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Por Sara Lo
Fotos cedidas por Cora Si e pelos entrevistados

Quanto custa a obra artística?
O risco e a oportunidade do negócio da 
obra de arte local

A compra e a colecção de arte sempre foram um exclusivo de um pequeno grupo de 

pessoas. O preço altíssimo pode até impedir os amantes de arte de comprarem uma 

peça de que gostam muito. É, sem dúvida, necessário um processo de desenvolvimento 

para converter a cultura em indústria cultural e as obras artísticas de alta qualidade em 

produtos que o público tenha vontade de comprar. Segundo a definição do governo, a 

colecção de obras artísticas, que engloba a criação e a venda de fotografias, é uma das 

quatro áreas das indústrias culturais. De acordo com a Estatística das Indústrias Culturais 

de 20191, divulgada pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, estavam em 

actividade 23 organismos que se dedicaram à criação, à venda e ao leilão de obras de 

arte. As receitas dos serviços cifraram-se em 17,20 milhões de patacas, 25,8% das quais 

eram comissões recebidas pela prestação de serviços dos leilões. Mas, obviamente, estes 

números impressionantes e as opiniões de alguns profissionais de arte ainda estão longe 

da realidade. 

Como a venda tradicional não corria muito bem, um novo caminho foi aberto com o passar 

do tempo, levando a uma nova imagem. Obras pequenas mas lindas tornaram-se no alvo 

da compra do público. Ao mesmo tempo, não limitado às galerias e aos leilões, o meio 

de venda escolhido por cada vez mais pessoas estende-se ao online. Esperamos que a 

reportagem desta edição da Destaque, que conta com a entrevista de representantes de 

várias entidades, vos possa oferecer mais pontos de vista sobre o valor e a possibilidade 

de negócios de arte.

1  Estatística das Indústrias Culturais de 2019, divulgada pela Direcção dos Serviços de Estatística e  
    Censos: https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/Statistic?id=811 
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Fok Hoi Seng: o mercado de arte 
à espera de exploração

Eric, Fok Hoi Seng, tem sido um artista bem renomado 

desde a sua estreia no sector da arte. A sua primeira 

pintura foi vendida com grande sucesso em 2012, 

quando ainda não se tinha licenciado no Instituto 

Politécnico de Macau. Em 2013, a série “Paraíso” 

foi selecionada para a Exposição de Ilustração de 

Bolonha, o que lhe trouxe um grande prestígio. 

Depois, ganhou, pouco a pouco, a preferência das 

galerias, dos colecionadores privados, de empresas 

e até de instituições oficiais. Contudo, nunca parou. 

Como artista, sabia perfeitamente da sua missão 

de criação, mas necessitava de novos estímulos. 

Por isso, demitiu-se de todos os trabalhos a tempo 

parcial, e foi, primeiro, a Florença, Itália, estudar a 

restauração de pintura em 2016 e, depois, fez um 

mestrado em Taiwan, tornando-se num artista 

profissional com profundidade e, ao mesmo tempo, 

densidade. 

Na sua carreira como artista profissional, o 

conteúdo da obra feita varia em função dos clientes. 

“Agradeço que não seja uma pessoa que fixe os 

princípios. Isso não significa que mude sempre de 

atitude, mas quer dizer que sei o posicionamento 

do meu trabalho. Quando faço a criação, vou insistir 

no que eu quero, mas preciso de ter em conta, ao 

fazer negócio, os princípios secretos e as regras 

desta indústria. Quanto às obras por encomenda, 

tenho conhecimento dos meus direitos e deveres 

na criação mas também me articulo com o cliente. 

No que diz respeito à colaboração com galerias, 

vou criar obras com alguns temas que atraiam mais 

o público ou que sejam mais facilmente vendidos.” 

Mas tem a certeza de que nunca se desviou do 

núcleo da obra, isto é, o seu carinho por Macau.

· O mapa antigo pintado com 
  caneta técnica é a impressão 
  mais forte e vívida dos 
  espectadores

Destaque

4



· Embora Eric modifique o estilo conforme as diferent  
  esxigências dos clientes, a sua reflexão e o seu 
  carinho por Macau nunca se desviaram.

“Tal como consta da minha identificação, Macau foi 

onde cresci. Gostaria de o mostrar na minha pintura, 

especialmente quando a sinto negligenciada. Não 

posso controlar os meios de comunicação, mas 

posso controlar as minhas pinturas. Muitas vezes, 

gostaria de acrescentar Macau mesmo que esteja 

a pintar Hong Kong.” Desde a série “Paraíso”, a 

sua pintura enche-se sempre de características 

locais. Um exemplo é o mapa antigo pintado com 

caneta técnica, que também é a impressão mais 

forte e vívida dos espectadores. Mas, nos últimos 

anos, em vez de colocar, como antes, a impressão 

mais superficial de Macau na pintura, Eric começou 

a aproveitar Macau para abordar algo mais 

profundo, como a questão da região pós-colonial. 

Essa modificação gradual na selecção do tema 

local foi provocada pela sua ida a Taiwan, que lhe 

permitiu observar Macau de longe. Após um longo 

período de ponderação e reflexão, conseguiu ter 

uma compreensão mais profunda da história e 

dos fenómenos sociais de Macau. “Quando era 

criança, estudei no Instituto D. Melchior Carneiro 

e apanhava o autocarro escolar. Nas sacudidelas 

suaves na calçada (perto das Ruínas de São Paulo), 

o veículo passava por algumas igrejas, e eu, nessa 

altura, já estava habituado a isso e não achava 

nada de especial. Mas quando fiquei a saber por 

que Macau tem tantas igrejas, por que o estilo das 

igrejas é assim e por que a cidade é pintada dessa 

cor, comecei a pensar na demografia e na história 

desta cidade, nas diferenças das regiões vizinhas e 

por que este lugar dá valores distintos ao povo.”
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Entre os clientes de Eric estão compradores de 

Portugal, Hong Kong e Taiwan, incluindo também 

alguns clientes com obras por encomenda. Segundo 

a sua descrição, tanto a operação das galerias como 

a criação dos artistas não são tarefas fáceis em 

Macau, ambas sofrendo do alto custo de produção, 

o que impede o seu desenvolvimento. Embora se 

tenha inicialmente dedicado muito à venda online, 

tanto que alguns clientes e empresas estrangeiras 

fizeram contactos com ele no Instagram, depois de 

considerar o espaço comercial, aceitou a sugestão 

da galeria e desistiu da venda online. A parceria subtil 

entre artistas e galerias necessita de tempo para se 

aperfeiçoar. De momento, está a cooperar com uma 

galeria de Hong Kong e outra de Taiwan, e presta 

muita atenção à sua relação com elas. “Agora, há 

· Os mapas antigos são um conceito fundamental nas obras de Eric 
  Fok. Até hoje, toma  ainda sempre referência de diferentes mapas 
  antigos, tentando procurar a pegada de  Macau desde a antiguidade.

mais colecionadores que contactam directamente 

comigo, mas acabo por não lhes vender. O círculo 

da arte é tão pequeno que o negócio podia ser 

descoberto facilmente. Se eu vender directamente 

aos clientes da galeria isso vai quebrar as regras, 

as regras morais da galeria.” Ao mudar de galeria 

onde se vendiam as obras, aproveitou-se de um 

período de transição para evitar constrangimentos. 

No entanto, acredita que não são poucos os artistas 

que são tímidos no momento de se promoverem, e 

a internet oferece uma boa plataforma para alargar 

os canais de venda, mas, ao mesmo tempo, defende 

que os artistas de Macau devem tomar a iniciativa 

de ganhar mais espaço, em vez de se manterem no 

mesmo lugar sem avançarem.

Destaque
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Quanto ao mercado da obra de arte, Eric descreveu-o 

como um mercado à espera de exploração. A seu ver, 

um mercado próspero não pode só contar com uma 

ou duas galerias. Tem de ser um grupo de galerias e 

colecionadores. “Há pessoas que compram pinturas, 

mas são poucas. O hábito da compra de pintura 

é, afinal, gerado pelo ambiente social.” Por outro 

lado, em Macau, o comentário e o crítico de arte, 

práticas que atribuem valor às obras, são hábitos 

pouco difundidos, até outrora suspensos por algum 

tempo. Eric adivinha que, nesse contexto, em que o 

povo ainda não gera interesse ou respeito pela arte 

ou pelos artistas, se calhar, só uma ou duas gerações 

depois, quando o público começar realmente a 

valorizá-los, o ambiente poderá melhorar. Mas, 

agora, sob tantas incertezas, Eric pode apenas ser 

ele mesmo e dedicar-se à criação, correspondendo 

à sua missão mais importante de artista.

 

· Ganham cada vez mais reconhecimento as obras de Eric Fok, que 
  está entre os finalistas da edição de 2019 do renomado Sovereign 
  Asian Art Prize.

· Sob tantas incertezas no 
  desenvolvimento do 
  mercado artístico, Eric indica 
  que os artistas devem 
  apenas dedicar-se à criação.
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A Galeria Blanc Art foi fundada em 2013 e, na altura, 

o ambiente do comércio de arte era “tal como o 

nosso nome; toda a indústria parecia uma tábua 

em branco.” Emilia Tang é a Directora Executiva da 

Galeria Blanc Art e, regressada de Londres a Macau 

com grande paixão e conhecimento da arte e do 

coleccionismo, decidiu explorar esta área, mesmo 

sendo um deserto no mercado. Quase dez anos 

mais tarde, o ambiente ecológico desse deserto ter-

se-á tornado um pouco mais verde? E acrescenta 

ainda: “No passado, quando falávamos do comércio 

ou do mercado das obras de arte, ninguém sabia o 

que era. Todavia, actualmente, quando as pessoas 

ouvem falar disso, mesmo que não comprem as 

obras, sabem do que se trata e têm conhecimento 

básico do valor dos leilões, dos artistas e das obras 

de arte.”

Por detrás deste conhecimento, Emilia descobriu o 

que interessava a muitas pessoas. Em primeiro lugar, 

é o preço da obra de arte, não é o artista ou a obra 

em si. Perguntas como “porque é que o desenho da 

abóbora de Yayoi Kusama é tão caro?” aparecem 

frequentemente no início de muitas conversas. 

Enquanto galeria comercial, a sua maior função é 

comercializar as obras de arte e criar um mercado. 

Porém, quando se trata do facto de que não existe 

tal mercado em Macau, ela ri-se, dizendo que muitas 

vezes trabalha a tempo parcial como educadora 

de coleccionadores, porque só aqueles que sabem 

como apreciar as obras de arte, é que compram e 

coleccionam. E refere: “Em termos de população, 

não há escassez de artistas em Macau, mas apenas 

de pessoas que apreciem as obras de arte.” Quer seja 

num local de exposição privada ou oficial, Macau 

tem exposições ao longo de todas as estações. 

Blanc Art: espero que os artistas compreendam 
o valor de uma galeria

· Emilia expressa que há mais pessoas locais 
  interessadas em comprar peças artísticas, 
  mas estão mais habituadas a procurar obras 
  de artistas famosos vindos de fora de Macau 
  do que dos locais.

Destaque
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Contudo, o escasso número de visitantes e os preços 

de entrada baixos ou mesmo gratuitos tornaram, aos 

olhos do público, o valor das exposições muito fraco. 

