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rEsumo

Sampling Editorial: o recurso à reedição em projectos autopublicados explora como é que 
a reutilização de conteúdos (sobretudo de imagens e de textos) é usada em projectos 
de carácter independente ou do-it-yourself. Iremos especular sobre as semelhanças da 
reedição com o sampling musical, e indagar sobre se a primeira é usada pelo designer 
gráfico com propósitos críticos, de modo a propor novas formas de pensar o exercício 
das disciplinas do design gráfico e da edição.

A exposição dos argumentos de vários autores de diferentes áreas disciplinares em 
relação à reutilização será complementada pela análise de um conjunto limitado de 
casos de estudo que a ela recorrem premeditadamente. Procuraremos com isso per-
ceber quais os méritos desta estratégia na construção de projectos auto-editados, e 
se ela contribui para a consolidação do discurso crítico e auto-reflexivo que a edição 
independente – território de experimentalismo (tanto formal como conceptual) e de 
dissolução de fronteiras entre designer, autor, artista e editor – tem vindo cada vez 
mais a reclamar. 
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abstract

Editorial Sampling: the use of reedition in self-published projects explores how content 
reuse (especially images and texts) is employed in independent or do-it-yourself publi-
cations. We will observe the similarities between reedition and musical sampling, and 
inquire if the former is used by the graphic designer with critical purposes, as a mean 
of proposing new ways of thinking the exercise of graphic design and publishing.

The exposure of the arguments of various authors from different disciplines on the 
topic of reuse will be complemented by an analysis of a limited body of case studies 
that use it deliberately. We will seek to understand what are the merits of this strate-
gy in the creation of self-published projects, and if it contributes to the consolidation 
of the critical and self-reflexive discourse that independent publishing – territory of 
experimentalism (formal as well as conceptual) and of fading boundaries between de-
signer, author, artist and editor – has been increasingly claiming.
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NOTA AO LEITOR

Todas as citações presentes nesta dissertação foram 
traduzidas, pela sua autora, da língua em que se 
encontram originalmente para o português. 
Optou-se por incluir as citações, na língua 
original, como notas anexas ao texto. Palavras e/
ou expressões que não têm tradução directa para o 
português – como sampling, entre outras – foram 
sempre colocadas em itálico no texto principal, 
independentemente de, no texto onde surgem 
originalmente, poderem não estar.
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iNtrodução

Publicar de um modo independente (alternativo ou próprio) significa enveredar por 
formas de concepção, produção e distribuição de publicações que se situam à mar-
gem dos circuitos massificados ou mainstream. Precisamente por se assumirem como 
marginais e alternativos, os objectos que se enquadram neste tipo de edição têm pou-
cas limitações aos níveis formal e dos conteúdos a publicar, encorajando a expressão 
identitária dos que estão envolvidos na sua criação, assim como um maior experimen-
talismo na abordagem aos processos de edição e concepção gráfica de publicações.      
Na actualidade tem havido um interesse crescente, por parte do designer gráfico, neste 
tipo de projectos, nos quais assume frequentemente não só a função de designer como 
também de editor, isto é, de responsável pela gestão e revisão do material que quer tra-
zer a público. Muitas vezes, ao invés de publicar conteúdos inéditos, o designer-editor 
opta pela reedição, uma estratégia que implica a selecção e combinação de material 
pré-existente em novos projectos, e que por isso se assemelha às ideias de reciclagem 
e reutilização. 

O interesse pela reedição, por parte deste tipo de objectos, poderá ter que ver, por 
um lado, com a herança histórica das vanguardas do início do século XX (como o 
Futurismo e o Dadaísmo e o seu uso extensivo de técnicas como a colagem e a repe-
tição), mas também, e sobretudo, com o sampling musical. Trata-se de uma estratégia 
que acaba por beber muitas influências do trabalho do Dj, e que parece implicar uma 
metodologia semelhante à sua quando remistura partes de diferentes faixas musicais 
com o intuito de compor uma nova – num plano editorial, os diferentes textos são o 
equivalente dessas diferentes partes de músicas, e a publicação é a nova faixa que re-
sulta da remistura dessas partes.

Interessa-nos, por isso, todo o conjunto de técnicas que tornam a reedição possível 
(entre as quais as já referidas colagem e rasura, mas também as ideias de corte, loop, re-
petição, entre outras) e, sobretudo, o modo como elas podem ser usadas crítica e cria-
tivamente na construção de projectos editoriais ditos independentes. A nossa aborda-
gem à reedição será feita pela exploração das suas potencialidades e do seu eventual 
contributo para a consolidação de uma forma de comunicação particular, resultante 
de um processo de trabalho que implica não só a leitura atenta do que já existe mas 
também, e sobretudo, a sua selecção e manipulação conscientes e informadas. 

No que diz respeito à estrutura deste trabalho, começaremos pela exposição dos ar-
gumentos de vários autores que abordam esta estratégia nos campos da arte, literatura 
e do design gráfico, alguns deles definindo-a pela sua relação com o sampling. Iremos, 
sempre que possível, recorrer a exemplos práticos (livros ou publicações) como forma 
de ir ilustrando o conhecimento teórico que introduzimos. Estando esta dissertação 
inserida no âmbito de um mestrado em Design Gráfico, tal modo de operação pare-
ce-nos adequado uma vez que estamos, no fundo, a tratar de projectos editoriais, e 
qualquer conceito mais abstracto terá que ter uma relação palpável com eles. Informa-
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dos pelos argumentos dos autores citados em “Enquadramento Teórico” e “Reedição 
e Edição Independente”, partimos para os “Casos de Estudo”, um conjunto limitado 
de objectos que são analisados, individual e pormenorizadamente, com o intuito de 
perceber como é que a edição independente actual faz uso da reedição e para que fins. 
Poderá realmente esta estratégia ser vista como uma transposição do sampling para os 
domínios do design gráfico e da edição? Será que ela é usada auto-reflexivamente, isto 
é, com o objectivo de problematizar criticamente os próprios projectos em que surge, 
mas também de contribuir para o seu discurso identitário? Será que o designer mani-
pula os conteúdos pré-existentes como forma de questionar as cada vez mais coercivas 
políticas de direitos autorais ou simplesmente de modo a propor uma nova forma de 
produção artística e intelectual? Será que o uso da reedição corresponde à vontade 
de melhorar e/ou reformular as edições originais, pela proposta de segundas versões 
que espelhem as interpretações do próprio designer/leitor que as concebeu? Estas são 
algumas das questões que motivaram este estudo e que aqui irão ser aprofundadas e 
debatidas.
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1. 

ENquadramENto tEórico

“Pós-produção é um termo técnico do vocabulário audiovisual usado em televisão, ci-
nema, e vídeo. Refere-se ao conjunto de processos aplicados ao material gravado: mon-
tagem, a inclusão de outras fontes visuais ou áudio, legendagem, dobragem, e efeitos 
especiais. Enquanto um conjunto de actividades ligadas à indústria de serviços e à re-
ciclagem, a pós-produção pertence ao sector terciário, em oposição aos sectores indus-
trial ou agro-cultural, isto é, a produção de matérias-primas”1 (Bourriaud, 2005, p.13). 

Em Postproduction, Nicolas Bourriaud (2005) aborda a produção artística contem-
porânea enquanto um fenómeno de pós-produção, na medida em que, na sua opinião, 
os artistas contemporâneos cada vez mais recorrem a objectos pré-existentes (sejam 
eles do mundo da arte ou de uso corrente), como forma de construírem as suas pró-
prias obras. Este fenómeno, defende Bourriaud, está relacionado com a emergência 
das “...figuras gémeas do Dj e do programador, tendo ambos a tarefa de seleccionar 
objectos culturais e de os inserir em novos contextos”2 (Ibid). Tal como afirma o autor, 
“Quando os músicos usam um sample, eles sabem que a sua contribuição pode por 
sua vez ser tomada como matéria-base para uma nova composição. Eles consideram 
normal que o tratamento sonoro aplicado ao loop emprestado possa por sua vez gerar 
novas interpretações, e assim em diante”3 (Op. cit., p. 18). 

Para Seth Price, o sampling “...é um acto de escrita que não hesita em remover ma-
terial do seu contexto nativo, um movimento muitas vezes visto como impróprio ou 
até mesmo criminoso, pelo menos no seio da cultura pop. De acordo com esta lógica, 
um original é de alguma forma violado pela criação do seu duplo, um processo visto 
como mais um passo no lamentável deslize cultural da representação para a repetição”4 
(2007, p. 103). No entanto, e para este autor, tal como para Bourriaud, o sampling está 

1“Postproduction is a technical term from the audiovisual vocabulary used in 
television, film, and video. It refers to the set of processes applied to recorded 
material: montage, the inclusion of other visual or audio sources, subtitling, voice-
overs, and special effects. As a set of activities linked to the service industry and 
recycling, posproduction belongs to the tertiary sector, as opposed to the industrial 
or agricultural sector, i.e., the production of raw materials.”

2 “Notions of originality (being at the origin of) and even of creation (making 
something from nothing) are slowly blurred in this new cultural landscape marked 
by the twin figures of the Dj and the programmer, both of whom have the tasks of 
selecting cultural objects and inserting them into new contexts.”

3 “When musicians use a sample, they know their own contribution may in turn be 
taken as the base material of a new composition. They consider it normal that the 
sonorous treatment applied to the borrowed loo could in turn generate 
other interpretations, and so on and so forth.”
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longe de ser um gesto que se limita a trazer para o presente um conjunto de artefac-
tos passados, numa espécie de assemblagem revivalista que não lhes acrescenta novas 
dimensões interpretativas. Pelo contrário, esta é uma estratégia que “...não se interessa 
pela repetição. O seu objectivo é a criação de novos (...) eventos. Cada reprodução é um 
original e um novo começo”5 (Ibid).

De acordo com Bourriaud, e influenciados (directa ou indirectamente) pela for-
ma como o Dj trabalha, os artistas contemporâneos vêem no sampling uma forma 
de produção artística tão legítima quanto a construção de raiz de obras de arte: “O 
produtor é apenas um transmissor para o próximo produtor, e cada artista daqui em 
diante expande-se numa rede de formas contíguas que encaixam infinitamente. O 
produto pode servir para fazer um novo trabalho, o trabalho pode de novo tornar-se 
num objecto: uma rotação é estabelecida, determinada pelo uso que cada um faz das 
formas”6 (2005, p. 40).

O conceito de sampling, sobretudo quando associado ao modelo de pós-produção 
enunciado por Bourriaud, é de especial interesse para esta dissertação, uma vez que 
implica a ideia de reutilização. Reutilizar significa dirigirmo-nos a coisas que já exis-
tem e voltar a usá-las, muitas vezes atribuindo-lhes novos significados ou distancian-
do-nos das funções para as quais foram originalmente designadas. A reedição, tema de 
que se ocupa esta dissertação, é uma forma de reutilização: é pôr de novo em circula-
ção material pré-existente, frequentemente sob novas directrizes e pressupostos (o uso 
de frases de autores famosos em slogans publicitários é disso um exemplo). 

Porém, para a entendermos, teremos que partir primeiro para uma definição do 
que é editar: editar é uma actividade que compreende a selecção, correcção e revisão de 
conteúdos, assim como a sua organização no suporte (impresso ou digital) onde irão 
ser publicados. Reeditar é, portanto, editar pela segunda vez: é trabalhar sobre e com 
material que já foi revisto, corrigido e efectivamente publicado num primeiro momen-
to; até certo ponto, é movê-lo de um contexto original para um outro que o não é. 

Tal como a dobragem ou a legendagem, para citar alguns dos exemplos menciona-
dos por Bourriaud, também a reedição pode ser entendida como um fenómeno de pós-
-produção, na medida em que não implica a criação a partir do zero de nenhum arte-
facto (neste caso, de textos ou de imagens), mas antes a sua manipulação. No entanto, 

4 “It is an act of writing that does not hesitate to remove material from its native 
context, a move often seen as inappropriate or even criminal, at least in the realm 
of pop culture. According to this logic, an original is somehow violated through 
the creation of its double, a process seen as one more step in the lamentable 
cultural slide from representation to repetition.”

5 “In fact, sampling is not concerned with repetition. Its purpose is the creation of 
new (...) events. Each reproduction is an original and a new beginning.”

6 “The producer is only a transmitter for the following producer, and each artist 
from now on evolves in a network of contiguous forms that dovetail endlessly. The 
product may serve to make work, the work may once again become an object: a 
rotation is established, determined by the use that one makes of forms.”
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e ao contrário daquelas actividades, a reedição não tem um pendor tecnicista, e é na 
condição de estratégia criativa e reinterpretativa do material pré-existente que a ire-
mos abordar. Deste modo, as palavras reedição e apropriação acabam por ter sentidos 
muito próximos, muito embora a primeira estabeleça uma relação directa para com as 
disciplinas da edição e do design editorial – e que aqui convocamos como principais 
áreas de interesse – razão pela qual preferimos o seu uso sobre a segunda. Contudo, ao 
longo deste estudo será inevitável recorrermos também à palavra apropriação, sobretu-
do porque muitos dos autores que iremos citar a usam frequentemente como forma de 
se referirem ao mesmo tipo de fenómeno que aqui vamos aprofundar – a reutilização 
de conteúdos em novos objectos – ainda que no seu caso ele seja abordado no contexto 
de outras áreas do conhecimento, como a literatura (Sanders) ou a arte (Bourriaud e 
Price). Será exclusivamente enquanto sinónima de reedição que a palavra apropriação 
surgirá, e não como referente a outras problemáticas como a forja de autoria (falsifi-
cação), ou a imitação de estilos (pastiche ou plágio), das quais nos queremos afastar. 
Por outro lado, e para além de “apropriação”, o termo “reedição” desdobra-se numa 
série de outras palavras de que também faremos uso – reutilizar, copiar, recontextuali-
zar, reinterpretar, recriar, reproduzir, reaproveitar, manipular, emprestar, transformar, 
facsimilar, transfigurar, sampling, entre outras – aspecto que apenas comprova o di-
namismo e amplitude desta prática. Esta perspectiva é semelhante à de Julie Sanders 
que, no seu estudo sobre a adaptação e apropriação literárias, recorre também a um 
vasto conjunto de palavras para as descrever, justificando da seguinte forma essa op-
ção: “Não peço desculpas pela profusão em vez da imutabilidade dos termos ofereci-
dos: o idioma no qual a adaptação e a apropriação funcionam é rico e variado; essa é 
parte da sua essência e importância, e qualquer estudo semelhante deve seguramente 
reflectir este aspecto”7 (2006, p. 3).

A reedição pode assumir várias formas, algumas mais invasivas do que outras, mas 
todas elas transformadoras dos conteúdos originais. No seu sentido mais comum, ela 
pode passar pela proposta de melhoramento de uma primeira edição: pela reorgani-
zação dos seus conteúdos, por uma abordagem diferente no seu tratamento gráfico, 
ou pela correcção de gralhas que eventualmente contenha. Ou então, pode muito bem 
assumir-se como um objecto que se constrói pela manipulação física e efectiva das ca-
racterísticas daquele de que parte, como é o caso do livro A Human Document (1892), 
de W. H. Mallock, sobre o qual Tom Philips interveio (pelo recurso à rasura, ilustra-
ção, entre outras técnicas), reeditando-o como A Humument (1970) e assumindo-o 
enquanto projecto da sua autoria. Mesmo no caso de um fac-símile (uma reprodução 
de uma edição original que lhe deve ser o mais próxima possível), existem sempre 
pequenos pormenores que o distinguem do objecto que procura imitar (nem que seja 
o tipo de papel usado ou a qualidade da impressão, aspectos que, mesmo sendo muito 

7 “I make no apologies for the profusion rather than fixity of terms 
offered: the idiom in which adaptation and appropriation functions is rich 
and various; that is part of its essence and importance, and any study of 
the same should surely reflect this fact.”
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próximos aos da edição original, nunca serão exactamente iguais). 
Publicar é trazer material a público: é proporcionar-lhe leitores e oferecê-lo às suas 

reacções. O livro, enquanto suporte físico e veículo do conteúdo publicado, é um ob-
jecto que se oferece à reutilização e à personalização, que podem muito bem começar 
a partir do momento em que o leitor intervém sobre ele pela escrita de notas ou pelo 
próprio acto de sublinhar, como pode avançar para processos mais invasivos (de que 
o livro A Humument, que referimos acima, é exemplo). Esses processos invasivos, por 
meio dos quais se criam as reedições, pressupõem um interesse na superação da versão 
original à qual a reedição irá ser necesssariamente comparada. Reeditar é, por isso, um 
gesto competitivo, um aspecto que pode ser melhor explicado pelo recurso à teoria da 
influência poética de Harold Bloom: do mesmo modo que Bloom (1991) vê o jogo de 
influências entre poetas como um confronto, do qual os influenciados terão que sair 
vitoriosos de forma a tornarem-se “poetas fortes” – pois, caso contrário, viverão an-
gustiados por saberem que o seu trabalho não se autonomizará do do seu percursor – 
também as reedições terão que, de alguma forma, superar as edições originais (gráfica 
e editorialmente), sob o risco de viverem à sua sombra. 

Isto acaba por ser vísivel, por exemplo, no livro Tree of Codes (2010), da autoria 
de Jonathan Safran Foer. Tree of Codes foi construído pela reutilização de uma obra 
já existente – The Street of Crocodiles (1934), de Bruno Schulz – a partir da qual Foer 
criou uma nova narrativa trabalhando sobre o livro original pela anulação (através 
do recorte) das frases e palavras que perturbassem o sentido dessa nova história que 
concebera. “Procurava um texto cuja rasura fosse de alguma forma a continuação da 
sua criação”8  (Foer, 2010, p. 138) – tendo escolhido The Street of Crocodiles, o seu livro 
preferido, como objecto de trabalho, o autor criou uma nova obra que, apesar de ser 
inegavelmente dependente do livro de Schulz (porque a sua narrativa é condicionada 
pelas palavras inicialmente usadas por aquele autor), acaba por se autonomizar dele. 
Essa autonomização dá-se não tanto pela narrativa – “Isto [Tree of Codes] não é de 
forma alguma um livro como The Street of Crocodiles”9 (Op. Cit., p. 139) – mas mais 
pelo próprio objecto-livro, que é único na forma como foi concebido graficamente: 
contém um elevado número de recortes, permitindo ao leitor antever partes das pá-
ginas seguintes e de criar continuamente novas possibilidades de leitura. Tal como 
admite Jeannine Vanasco num ensaio recente sobre obras literárias que se constroem 
pela rasura de outras, qualquer autor pode “...mudar o trabalho de outro escritor até 
que não seja mais ele próprio”10 (2012, p. 7) – o leitor parte para Tree of Codes informa-
do de que se trata de uma rasura de The Street of Crocodiles (tal vem mencionado no 

8 “I was in search of a text whose erasure would somehow be 
a continuation of its creation.”

9 “This is in no way a book like The Street of Crocodiles. It is a small 
response to that great book.”

10 “The erasurist can change another writer’s work until it is no 
longer itsef.”
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próprio livro) porque, de outro modo, seria muito difícil reconhecer-se no primeiro a 
identidade do segundo.

Os exemplos de reedições que até aqui mencionámos, e que provêm dos campos da 
arte e da literatura, correspondem a uma forma de usar esta estratégia que está longe de 
ser neutral, e que não só parece recuperar as técnicas expressivas das vanguardas his-
tóricas (como a colagem, a rasura ou a montagem, entre muitas outras), como também 
o descomprometimento destas últimas face a questões autorais, assumindo o trabalho 
– passado e presente – como passível de ser continuamente explorado e reutilizado por 
indivíduos que não só os que estiveram envolvidos na sua criação. Na contemporanei-
dade, a auto-edição (ou edição independente, alternativa, ou do it yoursel) assume-se 

como o terreno em que não só confluem as áreas da edição e do design gráfico, como 
também aquele que é mais permeável ao uso da reedição do modo como a temos vin-
do a abordar até agora: enquanto prática auto-reflexiva, isto é, que gera discussões em 
torno do próprio livro ou publicação, de novas formas de pensar a edição e do papel do 
designer gráfico enquanto reintérprete do material que recupera. 

