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Inonica é uma galeria virtual, presente há cerca de 
um ano, na plataforma do Instagram. Através da cura-
doria de Carolina Fanchin e Nicolò Tromben, trabalhos 
artísticos de natureza gráfica e criados por artistas de 
todo o mundo são publicados diariamente.

O objetivo dessa atividade é apoiar artistas e cria-
tivos que ainda são pouco conhecidos e que, na nossa 
opinião, merecem mais atenção.

Com este projeto, queremos chegar a um novo 
nível de comunicação com o projeto Inonica, ou seja, 
criar uma revista de divulgação artística. Pensamos 
que, através da criação de um objeto físico e material, a 
promoção de artistas tem um impacto diferente e mais 
direto, com o público e também com os artistas.

O conteúdo desse projeto editorial será dedicado 
aos artistas presentes na comunidade e será dividido 
em quatro categorias principais: Design Gráfico, Foto-
grafia, Ilustração e Belas Artes.

Para compensar a limitada quantidade de exem-
plares da revista impressa, decorrente de escassos 
recursos económicos, também será projetada uma 
versão digital com o objetivo de ampliar o número de 
possíveis leitores.

Com esse percurso criativo, tentaremos ilustrar 
o procedimento que julgamos mais adequado para a 
criação de uma revista, também tentando entender suas 
dificuldades e, portanto, ser um exemplo para quem 
deseja tentar posteriormente um projeto semelhante.

Palavras-chave:

Design gráfico editorial, Revista digital/analógica, 
Revista de divulgação artística, Inonica.

RESUMO



Inonica is a virtual gallery, present for about a year, 
on the Instagram platform. Through the curatorship of 
Carolina Fanchin and Nicolò Tromben, artistic works of 
a graphic nature and created by artists from all over the 
world are published daily.

The purpose of this activity is to support artists 
and creatives that are still little known and that, in our 
opinion, deserve more attention.

With this project, we want to reach a new level of 
communication with the Inonica project, that is, to cre-
ate an artistic dissemination magazine. We think that, 
through the creation of a physical and material object, 
the promotion of artists has a different and more direct 
impact, with the public and also with the artists them-
selves.

The content of this editorial project will be dedi-
cated to the artists present in the community and will 
be divided into four main categories: Graphic Design, 
Photography, Illustration and Fine Arts.

To compensate for the limited number of copies of 
the printed magazine, due to scarce economic resour-
ces, a digital version will also be projected to increase 
the number of possible readers.

With this creative path, we will try to illustrate the 
procedure that we consider most appropriate for the 
creation of a magazine, also trying to understand its 
difficulties and, therefore, be an example for those who 
want to try a similar project later.

Key words:

Graphic editorial design, Magazine digital/analogic, Art 
magazine, Inonica.
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INTRODUÇÃO



O projeto que se pretende desenvolver é a edição de uma revista de divul-
gação artística, em formato físico e digital, que visa apoiar e dar visibilidade 
aos artistas presentes na comunidade Inonica.
Inonica é um perfil de Instagram que, desde Setembro de 2018, se oferece 
como uma galeria/arquivo on-line de obras gráficas, presentes nesta ou em 
plataformas similares como Pinterest e Bēhance.
O perfil tem um número de seguidores superior a 40.000, e baseia-se primei-
ramente no trabalho de seleção de Carolina Fanchin e Nicolò Tromben.
O conceito editorial do artefacto final, uma revista, tem em conta noções 
atuais das necessidades do leitor, bem como das regras de mercado que 
orientam a sua produção desde a fase conceptual e primeira até à fase de 
entrega e distribuição.
A primeira fase do estudo procura entender o sentido e importância em criar 
um documento físico no ano de 2020 (apontando as características distintas 
que este assume no seu contexto digital).
Suportado por livros, artigos e experiências pessoais, o resultado final é um 
testemunho detalhado do processo criativo e da metodologia usada para ela-
borar o artefacto em questão, bem como estruturá-lo nas seguintes fases: 
tema principal; estratégia para obter o material necessário; produção e en-
trega do material para o leitor.
A ideia básica é criar um compromisso fixo, determinado pelo lançamento 
anual de uma nova edição da Inonica, que lidará com diferentes questões re-
lacionadas com o mundo da criatividade artística e do design.
O tema escolhido para esta primeira edição é a relação entre artistas e redes 
sociais, para entender como estas são utilizadas e qual o papel que desem-
penham na vida profissional de um artista contemporâneo.
A partir da informação apresentada pela comunidade Inonica, a metodologia 
utilizada será a de open call e a seleção dos participantes ativos na revista 
será ditada exclusivamente pelo gosto estético e a logística dos seus dois 
curadores.
Toda a primeira fase será realizada em contexto de Instagram, com o uso de 
post dedicados e de IG story, visando receber o maior número possível de 
candidatos (via e-mail e sem restrições geográficas ou etárias), catalogados 
em 4 grupos: Design Gráfico, Ilustração, Fotografia e Belas Artes (cada can-
didato é livre para seleccionar e incluir o seu portfólio nas várias categorias).
Salienta-se a criação de um forte conteúdo visual, acompanhado de con-
teúdo textual onde o tema principal da revista será tratado através de breves 
e distintas entrevistas remetidas diretamente aos artistas selecionados.
Para a sua divulgação foi pensada uma dupla edição que, tal como menciona-
do acima, será apresentada em versão impressa e em versão digital. A versão 
impressa terá uma edição muito limitada de exemplares, enquanto que a ver-
são virtual estará acessível publicamente, por um período de tempo entre a 
edição de um número e o seguinte (1 ano).
A opção pela limitação do número de exemplares é ditada por várias razões, 
sendo a maioritária as limitações económicas e organizacionais que a entida-
de Inonica apresenta nesta fase inicial, mas também a valorização das obras.
A limitação incentiva o comprador e atribui um valor de reconhecimento da 
qualidade, assumindo um papel semelhante ao da premiação.
Para definir a identidade visual de ambas as versões e formatos teve-se em 
atenção dois fatores: as tendências contemporâneas e os custos de pro-
dução. Estabelecido que se propõe como uma revista anual, pretende-se que 
Inonica Magazine represente uma constante oportunidade de experimen-
tação pelos curadores, com reflexos de um contexto profissional e económ-
ico.
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14 Enquadramento temático e Fundamentação Teórica

O CONCEITO DE REVISTA

Jeremy Leslie, fundador da magCulture (estúdio de 
design, loja de revistas e produtor de eventos), defi-
ne a revista como uma forma de comunicação que 
pode evitar a rigidez estrutural de entidades como 
jornais ou sites e que, entretanto, não pretende as-
sumir um caráter visual fixo e definido, atitude fre-
quentemente presente em livros ou documentários 
televisivos.
No seu livro The Modern Magazine - Jornalismo vi-
sual na era digital (2013), o autor refere os atributos 
essenciais que definem um projeto editorial desi-
gnado “revista”. Define ainda quais são os profissio-
nais incluídos no conceito “criadores de revistas” e 
quais são os recursos explorados no mundo edito-
rial e do design para que o leitor seja atraído.
Entender a revista como fazendo parte de uma série 
é fundamental: mesmo que iniciativas independen-
tes não consigam muitas das vezes o apoio finan-
ceiro ou não obtenham um público adequado para 
continuar a própria produção, há sempre um con-
ceito base de continuidade. Esse conceito é muito 
importante para começar a conceber a revista, não 
apenas como uma construção singular, mas como 
algo plural e com uma abrangência estética basea-
da na utilização de informações textuais e imagens.
A combinação desses dois elementos atribui uma 
segunda característica à revista: a estética visual. 
Ao conectar-se ao conceito anteriormente introdu-
zido de “continuidade”, o conceito de estética deve 
ser entendido como a modalidade visual que a re-
vista tem para interagir com o público, optando por 
uma estética familiar ou, então, de mudança — re-
volucionária. Ambas podem ser estratégias válidas 
de mercado com diferentes prós e contras: propor 
uma estética fixa e bem definida ao longo do tem-
po pode garantir reconhecimento e uma identidade 
forte à revista mas, ao mesmo tempo, pode ser en-
tediante se não se observarem variações.

1.1
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↓
Capa do livro The Modern Magazine, 
visual journalism in the digital era, 
de Jeremy Leslie, 2013.

→
Texto original
“Negli ultimi anni, tutto ciò che ci allon-
tana dallo schermo ha acquisito valore: 
vinili, taccuini, costose penne, libri e 
riviste. Soprattutto le riviste indipendenti 
stanno vivendo un momento d’oro. C’è 
sempre più interesse e attenzione, se 
ne producono molte e alcune vendono 
anche tanto.”

→
Texto original
“Ci sono sempre più libri che parlano di 
come si fanno le riviste, da So you want 
to publish a magazine a Editorial Design, 
passando per The Magazine Blu Print, 
e siti che le raccontano e segnalano le 
nuove uscite, come Stack, MagCulture, 
Coverjunkie.
Questo rinnovato interesse nei confronti 
dei magazine è dovuto principalmente a 
due fattori: la tecnologia e la necessità di 
rallentare.
Se da un lato l’uso intensivo che abbiamo 
fatto del web ci ha spinto sempre più 
verso forme più lente di informazione e di 
lettura, dall’altro alto, senza la tecnologia 
(e il web) questa new wave non avrebbe 
potuto esistere.”

“Nos últimos anos, tudo o que nos afasta do ecrã 
ganhou valor: vinis, cadernos, canetas caras, livros 
e revistas. Acima de tudo, as revistas independen-
tes estão a viver um momento de ouro.” 