Pelo contrário, tanto no Interior da China como no 

estrangeiro, quando se trata de exposições atractivas, 

mesmo os bilhetes de centenas de RMBs são difíceis 

de obter, e as longas filas à porta não são invulgares. 

É raro isto acontecer em Macau. Emilia acredita que 

isto se deve ao facto de o mercado não estar, de todo, 

estabelecido, e deu a sua explicação: “Quando falamos 

sobre o mercado, estamos a falar de negócio. Antes 

de investirem numa exposição de grande escala, 

onde lhes seria possível receber 300 RMBs ou mais 

por entrada, os investidores têm de analisar o seu 

potencial. Mas, em Macau, a maioria das exposições 

são subsidiadas, pelo que as pessoas fazem tantas 

exposições quantos os recursos de apoio existentes o 

permitam. Isto não quer dizer que este facto seja bom 

· Emilia acredita que o artista e a galeria têm muito em comum, e 
  que será possível romper o impasse actual quando cada função na 
  indústria se focar nos seus respectivos posicionamentos.

ou mau, mas é difícil mudar esta situação num ciclo 

deste tipo, por isso, só haverá avanço quando houver 

um mercado de arte para as apoiar.” Em primeiro lugar, 

deve haver um mercado que possa gerar dinheiro e 

recursos para sustentar os trabalhadores de arte. E 

só depois de a cadeia da indústria estar estabelecida 

é que os artistas e curadores podem ser apoiados. 

A situação actual é que as obras estão como que 

presas neste meio e não conseguem ser vendidas, 

pelo que os artistas precisam de ter outros negócios 

paralelos a fim de ganharem a vida. Enquanto parte 

importante do mercado comercial, existe apenas um 

número reduzido de galerias em Macau. Nos últimos 

anos, embora tenha inicialmente havido uma procura 

de obras de arte por pessoas ricas, estas estão mais 

habituadas a procurar obras de artistas famosos 

vindos de fora de Macau do que dos locais.
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Emilia fala mais do que uma vez sobre as 

dificuldades da indústria. Os seus esforços são como 

atirar pedras para a água, incapazes de produzir o 

resultado desejado, e é também impossível que 

uma única galeria estabeleça o mercado sozinha. O 

que a frustra ainda mais é a falta de compreensão 

por parte de alguns artistas. Algumas associações 

e alguns artistas pensam que as galerias estão 

a tentar roubar negócios, e que deveriam ser 

apenas os próprios artistas a aproximarem-se dos 

· No pequeno espaço de exposição fora do escritório da Blanc Art em 
  N.A.P.E, a existência de obras artísticas provoca um forte contraste 
  entre a escada fria e o corredor.

compradores, em vez de lhes ser feito um corte 

nos lucros pelas galerias. Emilia diz que esta visão 

é demasiado restrita, porque a galeria está a ajudar 

os artistas, por normas formais internacionais, a 

construírem as suas carreiras, promovendo-os 

ao participarem nas exposições, apresentando-

os aos coleccionadores com as suas obras, e 

criando oportunidades para que mais pessoas os 

reconheçam. No mercado, a “coexistência” e a 

“cooperação” são o caminho certo a seguir.

Destaque
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· A Galeria Blanc Art, enquanto agência de 
  artistas, exibe uma parte das suas obras e usa 
  também a venda online, promovendo assim os 
  artistas por meios diversos.

Nos últimos anos, surgiu a Affordable Art que defende 

o preço razoável das obras, com vista a encorajar 

o público em geral a comprar e coleccionar. Emilia 

diz que o objectivo da galeria é levar os artistas a 

um nível mais elevado de coleccionismo, em que 

as obras são não comparáveis às obras decorativas 

na habitual Affordable Art Fair. Acredita que, se 

os artistas se posicionarem como acessíveis e não 

estiverem dispostos a passar por um processo mais 

longo por causa do desejo de ganhar rendimento 

rápido, podem ser capazes de vender muito 

a curto prazo, mas destruirão a sua carreira a 

longo prazo. O ciclo de mercado ideal é que cada 

pessoa se foque na sua própria função; enquanto 

os artistas se concentram na criação, as galerias 

desenvolvem o mercado e encontram compradores 

numa perspectiva comercial, e a associação nutre 

os jovens artistas com potencial. A fim de se 

transformar, é certo que haverá contratempos, 

e o papel do governo durante esse período deve 

ser o de introduzir políticas apropriadas para que 

toda a indústria possa avançar para uma situação 

mais lucrativa.
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Para acompanhar os tempos, as associações 

tradicionais precisam de uma nova abordagem 

para aderirem ao desenvolvimento do mercado. 

A Associação de Arte Juvenil de Macau é o ramo 

jovem da antiga Associação dos Artistas de Belas-

Artes de Macau. No início deste ano, foi realizada 

· Página do grupo “Art+” no Facebook

Uma Nova Abordagem ao Desenvolvimento do 
Mercado—Entrevista com a Associação de Arte 
Juvenil de Macau e Art+
Associação de Arte Juvenil de Macau:
Construir valores artísticos no público

uma exposição de obras pelos seus membros, 

intitulada Art in Home, com o objectivo de promover 

a “arte em casa”, na qual as pessoas podiam levar 

para suas casas as suas obras favoritas a um preço 

razoável. Das 240 obras na exposição, 51 foram 

vendidas, o que não foi um mau resultado.
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No processo de curadoria da exposição, a presidente 

Lai Sio Kit e a curadora Heidi Ng fixaram o preço de 

todas as obras em MOP1.500, a fim de simplificar o 

mais possível o processo de compra. Na exposição, 

o nome do autor de cada quadro foi removido, 

permitindo ao espectador tomar uma decisão de 

compra com base apenas na sua apreciação do 

quadro. 

Quando o comprador estiver interessado, pode 

fazer a encomenda através da aplicação WeChat. 

Enquanto criadores, os resultados têm aumentado 

a sua confiança na venda das obras. “Não se trata 

de saber se as pessoas gostam ou não das obras, 

mas sim que o valor de arte não é reconhecido pelo 

mercado. Não é útil que o artista conheça este facto 

na sua própria mente, mas sim que comunique com 

· Art Together exibe o estilo da obra de um  membro 
  novo do grupo, propiciando um “local de check in” 
  para o público guardar na memória.

o público e o informe do valor. Desta vez, penso que 

o público não está resistente. Abrimos esta janela e 

esperamos introduzir o valor da arte de uma forma 

subtil.” Kit salienta que, em Macau, as pessoas 

que compram quadros estão principalmente a 

encomendá-los, e os artistas estão a criá-los 

de acordo com os seus requisitos. No entanto, 

raramente pagam pelas obras por conta de serem 

uma criação original não modificada do artista, o 

que reflecte um fraco sentido do público do que é o 

coleccionismo. Embora haja uma ênfase crescente 

no design e na estética nas indústrias culturais 

e criativas na comunidade local, Kit espera que 

a comunidade como um todo possa dar mais um 

passo na direcção do desenvolvimento sustentável 

da indústria, o que deve ser liderado pela cultura e 

pela arte elas próprias.



Art+: O grupo da Internet promove a 
apreciação e comunicação

O fundador do grupo, pintor veterano local Lei 

Tak Chi, convidou vários pintores famosos de 

Hong Kong e Macau ao grupo para aquecer o 

ambiente no início da fundação. Pouco a pouco, 

há participação de mais pessoas. No processo 

de leilão, depois de o vendedor colocar a obra na 

plataforma, o comparador e o vendedor podem 

deixar as mensagens e dar preços à vontade, 

segundo Lei, o grupo serve de um plataforma só 

e os outros assuntos do negócio são coordenados 

entre o vendedor e o comprador por eles próprios.

· Lai Sio Kit, presidente da Associação de Arte Juvenil de Macau (à 
  direita) e Heidi Ng, Hoi Ten, curadora de exposições (à esquerda).

O grupo do Facebook “Art+”, fundado em Maio de 

2020, é uma plataforma para realizar a comunicação 

e a venda online de pinturas de cavalete. Durante 

o primeiro ano após a fundação, os leilões têm 

lugar em todos os domingos. O grupo só vende as 

pinturas feitas à mão e tem regulamentos definidos. 

O número e a quantia dos negócios de cada 

semana são revelados, bem claros e transparentes. 

Consoante a informação divulgada na Internet, o 

montante da venda online de cada semana varia 

de HKD50,000 a HKD100,000. Em 2020, 671 peças 

(séries) foram vendidas no grupo, totalizando mais 

de 2 milhões de dólares de Hong Kong, que é um 

número bastante brilhante. 
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Falando sobre a razão da agitação no grupo, ele 

acha que as obras no grupo abrangem um vasto 

leque de estilos, atendendo aos gostos de todas as 

classes sociais. Acrescentou ainda que a exibição 

das obras online também facilitava o acesso à 

arte do público. Agora as pessoas podem apreciar 

os quadros ao toma café ou navegar na internet 

com telemóvel. Além disso, muitos pintores 

ficaram conhecidos através deste grupo, ganhando 

mais oportunidades profissionais. No entanto, 

quando o preço de cada objecto é obrigado a ser 

publicado, muitos membros mostraram relutantes 

em revelar seus verdadeiros valores, e para evitar 

constrangimento, acabaram por sair do grupo. Por 

outro lado, os amantes dos pintores de Hong Kong 

e Macau podem se conhecer e intercambiar aqui, 

o que é considerado um ponto atractivo por Lei. 

Para ele, a fundação do grupo foi um belo acaso. 

No que toca ao desenvolvimento futuro, ele não 

tem um plano ambicioso, mas acredita que o bom 

funcionamento do grupo já se trata de um grande 

sucesso.

· O curador Lai Sio Kit removeu de propósito os nomes dos artistas, 
  esperando que o público compre os quadros com uma verdadeira 
  admiração por eles.

O grupo “Art+”: www.facebook.com/groups/artpuls
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Close-up

· O documentário “Interpretação de Imagens” está em exibição na Sala de 
  Projecção do 2.º andar da Cinemateca · Paixão.

O realizador especializado no filme 
experimental de ficção desafia o 
tema histórico e realista
“Documentário” e “Lao Keng U” é uma combinação 
bastante surpreendente, uma vez que o realizador, 
licenciando pelo Departamento de Cinema da Arts 
University Bournemouth em Inglaterra, passou a ser 
conhecido pelo público nos últimos anos pelos seus 
filmes experimentais de ficção, que, segundo as suas 
próprias palavras, são surreais e difíceis de apreciar. 
Por exemplo, “Um Vazio sem Rosto”, lançado no ano 
passado, é um filme de ficção cheio de elementos 
escuros e de suspense. No entanto, “Interpretação 

das Imagens” tem como objectivo servir a sociedade. 
Então, vale a pena reflectir sobre como foi feito o seu 
primeiro documentário de uma história centenária 
adequado a todas as faixas etárias do público em 
geral, mas sem perder o seu estilo pessoal. 
Para melhor descrever o percurso de evolução do 
sector da exibição cinematográfica de Macau, o 
documentário consiste em mostrar as várias etapas 
importantes da indústria, incluindo o nascimento 
do filme, o aparecimento dos cinemas, o período 

Realizador Lao Keng U interpreta ele 
próprio os bastidores de “Interpretação 
das Imagens”, documentário sobre a 
história centenária do sector da exibição 
cinematográfica de Macau
“A vida é um filme e o filme é a vida”. Este provérbio 
serve que nem uma luva para descrever um grupo 
de pessoas de Macau que trabalharam com o 
filme metade das suas vidas. Eles são profissionais 
cinematográficos veteranos e testemunharam os altos 
e baixos do sector da exibição cinematográfica de 
Macau ao longo do século passado. O documentário 

“Interpretação das Imagens”, exibido na Cinemateca 

· Paixão, retrata as vicissitudes do sector local através 
de entrevistas aos profissionais experientes do 
cinema ainda vivos. Nesta reportagem, o realizador 
do documentário, Lao Keng U, vai interpretar, ele 
próprio, para os leitores, os bastidores da criação de 
“Interpretação das Imagens”.