Tal como constata Sofia Gonçalves em Samples para uma Publicação Paralela, exis-
te na actualidade “...um conjunto de publicações que se assumem como compilações 
copy/paste de outros textos ou de outros autores” (2010). O acto de pesquisar e compilar 
o material pré-existente, numa estratégia editorial experimental é, neste tipo de pro-
jectos, muitas vezes desenvolvido pelo designer gráfico, que assim produz publicações 
que se assumem como “...um analogia impressa de uma sessão de Djing, mais do que 
um remix de material existente” (Moura, 2011). São assim reproduzidos, em algumas 
destas publicações, vários textos (ou imagens, ou ambos) de vários autores, cuja escolha 
e organização pode obedecer a um critério editorial claro (um tema específico), como 
pode ser aleatória ou respeitar única e exclusivamente a vontade dos envolvidos nos 
projectos. Também para Moura esta prática acaba por traduzir-se “...[n]uma tendên-
cia para reutilizar textos, para os agrupar e remisturar. Na grande maioria dos casos, 
mantém-se uma integridade do texto, que não é usado como matéria-prima para uma 
colagem à Burroughs, Debord ou Kathy Acker” (Ibid). 

Por outro lado, para Gonçalves, a reutilização é um “...método eficaz que contraria 

figs. 1 e 2  
– Jonathan Safran 
Foer, Tree of Codes, 
2010. 
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11 “What makes erasure unsettling is that one author is appropriating 
one text.”

12 “...we know that to give writing its future, it is necessary to overthrow 
the myth: the birth of the reader must be at the cost of the death of the 
Author.”

a proliferação de novas publicações – como forma de reacção ao material já publicado, 
como forma de recuperação dos discursos de vanguarda, como revivalismo operativo, 
como forma de manipulação das ordens naturais e culturais” (2010). A partir deste 
argumento percebemos que reeditar acaba por funcionar como um processo que per-
mite distinguir o importante do supérfluo, assim como reavaliar textos e imagens do 
passado à luz da sua eventual pertinência para o leitor actual. Trata-se de um processo 
crítico e do qual o designer gráfico toma necessariamente parte, colocando em con-
fronto diversos textos e objectos gráficos numa espécie de “guerra” bloomiana da qual 
os mais fortes (por razões de qualidade, pertinência ou identificação pessoal) são os 
que voltam a ser postos em circulação.

O que a teoria da influência poética de Bloom também salienta, quando transposta 
para o nosso objecto de estudo, é o conflito autoral inerente ao acto de reeditar – Va-
nasco refere que “O que torna a rasura inquietante é que um autor está a apropriar 
um texto”11 (2012, p.7); sendo a rasura uma forma de reedição, esta última é um gesto 
igualmente inquietante e controverso uma vez que envolve, num sentido muito vasto, a 
manipulação deliberada e por vezes não-autorizada do trabalho de um autor por parte 
de um outro.

A noção de autoria foi alvo de discussões acessas nos finais dos anos 60, sobretudo 
por Roland Barthes – com o texto A Morte do Autor, originalmente publicado em 
1967 – e por Michel Foucault, com a comunicação que fez à Société Française de Philo-
sophie, em 1969, intitulada O que é um Autor?. Barthes (1977) é a favor da ideia de que 
um texto não deve ser interpretado em função do percurso individual daquele que o 
escreveu. Ao negar a importância da biografia do autor para o entendimento daquilo 
que o próprio escreve, Barthes destaca o leitor como agente fundamental na renovação 
e reinterpretação das obras literárias, chegando mesmo a propor que “...o nascimento 
do leitor deve fazer-se à custa da morte do Autor”12 (1977, p. 148). 

Já Foucault adopta, face à questão da autoria, uma posição menos radical que a de 
Barthes, vendo o autor como figura fundamental a certos tipos de discurso. Foucault 
defende que as obras de ficção pedem inegavelmente a identificação dos indivíduos que 
as escreveram – “...[se] um texto nos chega anónimo, imediatamente se inicia o jogo 
de encontrar o autor. O anonimato literário não nos é suportável; apenas o aceitamos 
a título de enigma” (2002, p. 49-50). Para aquele autor, a necessidade de identificação 
autoral, nos discursos literários, surge como forma de os distinguir dos discursos ba-
nais e quotidianos, o que faz com que sejam recebidos pelo leitor enquanto objectos que 
merecem ser abordados de uma certa maneira, naturalmente diferente (possivelmente 
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13 “...Justice David R. Aston expressed that a literary work embodies the 
personality of its author and therefore belongs only to that individual..”

14 “Perhaps as with some of these more celebratory recognitions of the 
potential of rap or sampling to foster a new aesthetic, we need to view 
(...) appropriation (...) from this more positive vantage point, seeing it as 
creating new cultural and aesthetic possibilities...”

mais séria e atenta) da dos segundos. No entanto, e muito embora admita a impor-
tância da atribuição autoral, Foucault encara-a apenas como uma “...função variável e 
complexa do discurso...” (Op. Cit., p. 70), isto é, como um aspecto que de facto é im-
portante na análise e compreensão de um objecto cultural (seja ele um texto, uma obra 
de arte, uma faixa musical, entre outros), mas ao qual o próprio não deve ser subjugado 
sob o risco de ficar interpretativamente limitado.

As discussões levadas a cabo por Barthes e Focault em torno da autoria põem 
em causa a noção do autor enquanto figura cujo “...trabalho literário carrega a [sua] 
personalidade e como tal pertence somente a esse indivíduo”13 (Aston cit. por Vanas-
co, 2012, p. 5) – uma noção que a reedição acaba por questionar ainda mais a fundo 
precisamente porque prova que qualquer projecto é permeável à manipulação, e que 
qualquer autor pode construir o seu próprio discurso à custa daquilo que foi feito e/
ou escrito por outros que o precederam. No entanto, e se esse é precisamente  um dos 
aspectos mais ricos da reedição, é também aquele que pode levantar problemas aos 
que a adoptam como estratégia criativa: a função do designer gráfico enquanto  edi-
tor de conteúdos apropriados (enquanto “reeditor”, chamemos-lhe assim) questiona 
a legitimidade da publicação em duplicado (ou em “paralelo”, fazendo uma vez mais 
referência ao texto de Gonçalves), transladando facilmente para acusações de pirataria 
e de incumprimento das políticas de direitos autorais. Porém, e muito embora estas 
questões não possam ser ignoradas no âmbito desta dissertação, reduzir a reedição à 
qualidade de infracção ou delito é pôr de lado aquilo que nela mais nos interessa: o seu 
potencial enquanto forma de produção artística e intelectual. A este propósito cita-
mos novamente Sanders, cuja opinião acaba por ser concordante com a de Bourriaud 
quando admite que “Talvez como com alguns dos mais celebrados reconhecimentos 
do potencial do rap e do sampling para criar uma nova estética, precisamos de ver a (...) 
apropriação (...) deste ponto de vista mais vantajoso, considerando-a enquanto criado-
ra de novas possibilidades culturais e estéticas”14 (2006, p. 41). 

O sampling foi também pensado por Gonçalves enquanto método que pode ser 
aplicado à própria escrita, tendo sido testado no texto Samples para uma Publicação 
Paralela: neste ensaio, partiu-se de uma série de conceitos que são desenvolvidos em 
pequenos textos, sendo que é da soma de todas essas partes (ou samples) que resulta 
o texto em si. Para a autora, “Esta noção de sample, de amostra, aproxima os textos 
de uma atitude laboratorial, à experimentação, ao teste e ao erro. Pressupõe também 
princípios associativos, que permitem mais tarde a colagem dos fragmentos para a 
construção do todo (no limite, eventualmente por outros autores)” (2010). É também 
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a partir de uma citação de Georges Perec que Gonçalves defende as potencialidades 
desta prática: “...colocar uma palavra próxima da seguinte, procurar no dicionário, re-
copiar, reler, rasurar, deitar fora, reescrever, catalogar, redescobrir, esperar que venha, 
tentar extrair alguma coisa que se pareca com um texto a partir de algo que continua a 
assemelhar-se a um rabisco insubstancial...”15 (Perec cit. por Gonçalves, 2010).

15 “Geoges Perec (...) assume o método: “(...) putting one word next to 
the other, looking in a dictionary, recopying, rereading, crossing-out, 
throwing away, rewriting, sorting, rediscovering, waiting for it to come, 
trying to extract something that might resemble a text from something 
that continues to look like an insubstancial scrawl...””



25

2. REEDIção E EDIção InDEPEnDEnTE

1 “The aim in putting together this assembled mass of artists, critics, writers 
and publishers was not to establish a survey of independent publishing, but 
rather to continue this cogent process of questioning through producing.”

2 “It is in literature, more particularly, that we find the germ of a new 
consciousness towards the book.”

3 “But it is precisely those closest to the book, to literary and visual experiment 
that wrought the irrevocable change that led to what I understand as what we 
may call the artist’s book.”

4 “We think ‘designing’ is a euphemism for ‘thinking’, and this is partly why 
I no longer consider it as a graphic design magazine; it’s a publication for and 
about thinking.”

2. 

rEEdição E Edição iNdEpENdENtE

Dentro do contexto da edição independente actual, vários são os projectos que lidam 
com a reutilização e reedição de material previamente publicado. No entanto, inte-
ressa-nos quando estas estratégias são usadas de um modo crítico e reflexivo – en-
quanto formas de corromper convenções editoriais e de pensar a edição por vias mais 
especulativas e laboratoriais. Falar de projectos reflexivos significa falar de objectos 
que, tal como Maria Fusco identifica em Put About: A Critical Anthology on Indepen-
dent Publishing, necessariamente embarcam no processo de “...questionamento pela 
produção”1 (2004, p. 17). Para Claydon, esta ideia de reflexividade ou de “...consciência 
em relação ao livro...”2 (2004, p. 125) sempre esteve muito presente na literatura, pela 
mão de autores como Laurence Sterne ou Mallarmé, entre muitos outros. Estes auto-
res pensavam os seus livros para além da qualidade dos conteúdos, reconhecendo na 
manipulação gráfica da página (assim como na subversão dos critérios editoriais do 
livro) uma forma de potenciar as narrativas e de interagir com o leitor, perturbando a 
relação habitualmente passiva que aquele tem com as obras literárias. Muito embora 
Claydon se refira exclusivamente ao livro de artista enquanto herdeiro desta postura – 
“...são precisamente os que estão mais próximos do livro, da experimentação literária 
e visual, que trouxeram a mudança irrevogável que conduziu áquilo que entendo que 
deva ser o que chamamos de livro de artista”3 (Ibid) – também a edição independente 
partilha dessa mesma sensibilidade acrescida em pensar o livro para além dos trâmi-
tes convencionais, testando estratégias alternativas que tanto se estendem à sua forma 
como ao seu conteúdo e à relação entre ambos. 

Um dos projectos de edição independente que reflecte este aspecto é a revista Dot 
Dot Dot, fundada por Stuart Bailey e Peter Bilak em 2000. Fruto da atitude crítica e 
da visão do “...design enquanto eufemismo para pensar...”4 (Bailey; Bilak, 2006) dos 
seus editores, a Dot Dot Dot é uma publicação de carácter indefinido e que renuncia à 
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5 “I suspect what I’m really against is what that term “graphic design” has 
come to represent, i.e. synonymous with business cards, logos, identities and 
advertising, and, again simply put, those are things I’m just not interested in.”

6 “X is a montage of articles drawn from issues 2-9. This is NOT A 
RETROSPECTIVE ACT, more of a logical new step...” Declaração 
presente na contracapa do número 10 da  Dot Dot Dot.

7 “The material we publish, on the other hand, is generally not too 
time-specific; we travel at quite a slow speed, and consider historical 
and contemporary material in the same way.”

categoria de revista sobre design (na qual encaixam outras revistas como é o caso da 
Eye, por exemplo), em favor de uma abordagem multidisciplinar e por isso extensível 
a áreas como o cinema, arte, literatura, música, entre outras. Esta postura parte de um 
cansaço, por parte dos autores, face ao que “...o termo “design gráfico” passou a repre-
sentar, isto é, sinónimo de cartões de negócios, logotipos, identidades e publicidade...”5 
(Sueda; Bailey, 2006). Em termos editoriais, a Dot Dot Dot é uma revista “...esquizofré-
nica...” (Bilak; Bailey, 2006): nenhum dos seus números aborda um tema em específi-
co, e todos eles incluem uma mistura de textos propositadamente comissariados para 
a revista e de outros já existentes (por vezes, um mesmo texto pode também surgir 
em mais do que um número). Esta estratégia, confortável com as práticas de reedição 
e reutilização de que temos vindo a falar, levou a que a Dot Dot Dot 10 resultasse numa 
espécie de antologia do material até à data publicado nos números anteriores (do 2 ao 
9). Embora em parte motivada por factores financeiros – Bailey refere que, na altura, 
não tinha verbas para encomendar textos para aquele número (2009b, p. 147) – esta 
decisão partiu sobretudo do desejo de criar uma nova narrativa a partir do “espólio” 
até então construído pela revista. Segundo Bailey, a estratégia passou, para além da 
reutilização e remistura de páginas pré-existentes como forma de compor um novo 
número, por confrontar o leitor com textos que, à primeira vista, lhe pudessem pare-
cer familiares, mas que no fundo fossem continuações ou reformulações dos mesmos 
(2006). Deste modo, a Dot Dot Dot 10 ao invés de se assumir como um “...acto retros-
pectivo...”, acabou por ser um “...novo passo lógico...”6 (Bailey; Bilak, 2005), firmando a 
ideia de que a reedição não é um gesto revivalista nem tão pouco saudosista, mas sim 
potenciador da criação de novas perspectivas e interpretações sobre o já conhecido. 

A postura editorial de Bailey sempre foi marcada por esse à-vontade em recuperar 
textos uma vez que, para o autor, aqueles que foram escritos no passado podem ser 
tão ou mais pertinentes e meritórios de publicar quanto os que são escritos no pre-
sente  (Bailey, 2006). A Dot Dot Dot, ao reeditar e republicar textos pré-existentes e ao 
combiná-los com conteúdos actuais, acaba por estabelecer uma relação entre ambos 
que anula a distância temporal que vai de uns a outros – os seus editores admitem tra-
tar “...o material histórico e contemporâneo da mesma forma”7 (Bailey; Bilak, 2006), 
pois o que conta, como critério editorial, é o carácter reflexivo e especulativo dos tex-
tos, as suas referências a “...formas de pensar em vez de a uma disciplina específica”8 

(Bailey, 2006).
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8 “The point is not being multidisciplinary for the sake of it, it’s because each 
of the pieces talks about a way of thinking rather than a specific discipline.”

9 “The spine of DDD12 contained a long sentence scanned from a page at 
the end of Cornelius Cardew’s musical score Treatise, with the beginning 
‘No part’ covered up to state THIS WORK MAY BE REPRODUCED, FOR 
ANY REASON, BY ANY MEANS, INCLUDING ANY METHOD OF 
PHOTOGRAPHIC REPRODUCTION, WITHOUT THE PERMISSION OF 
THE PUBLISHER  – sentiments in line with the trajectory of our feelings 
towards copyright, production and dispersion.”

10 No número 12 da Dot Dot Dot, ao invés de se apresentar o ensaio em 
questão, optou-se por direccionar o leitor para uma URL – http://www.dot-dot-
dot.nl/price – onde ele estaria disponível para consulta.

fig. 3 – Stuart 
Bailey e Peter 
Bilak (ed.), Dot Dot 
Dot X, 2005. Imagem 
da capa. 

A reedição, no contexto desta revista, acaba por se assumir também como uma re-
acção às políticas de direitos autorais, algo que está muito presente no seu número 12: 
“A lombada da DDD12 continha uma longa frase digitalizada de uma página no final 
da partitura musical Treatise, de 1967, de Cornelius Cardew, que começa com ‘Nenhu-
ma parte de’ riscada para afirmar que ‘Este trabalho pode ser reproduzido, por qual-
quer razão, por qualquer meio, incluindo qualquer método de reprodução fotográfica, 
sem a permissão do editor’ – sentimentos concordantes com a trajectória das nossas 
impressões em relação ao copyright, produção e dispersão”9 (Bailey, 2009b, p. 148). É 
também neste número que se publica Dispersion10, um texto do artista Seth Price que 
aborda, entre outras coisas, as práticas de recolecção e reutilização enquanto formas 

de revitalização do material pré-existente e de oposição à ideia do novo enquanto su-
perior ou necessariamente melhor que o antigo – uma perspectiva que, como já vimos, 
é partilhada por Bailey. 

No número 14, a Dot Dot Dot reutiliza uma capa descartada pela revista Cabinet, 
modificando-a pela rasura de parte do seu subtítulo – “A quarterly of art and culure” 
tornou-se em “of art and culture” – como forma de aludir à diversidade dos temas que 
aborda nas suas páginas (Ibid). Esta reedição da capa descartada pela Cabinet assume-
se como um gesto auto-reflexivo na medida em que é uma exposição sincera, por parte 
dos seus editores, da postura indecisa e errática que adoptaram para a Dot Dot Dot. Ao 
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11 “Dylan’s originality and his appropriations are as one.”

12 “F. R. David focuses on the ‘status’ of writing in contemporary art practice.” 
Declaração presente nas contracapas dos vários números da F. R. David.

13 “...according to Merriam-Webster ‘self-reflexive’ literature is ‘marked 
by or marking reference to its own artificiality or contrivance.’”

mesmo tempo, é uma exaltação da reedição enquanto estratégia editorial, e que se até 
então se fazia sentir no interior da revista, assume aqui um carácter mais mediático 
pela sua exposição através da capa, que é sem dúvida um dos primeiros elementos de 
qualquer publicação ou livro com que o público toma contacto.

No número 15 é reeditado um artigo de Jonatham Lethem inicialmente publicado 
em 2007 na Harper’s Magazine, intitulado The Ecstasy of Influence: A Plagiarism, e que 
é composto por excertos de textos de outros autores (devidamente identificados no fi-
nal do ensaio) – a soma de todos esses excertos resulta num novo texto com identidade 
própria. Neste ensaio, Lethem manifesta a sua discordância em relação às políticas de 
direitos autorais, admitindo que a reutilização de material sempre existiu nos domí-
nios da literatura (o autor cita T. S. Eliot, Thomas Mann e William S. Burroughs como 
figuras que viam na apropriação um grande potencial criativo), da arte e da música –  é 
dito sobre Bob Dylan que “...[a sua] originalidade e as suas apropriações são a mesma 
coisa”11 (2007, p. 18). O texto de Lethem, pela forma como foi construído, faz lembrar o 
próprio número 10 da Dot Dot Dot, e que já tivemos oportunidade de comentar atrás. 
Por outro lado, a reedição de textos que reflectem sobre a própria natureza da reedição 
(como é o caso deste ensaio de Lethem), numa revista que lida de perto com essa práti-
ca, é uma forma de justificá-la, negando ao mesmo tempo o seu uso irreflectido.

 Também à semelhança da Dot Dot Dot, a revista F. R. David, editada por Ann De-
meester, Will Holder e Dieter Roelstraete, e que reflecte sobre “...o ‘estatuto’ da escrita 
na prática da arte contemporânea”12 combina material reaproveitado com conteúdos 
novos. Porém, nesta publicação, a relação que se cria entre o “antigo” e o “novo” é de 
contraste, não só porque se incluem textos muito distantes entre si em termos tempo-
rais, como também se resgatam modelos de escrita que parecem ter caído no esque-
cimento – como é o caso da fábula – e que tanto habitam as páginas da revista como 
outros mais comuns – como a entrevista, por exemplo. 

