrarias, Catarina descobriu que 

havia muitas livrarias que não conhecia, o que a fez 

aperceber-se da lacuna enorme que existe entre 

a comunidade chinesa e a portuguesa, no que ao 

contacto com a sociedade diz respeito. Catarina 

sorriu, dando-nos um exemplo: para divulgar os 

livros de “Mandarina”, ela participou, em 2019, na 

Feira de Artesanato do Tap Siac e descobriu que 

todas as outras pessoas ficaram surpreendidas por 

ver uma estrangeira que habita mesmo em Macau 

a sentar-se lá e a vender livros. Ao mesmo tempo, 

Catarina achou que é somente ao sair da zona de 

conforto que pode obter a oportunidade de se 

mostrar ao público.

· No início, Catarina optou por entrar no mercado com um livro autocolante para informar os 
  leitores sobre os mesmos. 

Destaque
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A maioria dos livros locais depende do apoio 

do governo, nomeadamente do subsídio para 

publicação. No entanto, como mulher que gosta de 

desafios, Catarina decidiu tentar atingir o objectivo 

por si própria ao ritmo de três livros por ano. E 

conseguiu-o: hoje, após um ano, Mandarina Books 

já atingiu o equilíbrio entre a receita e a despesa; 

por exemplo, venderam-se 500 exemplares de Na 

Rua, o que é já um resultado fantástico para vendas 

em Macau. Sobre o futuro de Mandarina Books, 

Catarina já está a fazer vários planos, tal como a 

divulgação em escolas e livrarias. Ela abriu a porta 

aos livros infantis de línguas chinesa e portuguesa no 

mercado de publicação de Macau, dando uma nova 

luz a esta indústria e criando novas possibilidades.

· Como se diz? 怎麼說？How do you say it? é trilingue em português, 
  chinês e inglês. Muitos pais utilizam-no como livro de referência 
  para a aprendizagem trilingue, o que é uma conquista inesperada da 
  Mandarina Books. 

· Na Rua é diferente dos livros infantis anteriores em Macau em 
  termos de cor e estilo de ilustração, o que atrai a atenção dos 
  leitores.

Mandarina Books   www.facebook.com/mandarinabooks
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O “brilho fraco” da comunidade de artistas 
a tempo inteiro de Macau—o percurso da 
evolução criativa de Lai Sio Kit

Depois de se formar no Mestrado em Pintura a Óleo 

da Academia Central de Belas Artes de Pequim em 

2009, Lai Sio Kit regressou a Macau e iniciou a sua 

carreira como artista a tempo inteiro. Nos últimos 11 

anos, imbuído de um forte entusiasmo criativo, viu 

obras suas serem premiadas e outras adquiridas por 

várias entidades quer locais quer de fora de Macau. 

Em Agosto deste ano, organizou a “Exposição de 

Obras de Lai Sio Kit—Brilho Através da Sombra”, 

exibindo a mudança do brilho e a sombra do sol 

que se projectam na floresta. Parece que os artistas 

a tempo inteiro são também como um “brilho 

fraco” em Macau onde a estrutura económica é 

uniforme. Como é que Lai pode manter o seu brilho 

artístico em Macau? E qual é a sua ideia sobre o 

desenvolvimento das artes em Macau?

J: Jornalista da Revista C2 

L: Lai Sio Kit

J: Decidiu regressar a Macau logo depois da sua 

formatura?

L: Na verdade, eu tinha a intenção de ficar em 

Pequim quando me formei. Voltei a Macau porque 

aqui havia mais oportunidades de trabalho a tempo 

parcial para sustentar as necessidades básicas de 

um artista a tempo inteiro. Mas, à medida que a 

minha família envelhecia, eu passava cada vez mais 

tempo em Macau, e no final, já não tinha tempo 

para voltar a Pequim.

J: Considera-se um jovem slashie?

L: Não me considero isso. Em primeiro lugar, não 

tenho assim tantos “slashes”; o meu trabalho a tempo 

parcial centra-se sempre na educação artística. Em 

Por Sara Lo

Fotos cedidas por Cora Si

· O estúdio é a segunda casa de Lai, onde ele passa a maior parte 
  do seu tempo, excepto para descanso e trabalho a tempo parcial.