Close-up

Por Catherine Ho
Fotos cedidas por Cora Si e pelos 
entrevistados
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· A Cinemateca · Paixão exibe obras de vários pintores de cartazes de cinema

Perante imensas informações sobre 
a história centenária, não é nada fácil 
encontrar soluções
A produção integral do documentário demorou meio 

ano, período durante o qual a pesquisa da informação 

e a preparação duraram dois meses. O limite de 

tempo e a pesada tarefa fizeram o realizador ter 

ansiedade e até às vezes sofrer de insónias. Por falta 

de conhecimento dos teatros locais e do sector da 

exibição cinematográfica, Lao Keng U teve de ouvir 

e recolher informações continuadamente, como 

uma “folha em branco”. No entanto, embora tenha 

encontrado imensas informações, nunca foi tarefa 

fácil escolhê-las e apresenta-lás condignamente. 

Os materiais nos museus e nas bibliotecas eram 

interessantes mas fragmentados e as informações 

oferecidas pelos profissionais cinematográficos 

foram muitas, mas completamente distintas da sua 

concepção inicial sobre o sector.

Entretanto, à medida que pesquisou de forma mais 

aprofundada, o realizador começou a encontrar 

soluções para compreender o mundo pela boca dos 

profissionais experientes. Por exemplo, quando uma 

das entrevistadas, a vice-gerente do Cinema Alegria, 

Cheoc Chun Hang, selecionou os funcionários do 

cinema que deviam ser apresentados, comparou a sala 

de projecção ao coração. Essa metáfora inspirou-o. 

Seguindo essa ideia, descreveu o teatro como o 

corpo humano, e conseguiu ter um conhecimento 

gradual dos outros órgãos mais necessários ao teatro. 

O processo de os espectadores verem um filme no 

cinema é outra linha de pensamento em que Lao 

Keng U escolheu selecionar os pintores de cartazes, os 

funcionários de bilheteira, e os arrumadores de sala.

“Interpretação das Imagens”: 
um documentário com enredos

da Segunda Guerra Mundial, o período da Idade de 
Ouro (anos 50 e 60 do século passado) e o período 
contemporâneo. A linha temporal foi inspirada por 
dois livros sobre teatros de Macau escritos pelo 

Esperando que o documentário não fosse apenas uma 
observação e uma reflexão, respeitando a história e 
utilizando elementos familiares de enredo, Lao Keng 
U acrescentou o papel da “menina”, que permite aos 
espectadores seguir os seus passos a entrar no teatro 
misterioso e a assistir ao filme sobre a história dos teatros 
de Macau. Essa cena foi filmada no Teatro Capitol, que 
tinha sido convertido para outros usos, mas o realizador 
pretendeu aproveitar a oportunidade para reaparecer o 
período mais próspero desse teatro pioneiro.

Além da “menina”, uma cena a preto e branco de 
comboio é outro elemento de enredo ao longo do 

historiador local, Chan Su Weng: “Sinopses de Filmes 
em Macau” e “Teatros de Macau, Ruan Lingyu e 
Sinopses de Filmes”.

filme. O excerto foi retirado do filme “Chegada de um 
comboio”, gravado pelos irmãos franceses Auguste 
e Louis Lumière, que são considerados os “pais do 
cinema moderno”. Ao mesmo tempo, o dia da estreia 
do filme, 28 de Dezembro de 1895, foi classificado 
como o “Dia Mundial do Filme”. O realizador adicionou 
o excerto emblemático não apenas para representar o 
nascimento do sector da exibição cinematográfica, mas 
também para comparar a indústria ao comboio: “tanto 
o percurso do comboio como a história do sector são 
lineares, os dois avançando sempre para frente desde 
o ponto de partida até ao destino final. Essa indústria é, 
precisamente, o passageiro do comboio”. 
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Close-up

Quem vê o documentário “Interpretação das 

Imagens” ficará, de certeza, profundamente 

impressionado pela cena em que Lai Ieng, o pintor 

de cartazes de cinema, tira as calças e apanha um 

rato. Como antigamente era utilizada a resina doce 

de pêssego para diluir as tintas para os cartazes 

pintados à mão, esta atraía frequentemente ratos e 

baratas para se “banquetearem”. Por isso, apanhar 

ratos tornou-se uma experiência inesquecível 

dos pintores de cartazes. Esta parte também é 

um “momento cómico” muito importante do 

documentário. Lao Keng U recorda que, no dia da 

estreia, o público riu-se alto da cena e a atmosfera 

era extraordinária. Porém, a cena favorita dele foi 

a resposta negativa dos profissionais veteranos 

à questão se se juntariam novamente à indústria 

numa próxima vida. Lao Keng U acredita que, após 

terem recordado freneticamente os fragmentos das 

memórias do trabalho passado, a resposta negativa 

deles reflecte justamente o seu compromisso, 

entusiasmo e dedicação à indústria outrora. 

Um dos outros momentos preferidos de Lao Keng 

U no documentário vem do entrevistado Wong Ha 

Pak, autor de Chronicle of Macau’s Movie Theatres. 

Quando era criança, foi levado pela mãe a todos os 

cinemas de Macau para verem filmes. Depois, mais 

crescido, registou, através de gravação áudio, a 

experiência da sua mãe a ir ao cinema e compilou 

uns materiais jornalísticos; foi assim que preservou 

a história gloriosa de que houve filmes que 

começaram em Macau e o seu percurso na região 

da Grande China. Embora se tenha mudado para 

Hong Kong há anos, este natural de Macau nunca 

deixou de prestar atenção à actividade de exibição 

cinematográfica em Macau independentemente 

do tempo e do espaço, e o seu coração sincero e 

caloroso é bastante comovente. Como o filme foi 

rodado durante a pandemia, em que o tráfego entre 

Hong Kong e Macau foi interrompido, a entrevista 

de Wong Ha Pak foi filmada por um amigo em Hong 

Kong, a pedido de Lao Keng U.

Cenas favoritas de Lao Keng U em 
“Interpretação das Imagens”

· O pai de Lao Keng U é um amante da caligrafia, e os dois caracteres 
  chineses do título “Interpretação de Imagens” são obra caligráfica do 
  seu pai.
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· A parte com enredos de “Interpretação 
  de Imagens” foi filmada no Teatro Capitol

Olhando em retrospectiva para a história secular 

da actividade local de exibição, enquanto 

cinematógrafa, Lao Keng U tem uma profunda 

compreensão do desenvolvimento da actividade. 

Admite que, no passado, ir ao cinema era um 

“ritual”, onde o público podia receber uma 

experiência audiovisual de qualidade, mas com o 

desenvolvimento da tecnologia, tanto os criadores 

como o público têm mais plataformas à escolha, 

fazendo com que a atividade de exibição encare 

um grande desafio. O documentário “Interpretação 

de Imagens” é apenas o início do apoio ao 

desenvolvimento sustentável desta actividade. Para 

sustentar a indústria toda, é necessário que todos 

os sectores da sociedade prestem mais atenção 

e deem as mãos para explorar mais iniciativas e 

actividades a diversos níveis, a fim de amplificar o 

impacto desta produção.

O documentário “Interpretação de Imagens” está 

em exibição na Sala de Projecção do 2.º andar 

da Cinemateca-Paixão, em simultâneo com a 

exposição sobre o sector cinematográfico de 

Macau nos n.os 9 e 11 da Travessa da Paixão, a 

fim de criar um espaço de exibição que combine 

materiais físicos e visuais e apresente a história 

da indústria cinematográfica de Macau, aberto ao 

público em geral e com entrada livre. Além disso, 

o Instituto Cultural do Governo da RAEM lançará, 

a partir de hoje e até ao dia 9 de Maio, várias 

sessões de apresentação pública de “Interpretação 

de Imagens” na Cinemateca-Paixão, em que os 

interessados em assistir se podem inscrever através 

do Sistema de Inscrição de Actividades (www.icm.

gov.mo/eform/event).

Lao Keng U: “Interpretação das Imagens” 
é apenas o início do apoio à actividade de 
exibição cinematográfica



A arte é eterna, sendo que só 
a melhor dura para sempre

· Kay tem especial interesse na história da arte e incorpora 
  nas suas obras os elementos clássicos da arte com séculos 
  de existência

Design de alta qualidade a preço acessível, 
e o momento de começar a lucrar depois 
de seis meses de operação

Preti, uma marca original de 
Macau, cria uma nova definição 
de jóias de arte clássica

A marca Preti foi co-fundada por Ryan e sua 

esposa Kay. Ryan tirou a licenciatura em gestão 

hoteleira enquanto Kay a de design de moda. Após 

a graduação, os dois juntaram-se à indústria da 

joalharia, mesmo que as suas áreas de formação não 

tivessem nada a ver com isso. A partir daí, a indústria 

fez com que os destinos um do outro se cruzassem 

e as suas vidas se ligassem à joalharia. Durante os 

seus dez anos na indústria, ganharam experiência 

na venda e na gestão de jóias de alta qualidade 

e de marcas de luxo, e o seu amor pela indústria 

da joalharia também tem crescido a cada dia que 

passa. Contudo, o “amor” não é suficiente e eles 

sabem que o conhecimento profissional é a chave 

para abrir as portas do mundo da joalharia, por isso, 

aproveitaram os seus tempos livres para obterem 

qualificações profissionais, tais como o Diploma 

de Diamante Gem-A concedido pela Associação 

Por Catherine Ho
Fotos cedidas por Cora Si e pelos entrevistados

Quando se trata de joalharia em Macau, os nomes 

mais familiares são as colecções de jóias de luxo das 

cadeias de ourivesarias, ou das principais marcas de 

luxo. Todavia, recentemente, tem surgido uma série 

de artigos “quentes” na plataforma de meios de 

comunicação social do Interior da China, “Little Red 

Book”, centrados na apresentação duma pequena 

joalharia em Macau, que se encontra longe do 

centro turístico, a Preti, uma marca original de 

Macau. Como é que esta marca de joalharia local, 

que só foi estabelecida em finais de 2018, se 

transformou, passo a passo, de uma loja online para 

uma loja física? E como passou de desconhecida a 

ter clientes que a frequentam, lutando até contra as 

dificuldades provocadas pela pandemia? Siga esta 

história e entre no mundo artístico da joalharia Preti.
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Gemológica do Reino Unido (GMA), o Certificado 

de Relatório de Classificação de Diamantes pelo 

Instituto Gemológico da América (GIA) e, ainda, o 

Certificado de Relatório de Pedras Preciosas pela 

Academia Gübelin da Suíça, no sentido de obterem 

uma compreensão mais profunda das várias etapas 

do desenvolvimento da indústria, como se de um 

rio se tratasse, do qual eles querem conhecer tanto 

a montante como a jusante. 