Um outro objecto de edição independente que faz também uso da reedição é o livro 
On the Self-Reflexive Page, da autoria de Louis Lüthi – e que foi publicado, numa versão 
preliminar, no número 18 da Dot Dot Dot. Este livro aborda a existência, em obras li-
terárias, de páginas pouco convencionais, pensadas como tal pelos seus autores. A sua 
primeira parte é composta pela reprodução de várias dessas páginas, enquanto que a 
segunda é constituída por um ensaio que as analisa. No texto preliminar publicado na 
Dot Dot Dot, Lüthi denomina-as de páginas auto-reflexivas, partindo da descrição para 
literatura auto-reflexiva proposta pelo dicionário Merriam-Webster: “...a literatura ‘au-
to-reflexiva’ é ‘marcada por ou faz referência à sua própria artificialidade ou capacidade 
inventiva’”13 (Lüthi, 2010, p. 95). A página auto-reflexiva é, por isso, imbuída da cons-
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14 “Sterne (...) has reappropriated a convention of printing and bookbinding 
(...) and so endowed with personal significance something taken for granted as 
decorative.”

15 Do site: http://www.culturgest.pt/actual/22-mariomoura.html onde 
estão disponíveis as sinopses de cada uma das comunicações do Ciclo de 
Conferências de Mário Moura. O livro On the Self-Reflexive Page foi tema 
de uma delas, a 12 de Novembro de 2011.

figs. 4 e 5 – Louis 
Lüthi, On the Self–
Reflexive Page, 2010.

ciência da sua própria singularidade e da ideia de “fuga à norma”. Um dos exemplos 
citados ao longo do ensaio é o livro Tristram Shandy, da autoria de Laurence Sterne 
– ao longo dos vários volumes do romance, as páginas atípicas que aparecem (negras 
e marmoreadas) não só andam a par da narrativa criada por Sterne como ao mesmo 
tempo denotam um cuidado acrescido, por parte deste autor, em pensar o seu livro 
enquanto um objecto singular e distinto dos demais. As páginas marmoreadas que 
surgem no volume III deste romance ilustram muito bem essa ideia: elas aparecem no 
interior do livro (correspondendo a uma frente e um verso, sendo respectivamente as 
páginas 169 e 170 da edição original de 1761), ao contrário do que era comum na época 
(em que os marmoreados se destinavam quase exclusivamente às guardas dos livros, 

servindo por isso a função de revestimento da capa). Para Lüthi, a deslocação destas 
páginas para o interior do livro é vista como um gesto simbólico, imbuindo de “...sig-
nificado pessoal algo que era tido como certo enquanto decorativo”14 (Op.cit., p. 100). 
É também umas destas páginas marmoreadas do romance de Sterne que Lüthi escolhe 
para capa de On The Self-Reflexive Page. Esta opção parece reflectir uma preferência do 
autor, que destaca as páginas de Tristram Shandy sobre outros exemplos mais recentes 
de auto-reflexividade na literatura, comprovando que a sua singularidade e impacto 
visual não perderam força com o passar do tempo. Mas também, e por outro lado, o 
livro de Lüthi acaba por ser um comentário ao próprio gesto de Sterne já que, à seme-
lhança do que fez aquele autor, transporta para as suas páginas as páginas de outros 
livros, atribuindo-lhes com isso um novo estatuto – neste caso, o de “...ilustrações de 
um outro texto, que se situa como um apêndice ao livro”15 (Moura, 2011).
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Para Moura, a reedição de material no âmbito dos projectos autopublicados é 
“...um trabalho de edição criativa, no qual o aspecto gráfico daquilo que está a ser 
editado é importante, mas [em que] também há um certo interesse, talvez mesmo 
experimentalismo, no arranjo e rearranjo dos textos, no modo como se encadeiam 
uns com os outros, se contradizem, se reflectem, etc” (2011). Esta ideia surgiu, para o 
autor, no confronto com Dear Reader (2010), uma publicação da autoria do atelier de 
design gráfico Carvalho Bernau, e na qual são reeditados um conjunto de textos queri-
dos aos seus editores, o que faz dela uma espécie de antologia ou reader. Este é também 
um objecto em que Carvalho e Bernau aproveitaram para testar as fontes tipográficas 
que desenvolveram, razão pela qual elas variam ao longo das páginas do documento, 

sendo também apresentadas em vários pesos e tamanhos. Por outro lado, são presença 
constante em cada dupla página um conjunto de molduras que representam a forma 
de um livro aberto, sugerindo a ideia de “...páginas dentro de páginas...” (Ibid), e que 
não só aludem ao acto de pesquisa e recolha de textos para republicação, como ao mes-
mo tempo remetem para as técnicas de digitalização e fotocópia. No entanto, este é um 
objecto que não faz uso da reedição com o mesmo sentido crítico que os projectos atrás 
referidos. Na verdade, a reedição de textos acaba aqui por funcionar como “...uma 
mera desculpa para uma publicação...” (Ibid) e para o teste das fontes tipográficas 
desenhadas pelo atelier, e não tanto como uma estratégia potenciadora do discurso 
do próprio projecto editorial – como nos casos da Dot Dot Dot e da F. R. David, em 
que a recuperação de textos históricos e a sua combinação com material comissariado 
contribui para reforçar o carácter ambíguo de ambas as publicações.

Por vezes, a reedição passa também pela recuperação de obras literárias integrais 
e que se encontram no domínio público, como é o caso da colecção The Familiars, da 
editora Four Corners Books. A colecção inclui clássicos como Dracula de Bram Stoker, 
Vanity Fair de William Makepeace Thackeray ou The Picture of Dorian Gray de Oscar 
Wilde, entre muitos outros. Cada livro é desenhado individualmente e ilustrado por 
um autor convidado, sendo que a colecção, no seu todo, se define pela disparidade de 
formatos, tratamentos gráficos e ilustrações entre os livros. Ao considerar cada roman-
ce individualmente, a Four Corners Books procura não só recuperar algumas caracte-
rísticas das edições originais (The Picture of Dorian Gray foi originalmente publicado 

figs. 6 e 7 – Atelier 
Carvalho Bernau, 
Dear Reader, 2010.
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numa revista literária – a Lippincott’s Monthly Magazine – e a sua reedição reaviva 
graficamente esse formato), como ao mesmo tempo tem em consideração as próprias 
preferências dos autores dos livros, no que ao tratamento gráfico/tipográfico dos mes-
mos diz respeito (Blumfeld, An Elderly Bachelor, uma obra pouco conhecida de Franz 
Kafka, foi reeditada na fonte de texto Walbaum, a preferida do autor). Este projecto 
não partilha de um sentimento de nostalgia pelo passado, mas assume-se antes como 
um “...revivalismo operativo...” (Gonçalves, 2010) do formato novela ilustrada, sobre-
tudo pelo sentido interpretativo de que são dotadas as ilustrações que acompanham 
os diferentes romances reeditados. À semelhança da série The Familiars, a colecção 
Fabrications, da editora inglesa Book Works, procura reavivar e reinterpretar material 
pré-existente pela sua reedição em novos livros: The So-called Utopia of the Centre 
Beaubourg foi inicialmente publicado em 1976 por Affeulpin, pseudónimo de Albert 
Meister, tendo sido recentemente (em 2007) traduzido para o inglês e reeditado pelo 
artista plástico Luca Frei, sob o título The So-called Utopia of the Centre Beaubourg – 
An Interpretation. Frei viu na reedição desta obra uma forma de trazer para o presente 
os ideais contra-cultura de Meister, dando a conhecer este autor marginal a um públi-
co mais vasto. Ao mesmo tempo, e como o próprio título do livro indica, esta reedição 
assume-se claramente como uma interpretação, dando espaço a Frei para exercer a sua 
autoria – até porque na capa do documento é o seu nome que figura enquanto autor e 
não o de Meister. 

A publicação O Livro do Meio (2009), da autoria conjunta de Sofia Gonçalves e 
Marco Balesteros, é também um projecto que aborda a reedição. O livro em causa está 
dividido em duas partes, cada uma delas da responsabilidade de um dos seus autores. 
O contributo de Sofia Gonçalves, intitulado Livros Sob a Influência, debruça-se sobre 
publicações de edição independente que referenciam/incorporam explicitamente ou-
tros trabalhos. O interesse dessas publicações reside no facto de não serem fechadas 
sobre si mesmas, integrando deliberadamente conhecimento de áreas adjacentes ao 
design gráfico (como a arte, a música ou literatura). Por conterem traços de outros 
livros (pela citação, colagem, superimposição, entre outras técnicas, de algumas das 
suas partes), estes projectos assumem-se como mapas complexos de relações entre ob-
jectos culturais, teorias e autores, alertando para a natureza intertextual – que consta-
mente referencia e se apropria de elementos externos a si – do próprio livro enquanto 

figs. 8 e 9 – Oscar 
Wilde –The Picture 
of Dorian Gray 
(ilustrado por 
Gareth Jones), 
2009. Edição da Four 
Corners Books.
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meio de comunicação. Também o workshop Samizdat: publicação editorial indepen-
dente, organizado por esta dupla entre Janeiro e Abril de 2010, na Faculdade de Belas 
Artes de Lisboa, se debruçou, tanto sob o ponto de vista prático como teórico, sobre a 
contaminação entre objectos editoriais. Um dos objectivos do workshop era a explora-
ção de métodos de edição alternativos e não consensuais, como é o caso da reutiliza-
ção, tendo alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos participantes resultado do pôr em 
prática desta estratégia. No livro/reader que documenta os processos e resultados do 
workshop, intitulado Samizdat (2011), refere-se que a publicação independente acaba 
por reequacionar o processo de edição, precisamente porque a centra “...numa rede 
recursiva e generativa de eventos, na tradução, na circulação, migração e contami-
nação das ideias e espécimes” (Gonçalves, 2011, p. 27). Como incentivo acrescido às 
lógicas de contaminação e apropriação, Balesteros e Gonçalves escrevem, a propósito 
de Samizdat, que “Qualquer parte ou a totalidade desta publicação pode ser copiada 
ou reproduzida por qualquer meio” (2011, p. 204).

Também La Bibliotèque Fantastique, iniciativa concebida por Antoine Lefebvre 
em 2009, explora a reciclagem de livros (ou parte deles) como forma de gerar novos 
documentos. O projecto consiste num arquivo online de publicações de vários autores 
que usam parcialmente ou totalmente obras de outros, e que se encontram gratuita-
mente disponíveis para download. A própria lógica de divulgação e distribuição des-
tas publicações incita à interacção por parte de quem as lê e consome – qualquer um 
pode aceder aos projectos, imprimindo-os e montando-os como quiser, sendo esse 

figs. 10 e 11 – Marco 
Balesteros e Sofia 
Gonçalves, O Livro 
do Meio, 2009.

figs. 12 e 13 – Marco 
Balesteros e Sofia 
Gonçalves (ed.), 
Samizdat, 2011.
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16 A Werkplaats Typografie é um curso de mestrado em Arnhem, na Holanda, 
e que incide sobre projectos de design gráfico auto-iniciados. Stuart Bailey, co-
-autor da Dot Dot Dot (e que já citamos neste estudo), frequentou este programa 
de mestrado.

tipo de intervenção, ainda que aparentemente inocente, uma forma de manipulação 
que contraria a ideia do livro enquanto objecto cuja forma e função é determinada por 
aquele que o cria. 

O fac-símile surge também como objecto de interesse para alguns projectos, tendo 
sido explorado pelo colectivo Atlas Projectos e pela Mary Shelley Facsimile Library. Os 
primeiros reeditaram em 2009 O Novo Guia De Conversação em Portuguez e Inglez, 
um livro inicialmente publicado em 1885 e que, por estar repleto de gralhas e erros, 
sempre foi visto como um objecto humorístico e não enquanto um guia fidedigno. 
Muito embora tenha sido posto em circulação nos países de língua inglesa, este livro 
nunca foi, aparentemente, publicado em Portugal, razão que levou os Atlas Projectos 
a quererem republicá-lo, tendo-o feito a partir de uma digitalização da Universidade 
da Califórnia que encontraram online. A republicação deste guia deve-se sobretudo ao 
desejo de “...devolvê-lo à corrente de livro – condição próxima ao original – repondo-o 
num raio de circulação que, ainda que restrito, abre espaço ao entendimento da dis-
tância que vai de uma língua à outra e da potencialidade semântica que este tipo de 
literalidade/lirismo pode provocar” (Altas Projectos, 2009, vii). Esta reedição revela 
um interesse quase arqueológico por um objecto que, mesmo tendo vindo a público 
recentemente, continua a reter o estatuto de raridade a que sempre foi associado em 
Portugal (da sua reedição apenas foram produzidas 70 cópias).

Em Mary Shelley Facsimile Library, um projecto da Weerkplaats Typografie16 ini-
ciado em 2009, a reedição de textos e livros serve as funções de apoio à pesquisa e de 
fomentação do conhecimento teórico (não só sobre design mas também sobre outras 
áreas do conhecimento, como a arte ou a literatura por exemplo). Esta é uma biblioteca 
composta por livros facsimilados por dezasseis estudantes da Weerkplaats Typografie, 
livros que de alguma maneira foram relevantes para a sua prática enquanto designers 
e/ou artistas. O catálogo do projecto é composto por fotocópias das capas de todas as 
reedições de originais que figuram na biblioteca, assim como de pequenos textos onde 
os participantes justificam as suas escolhas. Uma iniciativa deste tipo permite que os 
estudantes/participantes interliguem referências e assim construam a sua própria rede 
de conexões entre autores, livros ou movimentos teóricos. Por outro lado, muitos des-
tes livros foram reproduzidos pelo recurso à fotocópia, sem que os estudantes tivessem 
tido a preocupação de “limpar” as marcas de leitura que neles deixaram: é por isso 
que alguns destes  fac-símiles contêm sublinhados, notas ou partes cortadas, o que os 
torna ricos em interpretações pessoais que são também úteis para quem os consulta. 
Ao propor esta espécie de leitura informada por uma leitura prévia (uma vez que os 
livros reeditados espelham as interpretações dos seus primeiros leitores e são dados a 
conhecer, nessa condição, a uma nova vaga de potenciais interessados) esta iniciativa 
partilha da ideia de que “...cada designer se vai tornando num leitor – nem tanto um 
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“designer como autor”, mas um “designer como leitor”” (Moura, 2011). Esta condição 
do “designer como leitor” manifesta-se pelo interesse crescente dos projectos de edição 
independente na reedição. Este interesse anda a par de um gosto assumido pela leitura 
e interpretação crítica do material escrito por parte do designer que, pelos textos que 
selecciona e reproduz em novas publicações, acaba por dar a conhecer as suas próprias 
preferências enquanto leitor. Este aspecto revela também que, no processo de reedição, 
a autoria do designer-leitor se assume sobre a dos próprios autores do material reuti-
lizado: o primeiro é quem dirige as operações editoriais das publicações, operações 
essas que os autores dos textos a republicar, por desconhecerem a sua existência ou por 
já não se encontrarem vivos, não têm oportunidade de comentar.
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3.

iNtrodução aos casos dE Estudo

O principal critério na selecção dos projectos para casos de estudo foi o facto de estes 
reeditarem de modo explícito material pré-existente. Constituiu também critério o 
serem objectos e iniciativas que exploram, pela reutilização de conteúdos, novas estra-
tégias editoriais, questionando ao mesmo tempo a produção voraz de material novo 
e as políticas de direitos autorais. Por outro lado, interessa-nos na reedição as novas 
perspectivas e significados que surgem da recontextualização de material pré-existen-
te em novas publicações, o que nos levou também a procurar projectos em que este 
aspecto se fizesse sentir. Isto faz com que a nossa análise, muito embora mais centrada 
nos conteúdos dos projectos seleccionados, não possa ignorar as suas qualidades for-
mais (formato, layout, hierarquias tipográficas, entre outras), porque elas resultam de 
decisões pensadas pelo designer em relação à forma como o próprio gostaria que os 
lêssemos e interpretássemos. Por outro lado, estipulou-se que todos os objectos teriam 
que corresponder a formas de concepção e produção independentes, respeitando por 
isso características como a colaboração e a interdisciplinaridade, a obediência a siste-
mas de produção e distribuição paralelos aos dos circuitos convencionais e a negação 
de interesses comerciais que pudessem pôr em causa a sua própria autonomia crítica. 

Muito embora a maior parte dos projectos que irão ser analisados nas próximas 
páginas sejam publicações, esse aspecto não constituiu um critério rígido, até por-
que muitas delas se relacionam, ainda que de diferentes formas, com outros medium 
(digitais, tridimensionais). A edição independente estende-se para lá da bidimensio-
nalidade da publicação, definindo-se pela multiplicidade de plataformas em que se 
materializa, como exposições, distribuidoras ou performances, todas elas de igual re-
levância na definição do seu carácter experimental e exploratório de novas formas de 
pensar a edição, o objecto livro e de testar abordagens interdisciplinares. No contexto 
deste estudo este aspecto assume uma importância acrescida, na medida em que estas 
plataformas permitem uma aproximação mais interactiva às problemáticas da reedi-
ção e da reutilização, abrindo sobre elas um debate no qual o público é convidado a 
participar. O projecto Mary Shelley Facsimile Library, que mencionámos no capítulo 
anterior, é exemplificativo disto, mas também o é o The Piracy Project, que escolhemos 
como caso de estudo. Esta última iniciativa inclui vários projectos editorais que lidam 
de perto com as problemáticas da reedição e reprodução, reflectindo sobre elas através 
das palestras e “conversas abertas” que organiza. 

O livro/catálogo Extended Caption (DDDG) tem também uma relação forte com 
um evento em particular, assumindo-se como o prolongamento da exposição homó-
nima que teve lugar na Culturgest do Porto em 2009, exposição essa que passou pela 
reexibição de imagens que tinham aparecido nas páginas da revista Dot Dot Dot. O 
catálogo é composto por um conjunto de “legendas alargadas” (ou extended captions) 
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dessas imagens, e que mais não são do que páginas de artigos digitalizadas dos vários 
números da revista. A constituição desta iniciativa  – tanto o livro como a exposição – 
como caso de estudo é importante não só pelo facto de lidar com o reaproveitamento 
de material e a sua permanente recontextualização (das páginas da Dot Dot Dot para 
a exposição e desta para o livro em si), como também, e principalmente, por ser sinto-
mática da postura editorial de Stuart Bailey que, como já referimos, é consistente na 
sua apologia da reutilização enquanto estratégia editorial.

É também com o intuito de aprofundar essa mesma postura que seleccionámos a 
Tourette’s, uma publicação da autoria conjunta de Stuart Bailey e Will Holder e que 
é composta por textos históricos, seleccionados por ambos, resultando num objecto 
que se assume como uma “...espécie de mixtape literária...” (Moura, 2011) em forma-
to impresso. A aproximação à música e à ideia de sampling, que publicações como a 
Tourette’s procuram fazer, leva-nos a pensar no designer como um Dj, que transpõe 
para um plano editorial preocupações com o encadeamento – pensando a articulação 
entre os diferentes textos e imagens como se fossem faixas sonoras que encaixam umas 
nas outras – ou com a extensão dos textos reutilizados, que muitas vezes são cortados e 
reduzidos às suas partes essenciais (parágrafos, capítulos). Elucidados pelos argumen-
tos dos autores citados na primeira parte deste trabalho, no que diz respeito ao sam-
pling, será no confronto com objectos concretos – os que constituímos como casos de 
estudo – que melhor entenderemos a aplicação deste conceito aos domínios do design 
gráfico e da edição, assim como as questões do foro autoral que a mesma levanta. 

