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Pop Galo estreia em Beijing

  2017-03-27 12:53:39  cri

A inauguração e a coletiva de imprensa do Pop Galo de Portugal, organizada pelo Turismo de Portugal,

realizou-se ontem (26) no bairro de arte, o 798, em Beijing.

O ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, a secretária de Estado do Turismo, Ana

Mendes Godinho, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, o embaixador de Portugal na China,

Jorge Torres Pereira e a artista da obra, Joana Vasconcelos, acenderam as luzes do Pop Galo.

O ministro da Economia de Portugal disse que o Pop Galo, gigantesca obra artística, trata-se de um

símbolo da cultura portuguesa, representando a amizade profunda entre Portugal e a China. Por ocasião

do Ano do Galo no calendário Chinês, ele desejou os melhores votos para o povo chinês. Aproveitando

essa oportunidade, espera-se que mais chineses conheçam a cultura portuguesa e viajem para Portugal.
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A página da Rádio Internacional da China vai
transmitir ao vivo a cerimônia de abertura da 5ª
Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação
Econômica e Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, na qual o primeiro-ministro
chinês, Li Keqiang, proferirá um discurso temático. A
transmissão começará às 09h45 na próxima
terça-feira (11) e ocorrerá em português, mandarim e
inglês. Acompanhe!
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O Pop Galo, obra de arte pública monumental, foi desenhado e produzido pela jovem artista portuguesa,

Joana Vasconcelos. A peça tem aproximadamente 9 metros de altura, pesa 3.5 toneladas e é composta

por cinco cores: preto, vermelho, amarelo, azul e verde. A obra reveste-se com cerca de 17 mil azulejos,

desenhados no atelier da artista e produzidos e pintados à mão na centenária fábrica Viúva Lamego. O

Pop Galo introduz um espetacular jogo de som e luz, com composição do músico Jonas Runa e tem

aproximadamente 15mil de luzes LED, que preenchem as superfícies coloridas da obra, conferindo ao

Galo diferentes formas para o dia e a noite. A gente pode selecionar livremente a luz, cor e música para

abordar o galo por meio de um código QR. O Pop Galo trata-se de uma união perfeita entre a tradição da

azulejaria tradicional de Portugal e a tecnologia moderna de LED.

A obra é inspirada num dos mais relevantes símbolos da cultura popular portuguesa: o Galo de Barcelos,

uma tradicional cerâmica muito popular no país. Considera-se uma mascote que pode trazer sorte e

felicidade por representar o espírito da justiça e da bondade. O Turismo de Portugal quer expandir e

transmitir a sorte proveniente de Portugal pela ocasião do Ano do Galo na China.

Joana Vasconcelos, artista famosa contemporânea de Portugal, participou cinco vezes da Exposição

Internacional de Arte – La Biennale di Venezia, e realizou uma exposição individual no Château de

Versailles. O Pop Galo é uma obra recente, apresentando perfeitamente sua percepção apuradíssima de

tamanho e cor.

O Pop Galo estará em exibição entre os dias 26 de março a 15 de abril, no bairro de arte, o 798, em

Beijing. É aberto gratuitamente ao público.

• Fanzine Nº6, 2016
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