As jóias cintilam com tanto brilho que assim 

merecem ser apreciadas por mais pessoas. Mas 

a primeira impressão que os consumidores têm 

da joalharia é que ela é “cara”, especialmente 

quando Ryan e Kay estavam no negócio de vender 

jóias de marcas de luxo, cujos preços se situavam 

frequentemente nos elevados cinco ou seis dígitos, 

o que contribuía para o facto de serem inacessíveis 

ao público em geral. Assim, ocorreu-lhes uma ideia: 

fazer jóias a preço acessível, mas de alta qualidade. 

Desde 2015, têm vindo a lançar uma variedade de 

colares, pulseiras, brincos e anéis originais a preços 

que variam entre MOP3.000 e MOP4.000 através 

da internet, e têm recebido muitos pedidos de 

informações e de compra. Sendo que a reacção do 

público ultrapassou as suas expectativas, em finais 

de 2018, lançaram oficialmente a sua própria marca 

de jóias, a Preti.

O nome “Preti” vem de Mattia Preti, um pintor 

italiano do período de Renascimento, que possuía 

uma forte sensibilidade romântica clássica. E a sua 

pronúncia é a mesma que a palavra “pretty” em 

inglês, representando, ao mesmo tempo, a beleza 

da obra. O nome da marca dá uma perspectiva 

do distinto estilo artístico dos trabalhos de Preti, 
que está intimamente relacionado com o conceito 

estético de Kay, que é também a estilista da 

marca. Ela projecta não só os seus conhecimentos 

profissionais adquiridos do design de moda, como 

também a sua visão sobre a história da arte no 

design de joalharia, incorporando conjuntamente 

os estilos artísticos e os elementos de diferentes 

períodos históricos na criação das obras. Por 

exemplo, após a fundação da marca em 2018, criou 

as obras inspiradas nos períodos da Arte Nova e da 

Rainha Isabel da Áustria e nas janelas da Notre-

Dame em Paris. Todas as obras foram reconhecidas 

pelo mercado e começaram a obter lucros seis meses 

após a criação da marca, ganhando gradualmente a 

atenção dos meios de comunicação social.

· Kay é certificada em várias qualificações profissionais e a 
  identificação de  jóias faz parte do seu trabalho diário
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· A marca está orientada para a caridade e já se lançaram peças de 
  caridade com a temática “animais de estimação”. E, este ano, irão 
  produzir-se novos modelos com a temática “cuidar as crianças”.

Criação da loja física ao encontro da 
pandemia, ressonância emocional 
suscitada pela “Ideia de Macau”
Com o sucesso do seu negócio online, a procura de 

uma loja física pelos clientes cresceu. Ryan e Kay 

acreditam que a joalharia tem um carinho especial, 

e que os clientes terão uma melhor experiência de 

compra se puderem tocar nas jóias e ver de perto 

o seu artesanato requintado. Além disso, uma loja 

física também ajudará a aumentar a confiança dos 

consumidores na marca. Por essas razões, abriram 

a sua primeira loja física a 30 de Novembro de 2019. 

Infelizmente, apenas um mês após a abertura, a loja 

foi atingida pelo surto de Covid-19, uma pandemia 

que ocorre uma vez em cada cem anos, o que 

dificultou a execução do plano de desenvolvimento 

da marca que era ter dado um grande salto. Numa 

altura em que várias indústrias estavam a travar 

guerras de preços para dar a volta ao “mercado 

epidémico”, em vez de baixarem os preços, 

concentraram-se no design do produto e lançaram 

uma nova colecção de jóias, designada por “Ideia 

de Macau”.

A pandemia deixou os residentes de Macau 

impossibilitados de viajar para fora da cidade, 

então, a beleza próxima, mas esquecida, de uma 

pequena cidade está mais uma vez perante os olhos 

dos residentes locais. Neste contexto, nasceu a 

“Ideia de Macau Collection”. A colecção levou cerca 

de três meses a ser concluída, desde a preparação 

até ao lançamento, durante os quais Ryan e Kay 

percorreram muitas vezes as ruas de Macau 

em busca de elementos artísticos dos edifícios 

característicos, e até compararam as mudanças da 

luz e da escuridão dos edifícios entre o dia e a noite, 

a fim de explorarem a paisagem da cidade a partir 

de múltiplos ângulos. Com base na investigação 

exaustiva, foram concebidas várias peças de 

joalharia da colecção “Ideia de Macau”.

Para fazer eco da cidade centenária de Macau, a 

colecção utiliza a ágata negra e o lápis lazúli como as 

principais pedras preciosas, sendo que o lápis lazúli 

já é utilizado há milhares de anos. Infelizmente, 

devido à fraca popularidade do lápis lazúli ao longo 

dos tempos, o público em geral sabe muito pouco 

sobre este material. Ryan e Kay sentem que o 

desconhecimento sobre o lápis lazúli é semelhante 

à beleza esquecida de Macau e esperam recordar 

a todos a beleza perdida à sua volta. Como mais 

de 90% dos clientes da marca são de Macau, a 

colecção “Ideia de Macau” é vantajosa para suscitar 

a ressonância emocional da clientela local e tem 

sido um grande sucesso desde o seu lançamento, 

com alguns modelos já esgotados no mercado.

História da Marca
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“Luta contra” a pandemia, consolidação 
da base da clientela

· A colecção “Ideia de Macau” é de estilo 
  simples, mas caraterístico, feita com 
  uma combinação de ágata negra e ouro.
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Para além do lançamento da colecção “Ideia de 

Macau” durante a pandemia, Ryan e Kay utilizaram 

a sua experiência anterior na gestão de jóias de 

marcas de luxo para melhorarem o seu serviço 

pós-venda e concentraram-se na construção de 

relações a longo prazo com os seus clientes. A sua 

maior alegria consiste em que os clientes familiares 

tenham o prazer de recomendar a marca aos seus 

amigos e familiares para os ajudarem a expandir 

a sua base de clientes. Um cliente de Hong Kong 

foi uma vez apresentado à loja por um familiar de 

Macau, e depois partilhou a sua experiência de 

compras na plataforma de meios de comunicação 

social do Interior da China “Little Red Book”, o 

que imediatamente recebeu muitos elogios dos 

usuários da plataforma e levou ao aparecimento 

da marca na mesma. Com o número crescente 

de clientes fora de Macau que chegam à loja, a 

curiosidade dos usuários da plataforma aumentou 

e, por esta razão, criaram recentemente uma conta 

na “Little Red Book” para que possam interagir com 

os consumidores de outras regiões.

Com a boa fama dos novos produtos e a expansão da 

base de clientes, a marca foi capaz de “lutar contra” 

a pandemia. Olhando para trás na sua viagem, Ryan 

e Kay acreditam que desde que o trabalho seja 

suficientemente bom, eles vencerão tanto nos bons 

como nos maus momentos. Este ano, à medida que 

a pandemia permanece, continuarão a trabalhar 

arduamente nas suas criações. Por um lado, 

lançarão um nova série de “Impressão de Macau”, 

que tem sido bem recebida, e por outro lado, 

darão continuidade ao gosto estético da marca, 

criando uma nova colecção de jóias inspirada na 

“Civilização Inca”. Esta colecção será feita com 

ágatas vermelhas, pérolas barrocas, granadas e 

outras pedras preciosas, e será o “destaque” da 

marca deste ano.

Em termos de expansão do mercado, para este ano, 

a marca planeia utilizar lojas online para explorar 

a resposta do mercado do Sudeste Asiático e, ao 

mesmo tempo, identificar parceiros adequados 

no Interior da China para aí abrir pontos de venda 

físicos da marca. Além disso, esperam recorrer à 

colecção “Ideia de Macau”, como ponte para os 

consumidores do Interior da China apreciarem 

a beleza de Macau na perspectiva da joalharia e, 

conhecerem a força desta marca original de jóias 

de Macau.
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Força Local

A maioria dos grupos artísticos locais em Macau 

estão escondidos em edifícios industriais, pelo 

que o público só pode conhecer os artistas em 

diferentes locais de actuação, o que leva a uma 

falta de interacção entre a arte e a comunidade. 

O House of Puppets Macau, que abriu em Março 

deste ano em Coloane, é uma ruptura com o modelo 

tradicional. Não só a porta deste museu está aberta 

todos os dias, como também organiza actividades 

improvisadas, permitindo que os artistas e o público 

interajam naturalmente a espaço aberto, no sentido 

de esbater a fronteira entre a arte e a vida, fazendo 

da arte uma coisa comum para cada cidadão e 

turista encontrar ao passar.

House of Puppets Macau:
Derrubar a barreira entre a arte e a vida e 
fazer da arte algo que encontre ao passar 
pela rua
Por Catherine Ho
Fotos cedidas por Cora Si

· O House of Puppets Macau tem três andares e foi co-fundado 
  por Lam Teng Teng Teresa (esquerda) e Kevin Chio

· O Loutka Bar no rés-do-chão vende chá e bebidas especiais em 
  take-away, assim como produtos culturais do grupo de teatro e de 
  outros artistas.
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Investir quase um milhão para construir, 
alimentar a criação da cultura humanista 
das comunidades
O House of Puppets Macau, sendo um espaço 

artístico e cultural, foi estabelecido com os fundos 

auto-financiados do grupo de arte popular Rolling 
Puppet Alternative Theatre, que é dirigido pela 

co-fundadora e directora artística Lam Teng Teng 

Teresa, em conjunto com o co-fundador e director 

executivo Kevin Chio. Anteriormente, os outros 

grupos artísticos costumavam estar alojados 

em edifício industriais de Macau, mas como os 

espectáculos de fantoches precisam de ter mais 

espaço tanto para a criação como para a colecção 

de materiais, o estúdio tornou-se gradualmente um 

“armazém” e os actores viviam uma vida de “ensaio 

nómada” (Aqui refere-se à ausência de um local 

fixo para ensaiar). Em 2017, o Tufão Hato destruiu-

lhes o estúdio que ficava na Praça de Ponte e Horta. 

Nesse momento em que se sentiram perdidos, 

um amigo ofereceu-se para lhes emprestar um 

·  Uma variedade de fantoches do grupo de teatro é exibida 
   no rés-do-chão e a entrada aos visitantes é gratuita

· O Workshop de Partilha no primeiro andar está disponível para 
  actividades artesanais, de produção e criativas, e está também aberto 
  para arrendamento individual ou em grupo.

espaço temporário em Coloane para satisfazer as 

suas necessidades urgentes. Assim, Teresa e Kevin 

mudaram-se para Coloane com todos os fantoches 

sobreviventes.

No primeiro dia em Coloane, Teresa e Kevin podiam 

já sentir a diferença. Recordaram que alguns 

vizinhos já se tinham oferecido para lhes dar fruta, 

legumes e comida caseira preparada nessa noite, 

dando-lhes uma sensação de hospitalidade por 

parte da vizinhança, que é rara e inestimável numa 

época de rápido desenvolvimento da economia 

de Macau. A atitude dos vizinhos para com eles 

mudou rapidamente de boato e curiosidade para 

cuidado e saudações, e contaram-lhes muitas 

histórias interessantes baseadas na vida quotidiana 

da comunidade de Coloane. Estas histórias, 

alimentando a sua criatividade, deram origem à 

obra Granny Pirate.