De facto, enquanto que “...a linguagem musical não transporta aspas...”1 (Sanjek cit. 
por Sanders, 2006, p. 40), o que torna difícil a identificação concreta, nas faixas mu-
sicais que se constroem pelo sampling, dos autores dos samples usados, a linguagem 
escrita acarreta essa possibilidade, pelo que a identificação do material reutilizado é, 
nas publicações, deixada ao critério dos seus editores. A revista Permanent Food, da 
autoria conjunta de Maurizio Cattelan e Paola Manfrin, assume aqui a sua pertinência 
enquanto caso de estudo, pois opta por não fazer referência às fontes de onde provêm 
as imagens que reutiliza (bem como aos seus autores), deixando ao leitor essa tarefa 
de identificação. Este aspecto demonstra que a reedição pode ser um gesto competi-
tivo (algo que já mencionamos atrás pela referência à teoria da influência poética de 
Bloom), procurando deslocar um conjunto de objectos dos seus contextos originais e 
reposicioná-los noutros contextos que contrariam as intenções dos primeiros – razão 
pela qual se torna irrelevante mencioná-los. 

Por último, seleccionámos A Wikipedia Reader, da autoria conjunta de David 
Horvitz e Mylinh Trieu Nguyen, e que é uma publicação que compila uma série de 
pesquisas feitas na Wikipedia por um conjunto de indivíduos convidados (designers, 
artistas, etc.). Este é um objecto que, ao concretizar-se, se põe automaticamente em 

1 “As with the furore over Swift’s Last Orders we are dealing with a 
complex ethics of indebteness, although  with the added complication 
pointed out by David Sanjek that music language does not carry quotation 
marks (1994: 349).”
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causa, problematizando a reedição pela exposição das suas próprias limitações – os 
conteúdos da wikipedia são constantemente reformulados, sendo impossível conceber 
uma publicação que, ao reeditá-los, se mantenha actualizada por muito tempo. 

Definidos os critérios de selecção e os projectos escolhidos, propomos uma análise 
em profundidade de cada um destes últimos, não negando as eventuais relações que 
possam existir entre eles (até porque Stuart Bailey é co-autor da Tourette’s e autor do 
projecto Extended Caption). A selecção destes projectos está longe de traçar um pano-
rama completo do uso da reedição no contexto da edição independente actual, estando 
contudo associada a uma tentativa de entendimento desta prática pela sua relação com 
outras áreas, até porque a música (pelo sampling), a literatura (por autores como Sterne, 
Mallarmé e Perec) e a arte (pela mão de vanguardas históricas como o dadaísmo) se 
assumem claramente como influentes no interesse do designer gráfico por ela. Isto é 
também indicativo de que, na actualidade, a auto-edição é o lugar onde essas mesmas 
áreas se interligam e dissolvem, e onde as designações “designer”, “artista” ou “editor” 
não são tão importantes quanto a criação de uma comunidade crítica, ainda que res-
trita, que se interessa por livros e que não só os consome e produz como também os 
reproduz, recria, apropria, manipula e reinterpreta. 



38

Sampling EDIToRIAl: o RECuRso à REEDIção Em PRojECTos AuToPuBlICADos

figs. 14 e 15  – Will Stuart (ed.), Tourette’s 
n.º1, The Standard, 2003. 
Imagens da capa e da contracapa.

figs. 16 e 17 – Will Stuart (ed.), Tourette’s 
n.º2, Black Rainbow, 2006. 
Imagens da capa e da contracapa.
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1 “The texts in (...) Tourette’s (...) were taken from the sources listed above, 
photocopied and reproduced with the intention of forming something 
between a non-profit reader and an anthology.” Declaração presente tanto 
no primeiro como terceiro números da Tourette’s.

2 “Tourette’s has borrowed these texts in good faith and out of respect from 
the rightful owners.” Ibid.

3.1. 

tourEttE’s

A Tourette’s foi um projecto iniciado em 2003 por Stuart Bailey e Will Holder, que 
adoptaram o nome Will Stuart para assinarem os trabalhos que desenvolveram em 
parceria. Will Holder é um designer, editor, artista e autor inglês que foi, juntamente 
com Ann Demeester e Dieter Roelstraete, editor da revista F. R. David, que mencioná-
mos atrás. Foi também contribuidor assíduo da Dot Dot Dot e colaborou com Bailey 
na realização e produção da peça Franny and Zooey (baseada no romance homónimo 
de J. D. Salinger), em 2004. Convidada a redesenhar a revista holandesa Metropolis 
M, a dupla propôs toda uma reformulação editorial da publicação, seleccionando um 
conjunto de textos pré-existentes que nela gostariam de ver reeditados. No entanto, o 
projecto acabou por não andar para a frente, tendo os textos escolhidos por Bailey e 
Holder sido reaproveitados para uma nova publicação – a Tourette’s (Bailey, 2008).

A Tourette’s é composta por conteúdos pré-existentes, razão que a leva a ser definida 
pelos seus editores como “...algo entre um reader sem fins lucrativos e uma antologia”1 

(Will Stuart, 2003). Todos esses conteúdos são reproduzidos sem o conhecimento e 
consentimento dos seus respectivos autores, algo que é directamente assumido nas 
duas edições impressas do projecto pela seguinte nota – “A Tourette’s pediu empresta-
dos estes textos em boa fé e sem respeito pelos [seus] donos legítimos”2 (Ibid). A partir 
desta declaração percebemos que, para Bailey e Holder, mais do que questões relativas 
à detenção legal dos textos, o que importa é a singularidade das ideias que eles veicu-
lam, daí a vontade de os republicar e divulgar junto do público. 

O primeiro número desta publicação, intitulado The Standard, teve uma tiragem de 
550 exemplares e reeditou textos dos autores: Julie Burchill, W.A.Dwiggins, John Rus-
sell, Friedrich Nietzsche, William Morris, Stefan Themerson, Gilbert & George (em 
entrevista a Gordon Burn), Dave Beech, Willoughby Sharp & Liza Béar (em conversa 
com Mary Sue Ader), Michael Bracewell e Jon Wilde, Harald Szeeman, Wyndham 
Lewis, Fischli & Weiss, Kurt Schwitters, J. D. Salinger, Will Bradley, Peter Bichsel, 
Andy   Warhol, J. G. Ballard, Goodwill e Daniel Spoerri & Emmett Williams. Todos 
eles não só se debruçam sobre temas diversos (como a arte, a literatura, a música ou 
o design), como também datam de períodos históricos distintos: alguns, como os de 
Kurt Schwitters e Wyndham Lewis, foram originalmente publicados no início do sé-
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figs. 18 a 21  – Will Stuart (ed.), 
Tourette’s n.º1, The Standard, 2003. 
Duplas páginas.

 figs. 22 e 23 – Will Stuart (ed.), 
Tourette’s n.º3, Black Rainbow, 2006. 
Duplas páginas.
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3 “Yves Klein must choose between Dada and Zen. These are two mental 
and spiritual points of view that are poles apart.” Comentário reproduzido 
numa das primeiras páginas do primeiro número da Tourette’s.

culo XX, enquanto que outros, como o de Dave Beech, surgiram em inícios do século 
XXI. Ao ecletismo dos temas abordados e ao fosso cronológico que separa uns textos 
dos outros, acrescenta-se a diversidade de tipos de discurso presentes na publicação: 
alguns dos conteúdos reeditados são entrevistas e conversas triangulares, outros cró-
nicas ou críticas, outros ainda textos literários ou narrativas experimentais, de carácter 
absurdo e nonsense. 

The Standard abre com um índice atípico, composto pelas primeiras linhas de cada 
um dos textos republicados assim como pelo número de página onde se encontram.     
A finalidade deste índice não é tanto a de informar o leitor quanto à estrutura do ob-
jecto que tem em mãos (os nomes dos autores e os títulos dos textos são omitidos), mas 
antes a de se assumir como uma narrativa por si só, cuja ambiguidade reside no facto 
de resultar de uma colagem dos fragmentos de diferentes textos. Este índice procura 
suscitar a curiosidade do leitor face ao que vai encontrar nas páginas seguintes, dando-
lhe também pistas sobre o próprio modo como a publicação foi montada – pelo enca-
deamento de textos uns nos outros, numa transposição do processo pelo qual se criam 
mixtapes para o plano editorial. Após este primeiro índice, deparamo-nos com uma 
página que contém um breve relato sobre uma exposição de Yves Klein (Le Vide, de 
1958), seguida de um comentário à mesma feito pelo crítico Michel Ragon: “Yves Klein 
deve escolher entre Dada e Zen. Estes são dois pontos de vista mentais e espirituais que 
são pólos à parte”3 (Ragon cit. por Will Stuart, 2003).  Na mesma página, os editores da 
revista pronunciam-se sobre esta declaração questionando o porquê de Klein ter que 
optar entre uma coisa e outra (Will Stuart, 2003). Esta observação, se por um lado é 
uma reacção crítica ao comentário de Ragon, por outro assume-se subtilmente como 
uma declaração editorial, dado que Bailey e Holder não optam, um pouco à semelhan-
ça de Klein, por seguir uma direcção específica com a Tourette’s, cingindo-se apenas à 
republicação de material que é do seu agrado.

Alguns dos textos que encontramos em The Standard foram cortados e reduzidos 
às partes que os seus editores consideraram ser as mais importantes de republicar. Tal 
como em  Atmosphere de Andy Warhol ou Seymor: an Introduction da autoria de J. D. 
Salinger, apenas um parágrafo é usado; noutros casos, como em The Collagist de John 
Russell, a reprodução chega a ocupar cerca de duas páginas e meia. Muito embora o 
tipo de modificações aos textos originais passe quase essencialmente pela supressão de 
alguns excertos, After David Bainbridge: Notes on M1 partiu do texto Notes on M1 da 
autoria de David Bainbridge, sobre o qual Will Holder (sob o pseudónimo Goodwill) 
interveio activamente, modificando a sua linguagem escrita. Will Holder (Goodwill) 
alterou a versão original não só subtraindo informação (a sua versão é muito mais 
curta que a original) como modificando partes da narrativa, acabando desse modo 
por criar um segundo texto do qual se assume como autor. As alterações a Notes on 
M1 demonstram o importante papel da reedição enquanto prática que, pela reescrita 
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4 “...w139 (...) asked Will Stuart to host eight evenings during which the 
words of TOURETTE’S would be transformed into flesh by many guests.” 
Declaração presente num pequeno folheto incluído no primeiro número da 
Tourette’s (The Standard), e que se destinava a divulgar o evento no qual o 
segundo número da revista se iria materializar.

5 A palavra Tourette’s diz respeito a uma doença que se caracteriza por 
tiques motores e faciais. Por implicar a ideia de repetição (que se relaciona 
directamente com a reutilização), foi escolhida como nome para o projecto 
que aqui estamos a tratar.

de um texto através do corte e da paráfrase, leva a que se criem novas versões do mes-
mo e nas quais transparece a voz autoral do designer-reeditor. A opção, no título deste 
texto, pela designação After David Bainbridge, chama a atenção para a ideia de que se 
está perante uma nova versão do documento original, uma tentativa de o reformular e 
personalizar, alertando discretamente para a segunda entidade (GoodWill) que con-
cretizou essa tarefa. 

Em The Standard surge mais um texto que foi construído a partir de outro – The 
Future of Fine Arts é uma reedição abrevida e modificada de The Decorative Arts, um 
comunicado de William Morris que data de 1878. The Future of Fine Arts não é da 
autoria dos editores da Tourette’s mas sim do escritor e curador Will Bradley. A sua 
inclusão na publicação que aqui estamos a analisar reforça a ideia de que os seus edi-
tores não tratam as reformulações de textos originais como sendo versões inferiores 
àqueles, mas sim enquanto peças que, por traduzirem intrepretações pessoais sobre os 
próprios, têm igual legitimidade em vir a público. 

O segundo número da Tourette’s não passou por um objecto impresso mas por um 
conjunto de performances, palestras e projecções que tiveram lugar na galeria w139, 
em Amsterdão, na Holanda. Nesta iniciativa, que durou oito noites, participaram vá-
rios indivíduos cujo trabalho se relaciona com a arte, o design ou a música, entre os 
quais o colectivo de designers Experimental Jetset  e autores como Paul Elliman, entre 
outros. Esta iniciativa surgiu da vontade de transformar “...as palavras da Tourette’s 
em carne por muitos convidados.”4 De facto, para Holder, a natureza deste evento 
teria que de alguma forma corresponder ao porquê de ele e Bailey terem optado pela 
palavra Tourette’s5 como nome para o projecto: “Pensando no passado, lembro-me 
como muitas das coisas que nós fortuitamente acordámos juntos tinham as mes-
mas qualidades que queríamos com o título: o tique incontrolável de momentâneos, 
repetitivos impulsos. Deste modo, quer seja o excerto do filme The Third Continent 
de Michael Hanneke onde uma família sistematicamente destrói a sua própria casa; a 
gravação áudio de uma séance com Yves Klein banhada em azul de projector de parede; 
ou a conversa de Paul Elliman sobre fogo de artifício com simultânea demonstração e 
uma tradução em chinês... tudo parecia partilhar de um mesmo lançamento explosivo”6 
(Bailey; Holder, 2009). A passagem do formato impresso para o meio tridimensional 
consolida a ideia de que a Tourette’s é um projecto que se constrói pelas contribuições 
de vários indivíduos, tornando-se rico pelo pluralismo e diversidade das últimas.
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O terceiro número da revista, intitulado Black Rainbow (e cuja tiragem foi de 500 
exemplares), voltou a assumir a forma de um objecto impresso. Neste número, os con-, voltou a assumir a forma de um objecto impresso. Neste número, os con-
teúdos reeditados são da autoria de: Robert Ashley, Kinglsey Amis, John Berger, Susan 
Bernofsky, Carles Bernstein, David Bowie, André Breton, John Cage e Raashan Roland 
Kirk, Gilbert K. Chesterton, Charles Dickens, Brian Eno, Richard Hamilton, Charles 
Harrison, Dick Higgins, Priscilla Johnston, B. S. Johnston, The Kinks, Robin Kinross, 
E. C. Large, Wyndham Lewis, Georges Maciunas, Andy Merrifield, Sybil Moholy-Na-
gy, The Moles, Vladimir Nabokov, Flann O’Brien, Mervyn Peake, Robert M. Pirsig, 
Sun Ra, Dieter Roelstraete, Jean-Paul Sartre, Jon Savage, Victor Shklovsky, Frances 
Stark, Gertrude Stein, Stefan Themerson e Emmett Williams. Alguns destes nomes 
tinham já surgido na primeira edição da revista, tais como o de Wyndham Lewis,   
Stefan Themerson e Emmett Williams, ainda que neste número sejam reeditados ou-
tros textos da sua autoria. 

Do ponto de vista formal, a publicação não sofreu grandes alterações do primeiro 
para o terceiro números: o formato manteve-se (um A4 na vertical), assim como a 
grelha de paginação e o método de impressão (o miolo é impresso a preto – à ex-
cepção das guardas do primeiro número– enquanto que a capa e a contracapa são 
impressas a cores, em serigrafia). Contudo, e apesar de estes aspectos terem permane-
cido inalteráveis, a revista sofreu mudanças importantes ao nível da sua organização 
editorial. Em The Standard, cada texto era precedido pelo seu respectivo título, com-
posto numa fonte caligráfica que se encontrava num corpo de letra bastante superior 
ao da de texto corrido. Estes títulos marcavam a publicação pelo seu peso e dimensão, 
obrigando o leitor a deter-se sobre eles e a tomar conhecimento do que iria ler a se-
guir, fazendo com que se adaptasse a uma história e forma de escrita diferentes das 
do texto antecedente. 

Esta chamada de atenção para o final de uma narrativa e o começo de outra não 
é, contudo, repetida em Black Rainbow. Neste terceiro número, os títulos dos textos 
foram suprimidos (podem no entanto ser consultados no índice da publicação, que 
surge nas suas primeiras páginas), e aquilo que permite distinguir os últimos entre si 
é a introdução de um espaço em branco e de imagens que representam letras capitu-
lares. Essas imagens pertencem ao poema performativo Alphabet Symphony (1962 em 
diante) do artista e poeta Emmett Williams, que é repetido integralmente no final da 
revista para que o leitor possa confirmar a que letras do alfabeto é que as primeiras 
correspondem. Para além disto, um outro elemento que sinaliza as diferentes vozes 
autorais é o facto de cada página ser encimada pelos nomes dos autores dos textos que 

6  “Thinking back reminds me how a lot of what we haphazardly strung 
together had the same qualities we intended with the title: the uncontrolled 
tic of sudden, repetitive urges. So whether that excerpt from Michael 
Hanneke’s film The Third Continent where a family systematically destroys 
their own house; the audio recording of a séance with Yves Klein bathed in 
wall-projector blue; or Paul Elliman’s talk on fireworks with simultaneous 
demonstration and Chinese translation… all seemed to share a similar 
explosive release.”
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nela se encontram, o que permite ao leitor identificar, se não os títulos dos mesmos, 
pelo menos quem os escreveu. À primeira vista, estas opções gráficas fazem deste nú-
mero um documento visualmente mais monótono que o primeiro, na medida em que 
não existem relações de contraste e diferenças de escalas – proporcionadas pelas hie-
rarquias tipográficas – que o tornem graficamente ritmado. No entanto, estas mesmas 
opções são importantes do ponto de vista conceptual, levando a que o leitor não se 
aperceba da introdução de novos discursos e leia o documento como um continuum, 
quase como se todos os textos formassem uma narrativa única e coesa, concretizando 
dessa forma uma analogia, que acreditamos ter sido premeditada, ao sampling musi-
cal. Na música procura-se que as passagens entre os samples usados sejam subtis, com 
o intuito de diluir a sua autoria em benefício da construção de uma nova faixa musical; 
em Black Rainbow pretendeu-se criar um efeito semelhante, sendo a publicação, tal 
como a música que é construída por sampling, o resultado da soma e encadeamento 
inteligentes das várias partes (textos) que a compõem. 

Um outro aspecto importante é o facto de Bailey e Holder terem optado, nesta 
edição, por intercalar textos (ou excertos de textos) mais curtos com a continuação 
de outros que já tinham aparecido em páginas anteriores. Esta opção serve sobretudo 
como forma de deter o leitor, de o baralhar e de o obrigar a perder tempo com o ob-
jecto impresso, fazendo com que o manuseie e que volte atrás para confirmar que o 
que está a ler é de facto a continuação de algo que já leu antes. Por outro lado, a grande 
maioria dos textos que compõem este número são excertos de narrativas maiores – 
por exemplo, do texto A Craft too Small, de Frances Stark, foi reeditada uma só frase. 
Em Black Rainbow, a reedição de fragmentos de livros e/ou textos é um exercício de 
recontextualização que leva a que os mesmos sejam entendidos pela sua relação com 
as narrativas vizinhas (antecedente e sucedente), e menos enquanto peças isoladas que 
só fazem sentido individualmente. 

Ao nível dos conteúdos procurou-se, neste número, mais até do que no primeiro, 
incluir textos da autoria de personalidades com opiniões divergentes, ou que abordas-
sem de formas distintas (e até contraditórias) um mesmo assunto, tornando a publica-
ção num espaço de confronto, discussão e cruzamento de pontos de vista. Por exem-
plo, a um texto de Gertrude Stein segue-se propositadamente um outro de Wyndham 
Lewis, uma vez que este último autor era crítico da escrita da primeira. Por outro lado, 
Bailey interessava-se mais por Wyndham Lewis e Holder por Gertrude Stein (Bailey; 
Holder, 2009) – a republicação de material de ambos acaba por espelhar as diferentes 
preferências dos dois editores, trazendo para o meio impresso uma divergência que 
foi certamente discutida em tempo real. Ainda neste terceiro número surge um pe-
queno excerto de G, um livro de John Berger; mais à frente, encontramos um ensaio 
de Andy Merrifield, cujo título é John Berger’s Motorcycle, que comenta algumas obras 
de Berger e, sobretudo, a sua postura enquanto autor. É também criada uma relação, 
que acreditamos ter sido intencional, entre o título desse texto e o da obra Zen and the 
Art of Motorcycle Maintenance, da autoria de Robert M. Pirsig, e de que nos é também 
apresentado um excerto. Ao assumir-se como um local de partilha e de discussão de 
opiniões, a Tourette’s procura, tal como estes exemplos ilustram, criar relações entre 
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7 Bailey e Holder chamam esta participação de Tourette’s V 
(or TV), admitindo que se trata da quinta materialização do projecto 
(a quarta terá sido An Exchange of Letters in Advance of TV, uma troca de 
correspondência entre os dois que foi publicada na Tate Etc.). No entanto, 
esta denominação surgiu unicamente por vontade dos autores que, por 
saberem que o seu diálogo iria ser gravado e projectado pela Tate Modern, 
quiseram deliberamente intitular a sua performance de TV.