· “Floresta” é o próximo rumo da criação de Lai Sio Kit
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· A grande escala é o que Lai quer sempre experimentar

segundo lugar, após a minha formatura, decidi logo 

ser um artista a tempo inteiro, e a criação é sempre 

o mais importante para mim. Logo depois do meu 

regresso a Macau, procurei um lugar apropriado 

para abrir o meu estúdio. Foi aí que, nos últimos 

11 anos, mergulhei na criação, 8 horas em média 

por dia, ao mesmo tempo que os trabalhos a tempo 

parcial me permitiam ser um verdadeiro “artista 

a tempo inteiro”. Não me sobrava energia para 

ter outros trabalhos a tempo parcial, e, por outro 

lado, também não queria ter um emprego estável 

a tempo inteiro. Claro que a situação ideal para um 

artista a tempo inteiro será viver da sua própria 

criação, mas isso é algo difícil em Macau.

J: Os seus rendimentos eram incertos quando acabou 

de se formar. Porque é que tinha essa determinação 

tão inabalável de ser “artista a tempo inteiro”?

L: Já ouvi muitas perguntas semelhantes. Mas 

porque não podemos ir por este caminho? O meu 

plano de carreira é totalmente normal, uma vez que 

passei 8 anos a aperfeiçoar os meus conhecimentos 

e habilidades profissionais, não para trabalhar, 

mas sim para criar, e por isso, não ser um artista a 

tempo inteiro é, de facto, anormal. Em Pequim, ao 

escolhermos esta profissão, estamos destinados a 

ser artistas a tempo inteiro. Eu ainda tenho alguns 

trabalhos a tempo parcial, mas muitos artistas em 

Pequim nem sequer os têm, e isso é bastante usual. 

A zona empresarial de comércio e artes em Pequim 

é bastante desenvolvida e madura, e os estudantes 

que por lá ficam podem arrendar juntos uma casa 

com pátio onde desenvolver a criação artística. Por 

causa dos limites espaciais de Macau, continua a 

não se desenvolver esse tipo de ambiente, desde 

a minha formatura até aos dias de hoje. Por isso, a 

minha escolha é normal, e não estranha ou anormal, 

porque, enquanto artista, devo viver assim.

J: Quais acha que são as razões pelas quais a indústria 

de artes visuais em Macau não se desenvolve?

L: Há vários factores que contribuem para isso, e a 

falta de determinação por parte do Governo para 

desenvolver a indústria de artes visuais pode ser 

um deles. Ou seja, não sabe por onde começar. É 

uma pena que o Museu de Arte de Macau não tenha 

promovido nenhuma coleção artística estratégica 

por ocasião do vigésimo aniversário do regresso de 

Macau ao Interior da China. De facto, para apoiar 

o desenvolvimento da indústria, não é necessário 

que o Governo aja enquanto entidade oficial. Pode 

ser apoiada a criação de artistas locais a tempo 

inteiro através da orientação de políticas ou do 

encorajamento ao apoio por parte das indústrias 



18

Opinião

mais importantes e das entidades competentes. 

Por exemplo, o Governo pode aprender com as 

experiências de Singapura ou de Taiwan, exigindo, 

através da regulamentação das políticas, a 

cooperação entre artistas locais e certos projectos, 

ou destinando uma determinada percentagem do 

orçamento de projectos para a compra de obras 

de arte locais. Pode, ainda, seguir o exemplo 

dos Estados Unidos, concedendo um benefício 

fiscal às empresas que comprem e colecionem 

obras de artes. Contam-se pelos dedos de duas 

mãos o número de artistas contemporâneos a 

tempo inteiro em Macau, e calcula-se que sejam 

ainda menos depois da epidemia. Perante este 

reduzido número de artistas, o Governo precisaria 

de mobilizar relativamente poucos recursos para 

alcançar uma maior eficácia nesse apoio.

J: Nos últimos anos, não só o Governo tem 

organizado vários eventos artísticos, como tem 

também havido muitas actividades privadas ao 

nível de exposições e espectáculos artísticos. Isso 

tem ajudado no desenvolvimento da indústria?

L: A verdade bastante cruel é que a actual 

atmosfera artística que parece próspera “não 

apoia os artistas, mas sim esgota-os”. Os eventos 

artísticos organizados pelo Governo centram-se 

nas artes performativas, enquanto as exposições 

privadas é que ajudam a aumentar a fama do 

artista; no entanto, o elevado custo na sua 

realização não lhes permite usufruir de qualquer 

tipo de retorno fundamental.