Para os artistas, Coloane é um terreno fértil para a 

criatividade e Teresa e Kevin quiseram estabelecer 

ali as suas raízes. Assim, arrendaram o actual 

edifício do House of Puppets Macau, na esperança 

de criar um espaço multifuncional para criação, 

ensaio e espectáculos de fantoches. Contudo, logo 

após a assinatura do contrato de arrendamento, 

depararam-se com uma pandemia, o que atrasou 

a abertura do museu, originalmente agendada 

para um ano antes, até Março deste ano. Embora 

tenham investido quase um milhão até agora, não se 

arrependeram, e receiam que, se tivessem perdido 

esta oportunidade, teriam perdido a coragem de 

continuar a fazer esta actividade no futuro.



A fim de recuperar o tempo perdido, o museu 

tem organizado activamente várias actividades 

desde a sua abertura, incluindo a organização de 

uma feira improvisada com o tema da promoção 

de comida vegetariana. Teresa e Kevin acreditam 

que a arte vem da vida, e a cultura alimentar é 

uma parte imprescindível da vida. Por isso, não 

deve haver uma fronteira clara entre as duas. Por 

exemplo, muitos locais elegantes de espectáculos 

no estrangeiro têm áreas de lanche para artistas e 

público desfrutarem durante o intervalo e após o 

espectáculo. Além disso, as actividades alimentares 

servem também, de uma forma eficaz, para 

identificar o público potencial dos grupos artísticos. 

Aproximar a arte da vida, encorajar o apoio 
comunitário para o desenvolvimento da arte

· O OUT Box na cave pode ser utilizado para 
  exposições, artes performativas, actividades 
  experimentais, palestras, exibições de filmes, 
  concertos e actividades de feiras.

Por conseguinte, vão organizar mais actividades 

alimentares, incluindo o festival da sopa, para que 

o público possa conhecer o lado “vivo” dos artistas.

Salientaram, ainda, que o desenvolvimento das 

artes não poderá ser alcançado sem o apoio do 

governo e da comunidade. O papel do governo é 

criar um ambiente sustentável para os grupos 

artísticos, tais como a construção de mais locais de 

ensaio e de espectáculos, despertando o interesse 

dos jovens pelas artes ao nível do ensino básico, 

e introduzindo as disciplinas artísticas no ensino 

superior. A participação da comunidade é dar aos 

grupos artísticos a possibilidade de operarem 
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· A abertura do House of Puppets Macau permite 
  que a arte interaja naturalmente com a 
  comunidade. Houve visitantes que trouxeram 
  para Coloane os seus próprios fantoches para 
  tirarem fotografias com eles. Lam Teng Teng 
  Teresa (esquerda) e Kevin Chio também levam 
  os seus fantoches para o exterior para sentirem 
  directamente a reacção do público.

independentemente. Só quando a arte se torna 

algo que pode ser encontrado ao passar, e quando 

a arte se torna relevante para a vida pública, é que o 

público estará disposto a apoiar os grupos artísticos 

e os artistas à sua própria maneira.

Teresa e Kevin esperam que o House of Puppets 

Macau se torne uma semente de arte enraizada na 

comunidade local de Coloane. Imbuídos pelo espírito 

humanista da comunidade, irão criar um festival de 

arte exclusivo para Coloane e permitir que a arte se 

enraíze e floresça naquela comunidade, através 

do programa Artist-in-Residence, com histórias 

com livros de ilustração, feiras, workshops e 

produções teatrais.
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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 quarto 
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.

O festival ifva é a plataforma mais representativa para a publicação de obras 

criativas em Hong Kong, e cresceu até se tornar uma das principais exposições 

e competições de cinema na Ásia na última década, assumindo assim uma 

importante posição nesta área. No ano passado, o ifva foi afectado pela 

pandemia global e todos os eventos ao vivo vieram a ser realizados online. 

Finalmente, após dois anos, a 31 de Março, uma vez que a pandemia em Hong 

Kong estava sob controlo, a 26ª edição da Cerimónia de Entrega dos Prémios 

do ifva regressou ao Hong Kong Arts Centre, o que gerou grande entusiasmo.

Aqueles que já tinham participado numa das edições anteriores sabem que é a 

mais sincera, íntima e descontraída cerimónia de entrega de prémios em Hong 

Kong. Em vez de se executarem rituais grandiosos ou se proferirem discursos 

didácticos ou vazios, há apenas os discursos inspiradores feitos pelos elementos 

do júri com todo o seu coração e as respostas sinceras dos premiados, algo que 

é muito comovente. Talvez esta seja a tradição do ifva. Tendo em conta que 26 

anos não é um período nem longo nem curto, fico, por isso, muito agradecido 

pelos esforços evidenciados pela equipa do Hong Kong Arts Centre, e acredito 

que esta tradição irá continuar bem viva.

Como sempre, sou, também este ano, o juiz da categoria de Animação, sendo 

os outros quatro cargos de juízes assumidos por Kongkee, Mak Shing Fung, 

Leecat Ho e Joe Hsieh, director de animação de Taiwan. No final do ano passado, 

recebemos centenas de obras candidatas de Hong Kong e de outras partes 

da Ásia. Os três juízes, incluindo Kongkee, pré-seleccionaram dez finalistas e, 

depois, os cinco juízes reuniram-se em Fevereiro deste ano e seleccionaram as 

candidaturas vencedoras.

Cinco dos dez finalistas são de Hong Kong, enquanto os outros são de Taiwan, 

Singapura e Líbano. Os trabalhos englobam uma vasta gama de temas e técnicas, 

tornando a selecção dos prémios Ouro e Prata difícil, especialmente porque 

os gostos pessoais dos cinco juízes não são semelhantes. Felizmente, todo o 

processo de deliberação, que durou três horas, foi pacífico e os resultados foram 

consensuais.

O Prémio de Ouro deste ano foi ganho pela obra Montanhas e Mares de Hong 

Kong. Esta curta-metragem de 13 minutos, financiada pelo Animation Support 

A 26ª edição do ifva foi maravilhosa

· O Prémio de Ouro deste ano foi ganho pela obra Montanhas e Mares de Hong Kong.
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Program (“ASP”) de Hong Kong, é uma versão 

piloto de uma série televisiva, desenhada à mão 

em 2D, com cores ricas e cenários simples mas 

característicos. Se se fixar os olhos apenas nas 

imagens, parece uma obra semelhante à animação 

ocidental comum, mas quando se assiste a ela com 

maior atenção, verifica-se que os cenários das 

personagens e os diálogos apresentam as vozes do 

povo de Hong Kong, o que eleva todo o trabalho a um 

nível superior. Além disso, é também uma animação 

de carácter divertido em termos da utilização da 

tecnologia, do controlo do ritmo do desenvolvimento 

do enredo e até mesmo da dobragem.

O Prémio de Prata foi conquistado pela obra How 
my grandmother became a chair do Líbano, que é 

também desenhada à mão em 2D. É uma animação 

metafórica e não dialógica, com um guião especial 

do realizador, centrado numa avó idosa que enfrenta 

problemas familiares e que acaba por descobrir 

que a pessoa que mais se preocupa com ela não é 

ninguém da sua família, mas sim a sua governanta 

com quem não tem nenhum parentesco. Toda a 

produção de dez minutos está cheia de sofrimento, 

dificuldades e dores de separação e não é fácil para o 

público digerir estes sentimentos dolorosos. Todavia, 

os juízes acharam-na, unanimemente, imaginativa e 

o estilo artístico forte e inesquecível.

O Prémio Menção Especial, de incentivo à 

apresentação de trabalhos, foi para Kill Danny de 

Hong Kong, um filme realizado o ano passado por 

três licenciados da Universidade Politécnica de 

Hong Kong. Está cheio de características dinâmicas 

e é apresentado sob a forma de animação, com 

vista a prestar homenagem aos filmes de acção de 

Hong Kong. Embora não seja um trabalho perfeito, 

a tentativa destes alunos manifesta uma grande 

coragem e o filme transmite ao público uma 

sensação de grande entusiasmo. Esperamos ver 

novos trabalhos seus num futuro próximo.

Para além da categoria de Animação, havia outras 

categorias. A de Curtas-metragens incluía a 

categoria Aberta e a categoria Jovem. Os trabalhos 

vencedores são seleccionados de entre mais de mil 

trabalhos, pelo que são, seguramente, excelentes. 

As categorias Media Art e Asian New Force (que 

se engloba, esta, na das Curtas-metragens) 

podem ambas ter candidatos de toda a Ásia, e os 

seus trabalhos não só são fascinantes em termos 

visuais, como também servem como uma grande 

oportunidade de intercâmbio de experiências. 

Infelizmente, como a pandemia ainda não terminou, 

todos os autores vencedores estrangeiros não 

puderam vir pessoalmente a Hong Kong receber os 

seus prémios.

Em suma, o ifva deste ano não foi apenas bom na 

categoria de Animação, apresentou, também, obras 

de alto nível nas outras categorias. A qualidade em 

geral das obras expostas este ano é melhor do que a 

do ano passado. Pode, assim, dizer-se que é um ano 

de excelente colheita de trabalhos.

· O Prémio de Prata foi conquistado pela obra  How my grandmother became a chair do Líbano.

29



Estrada de Coelho do Amaral, nº 2G
Memórias privadas, documentos 
artísticos e o local da arte moderna 
e contemporânea de Macau (I) 

Há um filme de Taiwan chamado Blue Gate Crossing, sobre o azul da juventude 
que nunca desvanece. Tanto quanto me lembro, existe também um portão 
azul perto das Ruínas de São Paulo em Macau. Quando andava no liceu, vi, 
num prédio de três andares atrás desse portão, o filme “Yi Yi (As coisas simples 
da vida” de Edward Yang), exibido pela Associação Audio-Visual CUT, e vi, 
também, o teatro físico da Comuna de Pedra. A experiência dessas imagens e 
desses espaços formaram, pouco a pouco, as minhas primeiras memórias da 
exposição à arte moderna e contemporânea de Macau.

Alguns anos após ter regressado a Macau, concluída a minha formação 
universitária fora do território, tanto a Associação Audio-Visual VUT como a 
Comuna de Pedra tinham-se mudado, e quase que me esqueci daquela casa. 
Foi só recentemente, quando folheei uma antiga acta de uma reunião de um 
grupo de artistas locais, que descobri que, no início dos anos 90, aquele era 
um espaço local activo de arte moderna onde se acendeu, forte, a faísca da 
arte moderna de Macau.

Blue Gate Crossing

Uma malta com 120 litros de ideias
Esta publicação antiga foi lançada em 1999 enquanto acta referente ao 
primeiro aniversário do Centro Internacional de Artes Visuais de Macau. 
As primeiras páginas mostram fotografias de cada andar do espaço: o rés-
do-chão e o primeiro andar são salas de exposição, onde estavam expostas 
pinturas expressionistas abstractas e obras de técnicas mistas; no segundo 
andar, estão o escritório e a sala de reuniões; e no andar de cima está o 
estúdio com um telhado de telhas metálicas, cheio de cavaletes, ferramentas 
e pinturas inacabadas, onde se pode imaginar, atravessando o tempo e o 
espaço, o suor de quem ali trabalhava e a sua extrema dedicação à criação de 
obras artísticas.