8 “A public conversation with several cultural commentators, previously 
published in TOURETTE’S, was initially anticipated.”

9 “Later it was decided that it would be more appropriate to have a 
conversation between ourselves, paraphrasing in our own words what we 
already knew we wanted these commentators to say.”

textos e autores, estimulando uma reflexão crítica em torno de uns e de outros, e que 
no seu quinto número voltou a ser transposta para um contexto tridimensional. 

O quinto número da Tourette’s passou pela participação de Bailey e Holder na 
exposição Stutter, que teve lugar na Tate Modern em 20097. Nesta exposição colec-
tiva (onde, para além de Bailey e Holder, participaram os artistas Sven Augustijnen, 
Anna Barham, Dominique Petitgand e Michael Riedel) os editores da Tourette’s re-
apresentaram um trabalho de Michelangelo Pistoletto, produzido entre 1965 e 1966, 
intitulado Struttura per parlare in piedi (Structure for Talking While Standing). Para 
além disto, criaram um panfleto – Publick Notice – On the Positioning of Michelangelo 
Pistoletto’s Struttura per parlare in piedi (Structure for talking while standing), 1965-66 
– onde expuseram o processo moroso que levou ao empréstimo da obra de Pistoletto, 
com a particularidade de todo esse discurso escrito ter sido construído a partir de fra-
ses e testemunhos de outros autores. Inicialmente estava projectado que a participação 
de Bailey e Holder na exposição fosse acompanhada por uma conversa entre eles e al-
guns dos “...comentadores culturais previamente publicados na Tourette’s”8 (Will Stuart, 
2009). Porém, os autores justificam da seguinte forma a mudança de planos: “Foi depois 
decidido que seria mais apropriado termos uma conversa entre nós, parafraseando nas 
nossas próprias palavras aquilo que sabíamos que queríamos que esses comentadores 
dissessem”9 (Ibid). 

A postura de Bailey e Holder, através da sua contribuição para este evento, é co-
erente com a linha de pensamento que tinham vindo a explorar desde o primeiro 
número da Tourette’s – a ideia de que “...muito já foi dito, e que se todos continuarmos 
a tentar repetir-nos e melhorar-nos de novas formas, algumas das melhores coisas po-
dem ficar perdidas na pilha resultante”10 (Will Stuart, 2003). Esta declaração evidencia 
que os editores do projecto encaram a reedição de conteúdos como uma forma de res-
posta à sobrelotação de coisas que são produzidas na actualidade, sobretudo quando 
muitas dessas coisas são criadas a partir das bases conceptuais e projectuais lançadas 
pelos autores do passado – e que mesmo assim se procuram assumir como novas, 
encobrindo muitas vezes as suas influências históricas. No fundo, e no contexto desta 
publicação, reutilizar textos, obras e discursos de autores alheios é quase como um 
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gesto de fidelidade para com o que já foi dito, feito e escrito. É uma maneira de expor 
referências e influências, considerando que essa exposição é o que acaba por definir a 
própria identidade dos dois indivíduos envolvidos no projecto – não só enquanto edi-
tores e designers, mas enquanto autores e artistas também.

A Tourette’s é um projecto ambicioso pelo facto de se ter materializado tanto sob 
a forma de um objecto impresso como de performances e instalações, muito embora 
tenha conseguido, através desses vários meios, explorar consistentemente os temas da 
repetição e da reutilização. Ao mesmo tempo, e no seu formato bidimensional, a op-
ção pela reedição de textos não foi tomada irreflectidamente. Muito pelo contrário, o 
modo como esses conteúdos foram escolhidos e articulados denota um cuidado, por 
parte de Bailey e Holder, em pensarem a revista para além de uma mera antologia, e 
sobretudo enquanto uma reflexão em torno da escrita e da linguagem. Estas temáticas 
foram, aliás, anunciadas por Bailey como sendo as suas principais áreas de interesse 
(e que estão muito presentes noutros projectos seus como é o caso da Dot Dot Dot), 
admitindo ele mesmo que tem preferência por trabalhos que “...envolvem o design da 
linguagem em alguma capacidade mas não limitado a nenhuma forma particular”11 
(Sueda; Bailey, 2006).

Muito embora a Tourette’s seja uma iniciativa aliciante do ponto de vista do uso 
da reedição (numa aproximação bem sucedida à ideia de sampling, sobretudo no seu 
terceiro número) ela não está ao alcance de qualquer leitor – os textos reaproveitados 
são muitas vezes difíceis de compreender sem que se tenha um conhecimento prévio 
da postura crítica, filosófica e/ou artística advogada pelos autores dos mesmos, assim 
como do contexto histórico e social no qual eles foram primeiramente publicados. A 
selecção e combinação dos diferentes conteúdos reutilizados contribui para definir este 
projecto como bizarro e estranho, na mesma linha “...esquizofrénica...” (Bailey; Bilak, 
2006) que a Dot Dot Dot. No entanto, essa amálgama de informação corre o risco de 
dissuadir o leitor, que se sentirá naturalmente confuso perante a presença, num mes-
mo suporte, de conteúdos que muito embora possam relacionar-se uns com os outros 
acabam por não o fazer directamente. Ao mesmo tempo, ficamos com a sensação de 
que este é um projecto que acaba por ser quase como que um diálogo entre Bailey e 
Holder (a sua participação em Stutter foi, aliás, construída à volta da ideia de conversa-
ção) e que essa panóplia de textos, autores e posturas críticas é o reflexo de uma procu-
ra constante, por parte destes dois indivíduos, de conhecimento teórico que sustente a 
sua prática profissional. Prova disso é o facto de muito frequentemente Bailey citar, em 
entrevistas e conferências, testemunhos de autores com que se identifica como forma 

10 “Tourette’s believes that a lot has been said already, and if we all keep 
trying to repeat and improve ourselves in new ways, some of the nicest 
things might get lost in the resulting pile.” Declaração presente tanto no 
primeiro como no terceiro números da Tourette’s.

11 “Yes, I’m pretty clear about the sorts of work I want to be involved in, 
and these are (...) usually involving the design of language in some capacity 
but not limited to any particular form.”
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de explicar aquilo que faz e porque é que o faz, tal como quando recorreu a uma citação 
de Robin Kinross precisamente com essa finalidade: “Eu costumava dizer [que era] “ti-
pógrafo”, no tempo em que a profissão tinha de aparecer no passaporte. Era uma forma 
de comprometimento um tanto ou quanto romântica, porque nunca pratiquei isso da 
mesma maneira que muitas pessoas o fizeram. Também escrevia muito, e agora faço 
muita edição – o que significa ler o que outras pessoas escrevem, lidar com textos e tra-
balhar com outros designers. Assim, acho que agora sou um editor, no sentido conti-
nental e francês de “editeur”, que também significa alguém que publica. Sinto-me bem 
com essa ideia; tem algumas das boas qualidades associadas a “tipógrafo”. Não é tanto 
produção visual quanto verbal. É isso que eu faço” (Kinross cit. por Bailey, 2006)12. 

12 Citação traduzida por Mário Moura no texto Dexter Sinister, publicado 
em 2009 no blogue The Ressabiator e disponível em: https://ressabiator.
wordpress.com/2009/05/21/dexter-sinister-2/#more-1827
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figs. 24 e 25 – Stuart Bailey (ed.), 
Extended Caption (DDDG), 2009.  
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3.2. 

ExtENdEd captioN (dddG)

Extended Caption (DDDG) foi uma exposição projectada e desenvolvida por Stuart 
Bailey, e que passou pela exibição de imagens que previamente tinham aparecido nas 
páginas da revista Dot Dot Dot. Para o autor, a ideia por detrás de uma exposição deste 
género era a de inverter os critérios editoriais daquela publicação: destacar as imagens 
sobre o texto, algo que na revista nunca fora posto em prática (Bailey, 2009a). A expo-
sição concretizou-se em vários países e em diferentes alturas, e foi sempre variando os 
itens exibidos e os modos de montagem em função dos locais onde era acolhida. A sua 
primeira materialização teve lugar em Talin (Estónia), em 2005; depois, seguiram-se 
as cidades de Chaumont (França), Utrecht (Holanda), Lyon (França), Munique (Ale-
manha), Aberdeen (Holanda) e Porto (Portugal), esta última em 2009. No Porto, a 
exposição, que foi comissariada por Miguel Wandschneider, teve lugar na organização 
cultural Culturgest e esteve patente de 25 de Abril a 27 de Junho daquele ano. Esta 
sétima encarnação de Extended Caption (DDDG) foi acompanhada pela produção de 
um livro homónimo, concebido pela editora e distribuidora independente Roma Pu-
blications sob as directrizes e “direcção de arte” de Bailey. O livro, que “...corresponde 
a metade da exposição Extended Caption (DDDG)...” (Bailey, 2009a) e que teve uma 
tiragem de 500 exemplares, reproduz as imagens em exibição e faz corresponder a cada 
uma delas um texto (ou “legenda alargada”) retirado de um dos números da Dot Dot 
Dot. A exposição e o livro foram pensados como projectos interdependentes, só po-
dendo ser entendidos em relação um com o outro – daí a necessidade de a nossa aná-
lise se centrar em ambos como forma de tentar perceber esta iniciativa em toda a sua 
complexidade.

A parede expositiva desta encarnação de Extended Caption (DDDG) continha 43 
artefactos de formatos muito diversos e de natureza variada – alguns dos objectos 
eram reproduções de capas e duplas páginas de livros, outros de ilustrações, trabalhos 
artísticos, fotografias ou peças de design gráfico (cartazes, logotipos, capas de discos, 
etc.) Os itens em exibição não foram, porém, agrupados ou dispostos por categorias, 
mas sim dispersos pela parede e misturados uns com os outros. Esta opção pela sua 
distribuição aparentemente aleatória acaba por ser uma referência implícita à própria 
Dot Dot Dot e ao facto de a revista ter um interesse assumido pelas diferentes áreas 
do conhecimento e pelo modo como elas se intersectam e relacionam. Todos os ob-
jectos representados na parede expositiva remetem também para períodos históricos 
distintos – o desenho preliminar do mapa do metro londrino1 e a capa do número 17 
da Dot Dot Dot, por exemplo, datam de 1931 e 2009, respectivamente – o que de igual 
modo pode ser visto como uma transposição das qualidades da revista para o contexto 
expositivo, uma vez que os seus editores tanto privilegiavam e publicavam conteúdos 
actuais como outros mais antigos.
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fig. 26 – Stuart Bailey (ed.), 
Extended Caption (DDDG), 2009. 
Folha anexa ao livro com a representação 
da parede expositiva.
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1 Este desenho, da autoria de Harry Beck, é apresentado na exposição da 
mesma forma que o museu Victoria and Alberts o expôs, por engano: ao 
contrário. É acompanhado por um ensaio de Paul Elliman intitulado City 
Turned Upside Down (p. 28), que reflecte sobre as suas qualidades gráficas 
e abstractas.

2 A Isotype (Sistema Internacional de Educação Tipográfica Pictórica) 
foi um sistema, desenvolvido por Otto Neurath, que pretendia expor 
informação (geralmente relativa a fenómenos sociais específicos) através 
de uma linguagem pictórica simples. 

3 “One immediate effect of this collection is to level regular distinctions 
anyway — between high and low, expensive and cheap, rare and 
ubiquitous, limited and mass-produced, old and new, exclusive and 
available, famous and anonymous, canonical and forgotten.”

4 “On the face of it, there doesn’t seem to be any reason to expect these 
objects to share formal characteristics, because (a) their umbilical 
texts have been written by a wide range of contributors with different 
backgrounds and interests at different times across the past decade, and (b) 
Dot Dot Dot has no formal/aesthetic mandate...” 

O facto de os objectos em exibição terem estatutos e importâncias divergentes sa-
lienta o carácter democrático desta selecção. Para Bailey, a escolha de tanto incluir 
imagens que dizem respeito a objectos e/ou fenómenos marginais (como é o caso do 
logótipo da banda punk-hardcore Black Flag), como outras mais conceituadas e de 
valor socialmente reconhecido (como é o caso do logotipo do MIT ou da reprodução 
de um cartaz da Isotype2) foi tomada premeditadamente. Tratou-se, no fundo, de uma 
forma de “...nivelar distinções usuais – entre alto e baixo, caro e barato, raro e ubí-
quo, limitado e produzido em massa, velho e novo, exclusivo e disponível, famoso e 
anónimo, canónico e esquecido”3 (Bailey, 2009c). Este nivelamento acaba também por 
espelhar a postura editorial abraçada pela Dot Dot Dot – a revista sempre se assumiu 
como um espaço pouco ou mesmo nada elitista, e onde tanto se dava voz a textos que 
abordavam objectos típicos de um género de cultura mais marginal e underground (de 
que é exemplo o já referido logotipo dos Black Flag), como a outros que incidiam sobre 
temas mais sérios e eruditos (como algumas reflexões em torno de correntes filosófi-
cas, artísticas e literárias).

À primeira vista, pode parecer que não existem relações entre as imagens expos-
tas, para além do facto de todas terem sido publicadas na Dot Dot Dot – “...porque (a) 
os seus textos umbilicais foram escritos por um vasto número de contribuidores com 
diferentes backgrounds e interesses em diferentes tempos ao longo da década passada, 
e [porque] (b) a Dot Dot Dot não tem mandato formal/estético...”4  (Ibid). No entanto, 
um olhar mais atento sobre elas, complementado pela leitura dos textos com que se 
relacionam, acaba por trazer ao de cima o facto de serem “...primeiramente cerebrais 
e não visuais, mais abstractas do que concretas, e de novo mais fielmente entendidas 
como “formas de pensar” tornadas manifestas”5(Ibid). 

Os textos republicados em Extended Caption (DDDG) não foram reformulados ou 
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5 “They are primarily cerebral not visual, more abstract than concrete, and 
again most accurately perceived as “ways of thinking” made manifest.”

6 “Our contributors rarely write directly about the formal attributes of this 
kind of cultural residue, but draw on it to trigger, illustrate, or reference 
broader sociological, art historical, or philosophical ideas.”

7 O Estilo Tipográfico Internacional foi uma corrente do design gráfico 
surgida na Suíça, na década de 50, e que defendia um design sintético 
e racional, enfatizando o recurso às grelhas e a preferência por fontes 
tipográficas não-serifadas. 

repaginados; pelo contrário, as páginas da Dot Dot Dot onde apareceram originalmen-
te foram literalmente arrancadas, digitalizadas (a 70% do seu tamanho original) e re-
produzidas neste novo objecto. Incluiu-se também no livro uma reprodução a cores da 
parede expositiva, que aparece como uma folha solta e anexa ao mesmo. Ao distanciar-
-se da função de um mero catálogo (a publicação que acompanha uma exposição e que 
lhe serve de suplemento), este livro procura assumir-se como um projecto complexo, 
onde foram reeditados textos que aprofundam os fenómenos de que as imagens em 
exibição apenas revelam a superfície. 

De facto, os conteúdos escritos republicados em Extended Caption (DDDG) não 
têm como função descrever as qualidades formais dos objectos a que se referem. Mui-
to pelo contrário, esses textos reflectem crítica e especulativamente sobre as peças em 
exibição, associando-lhes frequentemente narrativas e ideias que põem em causa o 
próprio conhecimento pré-adquirido que o espectador/leitor possa ter sobre elas. Bai-
ley afirma, a este propósito, que os contribuidores da revista vêem esses objectos como 
pontos de partida “...para espoletar, ilustrar, ou referir ideias sociológicas, da história 
da arte, ou filosóficas mais alargadas”6 (Ibid). Por exemplo, às imagens dos logotipos do 
MIT e da banda Black Flag corresponde o ensaio Graphic Incognito (2007), da autoria 
de Mark Owens, onde se argumenta que a cultura underground dos inícios dos anos 
80 se apropriava graficamente do trabalho de autores modernistas. As semelhanças 
entre os dois logótipos citados são evidentes – sendo o primeiro da autoria de Muriel 
Cooper, designer gráfica no MIT, e o segundo de Raymond Pettibon (pseudónimo de 
Raymond Ginn), designer/ilustrador e irmão do vocalista daquela banda anti-sistema 
– e acabam por reforçar a tese de Owens. Muito embora Graphic Incognito aborde as 
coincidências formais entre peças de design gráfico, Owens refere-as apenas com o 
propósito de tentar provar uma tese maior da sua autoria.

Um outro exemplo comprovativo de que os conteúdos reeditados em Extended 
Caption (DDDG) não servem uma função descritiva é o texto ‘I’m only a designer’: The 
double life or Ernst Bettler (2000), da autoria de Christopher Wilson. Este texto serve 
de legenda alargada à imagem de um cartaz cujas qualidades formais o aproximam do 
design praticado pela escola do Estilo Tipográfico Internacional7. Neste ensaio, original-
mente publicado no segundo número da Dot Dot Dot, em 2001, é contada a história do 
designer suíço Ernst Bettler. Como resposta a um pedido que lhe fora endereçado por 
uma empresa farmacêutica, Bettler criou vários cartazes onde, em cada um deles, su-
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bliminarmente se liam as letras “N”, “A”, “Z” e “I”, de forma a que o conjunto formasse 
a palavra NAZI. Este episódio demonstra o quanto o trabalho do designer gráfico pode 
ser impactante e inquisitivo, espoletando, como foi o caso, uma onda de polémica e 
discussão acessas no núcleo dos profissionais da área. No entanto, algum tempo depois 
de a história de Bettler ter vindo a público (e de ter sido exaustivamente comentada em 
blogues e sites sobre design), constatou-se que ela não passava de uma mentira e que o 
designer gráfico em causa afinal não existia. Esta ocorrência serviu para consolidar a 
ambiguidade e singularidade da Dot Dot Dot enquanto projecto editorial, mas também 
o posicionamento crítico dos seus contribuidores (e consequentemente da revista) em 
relação à própria disciplina do design gráfico – o texto de Wilson assume-se claramente 
como uma provocação, pondo em causa até que ponto é que o trabalho do designer pode 
ter um papel preponderante no despertar da consciência pública em relação a determi-
nados fenómenos e problemas sociais. 

Não deixando de veicular esse ímpeto inquisitivo, alguns dos textos republicados 
em Extended Caption (DDDG) incidem sobre personalidades (entre as quais artistas, 
designers ou escritores) cujo trabalho Bailey e os vários contribuidores da revista ad-
miram e que foram convocadas em alguns dos seus números. Destacam-se, entre elas, 
o escritor e poeta vorticista Wyndham Lewis, o músico Mark E. Smith, a designer grá-
fica Muriel Cooper, o químico industrial e escritor E. C. Large e o editor, impressor e  
autor Benjamin Franklin. Algumas destas figuras surgem representadas na exposição 
pelos seus retratos, dois deles encontrando-se mesmo ao lado um do outro – nome-
adamente os de Wyndham Lewis e de Mark E. Smith. Aos retratos ilustrados destas 
duas personalidades, da autoria de Chris Evans, correspondem dois ensaios distintos, 
intitulados Wyndham Lewis e Mark E. Smith (ambos originalmente publicados em 
2006, no décimo primeiro número da Dot Dot Dot) – o primeiro é da autoria de Stuart 
Bailey, enquanto que o segundo foi escrito por Michael Bracewell e Jon Wilde. A par-
ticularidade destes dois textos reside no facto de serem a inversão um do outro – no 
segundo, o nome de Wyndham Lewis foi substituído pelo de Mark E. Smith, assim 
como alguma informação de natureza mais específica foi adaptada à personalidade em 
causa. Esta inversão procura especular sobre a semelhança dos percursos biográficos 
dos dois autores, sobretudo no que diz respeito ao facto de ambos terem permanecido 
à margem da cultura mainstream do tempo em que vivem/viveram e de se terem assu-
mido como figuras independentes e autónomas (ainda que por vezes incompreendidas) 
nas suas áreas de interesse – o primeiro na literatura e nas artes plásticas; o segundo 
na música. 