Estas palavras foram escritas por Ciro Esposito, 
professor da Academia de Belas Artes de Bolonha, 
num artigo publicado em 14 de Outubro de 2019 no 
Blog - experiências, dicas, ideias de Pixartprinting 
no web site pixartprinting.com (serviço de impres-
são digital on-line com um mercado bem estabele-
cido). A introdução ao artigo continua: 

“Há mais e mais livros que falam sobre criar uma re-
vista, por exemplo So you want publish a magazine , 
Editorial Design ou The Magazine Blue Print, e sites 
que informam e relatam esses novos lançamentos, 
como Stack, MagCulture e Coverjunkie. Esse inte-
resse renovado em revistas é o resultado de dois 
fatores: tecnologia e o desacelerar. 
Se, por um lado, o uso intensivo que fizemos da web 
levou-nos a formas mais lentas de informação e lei-
tura, por outro lado, sem a tecnologia (e internet), 
essa nova onda de informação não poderia existir.”
     
Este é um pensamento em que o mundo do design 
gráfico pode encontrar grande apoio, como se con-
firma pelo grande número de projetos conceptuais 
de revistas que se pode encontrar nas plataformas 
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↑
Frab’s Magazines and More
Projeto de coleção virtual de Anna 
Fabrotta
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como Bēhance ou Instagram.
Antes de afirmar que esta é uma nova “idade de 
ouro” para o universo das revistas, valerá a pena 
revisitar, ainda que brevemente, algumas passa-
gens históricas que tiveram grande influência no 
nascimento desse “movimento editorial”, conforme 
mencionado por Leslie no capítulo What is a maga-
zine?.

O conceito de revista
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BREVES REFERÊNCIAS HISTÓRICAS1.2

Enquadramento temático e Fundamentação Teórica

Data de 1731 o lançamento da primeira edição da 
The Gentleman’s Magazine, que é considerado o 
primeiro projeto de design editorial e que pode 
representar o que hoje se entende por “revista”. 
O produto editorial, caracterizava-se por ter uma 
edição mensal e pelo seu conteúdo ser exclusiva-
mente dedicado às classes nobres.
A situação era então favorável à produção cons-
tante desses projetos, especialmente durante o 
período da revolução industrial, já que a imprensa 
se encontrava economicamente rica; tinha surgi-
do uma população mais instruída e o transporte e 
a dis tribuição de vendas ficaram facilitados, graças 
ao sistema ferroviário. 
Embora ainda longe do conceito contemporâneo 
de tecnologia, podemos considerar que este foi já o 
primeiro passo de uma aliança indispensável entre 
revista e tecnologia.
De grande importância na história da revista foi, 
também, já no início do século XX, a introdução da 
fotografia. É um marco na mudança estilística, que 
diferenciou definitivamente a composição da revi-
sta em relação ao livro.
A revista, como forma de comunicação, desem-
penhou um papel muito importante para a popu-
lação da época. Graças às revistas, a população 
letrada adquire e assimila mais rapidamente novos 
conceitos. Conceitos como modernismo, democra-
cia ou socialismo, por exemplo, chegam ao público 
em geral de uma forma mais acessível.

Leslie refere que “Entre as duas guerras mundiais 
as revistas tiveram um papel fundamental na defi-
nição do que hoje entendemos como design gráfi-
co”. 

Assim, o autor explica como, na esfera política e 
de propaganda, um dos principais papéis desem-

→
Texto original
“Between the two world wars magazines 
played a key role in the definition of what 
we would recognize today as graphic 
design.”
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↘
The Gentleman’s Magazine
Maio 1759.
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penhados pelos periódicos e revistas do momento, 
foi reflectirem as tendências visuais da época.
Enquanto num passado mais próximo, como nos 
anos 50, a identidade assumida por esses produ-
tos era muito mais parecida com a ideia que temos 
hoje, graças à introdução de fotografias a cores e 
do uso mais estudado da tipografia. 
Exemplos muito úteis para entender essa mudança 
foram o Picture Post (UK) e Harper’s Bazar (USA).
O período que foi definido como a “Golden Age of 
Magazine Design” foram os anos 60 (do século XX). 
Nestes anos, os grandes lucros obtidos com a pu-
blicidade bem como o acesso mais facilitado à im-
pressão a cores (com a impressão offset em qua-
dricromia), estimularam os diretores artísticos mais 
importantes da época a mostrarem todas as suas 
capacidades enquanto designers. 
Nos últimos anos, surgiram muitas das revistas 
mais famosas da época, como Look (USA), Twen 
(Alemanha), City (UK), Esquire (USA), Sunday Times 
(UK), Time Out (UK), New York (USA), The Rolling Sto-
ne (USA) e New Musical Express (UK).
Posteriormente, em 1984, a relação entre revis-
ta e tecnologia aumentou o seu potencial com o 
lançamento do Apple Macintosh. A partir dessa 
data, o mundo editorial mudou consideravelmente 
graças a uma “democratização do design” que co-
meçou a oferecer possibilidades até então impen-
sáveis.
Graças a esse desenvolvimento tecnológico, arti-
cular imagens e palavras tornou-se relativamente 
acessível a todos. Por sua vez, a impressão, mesmo 
em pequenas tiragens, tornou-se muito mais bara-
ta do que no passado.
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→
Picture Post
Capa de 27 Avril, 1946.

→
Harpe’s Bazaar
Capa de Fevereiro 1960.
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CONTEÚDO E COMUNICAÇÃO 2.01.3

A tecnologia utilizada pelo design gráfico e edito-
rial, regra geral, foi desenvolvida pela introdução de 
softwares dedicados exclusivamente à paginação 
editorial, outros focados na criação de tipos e, ou-
tros ainda, pela elaboração do material fotográfico 
que têm vindo a ser atualizados e renovados ainda 
hoje.
O desafio principal deste novo contexto tecnológi-
co foi a utilização das ferramentas para criar con-
teúdos originais, físicos ou digitais, que captassem 
a atenção do público.
Seguindo a sugestão do livro The Modern Magazi-
ne, podemos identificar duas figuras principais que, 
colaborando entre si, dão vida ao projeto editorial: 
o Editor e o Diretor Artístico que podemos chamar 
de Visual Journalists. A função que desempenham, 
juntamente com as suas equipas, é a criação de 
um contentor de informações e elementos visuais 
que coexistam e que adquiram um caráter muito 
específico, para que os seus produtos se distingam 
no mercado.
“Palavras” e “Imagens” são, de facto, os tijolos so-
bre os quais se deve construir toda a estrutura da 
forma mais correta possível. Por exemplo, é essen-
cial que os dois componentes não se atrapalhem, 
dificultando a leitura do conteúdo ou confundindo 
o leitor sobre a organização das notícias. É por isso 
que se torna essencial estabelecer uma hierarquia 
muito precisa entre a parte textual (título, subtítulo 
e corpo do texto) e a parte visual (fotografias e ilu-
strações).
Essas considerações referem-se a revistas impres-
sas em papel porque, objetivamente, são um supor-
te onde esses diferentes tipos de narrativa (texto e 
imagens) podem ser aplicados de maneira exímia.
Anna Frabotta afirma, em seu artigo Não os chame 
apenas de revistas, que esse recurso leva a revista 
a se concentrar em tópicos cada vez mais definidos 

Enquadramento temático e Fundamentação Teórica

→
Texto original
Non chiamateli solo magazine.
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e específicos.
Alguns exemplos citados no artigo são, por exem-
plo, a McGuffin Magazine, que se dedica a objetos 
únicos por mais de 200 páginas; a revista Cold Cuts 
que, com uma circulação de apenas 100 exempla-
res, conta a história da censura, os medos da discri-
minação e perseguição na sociedade libanesa; os 
dois projetos italianos Panteon e Quanto, que re-
tratam especificamente a arquitetura e a literatura 
especulativa, sucessivamente.
Existem revistas que escolheram formatos diferen-
tes para divulgarem as suas informações, como 

Conteúdo e comunicação 2.0

↑
Indiecon Festival,
Hamburgo, 2019.

T-post (Suécia), uma publicação completamente 
única onde os assinantes recebem uma t-shirt to-
dos os meses com uma ilustração na frente e no 
verso, consoante uma seleção de notícias escolhi-
das pela equipa editorial. 
Outro exemplo, não tão distante do mundo da im-
pressão, é Is Not A Magazine (Austrália), que decide 
abandonar o formato “revista” e expressa-se atra-
vés do formato de poster nas ruas da cidade. 
Estes são apenas alguns exemplos de como o Dire-
tor de Arte se esforça por afirmar os projetos edito-
riais no mercado pela diferenciação criativa.
     



24

“... diante da preguiça intelectual de muitos, alguns 
querem-se redimir. Como se fosse dizer que, como 
um algoritmo pode interpretar os nossos fluxos de 
pensamento com base nos nossos fluxos de dados 
on-line, a parte mais interna do cérebro começou, 
talvez, a desenvolver uma espécie de instinto para 
escapar a esse algoritmo”. 

Anna Fabrotta, ao referir-se aos tempos contem-
porâneos, transmite a vontade do ser humano de 
ter paixões e interesses muito específicos e varia-
dos. De uma maneira muito simplista, este é um 
dos grandes incentivos que o mundo das revistas 
(virtual ou não) recebeu durante imenso tempo, 
mas, ao mesmo tempo, é o desafio que um editor 
tem de enfrentar: identificar claramente um tópico, 
o respectivo objetivo e o tipo de comunicação mais 
adequado.
Durante o boom económico dos anos 90, esse de-
safio foi mais forte do que nunca, estimulando a 
criação de novos “géneros”. Ainda com a ajuda de 
Jeremy Leslie, podemos estudar o caso de carl * 
cars, definido como “a revista anti-carro”: desloca 
a atenção do leitor habitual, esquecendo as ca-
racterísticas mecânicas da máquina (potência, ve-
locidade, materiais) e encarando o assunto de ma-
neira mais realista e enfrentando a presença diária 
do elemento carro na vida das pessoas comuns. 
Alterar o “ponto de vista” com o qual lidar com um 
tópico não é nada simples, porque, se não houver 
necessidade latente da parte do leitor em relação a 
certos tipos de informações, o produto é inútil.
Outros exemplos em que essa mudança ocorreu 
são Put A Egg On It (USA), que promove o aspeto so-
cial da cozinha e a própria comida, e Apartamento 
(Espanha), que aborda o tópico de mobiliário, levan-
do em consideração uma tipologia de leitores não 
muito ricos.