· Foto do espaço na página interior da Ata 

  da Reunião do Centro Internacional de Artes  

  Visuais de Macau

Lam Sio Man

Nascida em Macau, 
atualmente a viver 
em Nova Iorque. 
Dedica-se a exposições 
independentes, à 
escrita e ao trabalho em 
educação artística. Em 
2019, foi curadora da 
Exposição Internacional 
La Biennale Di Veneza, 
inserida nos Eventos 
Colaterais de Macau, 
China. Trabalhou no 
Departamento de 
Assuntos Culturais da 
cidade de Nova Iorque, 
no Museu dos Chineses 
na América e no Instituto 
Cultural do Governo da 
RAEM. É licenciada pela 
Universidade de Pequim 
em Língua Chinesa 
e Artes, e mestre em 
Administração de Artes 
pela Universidade de 
Nova Iorque.
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O fundador do Centro é o falecido artista de Macau, Kwok Woon (1940-2003), que, no seu 
livro, escreveu sobre a origem do Centro: “Há 18 anos, quando acabara de me mudar para 
Macau, vivi, com a ajuda de amigos, transitoriamente num canto do telhado no terceiro 
andar de uma fábrica de impressões e aí trabalhei nas minhas pinturas. Dezoito anos 
depois, na dolorosa busca de refúgio para a alma, voltei, inesperadamente, a esse mesmo 
velho sítio. Desde então, este edifício de três andares fez-nos aquilo que somos: com fé 
e perseverança, transformámos, em 9 meses, um antigo edifício fabril abandonado 
durante anos num espaço de actividades de quase 4.000 metros quadrados...”.

Outro artista local, Ung Vai Meng, recorda que, no dia da inauguração, “a área ao redor 
das Ruínas de São Paulo estava repleta de artistas, funcionários da cultura, residentes e 
estudantes curiosos que ali passavam”, e que o espaço “não se vendia, não recebia comissões 
e era dedicado à promoção do intercâmbio artístico”. “Macau é mesmo um sítio adorável 
em que há muita gente que se dedica inteiramente à arte”, exclama Ung Vai Meng (Prefácio 
da “Nova Vaga de Macau”).

Espalhando o brilho das estrelas

Embora a publicação não apresente materiais em abundância, regista, mesmo assim, mais 
de uma dúzia de exposições, seminários e participações em exposições no estrangeiro 
realizados pelo Centro e que decorreram no curto período de apenas um ano desde 
a sua criação, o que retrata uma época em que, provavelmente, o intercâmbio entre as 
comunidades de arte dos chineses locais, dos macaenses e dos imigrantes estava no seu 
auge (falarei sobre isto mais tarde se me for proporcionada oportunidade para tal) e, 
ao mesmo tempo, em que a arte moderna de Macau estava na sua era mais vigorosa 
e dinâmica.

Todavia, numa cidade que se desenvolve a um ritmo veloz, espaços artísticos que 
alimentam a alma como este estão condenados a existir e florescer de forma efémera. 
Após o falecimento de Kwok Woon em 2003, a sua esposa, Joana Ling, decidiu alugar o 
espaço à Associação Audio-Visual CUT e à Comuna de Pedra, a fim de retomarem o seu 
espírito original. No entanto, devido à alteração de utilização do espaço pelo proprietário 
principal, os dois grupos acabaram por sair do prédio por volta de 2012 (ver o artigo “A 
última noite da Estrada de Coelho do Amaral, nº 2G”, em “Ox magazine”, edição 02).

Ao escrever estas palavras, não consigo deixar de pensar em quantos belos recantos de 
arte destes em Macau terão desaparecido com o desenvolvimento da cidade. E nos 
documentos artísticos espalhados por toda Macau, quantos rastos poderemos encontrar?

Provavelmente, Woon sabia que os pensamentos e as ideias dos artistas apenas são como 
estrelas dispersas no decurso da história. No prefácio da publicação, conclui com as palavras 
do esteta Zhu Guangqian: “O longínquo passado é apenas um céu escuro como breu, e a 
única forma de ainda podermos conhecer este céu escuro é pelo brilho raro das estrelas 
espalhado por pensadores e artistas. Estimemos esta luz! Tentemos também nós espalhar 
algumas estrelas para que o seu brilho ilumine o futuro, tal como o faz com o passado.”

31
· Estrada de Coelho do Amaral, nº 2G, 

  pintada pelo artista Filipe Dores.

31



Operação literária na colaboração 
de marcas
Embora a pandemia tenha dificultado as viagens entre territórios, a colaboração 
de marcas de diferentes sectores ganhou um grande impulso.

Para além das notícias diárias sobre as colaborações sem precedentes entre 
as várias marcas de moda e de luxo, a literatura também se tornou numa 
alternativa favorita da estratégia de marketing, já que consegue aumentar a 
exposição das marcas e alargar o público através de colaborações fortes de 
diferentes sectores. Por exemplo, a Uniqlo, uma marca japonesa de roupas 
casuais, lançou um novo modelo de roupa em colaboração com o famoso 
escritor Haruki Murakami, permitindo aos fãs de Murakami vestirem os 
elementos dos seus romances Norwegian Wood e Kafka à beira-mar, o que 
gerou uma grande agitação.

Uma das operações literárias mais comuns na colaboração de marcas é 
a associação da poesia ao vinho, criando uma conotação poética da vida 
quotidiana. Por exemplo, o Museu Nacional de Literatura de Taiwan juntou-
se às empresas Tsai’s Actual Brewing e GOODGLAS, sediadas em Tainan, 
para lançar cervejas artesanais e copos de vidro soprados à mão inspirados 
na colecção literária do museu, bem como para organizar uma série de 
actividades de extensão, tais como o “Festival de Cocktail Literário” e o 
workshop “Banquete Literário”. Além disso, o produto de edição limitada para 
as celebrações do seu 60º aniversário, lançado em conjunto pela Morinaga, 
uma empresa de fabrico e venda de doces de leite e de doces em geral, e a 
revista United Lifestyle, possui também um carácter muito criativo, o de ter 
sido feito com quatro sabores: tieguanyin (um tipo de chá chinês tradicional), 
manga, gema de ovo salgada com soja e chá de tapioca com taro. É 
embrulhado numa capa impressa com um pequeno poema elaborado por um 
poeta escolhido para o efeito, a fim de melhorar a qualidade da embalagem. A 
caixa do produto também contém uma nota com um poema de amor, o que 
é adequado para os consumidores tirarem fotos e as publicarem nas redes 
sociais. Outro exemplo é a loja de chocolates Eyecon Shop, em Tóquio; usando 
o conceito de “literatura de recitação” e imprimindo os poemas de Shuntaro 
Tanikawa sobre os chocolates, as pessoas podem desfrutar verdadeiramente 
de uma iguaria e de um belo poema ao mesmo tempo, tornando-se o produto, 
consequentemente, um êxito de venda popular.

Outro tipo da colaboração cruzada entre a literatura e as bebidas é uma 
colaboração interactiva, dando um maior destaque às pessoas comuns. Por 
exemplo, a Literature Tea, em Taiwan, que lançou, anos atrás, a “Colecção de 
poemas de amor”, imprimindo os poemas vencedores nas embalagens das 
bebidas. Um outro exemplo é o bar Hoyaken, na cidade japonesa de Matsuyama, 
onde os clientes podem experimentar um cocktail especial inspirado no seu 
próprio haiku ao deixarem o seu original no bar e ao pagarem 900 ienes.

Leitura complementar:
Associação de Escritores de Macau X Words Without Borders (EUA)
www.wordswithoutborders.org/issue/august-2018-macau

Associação de Escritores de Macau X P-articles (Hong Kong)
p-articles.com/works/1850.html

Un Sio San

Un obteve a dupla 

licenciatura em Língua 

Chinesa e Arte (produção 

de cinema e televisão) da 

Universidade de Pequim 

e o duplo mestrado em 

Estudos da Ásia Oriental e 

Estudos da Ásia-Pacífico 

da Universidade de Toronto 

nas áreas de investigação 

em literatura e cinema. 

Ganhou o prémio de Henry 

Luce Foundation Chinese 

Poetry & Translation e foi 

poeta residente no Estúdio 

Criativo de Vermont nos 

EUA. Foi convidada a marcar 

presença em vários festivais 

internacionais de poesia tal 

como o festival realizado em 

Portugal e trabalhou como 

letrista da primeira opera 

interior original de Macau 

“Um Sonho Perfumado”. 

Publicou algumas colecções 

de poemas nos dois lados do 

estreito e tem-se envolvido 

no meio académico e 

em publicação por muito 

tempo, além de escrever 

colunas para meios de 

comunicação em Taiwan, 

Hong Kong e Macau.
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Outra operação comum de colaboração de marcas é 
a combinação do conceito de poesia com os lugares 
distantes como destinos de viagem onde o hostel usa, 
devidamente autorizado, poemas como forma de 
decoração para chamar a atenção dos viajantes, o que 
é muito mais barato do que comprar obras de arte 
para fins decorativos. Por exemplo, o projecto “Adeus 
e Sal”, do Hotel Royal Chiao Hsi em Taiwan, convidou 
12 poetas a escreverem poemas que foram depois 
utilizados para se realizar uma exposição de poesia, 
lançar uma chamada online para apresentação de 
poemas e fazer os quartos normais serem audiovisuais 
e poéticos. Deste modo, uma combinação de literatura 
e viagens acrescenta um significado poético ao hotel 
tradicional.

Há um precedente para a colaboração da literatura de 
Macau com outras marcas de literatura. Por exemplo, 
a Associação de Escritores de Macau colaborou 
com a Words Without Borders, uma famosa revista 
literária online dos Estados Unidos, para lançar uma 
edição especial em inglês, designada por “Literatura 
de Macau”. A Associação de Escritores de Macau e 
a revista literária Form de Hong Kong, bem como o 
website P-articles, lançaram, em conjunto, uma edição 
especial de “Tempo de Macau”, que está anexada 
como oferta gratuita à revista de estilo de vida City 
Magazine de Hong Kong, e que também pode ser 
vendida separadamente. O lançamento desta revista 
chamou a atenção do público.

Até agora, a colaboração da literatura de Macau com 
os diferentes sectores tem sido maioritariamente 
iniciada por autores, e, por outro lado, esta 
chamada colaboração é sobretudo uma questão 
de complementar recursos em vez de multiplicar 
valores. Mesmo que existam organizações dispostas a 
cooperar, a sua disponibilidade limita-se a “fornecer os 
canais de exposição de forma gratuita”, e raramente 
manifestam a vontade de assumir a responsabilidade 
pelas operações de mercado, tais como o pagamento 
do licenciamento ou da encomenda de obras criativas.

A colaboração de marcas é, sem dúvida, uma forma 
assertiva de construir rapidamente uma tendência 
e gerar tráfego de visualizações, mas será que a 
literatura de Macau, que já é sub-reconhecida, tem 

de confiar na colaboração gratuita com as marcas de 
diferentes sectores para ser vista pelo público?” Na 
época em que estamos, os tráfegos desempenham 
um papel predominante, exigem uma competência 
drástica ao mercado e deixam diferentes setores em tal 
pressão e pânico que nem conseguem fazer a escolha 
correcta. Então, estará o sucesso naquilo que Hong 
Kong tem feito, isto é, uma colaboração com marcas 
de detergentes para criar a “literatura de lavagem?”