A exploração do trabalho de todos os autores acima citados – não só das suas 
ideias, mas também das suas biografias e de possíveis coincidências entre elas –, sob 
a forma de textos e de ensaios, é um traço característico da Dot Dot Dot. O interesse 
dos editores e contribuidores da revista por estas personalidades históricas assenta 
não só no facto de terem posturas e ideias próprias, mas também nas possibilidades 
de continuação e reaproveitamento das últimas – a influência das ideias de Benjamin 
Franklin em relação à produção e distribuição de material impresso estão muito pre-
sentes na Dexter Sinister, uma livraria e distribuidora concebida por Stuart Bailey e 
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8 A obra em causa, de 2004, intitula-se Georges Remi’s realisation that 
Alph-Art was conceptually flawed, Hergé’s realisation that Alph-Art was 
conceptually flawed, and Kuifje’s realisation that Alph-Art was conceptually 
flawed.

9 “The triptych was withdrawn after an argument with Ryan about 
the dubious status of the work in relation to the whole, particularly as 
articulated through information surrounding the show, i.e. whether the 
exhibition was presented as a collection of independent pieces, or a single 
piece comprised of composite parts, as a general group show, or one with 
an explicit curatorial theme.”

10 “To recompense, the violence has to be justified by a counter-violent 
trade-off — or less dramatically, a guarantee that the sum is greater 
than its parts.”

David Rainfurt. Por outro lado, o posicionamento autoral, autónomo e empreendedor 
destas figuras, acaba por se enquadrar no modo particular como Bailey entende o 
Modernismo – enquanto uma postura independente e de pensamento livre, genuina-
mente preocupada com a produção, divulgação e discussão de conhecimento. 

No fundo, o projecto que estamos aqui a tratar acaba ele mesmo por veicular essa 
atitude modernista – não só pelo facto de as imagens que integraram a exposição te-
rem sido seleccionadas por aquilo que representavam e significavam e não pelas suas 
qualidades formais, como também por não lhes ter sido atribuída autoria no contexto 
expositivo. Este último aspecto impediu que se criassem distinções entre elas em fun-
ção dos “nomes” que estivessem por detrás da sua criação, fazendo com que todas fos-
sem vistas como parte de um projecto maior e menos enquanto objectos individuais 
– algo que está em sintonia com o carácter discreto e colaborativo do design moder-
nista. Contudo, essa anulação da componente autoral das imagens acabou por levantar 
algumas questões junto dos autores das mesmas. Um tríptico de Ryan Gander que 
alude conceptualmente à última banda desenhada do Tintim8 foi retirado da parede 
expositiva pelo facto de o autor ter questionado “...o estatuto dúbio do trabalho em re-
lação com o todo, particularmente enquanto articulado através da informação à volta 
da exposição, isto é, se ela foi apresentada como uma colecção de peças independentes, 
ou uma única peça que compreende partes compósitas, enquanto uma exposição geral 
em grupo, ou uma com um tema curatorial específico”9 (Bailey, 2009c). 

O carácter indeciso e indefinido da exposição fez dela um projecto potencialmente 
desrespeitoso para com os diferentes autores das imagens exibidas. O facto de não ter 
sido posta em prática uma solução que permitisse ao observador analisá-las mais en-
quanto peças autónomas e menos enquanto parte de um todo, comprometeu a riqueza 
e impacto visuais de cada uma (Ibid). No entanto, a “violência” que decorreu dessa 
decisão “...tinha que ser justificada por uma contrapartida contra-violenta – ou menos 
dramaticamente, uma garantia de que a soma é melhor que as suas partes”10 (Ibid). 
Este último comentário alerta-nos para uma outra questão: ao admitir que “a soma” 
teria que ser eventualmente “melhor que as suas partes”, Bailey acaba por chamar a 
atenção para a sua função enquanto editor, que ao ser aqui transposta para um plano 
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tridimensional, torna a exposição “...[n]um acto editorial” (Moura, 2009). A figura de 
Bailey acaba por vir ao de cima pelo modo particular como pensou todo o projecto e 
pelo conjunto de peças que no seu âmbito seleccionou e dispôs na parede expositiva. 
Até certo ponto, estamos perante um paradoxo, dado que à opção pela não referencia-
ção dos autores das imagens exibidas, corresponde a emergência de Bailey enquanto 
figura autoral ele mesmo, ou antes, enquanto autor-editor. 

Sendo a reutilização de material uma das características mais marcantes da postu-
ra de Bailey como designer e editor, não é de estranhar que Extended Caption (DDDG) 
se assuma inteiramente como um projecto criado à custa de conteúdos pré-existentes. 
Talvez por isso mesmo, muitos deles (tanto imagens como textos) acabem por reflectir 
criticamente sobre o que é reutilizar, reeditar e “reciclar”, num exercício de justificação 
e exaltação dessas práticas enquanto estratégias meritórias de serem problematizadas e 
exploradas. Algumas das imagens que integram a parede expositiva foram, aliás, cons-
truídas a partir de obras históricas – Seth Price reproduziu uma página do poema Un 
Coup de Dés Jamais N’abolira le Hasard (1897), da autoria de Mallarmé, e uma outra 
da versão (pela inclusão de barras pretas que cobrem as linhas de texto) dessa mesma 
obra por parte de Marcel Broodthaers (1969). As reproduções servem como forma de 
dar força às ideias que expõe em Décor Holes, ensaio que lhes serve de legenda alarga-
da. Em Décor Holes, Price (2007) argumenta que o sampling é uma estratégia invasiva 
e violenta. As suas alterações às obras de Mallarmé e de Broodthaers parecem reflectir 
precisamente isso, ainda que só tenham passado pelo reajuste mínimo de alguns ele-
mentos que as compõem e pela reprodução de ambas em grande escala, às quais foi 
acrescentada a frase “Cortesia de Seth Price”. A agressividade do sampling resulta da 
aparente subtileza das alterações de Price aos objectos originais – por muito que a in-
tegridade visual das obras pareça ter sido preservada, o autor criou, pela digitalização 
e ampliação das próprias, novos trabalhos que alertam para o poder transformativo 
daquelas técnicas. 

Um outro objecto/texto que remete para a ideia de reutilização, e que é republicado 
em Extended Caption (DDDG), é a capa do disco Go 2, da banda XTC, desenhado pelos 
Hipgnosis em 1978. Esta capa é inteiramente composta por um texto que reflecte sobre 
o processo pelo qual se criam as capas de disco, admitindo que qualquer uma delas 
é desenhada com o intuito de persuadir o público, conduzindo-o à sua compra. Este 
objecto surge, no livro, associado ao título On graphic design, 1985 e a Stuart Bailey 
enquanto autor. Por meio da atribuição póstuma de um título e de um autor diferen-
tes, a identidade desta peça não foi corrompida ou subvertida; muito pelo contrário, 
ela continua a reter o seu estatuto enquanto capa de disco, ainda que passe também 
a sintetizar as ideias de Bailey face à área disciplinar do design gráfico. As ideias de 
citação e de repetição, que já tinham sido exploradas num projecto como a Tourette’s, 
acabam, assim, por ser retomadas em Extended Caption (DDDG), correspondendo 
a formas “...de manter os pensamentos no loop, para lá da data da sua obsolescência 
planeada”11 (Verwoert, 2008, p. 98). Tanto o livro como a exposição em análise devem, 
por isso, ser encarados segundo esta perspectiva: não enquanto homenagens ao per-
curso da Dot Dot Dot, mas antes como uma forma de manter em circulação textos e 
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imagens que nela foram publicados e que, pela sua republicação, não só se procura que 
continuem a ser discutidos, como até mesmo continuados e retrabalhados. No entan-
to, esta iniciativa corresponde também a uma forma de corromper convencionalismos 
do design e da edição, procurando esbater “...as fronteiras entre arte e design, designer 
e autor, edição e apropriação, história e ficção” (Moura, 2009).

Um outro texto que surge em Extended Caption (DDDG) e que tem a reutilização 
como tema é The Ecstasy of Influence: A Plagiarism (2007), da autoria de Jonatham 
Lethem. Este ensaio, de que já tivémos oportunidade de falar atrás, serve de legenda 
alargada a um objecto que contém um pequeno texto intitulado Monument to Co-Ope-
ration, escrito pelos Dexter Sinister. Esta peça partiu de um trabalho de Will Holder, 
que por sua vez o apropriou de um documento encontrado num projecto de habitação 
social em Nova Iorque. Monument to Co-Operation é uma adaptação do texto original 
desse documento feita pelos Dexter Sinister, como forma de traduzir as suas ideias em 
relação às políticas e éticas de distribuição. A relação entre Monument to Co-Operation 
e The Ecstasy of Influence: A Plagiarism reside precisamente no facto de tanto os Dex-
ter Sinister como Jonatham Lethem terem manipulado criativa e estrategicamente ma-
terial pré-publicado, desafiando e questionando noções de autoria, plágio e cópia.

As ideias de manipulação e de adaptação de coisas já criadas a novos contextos está 
também muito presente no brainstorming entre Ryan Gander, Alice Fisher e Stuart 
Bailey sobre a palavra Mitim, e que é exposto no livro pela republicação do texto Little 
Bastard: The Invention and Introduction of a New Word (2006). Neste texto, uma troca 
de e-mails entre os três autores, Ryan Gander apresenta Mitim como uma palavra que 
gostaria de ver introduzida na linguagem corrente, uma palavra auto-referencial e que 
apenas se descreve a si mesma, num jogo conceptual semelhante ao de “...uma cobra 
a comer a sua própria cauda”12 (Gander; Fischer; Bailey, 2006). Bailey adapta a palavra 
concebida por Ryan e acaba por a reformular, pretendendo retirá-la “...dessa existência 
tipo cobra e dar-lhe uma aplicação específica sem esmagar o seu espírito”13 (Ibid). É a 
partir desta reflexão que surge a ideia de atribuir o nome Mitim a uma fonte tipográ-
fica exclusiva da Dot Dot Dot, uma fonte que, pela sua própria designação, traduzisse 
o constante questionamento, indecisão, carácter laboratorial e auto-reflexividade da 
revista. Neste sentido, e no contexto da Dot Dot Dot, a reutilização (não só de textos e 
imagens como também de ideias e conceitos) acaba muitas vezes por surgir do debate 
e do diálogo entre os contribuidores e editores da revista, num processo no qual a au-
toria e egos individuais são postos de parte em prol da maturação e desenvolvimento 
de ideias e projectos – numa postura que, aliás, parece adequar-se perfeitamente à 
maneira particular como Bailey pensa o Modernismo. 

11 “...re-publication is offered as a form to keep thoughts in the loop, 
beyond the date of their planned obsolescence.”

12 “So the whole exercise is a snake eating its own tail.”

13 “I want ot put it to work, snap it out of its snake-like existence, give 
it a specific application without crushing its spirit.”
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Ainda no que diz respeito à herança modernista, o mesmo autor admite, a partir de 
uma observação de Jan Verwoert, que “...tanto a publicação como a colecção erguem-
-se para perpetuar uma tradição independente, auto-crítica de atitude modernista”14 
(Bailey, 2009c). A perpetuação da atitude modernista materializa-se, tanto na expo-
sição como no livro, na opinião de Verwoert, por um interesse simultâneo (e apa-
rentemente contraditório) por coisas transparentes e opacas. As transparentes são os 
textos e imagens às quais está subjacente um claro “...propósito social, moral e ético...”15 
(Ibid), como é o caso, exemplificado por Bailey, do gráfico Isotype de Otto Neurath e 
do texto que o acompanha; já as coisas opacas são sobretudo conteúdos mais herméti-
cos, como é a própria discussão, atrás comentada, e dada também como exemplo por 
aquele autor, em torno da palavra Mitim. Bailey admite a necessidade da existência 
desta aparente contradição, uma vez que o opaco permite o acesso ao transparente e 
vice-versa (Ibid). 

Os conteúdos opacos funcionam como uma forma de pôr o observador e/ou leitor à 
prova, testando a sua capacidade de ir mais além no esforço que normalmente despende 
para entender e interpretar objectos e/ou textos. Jan Verwoert, na introdução ao livro 
Extended Caption (DDDG), corrobora esta ideia, admitindo que “O modernismo nunca 
chegou realmente a falhar, apenas se tornou hermético. A iniciação de uma pessoa na 
experiência que as obras de vanguarda proporcionam exige tempo – e a iniciação é um 
trabalho de amor” (2009, contracapa). Enquanto obras de vanguarda, Dot Dot Dot e 
Extended Caption (DDDG) exigem esse “trabalho de amor” ao seus potenciais leitores. 
Tratando-se de projectos complexos, os leitores têm que estar empenhados em entendê-
los e decifrá-los – de modo a que aos seus olhos eles se tornem, ainda que não totalmen-
te transparentes, pelo menos um pouco mais claros. Por outro lado, a transparência 
conduz à opacidade no sentido em que os actos de publicar e de expor são “...gestos de 
conexão, em direcção à partilha de ideias”16 (Bailey, 2009c). São, no fundo, gestos com 
intenções claras e sinceras, através dos quais se procura conquistar um público com 
o qual se possa interagir e dialogar – no limite, sobre assuntos eventualmente mais 
cerebrais e opacos.

Extended Caption (DDDG) é um projecto que, sob a forma de uma exposição e de 
um livro, procura dar a conhecer o percurso da revista Dot Dot Dot, traduzindo a sua 
complexidade pela selecção de imagens que apareceram nas páginas da revista e que 
se relacionam com textos, pré-publicados também, que as exploram de maneiras inu-

14 “...both publication and collection stand to perpetuate an independent, 
self-critical tradition of modernist attitude.”

15 “Founded on the inclination to understand and relate how things 
work – including vested interests – this reflexive impulse works towards 
exposing the mechanics of form. All of which is grounded in social, moral 
and ethical purpose...”

16 “Regardless of the efficacy of distribution, location or promotion, 
publishing or exhibiting are intrinsically acts of engagement. They are 
foremost gestures of connection, towards the sharing of ideas.”
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sitadas e lhes acrescentam novas dimensões interpretativas. A reutilização e reedição 
contribuem, por isso, para o adensamento conceptual de todo o projecto – algumas 
das imagens presentes na exposição (e que foram republicadas no livro) surgiram não 
só num como em vários números da Dot Dot Dot, tendo por isso servido como ilustra-
ções a vários artigos, algo que testa até ao limite a sua permeabilidade e adaptabilidade 
a novos contextos. Esse adensamento faz-se também sentir no próprio livro, onde a 
opção pela reprodução das páginas dos vários números da revista que contêm os dife-
rentes textos parece ter sido pensada como uma forma de traduzir uma espécie de mise 
en abyme17 aplicado ao contexto editorial. O leitor fica, deste modo, com a sensação 
de estar a ler uma publicação dentro de outra, e de revisitar coisas (imagens e textos) 
que apesar de estarem fixadas num novo formato, remetem claramente para os outros 
contextos a que também pertenceram (nomeadamente a exposição e a revista). 

O livro Extended Caption (DDDG) é, tal como a própria exposiçao homónima, um 
objecto indeciso e que finta eventuais tentativas de rotulação – não se trata, tal como 
referimos atrás, de um tributo à Dot Dot Dot, nem de um objecto inteiramente novo e 
desprendido do percurso daquela revista enquanto publicação não convencional. Ad-
vogando esse escape às definições, e ciente de que a reedição de material funcionou, 
neste projecto, como uma ferramenta que permitiu complexificá-lo conceptualmente, 
Bailey admite que “Mais do que uma “apresentação” ou “exposição” ou “colecção” ou 
“coisa impressa”, talvez a descrição mais acertada para isto seja uma “tentativa” (e dá- 
-se o caso de ser esse o significado original de “ensaio”)” (2009a).

17 Mise en Abyme é uma expressão francesa que significa “colocar no 
abismo”. É um conceito muito usado nas artes plásticas, no cinema e na 
literatura. Ao ser aqui transposto para o contexto editorial, refere-se à ideia 
de livros que contêm outros livros dentro de si.
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figs. 27 a 32 –Maurizio Cattelan e 
Paola Manfrin (ed.), Permanent Food 
n.º8, 2000.
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3.3. 

pErmaNENt Food

A Permanent Food foi uma revista que surgiu em 1995 e que teve Maurizio Cattelan e 
Dominique Gonzales-Foerster (artistas plásticos), assim como Paola Manfrin (direc-
tora de arte na agência de publicidade McCann Erikson) como editores. Foi publicada 
irregularmente até 2007 (altura em que chegou ao seu término) e teve 15 números 
editados, cada um deles com uma tiragem média de 2000 exemplares. O projecto foi 
publicado pela L’association des Temps Libérés (ou associação dos tempos livres), uma 
plataforma criada pelo artista plástico Pierre Huyghe e que reflecte sobre as relações 
entre trabalho e lazer, produtividade e improdutividade – dela, e para além de Cattelan 
e Gonzales-Foerster, fazem também parte artistas como Carsten Höller, Liam Gillick, 
Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija, entre outros. Também o centro de arte contem-
porânea Le Consortium, em Dijon, esteve envolvido no suporte financeiro da revista.

A ideia dos editores consistiu em contactar um sem número de potenciais cola-
boradores (tanto pessoas suas conhecidas como outras quaisquer) que contribuiriam 
com imagens retiradas de outras revistas ou de alguns livros para a Permanent Food. 
Deste modo, a publicação iria assumir-se como uma revista composta apenas por 
imagens de outras publicações (não só imagens fotográficas, mas também diagramas, 
ilustrações, entre outras), ainda que pudesse integrar também pequenos artigos e/ou 
textos, sob a condição de estes serem digitalizados a partir das páginas de revista onde 
foram originalmente publicados. Devido ao elevado número de indivíduos que estive-
ram envolvidos no projecto, e também ao facto de todos eles serem de várias nacionali-
dades, a revista nunca teve uma sede editorial concreta – Manfrin é italiana e trabalha 
em Milão; Cattelan é também italiano mas trabalha predominantemente em Nova 
Iorque; Gonzales-Foerster é francesa mas trabalha entre Paris e o Rio de Janeiro; e os 
colaboradores adicionais são das mais diversas áreas geográficas (razão pela qual lhes 
era pedido que submetessem as imagens que gostariam de ver republicadas por fax). 
No entanto, e muito embora a revista tivesse desde o início assumido um carácter co-
laborativo, as contribuições anónimas não foram suficientes para fazer um só número 
(cada número da revista tinha cerca de 192 páginas), razão que levou Cattelan e Man-
frin a assumirem as rédeas do projecto e a seleccionarem eles mesmos as maior parte 
das imagens a incluir para o terceiro e quarto números (Bagatti; Manfrin, 2004). 