→
Texto original
“...di fronte alla pigrizia intellettuale di 
molti, alcuni hanno voglia di riscattarsi. 
Come a dire che da quando un algoritmo 
può interpretare i nostri flussi di pensiero 
in base ai nostri flussi di dati online, la 
parte più recondita del nostro cervello ha 
iniziato, forse, a sviluppare una sorta di 
istinto di fuga da questo algoritmo.”
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→
T-POST #153.
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ANALÓGICO VS VIRTUAL
CONCEITO E DESIGN DE REVISTAS 
NOS TEMPOS ACTUAIS

1.4

Enquadramento temático e Fundamentação Teórica

O objetivo deste capítulo não é afirmar que tipo de 
revista – impressa ou digital – é melhor. O que se 
pretende é entender a abordagem que estas duas 
tipologias de revistas têm com o leitor e entre si.
Vale a pena começar com a opinião de Ralph Mc-
Ginnis, retirada de uma entrevista dada a Jeremy 
Leslie, um dos editores de Put A Egg On.

JL  — Porquê uma publicação impressa e não um 
website?

RM — Eu tenho blogues desde 1999 por isso não 
estou nem num lado nem no outro. Mas há uma dife-
rença. As revistas são sobre edição e escolhas, en-
quanto a internet é sobre o imediato. A arte de fazer 
uma revista é a edição. Tem de se fazer a escolha, 
ficar com ela, depois, está no mundo e está feito. É 
por isso que eu não acredito que a impressão tenha 
acabado. Não se trata apenas de velhos, trata-se 
também de jovens. Um fotógrafo de 20 anos não 
quer saber se a sua fotografia é colocada online, 
mas se essa fotografia é publicada numa revista, 
eles adoram. Entendem que é uma grande coisa.

Esta opinião expressa um conceito importante so-
bre a diferente reação que os leitores podem ter 
em relação a um produto digital ou a um fisico, real. 
Caracterizado por constantes mudanças de veloci-
dade, o mundo digital geralmente falha em estabe-
lecer-se como algo verdadeiramente “importante”, 
mas sim como algo temporário. A explicação para 
esse fenómeno pode ser a de que, em geral, exclu-
indo essencialmente os custos do domínio, do SEO 
e dos colaboradores que participam na atividade, a 
criação de um blog/website é praticamente gratui-
to ou pelo menos acessível à maioria da população. 
No entanto, quando se trata de revistas físicas, exi-
stem custos substanciais que não podem ser evita-

→
Texto original
JL - Why a print pubblication and not a 
website?
RM - I’ve been blogging since 1999 so I’m 
neither one nor the other. But there is a 
difference, Magazines are about editing 
and choice, while the internet is about 
immediacy. The art of making a magazine 
is editing. You have to make a choice, 
stick with it, then it’s out in the world 
and it’s done. It’s not just old people, it’s 
young people too. A 20-years-old photo-
grapher doesn’t care if their potograph is 
posted online. But if that photo gets in a 
magazine, they love it. They understand 
it’s a big deal.
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↑
Put a Egg On It #7
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dos, como a impressão e, por vezes, a distribuição. 
Simplificando, pode-se dizer que ao interagir com 
um projeto editorial, é mais fácil entender o trabalho 
realizado para obter esse resultado e, portanto, atri-
buir-lhe valor. Esse tipo de estimativa é mais com-
plicada quando se trata de um projecto virtual, por-
que facilmente a metodologia de trabalho que leva 
à sua realização é conhecida, principalmente por 
trabalhadores da área.
Para expressar melhor essa “rivalidade” entre fisico 
e digital, pode-se analisar um exemplo próximo das 
gerações mais jovens: as galerias on-line do Insta-
gram, como a da Inonica. Existem centenas de ga-
lerias on-line e sua “tarefa” é dar visibilidade a um 
(ou mais) tipos de arte — pintura, arte digital, motion 
design, design editorial, design gráfico, etc.
Todos os dias, portanto, cada galeria publicará o seu 
artista “do dia” que alcançará um grande público e 
desfrutará de boa visibilidade, mas tudo isso por 24 
horas normalmente, ou seja, até que a galeria publi-
que outro post.
Esse mundo veloz e frenético contrasta com o das 
galerias reais, onde muitas vezes um artista tem a 
oportunidade de expôr as suas obras por mais tem-
po, com uma visibilidade acrescida e com maior 
destaque, mas limitada ao número de visitantes do 
espaço.
Voltando ao assunto principal das revistas, a per-
gunta que normalmente surge é se faz sentido 
escolher entre virtual e digital.
Como se pretende fazer neste projeto, precisa-
mos de ser capazes de interagir corretamente com 
estes dois mundos, a fim de aproveitar os seus be-
nefícios. Dois exemplos dessa cooperação são: 
a famosa plataforma It’s Nice That (UK) e a revista 
The New York Times (USA). Ambas, decidiram usar 
o meio de comunicação em papel e virtual para 
alcançar o seu potencial máximo: It’s Nice That 
lançou um projeto de saída bianual para compensar 
a sua enorme presença no mundo social, no qual se 
apresenta com uma página IG com mais de 750K 
seguidores e uma caixa de correio com mais de 100 
candidaturas diárias. Enquanto o The New York Ti-
mes observou com inteligência a maneira como as 
novas gerações se informam, isto é, com dispositi-
vos como Smartphone e Tablet, e desenvolveu uma 
Web Magazine caracterizada por um design limpo e 
utilizável em tons os dispositivos.
Existem muitas revistas que seguiram o exemplo da 
The New York Times, por exemplo as revistas Wired 
e TUSH Magazine, que decidem expressar-se atra-

Enquadramento temático e Fundamentação Teórica
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vés de um projeto editorial “real” para afirmar o seu 
profissionalismo. Exemplos atuais são TheTypist e 
FemmeType, contas dedicadas à tipografia, ou Ci-
tySodaClub e BlankPoster, perfis dedicados ao de-
sign gráfico.
     

→
Printed Pages, 2016
Revista impressa de It’s Nice That

↓
It’s Nice That
Revista digital
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ART FOR ALL2.1

O projeto proposto pode ser catalogado através do 
termo “Divulgação Artística”. 
O objetivo deste tipo de trabalho é promover tra-
balhos artísticos de diferentes naturezas (pintura, 
ilustração, fotografia, design, etc. ) feitos por artis-
tas firmados, e não dependentes das audiências 
que a revista tem.
A função principal é manter as pessoas interes-
sadas, constantemente atualizadas sobre tudo o 
que acontece no mundo da arte, um papel desem-
penhado por revistas de renome mundial como a 
Blouin Art + Auction (USA) que, desde 1979, desem-
penha um papel informativo muito importante na 
divulgação de perfis de artistas e informações mais 
relacionadas com o mundo da arte em geral. Ou-
tro exemplo é Juxtapoz (USA) que, desde 1994, deu 
grande visibilidade à cultura underground, promo-
vendo o mundo do graffiti, ilustração e arte concep-
tual.
The Art Newspaper (USA), outro exemplo de revista 
de divulgação artística, é caracterizada por ter um 
impacto visual esteticamente semelhante ao de um 
jornal com a intenção de ceder à natureza das suas 
notícias, relacionadas com política e economia no 
mundo da arte. Também ARTnews (USA) é conside-
rada uma das revistas mais famosas e difundidas 
do mundo. Fundada em 1902, em 2013 contava 
com mais de 180 mil leitores, em mais de 120 país-
es diferentes.
Finalmente, mas ainda como referência de gran-
de importância, podemos mencionar a Art Review 
(UK). Esta revista surgiu em 1949 e foi subdividida 
em duas componentes, a ArtReview e ArtReview 
Asia, ambas dedicadas à divulgação da arte con-
temporânea.
Em junho de 2019, a empresa Modern Media Hol-
dings Ltd compra uma grande parte dos direitos 
do ArtReview, ArtReview Asia e artreview.com, co-

Conceito de edição de revista de divulgação artística
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locando-as num contexto de alto nível, integrando 
o já mencionado The Art Newspaper, LEAP, Modern 
Weekly, Nowness e Numéro.
Este caso de estudo é muito importante porque 
mostra como, estudando os sistemas de comuni-
cação contemporâneos, um produto pode evoluir e 
renovar-se. 
Objectivamente, os leitores atuais da ArtReview são 
certamente diferentes, por necessidades e interes-
ses, dos leitores iniciais, pois sem esta renovação, 
a revista estava destinada a morrer.
Hoje, a revista é apresentada num formado físico, 
ArtReview e Art Review Asia, e um formato digital 
artreview.com.

Entre os dois formatos existem diferentes formas 
de distribuição: a primeira e a segunda são publi-
cadas 9 vezes por ano e o artreview.com é, natu-
ralmente, actualizado com as informações que se 
podem encontrar em ambas as versões físicas.
A versão digital é caracterizada também por divul-
gar outros conteúdos exclusivos que exploram o 
contexto da arte virtual e, para além disso, contêm 
o micro-site The Power 100 (versão digital de um 
suplemento anual que a revista publica, na qual lis-
ta os 100 principais “jogadores” do mundo da arte, 
segundo a opinião dos editores, e num contexto 

Art for all

→
Jutapoz #213
Primavera, 2020.
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temporal que vai da fundação da revista até hoje).
Esta revista, em todas as suas formas, é um exce-
lente exemplo de como transmitir os próprios con-
teúdos ao longo dos anos e, principalmente, de 
como conectar os seus componentes.
Cada revista de divulgação artística é livre de 
escolher a tipologia de artista que quer divulgar, 
consagrados ou não, dependendo do alvo que quer 
atingir.