J: Qual é a mudança que o seu estilo de criação 

tem tido nos últimos anos?

L: Como, no passado, várias das minhas criações 

tinham tido como tema a “cidade”, surgiu-me a 

ideia de mudar. Logo em 2015, comecei a trabalhar 

no tema da “floresta”, mas foi só a partir do ano 

passado que a criação ligada a esta nova temática 

se desenvolveu realmente em grande escala. Há 

cerca de 5 ou 6 anos, tive várias oportunidades de 

ir a diferentes florestas, e, de cada vez, sentia-me 

profundamente impressionado. Gradualmente, 

ganhei o hábito de procurar florestas onde quer 

que viajasse, e as ideias no fundo do meu coração 

acumulavam-se cada vez mais. No ano passado, 

realizei a minha primeira exposição sob o tema 

da “floresta”, e, comparando com a exposição de 

“brilho”, esta é em maior escala. Embora ainda 

não tenha qualquer plano de exposição para o 

próximo ano, vou continuar a pintar “florestas”, 

pelo que ainda tenho muitas ideias para pôr em 

prática.

J: Encontrou alguma dificuldade logística para 

apresentar “Brilho” em grande escala?

L: Tenho sempre o desejo de experimentar 

apresentações em grande escala, mas não é fácil 

fazê-lo em Macau devido às pequenas dimensões 

dos espaços para exposições. A maioria das obras 

em “Brilho” eram de 2m por 1,5m, que é o tamanho 

máximo que pode ser transportado por escadas e 

elevadores. Tive de desmontar cuidadosamente 

as obras maiores e voltar a montá-las e a enfeitá-

· Lai refere que muitos excelentes 
  artistas em Macau optam por 
  desenvolver a sua carreira no 
  estrangeiro , mas o custo de 
  aquisição de materiais criativos 
  em Macau é mais baixo, o que 
  é mais conducente à sua criação 
  contínua.
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las já no local da exposição. Devido às limitações 

do espaço para a exposição, nove quadros não 

puderam ser expostos, incluindo os utilizados 

para a capa do álbum e para o convite, dois dos 

quais nunca tinha pensado que acabariam por não 

ser expostos. Crio o que quero, mas planear uma 

exposição requer ter em conta o local e o efeito 

final, pelo que normalmente preparo mais obras 

que possam ser efectivamente expostas. Adaptei 

consideravelmente uma das salas desta exposição 

mas, mesmo assim, acabei por reduzir o número 

de obras expostas mais do que esperava. Aliás, o 

número total de obras não exibidas quase que dava 

para fazer outra exposição.

J: Acha que há necessidade de estabelecer uma 

academia de artes em Macau?

L: Tínhamos apresentado uma proposta desse 

género, mas o Governo rejeitou-a imediatamente. 

A razão é que o Instituto Politécnico de Macau já 

oferece cursos semelhantes, embora, na realidade, 

esses cursos sejam demasiado extensos. As 

autoridades esperam que Macau possa diversificar 

as suas indústrias, mas a criação de uma academia 

de artes e a diversificação das indústrias constituem 

uma questão de “Quem veio primeiro, a galinha 

ou o ovo?”. Macau parece ter saltado por cima da 

“cultura” directamente para a “indústria” na sua 

constante procura de “valor de produção”, mas 

poderemos assim ter uma indústria artística sem 

ser baseada numa verdadeira noção de cultura? A 

cultura pode embalar uma cidade, como se fosse 

a sua roupagem. Durante o período inicial de 

desenvolvimento, a sociedade não pode esperar 

muito em retribuição, no entanto, deve investir nos 

recursos para esse desenvolvimento. A sociedade 

de Macau não atribui importância suficiente às 

artes. As pessoas procuram carros de luxo, carteiras 

de marca e abunda a especulação imobiliária, mas 

raramente coleccionam obras de arte, o que é o 

resultado de múltiplas deficiências.

· Após a sua formatura, Lai montou um estúdio para se 
  empenhar na criação de obras de arte.

· Lai acredita que a imensa alegria trazida pela criação 
  artística é suficiente para ele continuar a seguir o seu 
  percurso enquanto “artista a tempo inteiro”.

Instagram de Lai Sio Kit: siokitlai
