Numa entrevista ao jornal The Guardian, em 2002, Cattelan refere a propósito do 
seu trabalho artístico: “Eu não faço nada. Só consumo coisas. Neste caso, imagens e 
informação. E depois existe um processo de selecção e separação que não é realmente 
consciente. Trabalho mais com o meu estômago do que com o meu cérebro. É um 
processo digestivo”1 (Arie; Cattelan, 2002). Esta declaração serve de mote para a Per-
manent Food uma vez que, na revista, o processo de selecção das imagens a republicar 
sempre foi muito intuitivo e resultante do gosto pessoal dos envolvidos no projecto. 
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Manfrin admite precisamente isso, que tanto a sua postura como a de Cattelan em 
relação à edição é “...um pouco naif...”, e que a selecção dos conteúdos a integrar na 
publicação acaba por resultar da combinação de sensibilidades diferentes: ela prefere 
objectos de “...forte impacto visual...” ao passo que Cattelan se interessa por imagens 
mais “...informadas e irónicas...”2 (Bagatti; Manfrin, 2004). 

A Permanent Food não obedece à estrutura típica de uma publicação – não contém 
índice, ficha técnica, números de página, nem declarações editoriais. É composta por 
imagens em toda a sua totalidade, não havendo uma distinção entre a capa e a contra-
capa – cada uma delas é preenchida por uma imagem que vai até à massa, contendo 
ambas o título da publicação. Isto faz com que a revista não tenha propriamente um 
início nem um fim, desafiando o leitor a folheá-la como bem entender e sem que a sua 
narrativa saia comprometida – esta última é quase exclusivamente construída pelo 
modo como aquele vai interpretando as imagens que surgem ao longo do documen-
to. Nenhuma dessas imagens é acompanhada por títulos, subtítulos, ou legendas adi-
cionadas a posteriori pelos editores, que as identifiquem (quer aos seus autores, quer 
às publicações de onde foram retiradas) e esclareçam o leitor quanto à sua natureza, 
levando-o a encará-las em função do novo contexto onde estão posicionadas. Espo-
radicamente, alguns dos objectos reproduzidos contêm pequenas anotações gráficas 
que integram as páginas de revista de onde foram retirados, como números de página, 
cabeçalhos, pequenos textos introdutórios ou legendas. Ainda que estes resíduos de 
informação lancem algumas pistas sobre a origem das próprias imagens, no contexto 
da Permanent Food eles acabam por ser lidos enquanto elementos gráficos que as en-
riquecem visualmente.

Muito embora este seja um projecto editorial que permite ao leitor uma grande 
liberdade interpretativa dos conteúdos, o modo como Cattelan e Manfrin os articulam 
e dispõem nas suas páginas influencia a maneira como o último os irá ler. No miolo 
da publicação, cada imagem ocupa quase sempre uma página inteira muito embora 
possa surgir uma ou outra que preencha a totalidade da dupla página, o que faz com 
que a última seja constituída, geralmente, por duas imagens. Existem relações de com-
plementaridade e/ou dissonância – cromática, temática, de escalas ou entre assuntos – 
entre esses objectos que se encontram na mesma dupla página, e que foram certamente 
pensadas e testadas por Cattelan e Manfrin. As relações de contraste e disparidade 
entre objectos surgem com recorrência, possivelmente como forma de evitar alguma 

1 “I don’t do anything. I just keep eating things. In this case images and 
information. And then there’s a process of selection and separation that’s 
not really conscious. I work more with my stomach than my brain. It’s a 
digestive process.”

2 “I think we’re a bit naif, when we finish an issue we’re so charged and full 
of adrenalin that we’d love to put another one together, immediately. So we 
start tearing other images, almost randomly, with my sensibility for images 
with a strong visual impact and with Maurizio’s preference for more 
learned and ironic, sharp pictures.”
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previsibilidade que o leitor possa sentir ao folhear as páginas da revista, pelo facto de 
a estrutura “uma imagem por página”, que é algo monótona, ser a dominante ao longo 
da mesma. 

Contudo, o facto de existirem muitas micronarrativas dentro da  revista prova que 
as relações criadas entre as imagens se estendem para lá da coincidência e/ou disso-
nância de alguns dos seus aspectos formais (como a cor ou a escala), denotando um 
cuidado com o modo como se complementam e/ou contradizem em termos de signi-
ficado. Muitas vezes, um objecto é posicionado ao lado de um outro que com ele cria 
uma história: no número 8, por exemplo, a fotografia de um homem ferido e que traz 
vestida uma camisa esburacada “contracena” com uma outra que mostra uma camisa 
esfarrapada pendurada numa cruzeta. O homem da imagem da direita olha fixamente 
para a sua esquerda, tendo os editores tirado partido dessa coincidência para propor 
uma relação entre as duas imagens, sugerindo que ele está a olhar para a camisa da 
fotografia do lado oposto. Trata-se uma peça de roupa que é semelhante à que traz 
vestida, mas que parece ter sido criada propositadamente para ter um aspecto “es-
farrapado” e desfeito, ao passo que a sua se encontra nesse estado devido ao acidente/
ataque de que poderá ter sido vítima. Concebe-se assim uma relação irónica, mas ao 
mesmo tempo perturbadora, entre duas imagens que provêm claramente de fontes 
muito distintas – a da camisa, provavelmente de uma revista de moda ou lifestyle; e a 
do homem, a julgar pela fraca qualidade da reprodução, de um jornal ou até mesmo da 
própria televisão, a partir da qual poderá ter sido fotografada. 

Existem muitos exemplos destes ao longo dos vários números da Permanent Food, 
evidenciando o vasto espectro de fontes a que os seus editores recorrem para encon-
trarem conteúdos que achem dignos de republicar – não só revistas de moda, arte ou 
design, e que constituem o grosso das publicações de onde as imagens são retiradas 
(talvez pelo facto de serem aquelas com que os seus editores, por serem as suas áreas 
profissionais, estejam mais familiarizados), mas também jornais e periódicos da actu-
alidade. A convivência de imagens trabalhadas e polidas com outras de carácter mais 
documental e de baixa resolução, não só no mesmo suporte como também, e frequen-
temente, na mesma dupla página, é exemplificativa de que a revista não está interessada 
em valorizar a eventual componente autoral das primeiras, dando-lhes o mesmo des-
taque que dá às segundas. Este “nivelamento”, apoiado pelo facto de nenhuma imagem 
ter qualquer espécie de legenda adicionada pelos editores, força o leitor a observá-las 
sem pensar no possível contexto de onde foram retiradas. Trata-se de um exercício que 
pressupõe algum esforço de início – enquanto leitores, é inevitável tentarmos traçar as 
origens dessas imagens – mas que vale a pena ser feito porque os objectos ganham no-
vos significados pelo seu reposicionamento nas páginas da Permanent Food. Cattelan e 
Manfrin procuram criar com eles relações inusitadas, audazes, absurdas, mas também 
violentas, acabando por ser isso aquilo que define o tom da publicação.

Por outro lado, a Permanent Food assume-se, pelo título, como uma revista que pre-
tende dar a conhecer o panorama da realidade impressa num determinado momento: 
numa tradução à letra, Permanent Food significa “Comida Permanente”, uma metá-
fora para o facto de a revista andar a par do que se passa no mundo e de acompanhar 
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as diferentes publicações que existem, expondo constantemente material retirado dos 
seus números mais recentes. O título foi composto na fonte tipográfica Platelet (1993), 
da autoria de Conor Mangat, e que é comercializada pela Emigre – a palavra “Perma-
nent” aparece sempre composta em Platelet Heavy e a palavra “Food” em Platelet Light 
(King, 2004/2005). O facto de “Permanent” ser a palavra com mais peso e força visual, 
apenas salienta o carácter incisivo da publicação – não só a sua busca incessante por 
imagens e revistas, como também a sua presença constante nos mais diversos pontos 
geográficos (segundo Manfrin (2004), a revista foi distribuída nos Estados Unidos, 
Holanda, Japão, entre outros países). 

Por andar ao sabor da realidade editorial, a Permanent Food acaba por reflectir so-
bre os acontecimentos que se passam no mundo, na medida em que eles são abordados 
em algumas das revistas que os seus editores consultam e das quais retiram conteúdos. 
Exemplificativo disto é o seu nono número, surgido na sequência dos ataques às Torres 
Gémeas a 11 de Setembro de 2001. Este acontecimento obrigou Cattelan e Manfrin a 
porem de lado o número em que estavam a trabalhar para criarem de raiz um novo, 
que reflectisse imageticamente sobre o sucedido (Bagatti; Manfrin, 2004). Esta edição 
é provavelmente uma das mais violentas da revista, não por incluir imagens explícitas 
da queda das Torres Gémeas, mas antes uma série de referências visuais às ideias de 
tensão, tragédia e catástrofe – um maestro em pleno concerto; um campo com gado 
morto; uma fotografia de uma sala de cinema vazia e com a tela em branco; um docu-
mento de uma firma de recuperação de desastres, entre outras. No verso da contracapa 
surge uma ilustração das diferentes peças de uma cadeira e que elucida também sobre 
o processo de montagem do objecto. A inclusão desta imagem no final deste número 
pode ser vista como um comentário pessoal dos editores ao acontecimento: uma metá-
fora para a necessidade de recomeço, um incentivo à reconstrução do que foi destruído 
pelo desastre. 

A Permanent Food foi também um projecto que não teve fins lucrativos e que publi-
cou anonimamente grande parte dos seus números. No entanto, e sem qualquer razão 
aparente, no oitavo número da publicação vêm mencionados Paola Manfrin e Mauri-
zio Cattelan como seus editores. Também se mencionam o atelier que produziu o lo-
gótipo da revista – os FDT NY –, as distribuidoras Les Presses Du Réel e Idea Books, os 
indivíduos por detrás do centro de arte contemporânea Le Consortium (Xavier Dou-
roux, Franck Gautherot e Eric Troncy) e a contribuidora especial Monica Castiglioni. 
Porém, na mesma página em que estas informações aparecem surge uma nota que diz 
que “A Permanent Food é uma revista sem fins lucrativos com uma selecção de páginas 
retiradas de outras revistas em todo o mundo. A Permanent Food é uma revista de se-
gunda geração com copyright livre.”3 Ao assumir-se como sendo de “copyright livre”, 
a publicação pretende justificar junto dos autores das imagens que inclui o porquê de 
não os mencionar, ao mesmo tempo que procura salvaguardar-se de possíveis pro-
blemas jurídicos (infracção de direitos autorais), algo que não temos conhecimento 
que tenha tido durante o tempo que esteve em circulação. Por outro lado, todas estas 
informações (agradecimentos, autoria do projecto e declaração editorial) fazem parte 
do índice de uma outra revista que, num dos seus números, terá colaborado com a 
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3 “Permanent Food is a non-profit magazine with a selection of apges taken 
from magazines all over the world. Permanent Food is a second generation 
magazine with a free copyright.” Declaração editorial presente no oitavo 
número da Permanent Food.

4 “Permanent was a magazine with no style or personality (...) simply 
because any style was available, any personality interchangeable. 
So it wasn’t mine and it wasn’t yours.”

5 “Even if the selection is much more his these days, the magazine still 
represents a bracingly idiosyncratic, determinedly democratic overview of 
life on the printed page.”

6 “...it is tempting to read these latter issues as an artist’s scrapbook.”

7 No livro Postproduction, de que já tivemos oportunidade de falar, 
Bourriaud inclui estudos de caso de artistas que considera serem pós-
-produtores, sendo Maurizio Cattelan um deles. Para uma  análise da sua 
obra, feita por Bourriaud, consultar: p. 59-62.

Permanent Food (King, 2004/2005) – esse mesmo índice surge, portanto, reeditado 
na oitava edição da revista que aqui estamos a analisar. As informações a respeito do 
projecto encontram-se, por isso, camufladas e misturadas com os restantes conteúdos 
do índice dessa outra publicação (encontrando-se, inclusivé, na mesma fonte de texto 
que aqueles), acabando por passar despercebidas aos olhos de um leitor menos atento. 
Este aspecto revela a postura discreta de Cattelan e Manfrin ao não quererem assumir 
directamente a autoria do projecto. Esta postura é consonante com a ideia, exposta por 
Cattelan, de que a Permanent Food sempre fora uma revista sem autoria e “...sem estilo 
ou personalidade (...) simplesmente porque qualquer estilo estava disponível, qualquer 
personalidade permutável. Portanto, ela não era minha nem era tua”4 (Aletti; Catte-
lan, 2002). Mas é também aqui que encontramos uma contradição, uma vez que os 
conteúdos dos vários números da Permanent Food não são escolhidos aleatoriamente 
mas sim em função das preferências dos seus editores. Isto faz com que todo o projecto 
editorial, mesmo sendo composto com imagens que provêm de outros contextos, tenha 
um discurso muito definido – no limite, ninguém comprará esta revista à espera de 
nela encontrar, tal como Vince Aletti afirma, “...uma visão democrática da vida na pá-
gina impressa”5 (Ibid), mas antes uma visão específica e muito particular dessa mesma 
realidade, e que corresponde à dos editores do projecto. 

À medida que a publicação foi evoluindo Cattelan assumiu-se cada vez mais como 
responsável pela selecção das imagens, o que fez com que a Permanent Food corresse 
o risco de parecer uma espécie de “...diário gráfico de um artista”6 (King, 2004/2005). 
Até certo ponto, é difícil dissociar a Permanent Food da obra de Cattelan, uma vez que 
tanto uma como outra lidam de perto com as estratégias de reutilização7. No entanto, 
a publicação não é um prolongamento, em formato impresso, do trabalho de Catte-
lan como artista, mas sim um projecto editorial autónomo. O facto de todos os seus 
números terem sido publicados anonimamente (à excepção do oitavo, e onde mesmo 
assim a autoria apareceu dissimulada) prova que nunca houve uma intenção declarada, 
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por parte do artista, em associar o seu nome ao da publicação – a sua prioridade era 
simplesmente criar uma revista que fosse “...tão real e funcional como qualquer outra”8 
(Aletti; Cattelan, 2002).  

Por outro lado, e muito embora a Permanent Food se tenha assumido desde o início 
como um projecto independente, duas das suas edições foram comissariadas – uma 
delas pela Vogue italiana, que pediu a Cattelan e Manfrin que construíssem um só 
número composto por imagens que tivessem aparecido nas suas páginas9; e uma outra 
pelo coleccionador Jakob Bolotín (que conta, no seu arquivo pessoal, com inúmeras 
fotografias de personalidades das décadas de 60 e 70, das quais Cattelan e Manfrin 
fizeram uso para criar o número 12). Estes dois números, por partirem de uma pu-
blicação e de uma colecção específicas, destoam dos restantes e levam-nos a pensar 
se a autonomia do projecto não poderá ter saído prejudicada. No entanto, e mesmo 
que estes dois objectos com carácter de excepção possam contradizer a identidade do 
projecto, ele define-se mais pela consistência dos restantes treze e pelo facto de ambi-
cionar ser “...subvalorizado e astuto...”, e de não pretender  “...simplesmente traçar um 
retrato do mundo no qual vivemos, porque isso está mais do que evidente nos media”10 
(Bagatti; Manfrin, 2004).

A Permanent Food é um projecto editorial que, ao definir-se como uma revista 
sobre revistas, acaba por reflectir não só sobre a panóplia de imagens que bombar-
deiam a realidade impressa como também sobre o suporte revista enquanto veículo 
desse excesso. Por outro lado, tira partido da reutilização como forma de propor novas 
interpretações sobre as imagens que vai buscar a outros periódicos, construindo com 
elas a sua própria versão, naturalmente muito parcial, sobre os acontecimentos que se 
vão passando no mundo – o número sobre o 11 de Setembro é disso um exemplo. 

No entanto, esta publicação pode correr o risco de ser mal entendida pelo facto de ra-
ramente conter informação explicativa sobre os seus propósitos; num primeiro contacto 
com ela podemos ser levados a pensar que não passa de um objecto auto-indulgente, em 
que são compiladas imagens cujo único critério de inclusão é o facto de agradarem aos 
seus editores. Muito embora possa de facto correr-se esse risco, uma análise mais atenta 
à revista e aos seus vários números prova que o projecto desde cedo se preocupou em 
criar uma identidade própria, contrariando a ideia de que consiste meramente numa se-
lecção arbitrária de imagens. Tal como vimos, todas elas não só criam entre si pequenas 
narrativas como relações de estranheza, alienação e ambiguidade, e que são o reflexo do 
modo específico como Cattelan e Manfrin encaram a realidade impressa – uma realida-

8 “Basically, we wanted a magazine. And we wanted it to be as real 
and as functional as any other magazine.”

9 A edição comissariada pela Vogue Italiana foi publicada em 2003 como 
suplemento do número 634 daquela revista. 

10 “Permanent tries to be understated and sharp. We don’t want to simply 
make a portrait of the world we live in because that’s more than evident 
already with the media.”
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de que tem tanto de verídico como de ficcional, de belo como de grotesco.
Em Look, No Words!, Emily King tece uma análise sobre as publicações sem texto e 

conclui que há nelas “...um desejo por parte daquele que cria as imagens ou do curador/
coleccionador de reter o controle...”, adiantando que “...a omissão do texto permite o 
seu impulso autoral de florescer sem ser reprimido”11 (2004, p. 41). Este aspecto está 
muito presente na Permanent Food, onde qualquer texto ou reflexão mais alongada 
sobre a sua natureza quebraria com a ideia de continuum de imagens que vai da capa à 
contracapa, e que foi pensada pelos editores da revista como um dos seus traços distin-
tivos. Essa ideia de continuum é também aquilo que potencia o carácter incisivo da pu-
blicação, fazendo dela um “...vírus editorial...”12 (Bagatti; Manfrim, 2004) precisamente 
por reflectir sobre o excesso, pelo excesso.

Por outro lado, o método pelo qual a revista foi construída – a reedição de ima-
gens – é aquele a que Cattelan também recorre como forma de reflectir publicamente 
sobre ela. Convidado a contribuir para Put About: A Critical Anthology of Independent                    
Publishing, um livro de textos críticos sobre edição independente, Cattelan não explica 
a Permanent Food através de um ensaio, mas sim pela reedição de um conjunto das suas 
páginas no interior do primeiro. Deste modo, o autor criou uma micronarrativa dentro 
de uma narrativa maior, tendo concebido uma espécie de versão encolhida de um novo 
número da revista pela compilação e reedição das páginas de alguns dos seus outros 
números. Esta atitude fomenta o carácter misterioso e bizarro da publicação na medi-
da em que, mesmo num livro teórico sobre edição independente, continua a não haver 
informação escrita sobre ela. Ao mesmo tempo, esta espécie de “ensaio visual” sobre 
a Permanent Food no livro Put About revela que as imagens que foram retiradas de 
outras publicações não só assumem a qualidade de páginas da revista em causa, como 
também do próprio livro onde são reeditadas pela segunda vez. O constante reaprovei-
tamento de conteúdos serve, para Cattelan, enquanto forma de especular sobre a sua 
natureza e lhes atribuir continuamente novos estatutos, num jogo que tanto baralha e 
confunde o leitor como o alicia a querer descobrir quando é que as possibilidades de 
combinação e reccontextualização de material, proporcionadas pela reedição, eventu-
almente se esgotam.

11 “Looking at the various textless books I have gathered, I realise that the 
most significant thing they have in common is the desire on the part of the 
image-maker or curator/collector to retain control. ...the omission of text 
allows their authorial impulse to flourish unchecked.”

12 “It’s a sort of editorial virus...”
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figs. 33 e 34 –David Horvitz e Mylinh 
Trieu Nguyen (ASDF) (ed.), A Wikipedia 
Reader n.º1, 2008.
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3.4. 

a WikipEdia rEadEr

A Wikipedia, uma enciclopédia online concebida enquanto projecto colaborativo (qual-
quer pessoa pode adicionar ou editar os artigos que nela se encontram), gratuito e sem 
fins lucrativos, tem sido alvo de interesse para o artista David Horvitz, que tem criado 
projectos que incidem sobre ela. Um desses projectos, feito em colaboração com a de-
signer gráfica Mylinh Trieu Nguyen (a dupla assina sob a sigla ASDF), foi A Wikipedia 
Reader. A primeira edição do projecto data de 2008 enquanto que a segunda, comis-
sariada pela Art Libraries Society of New York para a conferência de livros de artista 
contemporâneos inserida no âmbito da NY Art Book Fair, foi publicada em 2009. A 
dupla pediu a um conjunto de indivíduos (designers, artistas, escritores, editores, etc.) 
que fizessem individualmente uma pesquisa na Wikipedia (por um termo, palavra, ou 
tema sobre o qual estivessem curiosos), e que partissem do artigo que surgisse como re-
sultado dessa pesquisa para, através dos seus hiperlinks1, chegarem a novos artigos so-
bre outros assuntos. O que A Wikipedia Reader traduz é precisamente essa viagem pela 
enciclopédia, as rotas de navegação de cada autor convidado a participar no projecto. 