Uma observação relevante sobre muitas revistas 
de arte moderna, é a tendência de dedicarem re-
petidamente tempo e atenção a artistas que já al-
cançaram uma posição de relevo no meio artístico, 
sem apostarem em jovens talentos emergentes.
É claro que existem muitos casos até, em que revis-
tas famosas dedicam tempo a jovens artistas e de-
signers, mas nem sempre com a mesma atenção.

Para se entender melhor esta observação mencio-
no a minha própria experiência como convidado na 
revista de Hong Kong chamada IdN (International 
design Network), no Volume 25 de 2019, dedicada 
ao design gráfico e editorial.
A edição convidou 44 criativos/estúdios de design 
de todo o mundo para expressarem as suas opi-
niões sobre o que significa Good publication design  
e How to make the printer media stay relevant in this 
digital age?. 

Conceito de edição de revista de divulgação artística

↑
Capa ArtReview Asia, 2016.
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Cada designer teve várias páginas disponíveis para 
expôr o melhor do seu portefólio e responder a 
duas perguntas sobre o assunto, as mesmas para 
todos os “entrevistados”.
Vendo a revista, podemos observar trabalhos inte-
ressantes, mas sem saber muito sobre o autor e o 
seu pensamento por detrás do trabalho.
Para dar valor ao trabalho e às opiniões de cada 
pessoa, seja médico, chef ou um político é neces-
sário conhecer o seu background do indivíduo, en-
tender porque é que ele chega a certas conclusões 
ou resultados.
Outro aspecto importante nas revistas de divul-
gação artística é a maneira como o material é sele-
cionado. Se os artistas/designers a serem entrevis-
tados/criticados forem selecionados diretamente 
pelo departamento de direção de arte da revista, 
é natural que sejam personalidades cujas infor-
mações e materiais sejam fáceis de encontrar.
Em alternativa à seleção directa, pode optar-se 
pela modalidade da open-call que resulta de uma 
forma interessante porque não permite conhecer 
exatamente a tipologia e a quantidade de conteúdo 
que vai recolher. Ao mesmo tempo, essa modalida-
de depende da capacidade de comunicação que a 
revista tem e da estratégia de divulgação da open-
call.
Um exemplo é a zine Zupi (BR), que oferece a to-
dos a oportunidade de enviar ilustrações para o site 
www.zupi.com e, em consequência, serem selecio-
nados para o próximo número. 

→
ArtReview.com
26 Junho 2020.

Art for all
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CASOS DE ESTUDO2.2

Para obter diretrizes para o design da revista im-
pressa, a pesquisa se concentrou em empresas de 
distribuição independentes, como a Reading Room 
(Milan, IT), de Francesca Spiller ou Edicola 518, pe-
los irmãos Brizioli (Perugia, IT). 
Ambas são pequenas empresas comerciais dedi-
cadas à venda de revistas independentes, caracte-
rizadas por um forte foco na qualidade do produto 
da revista. Não apenas no nível físico (papel, enca-
dernação e impressão), mas principalmente com 
seu conteúdo original e original.
Através do estudo de suas shop on-line e das entre-
vistas dadas ao projeto MOLTO (Urbino, IT), foi pos-
sível obter uma lista de exemplos para inspirar-se 
em questões práticas, como o formato, o idioma a 
ser usado ou o método de impressão, mas anhe por 
questões mais estéticas como aspectos relaciona-
dos a escolhas tipográficas, layout e uso de fotos e 
cores. 
Para questões de tempo, todas foram estudadas 
em detalhes e somente aquelas que considera-
mos mais úteis e consistentes com o projeto Ino-
nica serão posteriormente analisadas individual-
mente.
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NOME REVISTA CIDADE CATEGORIA

212
032c
10 Magazine
74 The Hair Bible
A Bigger Park
A city made by people
A Mag. curated by A. Michele 
A New Type of Imprint
Above Sea Level
Accattone
Accent
Achtung
Acid Magazine
Afterall
Akademische Mitteilungen 
Aleï Journal
Alla Carta
Anorak
Another Escape
Another Gaze
Another Man
Ansinth
Antidote
Apartamento
Arcadia
Archivio
Arena Homme +
Ark Journal
Art
Art Aurea
Article
Athleta
Attitude
Beauty Papers
Behind the Blinds
Beneficial Shock!
Benji Knewman
Berlin Quarterly
Bloom
Boat
Boom Saloon
Borshch
Brennpunkt
Bricks from the Kiln
British Journal of Photography 
Buffalo Zine
C 41
C—20
Cabana
Cactus
Camera Austria 
Candy 
Cartography 
Carton
Cereal
Concreta 
Contemporary Lynx 

Instanbul, TR 
Berlin, D 
London, UK 
Munich, D 
Munich, D 
Amsterdam, NL 
Antwerp, NL 
Oslo, N 
London, UK 
Bruxelles, B 
London, UK 
Germany, D 
Paris, F 
London, UK 
Stuttgart, D 
Paris, F
Milan, IT 
London, UK 
London, UK 
London, UK 
London, UK 
London, UK 
Paris, F 
Barcelona, E 
London, UK 
Turin, IT
London, UK 
Copenhagen, DK 
Hamburg, D 
Ulm/Berlin, D 
London, UK 
Verona, IT
Porto, P 
London, UK 
Bruxelles, B 
Linleys, UK 
Riga, LV 
Berlin, D
—
London, UK 
Edinburgh, UK 
Berlin, D 
Berlin, D 
London, UK
—
London, UK 
Milan, IT
London, UK 
London, UK 
Milan, IT 
Gratz, A 
Madrid, E 
Milan, IT
—
Bath, UK 
Valencia, E 
London, UK 

Photography
Culture, Society, Fashion 
Fashion, Art, Lifestyle 
Fashion
Lifestyle, Culture 
Society, Culture
Fashion
Culture And Design 
Lifestyle, Design 
Architecture, Art
Society
Fashion
Surf
Art
Design & Communication 
Art, Photography 
Fashion, Art, Design 
Child
Nature, Lifestyle
Cinema
Fashion, Photography 
Fashion
Fashion
Society, Design
Food, Culture
Art, Culture
Fashion
Art, Design
Art
Arts, Crafts, Design 
Culture & Society
Sport, Photography 
Design, Architecture 
Beauty, Photography 
Fashion, Art
Culture & Society 
Lifestyle
Culture, Society
Design, Fashion
Travel, Culture
Art
Music
Photography
Art, Culture
Photography
Fashion
Culture & Society
Architecture, Society 
Design, Society
Art, Culture 
Photography
Culture & Society 
Photography
Art, Photography 
Photography, Travel 
Culture, Society 
Art, Culture 
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NOME REVISTA CIDADE CATEGORIA

Craftrad
Cura.
Damn
Dapper Dan
Dazed & Confused 
Delayed Gratification 
Design Anthology UK 
Diaphanes
Dirty Forniture 
Disegno
Dispensa
Dot
Double Magazine
Drawing Room Confessions 
Dream
Dummy
Eighty Degrees
Electronic Sound
Elephant
Elska
Emergent
Ences
Enorm
Exhibition
Extra Extra
F.R. David
FAKTUR
Fantastic Man
Fanzine 137
Fare
Fatboy Zine
Flaneur
Foam
Frame
Frieze
Fucking Young!
Garagisme
Genda
Girls Like Us 
Glory
Gram
Hacking Finance 
Harvard Design 
Heroine 
Highsnobiety 
Homesick 
Hotshoe
Hunter Fashion Magazine
i—D
Infringe
Inventario
Is In Town Issue
It’s Freezing in LA! Kajet
Kaleidoskope
Kennedy
Kinfolk
Kink

—
Rome, IT 
Gand, B 
Athens, GR 
London, UK 
—
London, UK 
Berlin, D 
London, UK 
London, UK 
Faenza, IT 
London, UK
Paris, F 
London, UK 
Granada, E 
Berlin, D 
Lisbon, P
—
London, UK 
—
London, UK 
Paris, F
—
Paris, F 
Rotterdam, NL
Amsterdam, NL 
Barcelona, E 
London, UK 
Madrid, E 
London, UK 
London, UK 
Berlin, D 
Amsterdam, NL 
Amsterdam, NL 
London, UK 
Barcelona, E 
Paris, F
Milan, IT
Amsterdam, NL 
Norwich, UK 
MI/BZ/VE, IT 
London, UK 
Cambridge, UK 
London, UK 
Berlin, D 
London, UK 
London, UK 
Milan, IT 
London, UK 
London, UK 
Milan, IT 
London, UK 
London, UK 
Bucarest, RO 
Milan, IT
Athens, GR 
Copenhagen, DK 

Lifestyle
Art, Fashion 
Art, Culture 
Photography 
Fashion 
Society 
Design
Art, Culture 
Design 
Design 
Food 
Children
Photography, Fashion 
Art, Culture
Design
Culture & Society 
Culture & Society 
Music
Art, Culture
Culture & Society
Art
Fashion, Photography 
Culture & Society 
Fashion, Art
Erotic
Literature, Art 
Architecture
Lifestyle
Fashion, Art
Culture & Society 
Culture, Lifestyle
Art, Culture 
Photography
Design
Art, Culture
Fashion
Photography, Society 
Photography
Culture, Society
Sport, Photography 
Art, Culture
Society, Finance 
Design
Fashion, Life Style 
Lifestyle, Fashion
Art, Culture 
Photography
Fashion
Society
Photography, Fashion 
Design
Photography
Culture & Society 
Culture, Society
Art, Culture
Culture
Culture
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NOME REVISTA CIDADE CATEGORIA

