
 

Exortar o enriquecimento da diversidade artística na comunidade  

Ho Weng Hong 

1/7/2020 

 

Ao longo dos anos, a CEM tem colaborado com artistas que pintam as partes 

exteriores das caixas eléctricas ao longo das ruas, dando-lhes uma aparência artística, o 

que também embeleza a paisagem urbana e dá aos transeuntes uma nova sensação. 

Quanto aos contentores de compressão de lixo, considerados instalações menos 

agradáveis, o IAM também os embelezou para minimizar o seu impacto na paisagem 

urbana, embora seja mais difícil de eliminar completamente o cheiro desagradável. 

  

Fazer bom uso da arte para revigorar a comunidade pode embelezar efectivamente 

a comunidade e dá aos moradores e turistas uma sensação de novidade em relação a 

Macau. De facto, muitos países souberam explorar a arte em ambiente comunitário. Por 

exemplo, o artista de rua francês Le CyKlop transforma instalações públicas e de rua, 

tais como postes de iluminação, em obras de arte para infundir características únicas na 

comunidade. Ele injecta cores e vitalidade nas ruas e becos. Devido aos hábitos culturais 

e às leis vigentes, é impossível fazer isso aleatoriamente em Macau. Mas se as 

autoridades adoptarem um pensamento mais aberto, poderão estudar a viabilidade de 

colaborar com artistas para revigorar algumas instalações comunitárias com elementos 

artísticos, uma vez que a cultura chinesa é a cultura dominante em Macau e a cidade é 

um lugar de convivência e intercâmbio multicultural. 

   

Actualmente, muitas instalações comunitárias em Macau são apenas para uso prático, 

com uma aparência uniforme e carecem de criatividade. Entretanto, a actual pandemia 

fez aumentar a taxa de desemprego. Assim, o Governo de Macau continua a criar 

empregos em vez de apenas dar apoio financeiro, através de obras de renovação dos 

edifícios que reúnam condições para tal. Eu sugiro que o Governo estude a viabilidade 

de convidar artistas para colaborar na combinação de arte e cultura no seio da 

comunidade, adicionando elementos artísticos a alguns equipamentos e instalações 

públicas. 