Usar a literatura como uma forma de embalagem 
tem a vantagem de ter um custo baixo, ser fácil de 
usar, e poder elevar, instantaneamente, a qualidade 
do produto. Existem dois paradoxos na colaboração 
da literatura com outros sectores. Por um lado, o 
processo de secularização, no sentido de ser contra 
a sua natureza puramente literária. Isso vê-se, por 
exemplo, na tentativa de esbater as fronteiras entre 
literatura pura, literatura popular, literatura comercial 
e até literatura do dia-a-dia. Por outro lado, a sua 
raridade. Se não se puder surpreender as pessoas, 
por exemplo, com a ilusão de uma rara oportunidade 
de comprar uma e obter duas, tal colaboração de 
marcas é um fracasso. Numa altura em que tudo pode 
ser tornado cultural e criativo, se as operações de 
co-marcas quiserem atingir o efeito de 1+1>2, deve 
ser dada igual ênfase à embalagem, ao conteúdo, à 
qualidade e à surpresa.

Se tratarmos a literatura como um tipo de tempero, e 
acrescentarmos um pouco dele quando o conteúdo 
for aborrecido, cansar-nos-emos dela ao fim de 
algum tempo. Não acredita em mim? Pense nisso, 
quem liga hoje em dia aos bolinhos da sorte dos 
restaurantes de Chinatown? 

· Associação de Escritores 

  de Macau X Form (Hong 

  Kong) apresentam, em 

  conjunto, uma edição 

  especial de “Literatura 

  de Macau”.
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As coisas tornam-se belas sem 
permissão
Durante a limpeza da casa, o meu marido encontrou no armário vários 

sacos de pano com cordão, feitos de algodão e de toque desagradável. 

Tratavam-se de presentes de sapatos e vestuário, algo inútil deixado em 

casa há vários anos. “Têm utilidade?”, perguntou. Por nenhuma razão, fiquei 

apaixonada por um saco cinzento de linho misto com algodão, cujo tecido 

liso passou a ter bolinhas pequeninas devido ao longo tempo que passou 

fechado no fundo da gaveta. Mas bastou uma lavagem para dissolver a 

goma dura do pano e este ficar macio. Quanto mais se usar, mais o seu 

toque se irá parecer ao de uma t-shirt muito usada, mas é mais durável 

e resistente.

Não o querendo deitar fora, cortei a parte do logotipo, desfiz o saco, 

dobrei-o em quatro camadas e fiz a costura. Como não sou boa a costurar 

nem tenho muita destreza de mãos, o ponto ficou com cerca de meio 

centímetro de comprimento. No entanto, a durabilidade e a resistência 

são os únicos critérios para um trapo e não exijo mais de mim própria. 

Coloco-o na mesa de jantar, e quando um café ou um chá vertem, o trapo 

está ao meu alcance, o que é muito conveniente. Lavo-o sempre após a 

lavagem dos pratos de jantar e, dias depois, as partes duras ficam macias. 

Os objectos são sempre assim: com o uso quotidiano, começam a ter um 

jeito cada vez mais terno, gastando a dureza inicial e ficando cada vez 

mais próximos de nós. 

O meu marido adora trapo do saco velho feito por mim porque ele tem 

o hábito de colecionar trapos velhos, aqueles cosidos de roupa e toalhas 

usadas, e não trapos industrializados. O trapo para limpeza levado 

para a escola pela sua geração era sempre feito pela mãe. Entretanto, 

actualmente, a maioria das famílias compram-nos numa loja de móveis e 

decorações, o que é mais conveniente, mas falta o sentimento nostálgico.

Na sua coleção, alguns trapos velhos estão gastos e com buracos e outros 

estão compostos por retalhos de tecido de diferentes tamanhos. O meu 

favorito é um trapo misturado com um tecido com padrão floral e cosido 

com panos de diferentes modos, que se calhar foram selecionados com 

cuidado pelo criador ou então foi apenas por mero acaso. A sua coleção 

de trapos faz-me sempre lembrar o ボロ (farrapo), feito por residentes da 

região de Tohoku e da de Hokuriku, entre outras regiões frias do Japão. 

Na era em que os vestuários não eram tão acessíveis e não mudavam 

tão frequentemente como agora, para os residentes locais das referidas 
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regiões, onde não abunda o algodão, um quimono 

quente era algo bastante precioso, que passou de 

uma geração para a seguinte com várias costuras 

e vários adesivos, formados após a reparação das 

brechas e dos buracos. As costuras meticulosas e 

regulares e os retalhos sobrepostos e coloridos 

fizeram com que as pessoas valorizassem mais as 

coisas dessa era devido à eficácia dos materiais. ボ
ロ em japonês significa farrapo, que foi descoberto 

pela primeira vez no Período Edo, em que as 

pessoas vestidas de farrapo pareciam manifestar a 

sua pobreza e sentir-se envergonhadas por causa 

disso. Mas, hoje em dia, o farrapo está cheio de 

significados culturais e históricos. A ocasionalidade, 

a sua incompletude e a recusa do desperdício mostram 

o valor e a estética culturais tradicionais do Japão.

Há pouco tempo, fui ao Museu de Arte da Tama Art 

University, em Tóquio, ver a exposição da coleção 

de tecidos de Kazumi Sakata. Fiquei, durante muito 

tempo, em frente de uma colcha esfarrapada 

branca que me trouxe uma comoção inexplicável. 

Os tecidos rasgados com diferentes texturas 

encontraram-se e conectaram-se acidentalmente. 

Será que todos eles tinham sido macios e brancos, 

branco da cor do leite, branco da cor do arroz 

ou amarelo claro? Mas, com o passar do tempo, 

tranquilo e lindo, em que os retalhos sofreram com 

as lavagens, as telas com tamanho e jeito diferentes 

passam a ter aparências harmoniosas e próximas. 

Hoje em dia, o farrapo tornou-se uma moda, mas 

às vezes sinto-me estranha quando me deparo 

com vestidos das marcas de moda feitos de 

farrapos. Afinal de contas, comparado com algo 

nascido naturalmente, os farrapos artificialmente 

produzidos perdem o encantamento mais macio 

e verdadeiro. 

Um dia, fui à loja de tecidos da Sra. Tsuchiya. 

“As coisas tornam-se sempre mais belas sem 

permissão”, disse-me, quando falávamos sobre o 

porta-copos de tecido feito por ela própria. Após 

lavagens frequentes, o porta-copos passou a ser 

muito compatível com a sua casa e mesa velhas. 

Ela não o lava por questões de beleza, mas esta 

aumenta a cada lavagem.

O trapo e farrapo consistem mais numa forte 

vontade de lidar com a vida do que na sua beleza 

superficial. Mas quando o criador não persiste na 

beleza, as coisas vão ficar mais belas sem permissão.

·Um trapo da coleção do marido
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Estratégia de Marketing Místico

“Bem, tenho de admitir que não sei realmente o que está a fazer com o seu 

espectáculo, mas esgotaram-se os bilhetes num piscar de olhos. Porquê?” 

Um amigo próximo felicitou-me pelo telefone e fez-me uma pergunta 

interessante. Quando o mercado lhe exige que declare explicitamente o 

conceito criativo da sua publicidade, existe uma estratégia alternativa que 

apresenta a história ou o conceito como uma droga irresistível, dando aos 

destinatários uma ilusão de origem desconhecida? E depois de perderem 

o juízo, decidem entrar no teatro e ver o espectáculo, a fim de obterem 

o antídoto.

Voltemos a 2018, quando eu estava a ensaiar a peça de teatro A Fada 
Verde em Pequim. Depois de uma entrevista, sentei-me num canto da sala, 

exausto e a sentir-me vazio. É para mim uma responsabilidade explicar o 

significado de uma peça de teatro em palavras, não é isso que me interessa. 

Por vezes, nem sequer sei se a chamada ideia da obra existe. No processo 

de a criar, posso até suspeitar que seja um puro disparate, mas o que é certo 

é que tenho de questionar constantemente as minhas suposições, numa 

busca constante de provas. Esta forma de criação obriga-me a inverter as 

minhas ideias em bruto e a passar para o domínio seguinte de pensamento. 

Levanta-se, então, a questão de que, ao promover ou explicar uma obra, 

todas as palavras são necessariamente influenciadas pelo olhar autocrítico 

do próprio criador, mas as reportagens de publicidade parecem sempre 

pensar apenas nos consumidores, imbuídas numa espécie de espírito de 

“varredor de minas” (é uma expressão de gíria chinesa, aqui significando 

a exclusão das obras más) dos críticos de arte, determinadas em trazer ao 

público um enquadramento e uma definição completos, lógicos e dignos.

Devo dizer que o sentimento de impotência que advém destes momentos 

é suficiente para consumir a paixão pelo meu trabalho. Assim, após a 

entrevista, tive de me esconder num canto para encontrar um pouco de 

paz. E, depois, não pude deixar de me perguntar: será esta realmente a 

única estratégia criativa para a promoção no mercado? Não existe uma 

estratégia de marketing que não sirva apenas para que o público encontre 

um espectáculo adequado, mas que permita também que a equipa criativa 

potencie os seus valores, para que possa encontrar um público que aprecie 

o seu gosto?
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Assim, nos novos projectos em que temos vindo 

a trabalhar nos últimos anos, a minha equipa 

e eu começámos a experimentar uma forma 

diferente de apresentar o nosso trabalho, chamada 

“Marketing Místico”. Os princípios da estratégia são 

os seguintes:

1. Não é para fazer um mistério, mas para procurar 

desenvolver uma imagem única da obra.

2. Não escrever demasiado, e unificar todo o estilo 

da linguagem do texto.

3. Utilizar linguagem visual para destacar o tema e 

estabelecer um sentido de estilo, em vez de explicar 

o enredo e as personagens.

 

No final, a estratégia de marketing não é dizer ao 

público quão bom é um espectáculo, quão especial 

é o enredo ou quão fascinante são os artistas, mas 

sim pôr a produção de lado e tratar todo o plano 

publicitário, desde publicidade, gráficos, tipos de 

· Quando o conteúdo não 
  é o produto principal a ser 
  comercializado, o que se 
  destaca torna-se a marca 
  cultural que a equipa está 
  a gerir.

letra e títulos, como uma produção independente 

(ou com uma ligação limitada a outra obra). Se 

o trabalho for suficientemente bom, também 

fará o público sentir uma grande expectativa 

para a produção oficial da equipa. Além disso, 

este processo deve revelar muito pouco sobre o 

conteúdo substantivo do espectáculo, mantendo-o 

um mistério e não colocando uma carga e uma 

pressão desnecessárias sobre a equipa de criação.

Sob a operação de “Marketing Místico”, não só se 

pode promover um espectáculo, como até uma 

temporada anual de teatro pode ser feita com a 

mesma lógica. Quando o conteúdo não é o produto 

principal a ser comercializado, o que se destaca 

torna-se a marca cultural que a equipa está a gerir, 

e toda a beleza e crenças em que acredita. Estes são 

os valores mais fascinantes e atractivos por detrás 

de uma equipa profissional madura.
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Café + vinho + livros=?