König
Kunstforum
L’Étiquette
L’Officiel Hommes Italy 
Ladybeard
Lagom
Le Gun
Library Paper
Lindsay
Little Joe
Little White Lies 
Lodestars
Love
Luncheon
Mac Guffin
Man On The Moon 
Many of Them
Masses
Matto
May
Mayday
Mémorie Universelle 
Migrant
Milk 
Minimalissimo 
Modern 
Matter 
Mono.Kulture 
Monocle
More or Less 
Mousse
Nang
Neue Narrative 
Nomad
Noon
Northletters 
Novum
Numero Homme 
Nylon
Oase
Objektiv
Odiseo
Oh Comely 
Omnom Magazine 
Openhouse
Pain
Palais
Pan & The Dream 
Panta
Papier Magazine 
Paradis
Perimetro — Tasca 
Pist Protta
Plasma
Please!
Pleasure Garden 
Polpettas On Paper

Madrid, E
Berlin, D
—
—
Milan, IT 
London, UK 
Bristol, UK 
London, UK 
London/NY 
—
London, UK 
London, UK 
Bristol, UK 
—
London, UK 
Amsterdam, NL 
Madrid, E 
Basauri, E 
Paris, F
Paris, F
France 
Copenhagen, DK 
Paris, F
London, UK 
Paris, F
—
London, UK 
Berlin, D 
London, UK 
London, UK 
Milan, IT
—
Berlin, D 
Munchen, D 
London, UK 
Hamburg, D 
Munich, D
Paris, F
—
Rotterdam, NL 
Oslo, N 
Barcelona, E 
London, UK
—
Fl/ BC/ BE
—
Paris, F
London, UK 
Berlin, D
Paris, F
Paris, F
Milan, IT 
Copenhagen, DK 
Berlin, D
Paris, F
London, UK 
Madrid, E 

Culture & Society
Art
Art
Fashion
Fashion, Men 
Sexuality, Photography 
Lifestyle
Illustration, Art
Art, Design
Culture
Cinema, Queers 
Graphic Design
Travel
Fashion
Food, Culture
Design
Photography
Fashion, Cinema 
Fashion
Fashion
Culture, Photography 
Culture & Society 
Culture & Society 
Society
Fashion, Lifestyle 
Design
Art, Culture
Culture, Society
Life, Culture, Travel 
Fashion
Art, Culture
Cinema, Culture 
Culture, Society 
Design
Fashion, Art 
Photography, Travel 
Design, Comunication 
Fashion
Fashion
Architecture
Art, Photography 
Erotic
Culture, Society
Food
Lifestyle, Culture 
Poetry
Art
Art, Fashion
Art, Culture 
Illustration
Art, Culture
Lifestyle, Photography 
Art
Art Culture, Science
Fashion
Nature
Art, Culture 
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Pop
POP – Kultur & Kritik 
Posterzine
Pov Paper
Printed Pages
Profane
Punkt
Puss Puss
Quadern
Rakesprogress
Real Review 
Reportagen
Riposte
Rucksack
Run Wild
RVM
San Rocco
Scoop
Self Service
She
Sixteen Journal
Sleek
Sofa
Source
South as a State of Mind 
Spaghetti Mag
Spike 
Standart
Starship 
Subway 
Suq 
Suspira 
Swim 
Syndroms 
Table
Tate Etc.
Taverna
Television
Terrible People
Texte Zur Kunst
The Adventure Handbook 
The Architectural Review 
The Drawer
The Eyes
The Gentlewoman 
The Gourmand 
The Greatest
The Happy Reader
The New Order
The Philosopher 
The Plant
The Skirt Chronicles 
The Travel Almanac 
The Wallet Issue 
This is Badland 
Tinted Window 
Tmrw

London, UK 
Witten, D 
London, UK 
Biel/Bienne, CH 
London, UK 
Paris, F
Milan, IT 
London, UK 
Barcelona, E 
London, UK 
London, UK 
Berna, CH 
London, UK 
London, UK 
Sheffield, UK 
Milan, IT 
Milan, IT 
London, UK 
Paris, F 
London, UK 
London, UK 
Berlin, D 
Berlin, D 
Belfast, UK 
Athens, GR 
Naples, IT
Vienna, A 
Sturova, SK 
Berlin, D 
Amsterdam, NL 
Sicily, IT
London, UK 
London, UK 
Copenhagen, DK 
London, UK 
London, UK 
Athens, GR 
Paris, F
London, UK 
Berlin, D 
Australia
London, UK 
Paris, F 
Paris, F 
London, UK 
London, UK 
Milan, IT 
London, UK
London, UK 
London, UK 
Barcelona, E 
Paris, F
Berlin, D
Oslo, N
Berlin, D 
London, UK 
London, UK 

Fashion
Culture & Society 
—
Sexuality
Art, Design
Art, Culture
Fashion
Lifestyle
Architecture
Lifestyle
Design
Culture & Society 
Society
Photography, Written 
Lifestyle
Photography 
Architecture
Child
Fashion, Culture 
Women
Photography
Fashion 
Contemporary, Culture 
Photography
Art, Culture
Fashion
Art, Culture
Food & Drinks
Art
Society
Travel, Culture
Horror, Feminist
Art, Culture 
Photography
Food, Travel, Lifestyle 
Art, Culture
Food, Culture 
Fashion
Culture, Lifestyle 
Art, Culture 
Travel, Adventure 
Architecture 
Drawing 
Photography 
Lifestyle
Food, Culture 
Fashion, Men 
Literature
Fashion 
Philosophy 
Nature 
Fashion 
Culture, Travel 
Fashion
Art, Culture 
Written
Music, Culture 
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To think deeper 
Toilet Paper 
True Journal 
Turps Banana 
Twin
Unseen
Varoom
View & View2
VNA Very Nearly Almost 
Water Journal
Watt Magazin
Weapon of Reason 
Whitelies
Wire
Wonderland
Works That Work
WRPD
Zeit
Zweikommasieben
Zoo

London, UK 
Milan, IT 
London, UK 
London, UK 
London, UK 
Amsterdam, NL
 London, UK 
Suffolk, UK
—
London, UK 
—
London, UK 
Berlin, D 
London, UK 
London, UK 
—
Rome, IT 
Hamburg, D 
Luzern, CH 
Amsterdam, NL

Visual Culture 
Photography 
Photography 
Art
Fashion
Photography 
Communication Design 
Fashion
Illustration, Photography 
Culture & Society
Art
Society
Fashion
Music, Society
Fashion
Creative Culture 
Photography, Fashion, Art 
Culture & Society
Music
Art, Literature

Casos de estudo

NOME REVISTA CIDADE CATEGORIA



42

PROFANE

DESCRIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO 
Obsessões e excentricidade francesas combi-
nam-se na revista Profane. As suas páginas estão 
cheias de artistas e colecionadores, criadores e 
apreciadores, todos inspirados em algo maior do 
que a necessidade de ganhar a vida ou buscar 
fama pessoal.

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES
O uso da tipografia com caracteres em corpo mui-
to grande e com um forte contraste entre título 
e texto, a fim de aprimorar a hierarquia da infor-
mação, é de grande impacto.
O uso de imagens em página inteira e fundos co-
loridos para aprimorar os elementos presentes na 
página, tipografia e imagens, cria um impacto vi-
sual muito forte.

Preço: £ 12.00
N. Folhas: 226
Formado: 23cm x 15.5cm
Publicado em Paris, 2019
Conteúdo: Amadores, Hobbes, Paixões
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JOURNAL SAFAR

DESCRIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO 
Safar é a revista bilíngue (árabe-inglesa) de Bei-
rute, de edição bianual, independente de cultura 
visual e de design, oferecendo uma janela para a 
produção cultural no Oriente Médio. Nascida de 
uma necessidade de publicações sobre design 
contemporâneo, investigação crítica, pensamento 
e experimentação na região, Safar convida desi-
gners, escritores, pensadores e outros criativos a 
responder a um tema definido. A equipa de design 
de Meirm Maya Moumne e Hatem Imam fundaram 
a Safar em 2014 com a intenção de destacar a pro-
dução e o intercâmbio cultural no Líbano e na re-
gião. 
O nome Safar — que significa ‘viajar’ em árabe — re-
fere-se a noções de comunicação, especialmente 
além das fronteiras culturais e linguísticas, que o 
periódico bilíngue árabe-inglês procura envolver e 
promover.

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES
A capa reflete coerentemente o conteúdo visual 
da revista, onde os principais elementos são a fo-
tografia e as cores amarelo e vermelho.
O layout é rígido, não há interação entre a par-
te textual e a parte visual. O uso de dois idiomas 
(inglês e árabe) cria uma composição tipográfica 
dinâmica, mas limitado ao grande público.

Preço: £ 20.00
N. Folhas: 230
Formado: 27.5cm x 21cm
Publicado em Beirut, 2019
Conteúdo: Cultura visual, Drag, Líbano

Conceito de edição de revista de divulgação artística
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Issue 04

Casos de estudo
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FUKT

DESCRIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO 
FUKT é uma revista de desenho contemporâneo. 
Não inclui publicidade, desenhado com foco no vi-
sual, com entrevistas ocasionais com artistas con-
temporâneos  e ensaios de autores engajados. 
O design e os temas os temas mudam em cada 
edição. 
A última edição analisa o desejo humano inato de 
criar sistemas e como artistas de todo o mundo in-
terpretam esse assunto no campo do desenho. Os 
tópicos incluem desenhos robóticos, neurociência, 
desenhos de dados e xadrez, juntamente com ex-
tensas entrevistas com Julie Mehretu, Giorgia Lupi, 
entre outros.

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES
As proporções correspondem a um formato 
propos to pelos trabalhos de impressão on-line e, 
como tal, garante uma amortização do preço du-
rante o processo de produção.
O conteúdo é muito variado (tipografia, fotos e de-
senhos), mas conseguimos ver coerência em todo 
o conteúdo.
O layout também é muito variado. O uso de textos 
verticais fortalece o sistema hierárquico dentro da 
composição.

