
Pop Galo já canta na alvorada da capital chinesa 

 

 

 

 

A projetista do Pop Galo, Joana Vasconcelos, durante o seu discurso na cerimónia de inauguração 

do Pop Galo, em Beijing 

 

 

Por Andreia Carvalho e Mauro Marques 

 

O Pop Galo, obra da conceituada artista portuguesa Joana Vasconcelos, está oficialmente em 

exibição no Distrito de Arte 798, em Beijing, desde ontem (26). 

 

A obra, inspirada no tradicional galo de Barcelos, conta com uns imponentes 9 metros de altura, 

17 mil azulejos e 15 mil LED’s na sua estrutura. 

 

A sua exposição insere-se num conjunto de atividades desenvolvidas pelo Turismo de Portugal, 

visando a promoção e divulgação da oferta turística e cultural portuguesa. 

 

À cerimónia de inauguração compareceram, para além da autora, o embaixador de Portugal na 

China, Jorge Torres-Pereira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e o ministro 

da Economia, Manuel Caldeira Cabral. 

 

Na sua alocução, o embaixador salientou que “a cultura pode ser um óbvio ‘win-win’ nas relações 

entre Portugal e a China”. 

 



“Portugal ainda não é muito conhecido na China, não devemos ter ilusões”, disse, procedendo à 

utilização de uma metáfora. Com efeito, Jorge Torres-Pereira descreve um cenário no qual uma 

pedra é jogada num lago de grandes dimensões, comparando a extensão das ondulações criadas 

pelo contacto da pedra com a água, com a influência que cada atividade promovida por entidades 

portuguesas, no sentido de divulgar o país, possa vir a ter no longo prazo. 

 

O embaixador aproveitou ainda a ocasião para anunciar que “a China e Portugal já acordaram a 

abertura de centros culturais nas respetivas capitais, sendo que há possibilidade que o centro 

cultural português venha a ser estabelecido no distrito de arte 798”. 

 

Por seu turno, Wang Yanling, representante do Grupo 7 Star e presidente da Beijing 798 Creative 

Culture Industry Investment Co, defendeu que, no atual “processo de globalização, a integração e 

interação cultural tornam-se cada vez mais importantes. Com a globalização em mente, no futuro, 

esperamos posicionar-nos na vanguarda da transmissão cultural, e fazer com que este seja um 

local onde os países possam interagir e conhecer-se mutuamente”. 

 

Remetendo às palavras do embaixador, acrescentou: “Espero que o centro cultural português seja 

estabelecido no distrito de arte 798, por forma a dar a conhecer aos visitantes a cultura 

portuguesa”. 

 

Wang destacou ainda que o Pop Galo é “uma obra que tem muito de Portugal, desde raízes 

históricas e culturais, mas, ao mesmo tempo, exibe uma linguagem artística contemporânea. 

Acredito que muitos amantes de arte passem por cá para apreciar esta grandiosa obra”. 

 

A intervenção do ministro da Economia português, Manuel Caldeira Cabral, juntamente com as 

suas declarações numa breve conferência de imprensa, podem ser consultadas aqui. 

 

Joana Vasconcelos, cuja obra se baseia, como se pode ler no seu website oficial, na “apropriação, 

descontextualização e subversão de objetos pré-existentes e realidades do quotidiano”, revelou ao 

Diário do Povo Online que o Pop Galo é o resultado de dois anos de trabalho. 

 

Inspirando-se no tradicional galo de Barcelos, Joana afirmou que o seu “trabalho consiste em usar 

aspetos icónicos, ou símbolos do passado, descontextualizo-os e reposicionando-os para o futuro. 

Entre as minhas obras, vou pesquisando e posicionando a nossa cultura de uma forma 

contemporânea, e claro, o galo fazia parte da minha lista”. 

 

A artista confessa que, aquando do início da conceção do projeto, não sabia ainda que a data da 

sua conclusão viria a coincidir com as celebrações do Ano do Galo na China. 

 

A finalização foi, então, acelerada após surgir a oportunidade de, em parceria com o Turismo de 

Portugal e com a Embaixada de Portugal da China, trazer o galo até Beijing, revelou a artista. 

 

Para Joana, a exposição da sua obra “no Distrito de Arte em Beijing, não só é um prazer e um 

orgulho, como também tem um significado reforçado para mim, que é estar integrada no meu 



meio ambiente natural, a arte contemporânea”. 

 

O Pop Galo poderá ser visitado no distrito de arte 798, em Beijing, até ao dia 10 de abril, de onde 

então rumará a Shanghai. 