Quando se trata de publicação, as livrarias são um dos principais “campos 
de batalha” de vendas que não pode ser ignorado. Na última década, para 
além das mais comuns grandes cadeias de livrarias e das pequenas livrarias 
independentes, há também editoras que abriram, elas próprias, lojas de 
experiência físicas com o seu próprio estilo de marca. Estas suas livrarias não 
só vendem livros como também têm cafés, bares, lojas de produtos culturais 
e criativos, áreas de intercâmbio cultural, salas de leitura e salas de exposição, 
entre outras valências. Por vezes, as “personagens secundárias são mais 
importantes do que as personagens principais” e, neste caso, o café e o vinho 
são, provavelmente, os principais protagonistas mais até do que os próprios 
livros, aparecendo frequentemente nos hashtags das redes sociais.

As pessoas que gostam de livros riem-se sempre deste fenómeno: “Se 
quiser comprar um livro, foque-se apenas em comprar o livro. As pessoas 
que realmente querem comprar livros, estão dispostas a comprar um livro 
pelo preço de um café. Como é que o café tem assumido tal importância 
que se destaca, nas livrarias, mais do que os próprios livros?” Esta é uma 
queixa que ouço frequentemente. Quando nos confrontamos com uma 
situação tão embaraçosa de alienação da natureza das livrarias, é melhor 
dar um passo atrás e olhar para o panorama mais geral. Suponhamos que as 
bebidas nas livrarias são tão cuidadosamente seleccionadas como os livros, 
sendo igualmente criativas e possuindo um temperamento literário como o 
próprio livro. E no caso dos clientes frequentes, que não só adoram os livros, 
como também estão sempre ansiosos por entrar para provar uma bebida, 
tudo isso não seria uma vantagem para ambas partes? Trazer a nova geração, 
que já está habituada à leitura electrónica rápida, de volta à leitura em papel, 
e incentivá-la à criação de café, vinho e conteúdo literário com a mesma 
paixão, é também uma ideia que vale a pena testar.

Em vez de ocupar uma grande parte do texto para falar sobre livrarias 
famosas como Fang Suo Commune e Zhong Shu Ge, gostaria de falar 
sobre a Naive, uma livraria que apareceu em Pequim há apenas meio ano. 

· Apreciado do exterior o seu design, a livraria Naive é espaçosa e luminosa, o 

  que é único na Rua Dawang. (Foto cedida pelo “designRESERVE”)
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A criação deste tipo de livraria é um passo muito 
ousado. Sendo a “No. 1 na lista de cafés populares 
na Rua Dawang”, esta livraria, que é classificada 
como “a mais artística”, destaca-se das restantes.

Fundada em 2010, a Naive, enquanto editora, não é 
estranha aos amantes de livros, uma vez que muitas 
livrarias em Hong Kong e Macau vendem livros 
publicados pela Naive. Em 2015, transformou o seu 
nome no “VISTOPIA” e entrou no negócio da produção 
áudio e dos produtos culturais e criativos periféricos. 
Em Agosto de 2020, sem interromper a expansão 
do seu plano de desenvolvimento, abriu uma livraria 
física, que é já um novo local famoso de reunião de 
multidões, criado em colaboração com o famoso 
estúdio de design “designRESERVE”. É um café durante 
o dia, mantendo o seu nome original, e torna-se um bar 
à noite, designado por Nightingale, em que a secção 
de livros só vende livros com curadoria da própria 
Naive. É diferente das livrarias normais da perspectiva 
da natureza, sendo como que uma extensão offline da 
marca da editora e uma loja de experiência.

A palavra naive significa ingénuo, mas também 
representa uma curiosidade sem fim e uma rejeição 
da convencionalidade. A livraria é caracterizada pelo 
seu inconformismo e, por isso, não é, naturalmente, 
desleixada em relação à sua oferta de café e de 
vinho. No Natal passado, tive a sorte de provar as 
novas bebidas, que muito me chamaram a atenção: 
o café chamado “Fim do Mundo”, nome proveniente 
do título de um livro de Tang Nuo, é feito a partir de 
grãos do Panamá. Para aqueles que gostam de café 
requintado, dá-lhes instantaneamente a sensação de 
estarem no fim do mundo. A outra bebida chama-

se “Amêndoas para Mim”, na qual só o nome já é 
suficiente para despertar a curiosidade. Na realidade, 
o nome provém de um pequeno poema relacionado 
com amêndoas, escrito pelo autor do livro “Cultural 
Amnesia: Notes in the Margin of My Time”. O barman 
utiliza uma mistura de amêndoas, flores de damasco e 
café para criar esta bebida. Sabe um pouco a amargo 
cruzado com um paladar doce, como se fosse o que 
experimentamos na vida.

E os cocktails do Nightingale são ainda mais criativos! 
O nome da bebida mais marcante do bar, “Submarino 
da Noite”, vem de uma colectânea de romances de 
Chen Chuncheng. A bebida à base de gin é misturada 
com especiarias tais como a folha de louro e a salva, e 
depois lentamente destilada através de um alambique 
de cobre para produzir uma aguardente límpida. 
O produto acabado é de cor azul escura, porque o 
barman acrescentou, entretanto, um licor violeta, 
ecoando a cor melancólica desse azul escuro na 
capa do livro “Submarino da Noite”. Qualquer pessoa 
que goste do tom da cor deste livro provavelmente 
gostará desta bebida!

Gosto deste tipo de livraria, pois cada elemento é 
concebido com muito cuidado e muita criatividade. 
Não tem os livros mais vendidos, apenas a produção 
original da própria editora: livro + café + vinho, os três, 
juntos, tornam-se inseparáveis. Se me perguntarem o 
resultado desta soma, eu diria que “há mil Hamlets no 
coração de mil pessoas”, isto é, que varia de pessoa 
para pessoa. Devido à diversidade e ao desconhecido, 
os leitores e os clientes podem sempre permanecer 
naive (ingénuos). Talvez o nome da livraria seja mesmo 
a melhor resposta.

· O nome “Amêndoas para 

  Mim” provém de um poema 

  do livro “Cultural Amnesia: 

  Notes in the Margin of My 

  Time” (Foto cedida pela Naive)
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Marca vs Arte, porque se realiza a 
colaboração entre sectores?
Nos últimos anos, a colaboração entre diferentes tipos de marcas famosas 
e o sector artístico já não é uma novidade. Cada vez mais marcas grandes 
de moda cooperam com os artistas. Mas porque investiram tanto dinheiro e 
esforço nesse trabalho?

40

Se for um fã de moda, não é difícil aperceber-se que os gigantes do luxo 
organizam, sucessivamente, exposições artísticas de moda nas metrópoles, 
tal como Xangai, onde se podem ver exposições desse tipo quase em 
qualquer altura do ano. Sem dúvida, isso não apenas satisfaz os desejos de 
compra dos consumidores, mas também lhes traz uma experiência mais 
tridimensional e interessante. Por exemplo, a exposição “The Artist is Present” 
da Gucci, realizada em 2018, em Xangai, utilizou o cartaz da artista plástica 
mundialmente famosa Marina Abramović como o key vision do marketing 
da exposição, que, na verdade, tem o mesmo nome de uma das suas obras 
representadas no MoMA, em Nova York, em 2010. Mais de trinta artistas, 
estrangeiros e chineses, foram convidados a explorar o tema cultural de “The 
Copy is Original” (A cópia é original). Todas as colaborações devem trazer 
benefícios a ambas partes (e esta conseguiu-o): a exposição aumentou 
o prestígio da artista e, ao mesmo tempo, permitiu à Gucci oferecer aos 
consumidores uma experiência imaterial dum ponto de partida mais soft e 
conotativo, criando um símbolo intangível bem como um capital cultural para 
a marca e obtendo, ainda, uma excelente reacção por parte do público. Outro 
elemento que contribuiu para a divulgação efectiva da marca foi a presença 
das estrelas e celebridades nas sessões VIP da exposição.

Além de exposições, uma outra maneira comum de colaboração é o 
lançamento de produtos criados pelas marcas em parceria com artistas. O 
exemplo que não pode ser omitido é a cooperação, por mais de uma década, 
entre a LV e Takashi Murakami, o que permitiu à LV reconstruir com sucesso a 
imagem da marca e abrir uma nova era de colaboração entre marcas de luxo 
e artistas. Ao mesmo tempo, Murakami tornou-se num dos líderes de maior 
prestígio tanto no mundo da arte como no sector do comércio, chegando a 
novo auge na sua carreira.

Além do mais, fora já em 1985 que a Swatch lançara produtos criados em 
parceria com artistas como Keith Haring. No início do corrente ano, esta mesma 
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· Cartazes exibidos em Nova Iorque, Londres, Milão e 
  Hong Kong de “The artist is presente”, exposição da Gucci, 
  Xangai, 2018. (Foto cedida pela Gucci)

Patrocínio artístico 

marca convidou também vários artistas de Macau a 
desenharem relógios personalizados e abriu lojas pop 
up para que os consumidores possam personalizar 
os produtos com ilustrações peculiares impressas. 
Ao abrir uma nova filial no ano passado, o Uniqlo 
lançou também t-shirts desenhadas em parceria com 
pintores locais. Parece que tem sido gradualmente 
alargado o ambiente de colaboração entre marcas 
internacionais e artistas locais de Macau.

Está já consolidado o modelo de patrocínio das 
marcas à arte a uma escala internacional, incluindo 
o patrocínio a projectos artísticos, a colecções, à 
criação de fundações, galerias, centros educacionais 
e prémios de arte. Um projecto interessante que 
gostaria de apresentar é o do JNBY, grupo de moda 
do Interior da China. Na sua sede em Hangzhou, há 
um centro artístico, designado por “Laboratório 
de Imaginação”, que tem como objectivo apoiar e 
incentivar equipas ou indivíduos a concretizarem a 
imaginação em qualquer área da inovação através 
da cedência de espaços, recursos humanos e verbas 
para as suas actividades. Entre os projectos com o 
novo conceito de inovação, estão “Secção de Chá”, 
uma autêntica janela de divulgação das ideias mais 
recentes dos artistas, e “Eclipse lunar”, no qual, ao dia 
20 de cada mês, dois (grupos de) artistas de diferentes 
estilos criam 16 pratos ou bebidas originais na cozinha 
do Laboratório e 20 convidados provam-nos. É por 
meio da práctica real que a empresa representa o seu 
espírito empresarial, divulga o slogan de “Imaginação 
livre” da marca de roupa infantil do grupo e gera 
uma relação próxima bem como fidelidade junto dos 
seguidores da marca. 

Nos últimos anos, tem sido cada mais comum que os 
hotéis de Macau patrocinem os projectos artísticos 
e coleccionem até obras dos artistas locais e de fora. 
No início de 2019, o evento “Arte Macau”, lançado 
pelo governo, contou com não apenas as actividades 
oficiais, mas também com a participação de hotéis e 
casinos. A colaboração entre o comércio e a arte nessa 
pequena cidade brilhou e ofereceu imagens positivas 
das empresas e experiências de visita diversificadas 

aos clientes. “A arte impulsiona o gosto enquanto o 
gosto estimula o consumo”, disse o director executivo 
do Grupo LVMH, Bernard Arnault; entre as marcas 
e a arte existe uma relação positiva de estimulação 
mútua, que pode ser realizada de forma visível 
ou invisível. Esperamos que haja mais projetos de 
colaboração com significado profundo.
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