Preço: £ 16.00
N. Folhas: 224
Formado: 23cm x 16.5cm
Publicado em Berlin, 2019
Conteúdo: Arte, Desenho contemporân-
eo, Sistemas

Conceito de edição de revista de divulgação artística
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Casos de estudo
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BUFFALO ZINE

DESCRIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO 
Buffalo Zine é uma revista de moda satírica. Os fun-
dadores Adrian e David dizem que nunca consegui-
ram cumprir com o prazo para edição, desde que 
começaram a publicar semestralmente, daí que 
saia incompleta.

“On the cutting edge of print: Buffalo Zine explores 
the back alleys of style” - The New York Times

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES
A revista tem uma identidade bem definida e re-
conhecível já que usa uma estratégia de mostrar 
os “bastidores”, tal como as marcas de corte e de 
cores. Também o conceito de “incompleto”, é assi-
milado como parte integrante do produto.
Textos e imagens interagem ente si e são objetos 
de elemento gráficos que recuaram as “correções” 
(elemento típico do esboço de design de moda).
É possível comprar a revista com diferentes capas,  
o que aumenta a originalidade do projecto editorial, 
como também o preço de produção. 

Preço: £ 25.00
N. Folhas: 480
Formado: 24cm x 34cm
Publicado em London, 2019
Conteúdo: Fashion, Sátira, Incompleto

Conceito de edição de revista de divulgação artística
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PERDIZ

DESCRIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO 
Perdiz é uma revista colecionável sobre pessoas e 
sobre o que as faz feliz.
Perdiz está disponível internacionalmente em mais 
de 20 países. Os seus clientes são museus de arte 
contemporânea como o Moma PS1 em NY ou o Tate 
Modern em Londres, livrarias e bancas especializa-
das em revistas e lojas boutique em todo o mundo.

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES
A criação de um layout para a capa, que divide a 
parte textual da fotográfica, ajuda à definição de 
uma identidade que pode ser reproduzida nos 
vários números e facilmente reconhecível.
Existem várias grelhas dedicadas à parte textual e 
uma forte hierarquia. As imagens interagem com os 
textos e vice-versa, criando um conteúdo que não 
apresenta repetições nem resulta em monotonia 
durante a leitura.

Preço: £ 15.00
N. Folhas: 130
Formado: 23cm x 30cm
Publicado em Barcelona, 2019
Conteúdo: Felicidade, Experiências 
e Cultura Visual

Conceito de edição de revista de divulgação artística
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Issue 10

Casos de estudo
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Do estudo dos casos 
anteriormente apresentados, 
podemos salientar algumas 
linhas orientadoras que 
ajudam a uma melhor 
definição de composição 
da revista.

Conceito de edição de revista de divulgação artística
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1

2

3

4

5

É importante usar um 
formato “standard” para 
limitar o preço da pro-
dução;

Importante relevar uma 
hierarquia bem definida 
na componente tipográfi-
ca do produto;

Definir layouts que garan-
tam uma grande varieda-
de de composição e de 
interação entre imagens e 
textos;

Definir um miolo com cer-
ca de 200 páginas;

Idioma inglês.

Casos de estudo
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CAPÍTULO 3.0
PROJETO



3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1
3.4.2

3.4.3

3.5

PROJECTO EDITORIAL

EXPLICAÇÃO DO 
PROCESSO, 
METODOLOGIA, ACÇÕES 
E INSTRUMENTOS 
USADOS

DADOS E RESULTADOS

PROJECTO DE DESIGN

CAPA
MATRIZ GRÁFICA 
E FORMATO
TIPOGRAFIA E 
HIERARQUIA

INONICA.COM
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PROJETO EDITORIAL3.1

Criação de uma revista de divulgação artística inde-
pendente, com saída anual em versão digital e  físi-
ca numa edição limitada. Cada número vai ter um 
argumento principal novo, conectado com o mundo 
do trabalho e da criatividade, que vai ser explicado 
através dos testemunhos dos artistas seleciona-
dos.
O objetivo final do projeto é promover conteúdos 
visuais diferentes, consoante os artistas presentes 
na comunidade Inonica, para para ampliar a sua vis-
ibilidade no mundo da no mundo da criatividade.
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EXPLICAÇÃO DO PROCESSO E DA METODOLO-
GIA: ACÇÕES E INSTRUMENTOS USADOS

3.2

A estratégia escolhida foi a opencall via e-mail, para 
ver se na comunidade Inonica, havia pessoas que 
sentiam a necessidade de mostrar e divulgar os 
seus trabalhos.
Inonica é uma galeria digital que se diferencia das 
outras porque, na seleção dos trabalhos artísticos 
destinados à galeria, esta não é influenciada pelo 
número de seguidores ou pela popularidade dos 
artistas, mas apenas pelo impacto visual captado 
pelos curadores. Inonica não quer premiar somen-
te o profissionalismo ou a técnica da execução, 
mas quer valorizar originalidade e a capacidade de 
trans mitir emoções.
Toda a atividade de recrutamento foi executada 
através do account IG com a publicação de post 
dedicados e IG Story. É Importante sublinhar que 
nenhum post foi patrocinado para aumentar a visi-
bilidade do projecto.
Os post e IG Story divulgados explicavam a possibi-
lidade de participar Nesse projecto editorial através 
do serviço e-mail, cada participante podia enviar o 
portefólio e concorrer para uma oU mais categorias 
entre Graphic Design, Ilustração, Fotografia e Belas 
Artes. 
Essa modalidade de open call permitiu perceber se 
o projecto era considerado interessante pela e para 
a comunidade.
A grande preocupação inicial era obter material da 
categoria Graphic Design, sendo Inonica uma gale-
ria de resposta onde são partilhados principalmen-
te cartazes e capas digitais.
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07.08.2019

27.08.2019

27.08.2019

27.08.2019

28.08.2019

14.09.2019

15.09.2019

27.09.2019

08.10.2019

10.10.2019

14.10.2019

15.10.2019

IG Story

IG Story

Post

IG Story

Post

IG Story

Post

Post

Post

IG Story

IG Story

Post

Sondagem para ver 
se havia interesse 
no projeto

Resultado 
(84% positivo)

Introdução ao projeto
e opencall

Promoção opencall

Promoção opencall

Promoção opencall

-30 dias

Deadline

-1 semana

Promoção material
recebido

Promoção opencall

Ultimo dia

DATA TIPOLOGIA CONTEÚDO
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→
Inonica Open Call
Exemplo de post criado pela
opencall do projeto.
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DADOS E RESULTADOS3.3

Achava-se que apenas a categoria do design grá-
fico fosse despertar interesse pelo público da ino-
nica, por ser precisamente o elemento principal da 
galeria virtual. Contudo, os resultados foram sur-
preendentes e positivos, uma vez que na open call 
se receberam participações de diferentes países e 
em diferentes línguas cujos trabalhos estão dentro 
das quatro categorias acima referidas. 

TOTAL: 220

GRAPHIC DESIGN: 120
PHOTOGRAPHY: 42
FINR ARTS: 25
ILLUSTRATION: 33
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GRAPHIC DESIGN Rebekah Heffernan
Lucas Hesse 
Laura R 
Martin Naumann 
Roel Pimentel 
Viktor Hammarberg 
Cody Turple
James Sullivan
Survive Thetrap
Kendall, Melissa
Ciaran Brandin 
Smokinggurb
Leonardo Gugge
Joshua Christensen
Emmanuel Portela
Jacob Burrill 
Irene Isac
Alexis Jamet
Pleurat Bytyqi
Alfonso Ruiz
Brunno Balco
Iván Hernández
Arianna Ciuni
Lula Christman
Haris Fazlani
Viktor Simon
Shauna Nobuko 
Chayto Nadin 
Ellie Saunders
Enric Pérez Vercher
Thomas Bringold
Dominique Durosier
Yaw Tony 
Giulia Rosa Valenti
Matteo J. Coccia
Megan Preece
Rocío Elbaum
Elvira Voynarovska
Florencia López Casco
Mihai Anton 
Ben Wood
Kayleigh Bartlett
Jordi Ng 
Imee Engson
Thomas Rangel
Mattia Marchese
Irini Gleglakou
Studio Mer/Sea 
Maxime Francout
José Manuel López
Jamie Ward

France 
Germany 
Spain 
Germany 
Dominican Re- Public 
Sweden 
-
Maryland
Florida
Washington
Massachusetts 
Netherlands
Argentina
Texas*
Brazil
Irland 
Italy
France
Kosovo
California
Brazil*
Spain
Italy
Canada
Illinois
Filippine
Japan 
Australia 
-
Spain
Germany
Turkey
Canada
Italy
Italy
Uk
Argentina
France
Spain
Italy 
UK
New Zeland
New York
Philippines
New York
Switzerland 
France
France 
France
Spain
UK
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Tina Touli
Bryan Dowley
Daniel Schieffer 
Stefan Brakovic 
Lavinia Lascaris 
Silvia Balzan
Jasper Golding 
Christian Guillermo 
Ksenia Zaynasheva 
Borja Flores
Shamar Bean
Vanilla Arucan
Mandana Ziaei 
Daniela Fortuna 
Ludovica Polo
Sanctum Sounds
G Kapfer
Em Collective
Theda Ideker
Hayley Grimes
Studio Sofa
Samuel Bedin
Cecilia De Puig
Maximilien Pellegrini
Alice Qin
Chris Page
Kieran Mazerolle
Nathan Force
Adrián Sagredo Pérezl
Sin Lam Alysa Chan
Lynn Sullivan 
Juliette Clsn
Alizée Saura
Riccardo Riggio
Bogdan Ceausescu
Liam Mulkerrins
Leslie Guidez
Amedeorosso
Anastasia Maslyanka
Joseph Gourong
Sajjan L
Gal Brin
Oussama Elebbar 
Richard Mandona
Atharwa Deshingkar
Romana Hnízdilová 
Tom Shepherd-Barron
Mai Saito
Theo Hersey
Andres Orjuela
Elisa Lee

UK
UK
-
Serbia 
Greece 
Italy
UK
California 
Russian 
Spain
-
-
United Arab Emirates 
Portugal 
Italy
-
-
Portugal
Germany
Chicago
Italy
Italy
UK
Switzerland 
Singapore
UK
Ottaw
Kansas City
Portugal
China
Switzerland 
France
France
Italy
Romania
-
France
Italy
Ukraine
France
UK
Israel
Marocco
-
Mumbai
Czech Republic 
UK
Usa
UK
-
Italy

Projeto
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Arnold Alaadhami
Alfonso Ruiz
Luca Pascali
Mihai Moldovanu
Mira Todorova
Christopher Jessop
Brettbevege 
Jessica Gibson
Pablo C
Terence Lim 
Ana Luiza Gama
Marina Glikman
Mariana Coutinho 
Art Belikov
Antoine Paikert
Leonor Carvalho
Devin Cooper
Anton Guerrero

PHOTOGRAPHY Jonas Monge 
Alicia Pastor
Emmanuel Portela 
Brunno Balco
Max Saward 
Ryan Eccleston 
Daniel Schieffer
Ivanka Wu
Nicolò Plachi
Catalina Ardila
Maria Louceiro 
Raj Kamal 
Ka Ya 
Millie Elliott 
Danielle Del Plato
Noah van de Wetering 
Taro Gadza 
Michaela Nagyidaiova
Julia Oram
Monica Z
Doris Michel
Katariin Mudist 
Emilie Binsse
[rowelt]
Natalia Hurtado

Peruvian - Swiss 
Spain 
Brazil
Brazil
UK
Jamaica
-
Malasya 
Italy
Toronto
Berlin 
Punjab
United Arab Emirates
UK
-
Nederland 
Zimbabwean 
UK
Germany
-
Belgium
Estonia
-
Spain
Chile

-
Spain
United Kingdom
-
Bulgaria
Toronto
Melbourne 
-
Spain
Singapore 
Brazil
Brazil
Portugal 
Lithuania 
Finland
Portugal
Usa
Spain

Dados e Resultados
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FINE ARTS Veronica Garcia
Joshua Christensen 
Christian Zelaya 
Angel Toren
daniela doe
Randi hagemann 
anthony zinonos
Babak Ehteshamipour
Ickeres Gee 
Quinn Scargill
Pixel 
Marion Guerineau
Rocky Guntaras
Mercury Marvin
Aaron Marin
Samuele Perraro
Rigatoni Garrido 
Vera de Magalhães
Marcus Aitken
Alessandro De Petre
b89 b
Camille De Mayo 
Sydnie Rosenfeld
Jerusa Sheep
Katerina Lukina

Germany
Texas
-
Spain
Portugal
Denmak
California
Greece
New York
Wisconsin
Florida
UK
-
Greece
-
Italy
Venezuela
Portugal
-
Italy
-
Philippines
Ohio
Italy
Russia

Cécile Bredeaux
Niclas Matt
Florencia López Casco
Alex Bobeda 
Rocío Egío Pérez 
Anna Benarrosh
Paula Cid Cerezo
prettyboooy
Picciochi Studio
Mario
Elodie Mosley  
Hayden Davis
xy wang
Artifact
Julieta Christy 
Rebecca Mazzoli 
Tooba K. 

-
Germany
Spain
Brazil
Spain
France
Spain
-
Portugal
California
-
Oregon
Italy
Ukraine
-
Toronto
UK

Projeto
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Germany
Texas
-
Spain
Portugal
Denmak
California
Greece
New York
Wisconsin
Florida
UK
-
Greece
-
Italy
Venezuela
Portugal
-
Italy
-
Philippines
Ohio
Italy
Russia

ILLUSTRATION Alexis Jamet 
Cody Turple
Barbara De Maio 
Fawad Qadire 
Thomas Bringold
Yaw Tony 
 Maïté Marque 
Giulia Guerci
Jordi Ng 
Randi hagemann
Anjuna Harper 
anthony zinonos 
Esther Cheung
Jasper Golding 
Daniel C 
Alicia Young
Ana Sainz 
Paul Virlan 
Alice Mao
Rocky Guntaras
Alice Fiorelli
Akshay Singh
Carolin Kaiser
Itamar Makover 
Olga Romero 
Islam Allam 
Gal Sharir 
Jose Quintanar
Katherine staffolani 
Bernadeta Rimutyte
Rocío Egío Pérez 
Steef Offerhaus 
Stella B

France
-
Argentina
Switzerland
Germany 
Canada
France
Italy
New York
Denmak
UK
California
Toronto 
UK
Florida
South African
Spain
Romania
Seattle
-
Italy
India
Germany
Israel
Argentina 
Egypt
Isreal
Spain 
Argentina
-
Spain
Nederland
Italy

Dados e Resultados
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SELEÇÃO FINAL

Os critérios pelos quais os participantes foram se-
lecionados foram principalmente a quantidade e 
qualidade de material à disposição no portefólio de 
cada um e o gosto estético dos curadores. Tendo 
como referência um número aproximado de 200 
páginas da revista, foram selecionados 25 artistas.

Depois dessa seleção e com cada um dos sele-
cionados, iniciou-se uma conversa via e-mail com 
cada um dos selecionados, que permitiu, entre ou-
tras coisas, obter imagens em alta resolução dos 
trabalhos em questão, receber uma biografia sin-
tetizada e partilhar contactos. 
No texto biográfico, os artistas têm o poder de se 
apresentar no  âmbito profissional e/ou privado, 
segundo a sua preferência. 
Foi também necessário formular 4 questões distin-
tas para estimular conteúdo útil para a componente 
textual da revista. Com essas perguntas, cada indi-
víduo é livre de exprimir o seu próprio pensamento 
sobre assuntos relacionados com o seu percurso 
profissional ( formação, experiências de trabalho, 
primeiros contactos com a profissão) bem como 
sobre o tópico principal do número da revista onde 
ele estará inserido, ou seja o impacto do social me-
dia no mundo da criatividade.
Durante essa parte do projeto, o perfil IG de Inoni-
ca foi convidado a participar numa entrevista para 
Aoife Magennis, estudante de design gráfico em 
Londres, sobre um assunto próximo ao que a re-
vista aborda, nomeadamente a relação entre arte 
e virtualidade. Após terminada a entrevista, foi pe-
dido pela entrevistadora a oportunidade de parti-
cipar no projeto Inonica Magazine, criando uma 
introdução para esse número, utilizando principal-
mente as informações e o material recolhido du-
rante a sua pesquisa.

Projeto
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GRAPHIC DESIGN

PHOTOGRAPHY

ILLUSTRATION

FINE ARTS

Lucas Hesse
Art Belikov 
Viktor Hammarberg
Alexis Jamet
Joshua Christensen
Enric Pérez Vercher
Hayley Grimes
CM-DP
Sin Lam Alysa Chan
Jordi NG

Mainz, Germany
Vilnius, Lithuania
Sandviken, Sweden
Paris, France
Austin, Texas
Barcellona, Spain
Birmingham, Alabama
London, UK
Hong Kong, China
Brooklyn, New York

São Paolo, Brazil
Dubai, UAE
Melbourne, Austalia
Madrid, Spain
Kingston, jamiaca

Milan, Italy
Vancouver, Canada
London, UK
Rotterdam, Netherlands 
Paris, France

Berlin, Germany
Vicenza, Italy
Delft, Netherlands
Jakarta, Indonesia
Moscow, Russia

Brunno Balco
Redgrits
Taro Gadza
Paula Cid Cerezo
Ryan Eccleston

Alice Fiorelli
Esther Cheung
Jasper Golding
Steef Offerhaus
Maite Marque

Patsachon
Alessandro De Petre
Klara Bilic
Ivanka Wu
Katerina Lukina
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PROJETO DE DESIGN3.4

A composição e a estrutura da versão impressa da 
revista foi anunciada e influenciada principalmente 
pelos fatores económicos e princípios éticos dos 
participantes na equipa de trabalho.
A modalidade de impressão escolhida foi a impres-
são digital pela plataforma Skillpress.com que, como 
já testado, garante um um resultado satisfatório a 
um preço modesto. 
O número de exemplares impressos vão ser 50, com 
o objetivo de entregar um número para cada artista 
selecionado e dedicar os restantes na procura de 
uma editora ou um patrocinador, como por exemplo 
Edicola 518 (Perugia, IT) ou MagWall (Veneza, IT), para 
os números que se seguem, enviando o material im-
presso como demonstração da qualidade do produ-
to final.
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↑
MagWall
Veneza, IT.

→
Edicola 518
Perugia, IT.
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CAPA3.4.1

Depois de um pequeno debate entre editores, o 
papel escolhido foi ECOpapel Usomano reciclado 
300g com um acabamento EcoMatte na parte ex-
terior. Consciente de que a qualidade da impressão 
das imagens não vai ser de alto nível, optamos pela 
solução ambientalmente melhor.
Importante é perceber que a estrutura gráfica do 
primeiro número, capa incluída, não vai ser regra 
para os números que se seguem, sendo Inonica um 
colectivo que se renova constantemente visando 
ter um aspecto contemporâneo e equilibrado com 
as tendências gráficas do momento.
Como primeira composição, escolhemos libertar o 
espaço da capa para a parte mais visual, para isso 
utilizou-se um dos trabalhos artísticos presentes no 
miolo da revista. Com o objetivo de valorizar o tra-
balho dos componentes da equipa, a ficha técnica 
está presente no verso da capa juntamente com o 
tema geral do número.
O marcador de página é uniforme com a imagética 
da revista e tem como função secundária a de enfa-
tizar o número da revista.

Projeto
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GRELHAS E LAYOUT3.4.2

O formato escolhido foi 165x235mm, formato stan-
dard oferecido pela plataforma de impressão e ga-
rante de uma amortização relevante dos custos de 
produção. 
Tal como para a capa, também as folhas utilizadas 
na impressão são ECOpapel Usomano reciclado 
(110g). 
Para a paginação interna da revista foram utilizadas 
principalmente duas grelhas principais:

Grelha A: dedicada às partes com uma forte pre-
sença de matéria textual como o artigo introdutório 
e a página dedicada a apresentar cada artista atra-
vés de uma biografia resumida.

Grelha B: utilizada para compor as folhas dedicadas 
às obras dos artistas e às componente de entrevis-
ta pessoal. Nessa parte era necessário encontrar 
um layout que garantia uma grande variedade de 
possibilidades para fazer conviver a parte mais vi-
sual com a parte textual.

Projeto
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↑
Grelha A

↑
Grelha B
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85 GRELHA B



Projeto

INONICA
MAGAZINE
INONICA
MAGAZINE
INONICA
MAGAZINE
INONICA
MAGAZINE
INONICA
MAGAZINE
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TIPOGRAFIA E HIERARQUIA3.4.3

Suiss int’l, da typefoundry Swiss Typefaces, foi a ti-
pografia utilizada neste projeto editorial.
Escolhemos esta tipografia porque o estilo tipica-
mente suíço é adaptável a conteúdos de diferentes 
conceitos, seja material caraterizado para um ter 
estilo modernista ou irónico. Neste número, a vari-
edade de trabalhos artísticos é extensa e como tal 
era preciso encontrar uma componente tipográfica 
que conseguisse ser o mais neutra possível e que 
libertasse espaço para os trabalhos respirarem.
Para a versão digital da revista, era essencial en-
contrar um fonte tipográfica que garantisse a pos-
sibilidade de uma boa leitura e visibilidade através 
dos dispositivos digitais.
Importante foi também o desconto para estudan-
tes, presente na plataforma da foudry Swiss Typefa-
ces, no momento de comprar a licença.
Utilizando com diferentes pesos o Suiss Int’t, na 
versão regular e regular italic, criámos uma hierar-
quia definida para destacar claramente as diferen-
tes tipologias de informação, como nome do arti-
sta, biografia, contactos, entrevistas e anotações.

Projeto de Design
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A Á Â Ä À Ā Ã B C Ç D E É Ê Ë È 
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Projeto

SUISS INT’L
(Regular)

SWISS TYPEFACES
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How much has your living abroad influenced your 
education, and if you were asked to advise an aspiring 
graphic designer which destination would you 
recommend and why?
For me, it is difficult to separate work-related and 
personal influences, since most ideas come up when 
you don’t expect them. Nevertheless, my stays abroad 
brought me a lot of personal progress, which in turn had 
a strong influence on me as a designer. For this reason, 
it is difficult to pinpoint inspirations in one place. 
My semester abroad in Korea was an incomparable 
experience, especially because I had never been 
outside Europe before. But my time in the Netherlands 
was also very important, as I always wanted to live 
there. In relation to graphic design, the Netherlands 
is always a great inspiration. I am fascinated by how 
design is accepted and even assumed in society 
there. But these were only two examples. I think we are 
influenced by our environment everywhere and every 
day.
 
Although you are still studying, your website displays 
a fair amount of working collaborations. What are the 
difficulties of being both a student and a freelancer at 
the same time, and how do you relate to them? 
During my studies, I started working as a freelancer. 
In the beginning, I hardly got any assignments and set 
focus on the projects in my studies. With the time the 
focus shifted. I took fewer courses at the university, the 
projects became smaller, but instead, I worked more 
on commercial assignments. So there was no conflict 
between those two areas. The study of graphic design 
provides students with a lot of freedom to design their 
studies according to their wishes. Now, during my 
graduation project, I realize how important planning 
and time management is to be able to combine both 
areas equally.

IG: @hesselucas
W: lucas-hesse.de

(F
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(FIG 37)  “Micro Floppy Archive”, 2018.58 59
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INONICA.COM3.5

Projeto

A criação de uma versão digital da revista foi ne-
cessária para compensar a limitada produção de 
exemplares impressos e para garantir a maior visi-
bilidade possível aos artistas selecionados. 
Através da plataforma readymag.com, que oferece 
a possibilidade de criar websites sem precisar de 
um conhecimento avançado no âmbito da progra-
mação, foi possível criar uma versão digital adap-
tável a diferentes dispositivos como computador, 
tablet e smartphones.
Claramente, na composição da versão virtual, foram 
preservados os aspectos principais da identidade 
da revista impressa para manter uma conexão en-
tre os dois produtos.
A ideia geral era criar um site com uma aparência 
mínima e programação simples.
A estrutura criada é caracterizada por uma estrutu-
ra de rolagem para baixo e, através de inúmeros lin-
ks, é possível mover de uma página para outra sem 
muitas complicações.
A primeira fase foi dedicada à criação do website 
para computadores, para depois focar no futuro 
próximo a versão para smartphones e tablets.
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1.  HOME PAGE

2.  CONTATOS

3.   TÓPICO REVISTA & LISTAGEM ARTISTAS

4.  INSTAGRAM

5.  SPOTIFY

6.  E-MAIL

LINKS

Inonica.com é um portal através do qual é possí vel 
encontrar a listagem dos artistas selecionados, os 
contactos, as galerias com os seus trabalhos artís-
ticos e as entrevistas, mas também encontrar todos 
os contactos e o link do último projeto do coletivo 
Inonica.
Está presente um link que leva o utilizador a uma 
conta de Spotify onde a equipa Inonica cada mês 
vai colocar uma playlist com musica de vários géne-
ros e artistas.
A ideia é introduzir o argumento do próximo núm-
ero, ou seja, a relação entre o mundo da arte e o 
mundo da música, seja essa uma relação a nível in-
spirador ou de trabalho.

↑
Grelha do website



95

1

1

2

23

4

5

6

↑
Em cima
Homepage

↑
Contatos



96 Inonica.comTópico revista & listagem artistas



97 Tópico revista & listagem artistas



98

1 2 3

7

4

5 6

8

9 10



99

←
Seção dedicada aos artistas

1.  HOME PAGE (link)

2. TÓPICO REVISTA & LISTAGEM ARTISTAS (link)

3.  CONTATOS (link)

4.  NOME ARTISTA

5.  CATEGORIA

6.  PAÍS DE ORIGEM

7.  IG DO ARTISTA (link)

8. GALERIA DAS OBRAS DO ARTISTA

9.  BIOGRAFIA

10.  ENTREVISTA

ELEMENTOS
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CAPÍTULO 4.0
APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS



4.1

4.2

REVISTA IMPRESSA

REVISTA DIGITAL
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VERSÃO IMPRESSA4.1

Apresentação dos Resultados
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VERSÃO IMPRESSA4.1
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CONCLUSÕES
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Depois de imprimir as cópias da revista física e pu-
blicar a versão digital on-line, podemos dizer que 
alcançámos os objetivos estabelecidos desde o 
início e estamos satisfeitos com o resultado final.
Apesar disso, é importante refletir sobre as dificul-
dades encontradas durante a realização do proje-
to, a fim de poder enfrentar o segundo número de 
forma mais organizada e profissional. A primei-
ra recomendação que pretendemos apresentar, 
especialmente para aqueles que desejam em-
preender esta tipologia de projeto, é que é extre-
mamente importante ter uma equipa completa de 
colaboradores específicos : seleção e curadoria de 
conteúdo, gerenciamento da comunicação e-mail, 
elaboração do design gráfico, programação, 
etc. São operações que exigem organização e 
atenções específicas. 
Pudemos constactar a falta que fez essa equipa 
bem estruturada, que teria evitado mal-entendi-
dos e perda de tempo que não ajudaram a manter 
um ambiente de trabalho pacífico e confortável. O 
objetivo da próxima edição é expandir a equipa Ino-
nica para não repetir os mesmos erros novamente.
Graças ao diálogo com outras realidades se-
melhantes à Inonica, como as revistas indepen-
dentes CapslockMagazine e Caccia&Peschissima, 
as limitações económicas foram contornadas pelo 
cumprimento de métodos de impressão e tran-
sporte economicamente acessíveis, que limitaram 
o gasto total a cerca de 700 euros.
A despesa é justificada por dois fatores princi-
pais: a equipa da Inonica tem muito orgulho da 
sua comunidade e está mais do que disposta a in-
vestir dinheiro na promoção de jovens talentos; a 
criação desta revista garante a realização anual de 
um projeto de design editorial com o qual também 
será promovido o trabalho do novo estúdio Super-
nulla Creative Studio, do qual são fundadores Ni-

CONCLUSÕES
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colò Tromben, Marcello Raffo e Marco Venturi.
Como última fase deste projeto, além da entrega 
da revista aos artistas selecionados, o nosso inte-
resse será enviar cópias impressas da revista com 
o objetivo de angariar uma editora para obter maior 
visibilidade, uma possível rede de vendas, e assim 
expandirmos os nossos leitores, bem como garan-
tir um possível reforço económico.
Quanto à versão digital, já podemos dizer que a 
próxima edição provavelmente será estruturada 
por outra plataforma que não o ReadyMag.com, ou 
seja  WebFlow que garante maior liberdade e maior 
controle das atividades responsivas do CEO e da 
Web no seu site.
Concluindo, podemos apenas acrescentar que 
estamos orgulhosos de ter criado algo real, uma 
revista em que cada artista selecionado encontrou 
espaço para expressar os seus pensamentos e 
criatividade através das suas imagens e palavras, 
como fica demostrado por este último e-mail tro-
cado com o fotógrafo jamaicano Ryan Eccleston:

“Hi Team, 
I reviewed it and I love it. All looks good, I appreciate 
you taking your time to bring across my story and 
visuals. It means a lot to me.
Best, Ryan”
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