A primeira edição deste projecto resultou num livro que compila as pesquisas de 
todos os participantes (12 no total), pela republicação dos artigos da Wikipedia a que 
eles acederam. O livro, disponível nas versões online e impressa, teve uma tiragem de 
100 exemplares, cada um deles numerado. A versão online inclui os artigos em toda a 
sua totalidade, enquanto que a impressa, por razões de economia de espaço, foi editada 
e integra apenas partes dos mesmos. A segunda edição da publicação contou com uma 
nova lista de participantes (23 no total) e um suporte diferente: o livro deu lugar a um 
conjunto de folhas soltas, impressas dos dois lados, e cujas dimensões e tipo de papel 
usado pretendem remeter para a ideia de jornal. Desta segunda edição foram impres-
sos 2000 exemplares, uma tiragem bastante superior à da primeira.

Existem também diferenças significativas – não só decorrentes da mudança de su-
porte mas também de decisões editoriais premeditadas – no modo como os conteúdos 
foram estruturados na primeira e na segunda edições desta iniciativa. Na primeira 
edição, a preceder a contribuição de cada autor convidado, encontra-se um separador 
(uma folha de cor amarelada) com o seu nome e uma listagem das palavras pelas quais 
a sua pesquisa se orientou. No verso do separador, dá-se início à reprodução da pes-
quisa em si: as primeiras linhas de texto dos artigos a que se chegaram são compostas 
numa fonte não-serifada e num corpo de letra superior ao do restante texto, com o 
respectivo hiperlink a aparecer em sublinhado. Anexa ao texto principal surge uma 

1 Hiperlinks são elementos de ligação que permitem a conexão e a fácil 
navegação entre diferentes páginas e/ou partes de um mesmo site.
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figs. 35 a 38 –David Horvitz e Mylinh 
Trieu Nguyen (ASDF) (ed.), A Wikipedia 
Reader n.º2, 2009.
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2 “I wanted to explore how within a digital system categories 
of knowledge have become almost irrelevant in accessing the 
information they once contained.” 

barra lateral onde, num corpo de letra muito reduzido, estão presentes notas que o 
complementam. Essas mesmas notas também aparecem nas páginas dos artigos da 
Wikipedia, ainda que sejam integradas no texto principal e se encontrem geralmente 
entre parêntesis. 

Na segunda edição do projecto os separadores de cor desaparecem, fazendo com 
que não seja dado um destaque tão grande aos contribuidores individuais e às pala-
vras por que pesquisaram. Esta mudança, ainda que aparentemente subtil, aproxima 
mais A Wikipedia Reader aos próprios propósitos da Wikipedia – nomeadamente à 
sua filosofia colaborativa e apologista da autoria colectiva sobre a individual, uma vez 
que a grande maioria dos seus conteúdos são escritos e editados por pessoas não iden-
tificadas. Por outro lado, as opções gráficas tomadas no design deste segundo docu-
mento fazem dele um objecto mais dissimulado e discreto que o primeiro (a juntar aos 
separadores, também foram omitidos os destaques no início de cada artigo), algo que 
está em sintonia com o carácter resumido, informativo e preferencialmente neutral 
dos conteúdos publicados na maior enciclopédia online. Composto por 48 páginas (24 
folhas soltas), o objecto que resultou da segunda edição do projecto atribuiu duas pá-
ginas (uma folha) a cada contribuidor. Todas elas são compostas por quatro colunas de 
texto muito estreitas, sendo também encimadas por uma linha horizontal que inclui 
as palavras que motivaram as buscas de cada contribuidor. Esta última opção gráfica, 
uma espécie de cronologia de cada uma das buscas, auxilia o leitor a perceber de ante-
mão a linha de raciocínio e o percurso individuais de cada participante. Alguns desses 
participantes, movidos pela curiosidade espontânea em relação a uma ou outra pala-
vra, acabaram por encetar pesquisas relativamente aleatórias; outros, optaram por fazer 
buscas mais direccionadas e “metódicas”, gravitando à volta de assuntos específicos.

Para Horvitz, um dos objectivos de A Wikipedia Reader é o de “...explorar como 
dentro de um sistema digital as categorias de conhecimento se tornaram praticamente 
irrelevantes no acesso à informação que originalmente contiveram”2 (2008, p. 5). Tal 
como acabámos de referir, muitas das pesquisas feitas pelos autores convidados a co-
laborar no projecto começaram num ponto e acabaram noutro completamente dife-
rente, como é o caso, por exemplo, da do designer e autor Rob Giampietro, presente na 
segunda edição. A sua busca iniciou-se com a frase “Kilroy Was Here”, uma expressão 
típica da cultura do graffiti, e foi-se encaminhando em direcção a um interesse por as-
suntos relacionados com a memória humana (os termos “Mnemoic” e “Subitizing and 
Counting” integram a sua pesquisa), terminando em “Ewald Hering”, o nome de um 
fisiologista cuja principal área de interesse era o fenómeno da visão a cores. Tal como 
admite o co-autor do projecto “Em vez de tópicos organizados e acessíveis por um mo-
delo em árvore indo de troncos largos para outros mais pequenos (História Mundial, 
História Francesa, etc...), apercebo-me de um novo modelo onde não existem troncos, 
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3 “Instead of topics organized and accessed by a tree model going 
from larger branches to smaller ones (World History, French History, 
etc...), I picture a new model where there are no branches, but 
a pile of scattered leaves where one leaf overlaps many other 
leaves.  Everything is interrelated.  It always has been.”

4 “The decisions that each contributor made will hopefully produce 
not only an array of interesting subjects, but also serve as a kind of 
supplemental reader to their own creative practice.”

mas uma pilha de folhas dispersas onde uma folha se sobrepõe a muitas outras folhas. 
Tudo está inter-relacionado. Sempre esteve”3 (Ibid). 

Para além de tentar perceber como é que os diferentes contribuidores iriam orien-
tar as suas pesquisas, considerando que a informação online não se encontra conven-
cionalmente estruturada e que incita à dispersão do utilizador ao invés do interesse 
focado num tema ou fenómeno em particular, uma outra intenção de A Wikipedia       
Reader era averiguar quais eram os seus interesses. Cada participante terá partido de 
um assunto que lhe agradasse, sendo que a sua contribuição iria “...esperançosamente 
produzir não só uma matriz de temas interessantes, mas também servir como um tipo 
de reader suplementar à sua própria prática criativa”4 (Horvitz, 2009). Em algumas 
contribuições, como a dos Dexter Sinister e a de Rafael Rozendaal, da segunda edição 
do projecto, é evidente o interesse por temas específicos: no caso dos primeiros, a filo-
sofia e a matemática (“Pragmatism”, “Principa Mathematica” e “Infinite Set” são alguns 
dos termos por que pesquisaram); já no segundo, a geologia (a sua contribuição conta 
com artigos correspondentes às palavras “Mountain”, “Hill”, “Rock”, entre outras). 

Outras pesquisas encetadas pelos participantes procuraram, no entanto, reflectir e 
especular sobre a própria natureza daquilo que lhes foi proposto. No caso de Brendan 
Fowler, da primeira edição, a sua jornada pela Wikipedia começou com o termo “Start, 
Louisiana” e terminou com “The End” – mais do que procurar por temas que lhe inte-
ressassem, Fowler resolveu adoptar uma estratégia conceptual e auto-reflexiva, levan-
do a cabo uma busca que foi de certa forma encenada, contrariando a natureza mais 
espontânea e errática das pesquisas da grande maioria dos outros autores. Na segunda 
edição do projecto este tipo de jogos acaba por ser mais frequente, com participantes a 
realizarem buscas que se articulam em forma de loop, terminando por isso na mesma 
palavra pela qual começam – é o caso das contribuições de Michael Smoler e de Ryan 
Waller. No caso de Smoller, o termo que surge duas vezes é “Stress (biological)”, e ao 
invés de o artigo que lhe diz respeito ter sido repetido, ele foi continuado da segunda 
vez que a palavra apareceu. Em relação a Waller, “Nonce word” tanto é a expressão 
com que a pesquisa se inicia como aquela com que termina, e da segunda vez em que 
surge optou-se pela introdução de uma nota que remete para o início da contribuição 
do autor. 

Por outro lado, há também casos em que as mesmas expressões aparecem em mais 
do que uma contribuição– o nome “Hannah Arendt” e a palavra “Rhizome” são ex-
plorados mais do que uma vez, por autores diferentes, na segunda edição do projecto. 
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Em relação a “Hannah Arendt” Horvitz escreve que, quando consultou o artigo online 
sobre ela, deparou-se com uma fotografia tirada por si da campa da autora, e em que 
surge também a sua própria mão. Essa imagem faz parte de uma série sua intitulada 
Public Access (2010-11), que consiste em fotografias a locais e espaços reconhecidos 
sobre os quais a Wikipedia tem artigos. As fotografias são depois descarregadas para o 
site da enciclopédia com a esperança de que sejam usadas para ilustrar esses conteúdos. 
No entanto, e ao incluir-se a si próprio ou a partes do seu corpo nessas imagens, Hor-
vitz está a miná-las com subjectividade, indo contra as ideias de neutralidade e anoni-
mato advogadas pela Wikipedia (e que tanto se aplicam aos textos redigidos para o site 
como às imagens que os ilustram). O objectivo de Horvitz é, por isso, ver até que ponto 
os colaboradores da maior enciclopédia online filtram ou não a sua presença física nes-
sas imagens – a grande maioria delas são cortadas e redimensionadas para que não 
se perceba a figura humana, ainda que em algumas seja deixada passar a presença de 
pequenas partes do corpo (como a mão na fotografia da campa de Hannah Arendt). 

Muito embora seja mais fácil, para o co-autor de A Wikipedia Reader, introduzir 
traços de subjectividade através imagens do que dos textos publicados na Wikipedia 
(Horvitz, 2009), uma das participantes na segunda edição do projecto – Oraib Toukan 
– incluiu na sua pesquisa um artigo falso. Este artigo implicou que tivesse também 
reeditado um dos outros textos que constituíram a sua busca, como forma de nele in-
troduzir a expressão – neste caso, “HizbelHur” (um suposto partido político terroris-
ta) – que se expandiria no dito texto fictício (e que, segundo Horvitz, não ficou online 
por muito tempo). Esta manipulação da informação, por parte de Toukan, procura 
testar até que ponto uma estrutura como a Wikipedia (cujos conteúdos são constante-
mente revistos por uma amálgama de voluntários anónimos) pode incorrer em erros 
e fraudes. Procura também averiguar se o leitor do projecto impresso se aperceberá ou 
não de que aquilo que está a ler pode não ser verdadeiro – a informação impressa, ao 
contrário daquela que se encontra online, demora muito mais tempo a ser reeditada e 
republicada depois de nela se detectarem gralhas.

O resultado das buscas encetadas pela dupla Adam Katz e Julia Sherman é tam-
bém um dos casos em que pareceu ter havido uma consciência muito própria em re-
lação àquilo que se pretendeu transmitir com a contribuição. Os autores deram início 
à pesquisa com a palavra “Infant”, seguindo para outras como “Adaptation” e “Repro-
duction”, todas elas remetendo para o início da vida humana; no entanto, a sua busca 
avança para expressões como “Mushroom Cloud” e “Nuclear Weapon”, terminando em 
“Voluntary Human Extinction Movement”. A contribuição destes dois artistas traça 
uma narrativa que vai desde os primeiros anos de vida do ser humano até àquela que 
pode ser a sua trágica extinção, tornando-se pertinente pelas questões de ordem filo-
sófica e ética que levanta.

Ao ser pedido a uma série de autores que empreendessem pesquisas na Wikipedia 
para que fossem depois publicadas num objecto impresso (A Wikipedia Reader), criou-
se uma relação entre os seus nomes e aquilo por que pesquisaram. Essa relação acaba 
por condicionar a forma como o potencial leitor do projecto encara os próprios con-



74

Sampling EDIToRIAl: o RECuRso à REEDIção Em PRojECTos AuToPuBlICADos

teúdos, abordando-os mais enquanto escolhas de determinados indivíduos e menos 
enquanto informação enciclopédica, de carácter isento e neutral.

À parte a questão autoral, que advém da reedição dos artigos da Wikipedia quando 
associados aos nomes dos participantes no projecto, esta é uma iniciativa que se tornou 
obsoleta a partir do momento em que veio a público – a informação que republicou 
muito provavelmente já sofreu alterações e foi actualizada desde essa altura. O suporte 
escolhido para o seu segundo número chama, aliás, a atenção para a sua própria efe-
meridade – a proximidade às características formais e gráficas do jornal alerta-nos que 
estamos perante uma publicação que se desactualizará rapidamente.

Um dos aspectos mais interessantes desta iniciativa é o facto de alguns participan-
tes não se terem limitado a seguir linearmente as suas instruções. As participações 
mais aliciantes acabaram, por isso, por ser aquelas em que houve uma subversão das 
próprias intenções do projecto. Essas participações destacaram-se das restantes pelo 
modo pouco previsível como foram estruturadas (como no caso de Adam Katz e Julie 
Sherman), ou então por terem recorrido à alteração de artigos do próprio site da Wi-
kipedia e à escrita de novos conteúdos para o mesmo (tal como fez Oraib Toukan). No 
caso de Toukan, a publicação, no meio impresso, do texto falso que introduziu na en-
ciclopédia é a única prova de que ele esteve, ainda que por pouco tempo, disponível on-
line. Estes gestos “subversivos” acabam também por revelar o lado lúdico da reedição5 
– o gozo dos participantes no projecto em alterar e propor novas formas de articular 
material que não é seu é complementado pelo do leitor ao tentar identificar as estraté-
gias que permitem aos primeiros introduzir subjectividade nesse mesmo material.

Por outro lado, a reedição acaba também por funcionar, nesta publicação, como 
uma forma de triagem: todo o projecto resulta num conjunto de informação acumula-
da à qual provavelmente poderíamos não ter chegado se não fosse através de terceiros, 
que a seleccionaram não só com o intuito de dar a conhecer os seus interesses, mas 
também com a ideia de que eles possam ser úteis a um conjunto mais alargado de 
pessoas. Em função disto, o leitor de A Wikipedia Reader acaba por ser uma espécie 
de leitor em segundo grau, na medida em que lê as leituras dos outros (neste caso, as 
dos participantes na publicação) – algo que, aliás, é comum a todos os projectos aqui 
abordados como casos de estudo.

5 A ideia que aqui se apresenta não é original. No livro Palimpsests: 
Literature in the Second Degree, Genette (1997) aborda a apropriação e 
“contágio” entre autores como um jogo na medida em que eles “brincam”, 
pela manipulação e reinterpretação, com obras literárias e histórias pré-
existentes de forma a proporcionar-lhes novas leituras ou criar narrativas 
que delas derivam. Para mais informações, consultar p. 399 da obra 
em causa.
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fig. 39 – Print-screen da página online do 
catálogo do The Piracy Project. 
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1 “The Piracy Project is not about stealing or forgery. It is about 
creating a platform to innovatively explore the spectrum of copying 
/ re-editing / translating / paraphrasing / imitating / re-organising / 
manipulating of already existing works. Here creativity and originality 
sit not in the borrowed material itself, but in the way it is handled.” 
Declaração de intenções presente no site do projecto: http://andpublishing.
org/projects/and-the-piracy-project/

3.5. 

thE piracy projEct

A And Publishing, fundada em 2009 pelas artistas Eva Weinmayr e Lynn Harris, é uma 
plataforma que auxilia artistas e designers a publicarem os seus próprios livros através 
da exploração do método print on demand. Print on demand (ou POD) consiste na 
impressão de livros e publicações à unidade, consoante as necessidades do mercado, 
evitando por isso custos desnecessários derivados da produção em excesso de objectos 
e do seu armazenamento. É um método muito usado em projectos de edição indepen-
dente pois permite a produção em pequena escala, assumindo-se como alternativa à 
produção massiva e às impressões de grandes tiragens exigidas pelos circuitos comer-
ciais (e que por isso tornam inviáveis a concretização de objectos destinados a públicos 
mais reduzidos e específicos). 

A And Publishing funciona na Byam Shaw Library, a biblioteca da Byam Shaw 
School of Arts. Esta escola faz parte da Central Saint Martins, uma faculdade londrina 
especializada no ensino artístico e de design. A biblioteca em causa, devido a políticas 
de redução de custos, corria o risco de fechar portas. Uma forma que a And Publishing 
encontrou de a manter viva foi pela organização, no local, de conferências e workshops 
em torno da edição, design e distribuição de livros. Não havendo também verbas para 
a aquisição de novos documentos para a biblioteca, a And Publishing, juntamente com 
a artista Andrea Francke, criou o The Piracy Project, uma iniciativa que procura es-
timular a cópia e reprodução inventivas de material impresso – tanto por parte dos 
estudantes da faculdade, como de artistas e designers fora do círculo académico e do 
público em geral. Os fac-símiles e reproduções de livros produzidos pelos participan-
tes não só fazem parte da colecção do projecto como também podem ser consultados 
na própria biblioteca e visualizados online, através do seu site. Na página principal 
do site desta iniciativa pode ler-se a seguinte declaração de intenções: “O The Piracy 
Project não é sobre roubo ou falsificação. É sobre criar uma plataforma para explorar 
criativamente o espectro da cópia / reedição / tradução / paráfrase / imitação / reorga-
nização / manipulação de trabalhos já existentes. Aqui a criatividade e a originalidade 
situam-se não no material emprestado em si, mas na maneira como é manuseado”1. 

Para além de estimular a produção de documentos “pirateados”, uma estratégia 
que não só surgiu por necessidade como pela vontade, exposta pela declaração trans-
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figs. 40 e 41 – Andrea Francke, Eva 
Weinmayr e Lynn Harris (ed.)  – The 
Piracy Project Collection as of 25.11.2011. 
Catálogo do projecto.
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crita, de explorar as potencialidades criativas de copiar e reutilizar coisas já criadas, 
o The Piracy Project organiza palestras e conferências que se debruçam sobre “...as 
implicações filosóficas, legais e práticas...”2 desses gestos. 

O projecto resultou também da curiosidade de Andrea Francke em relação à pirata-
ria de livros no Peru, país de que é originária. Um dos textos que inicialmente a cativou 
e que esteve também na génese da fundação do The Piracy Project chama-se Life Among 
the Pirates (2009), da autoria de Daniel Alarcón. O texto em causa reflecte sobre os pro-
blemas éticos, económicos e culturais levantados pela falsificação de livros no Peru, ao 
mesmo tempo que aborda essa prática como um “mal necessário”, pois  é a única forma 
que as pessoas de classes mais baixas têm de aceder à cultura livresca, uma vez que as 
edições originais, naquele país, são bastante mais caras que as contrabandeadas.

Qualquer pessoa é convidada a participar no The Piracy Project, sendo as suas ins-
truções enviadas por e-mail após a subscrição na newsletter do projecto. Caso se queira 
contribuir com uma publicação para esta iniciativa, ter-se-á primeiro que seleccionar 
um livro que se ache ser relevante numa biblioteca voltada para os domínios da arte e 
do design. Depois, é proposta a intervenção sobre esse documento, uma intervenção 
que se pretende criativa e na qual a voz do participante se faça sentir. Após o documen-
to estar finalizado, ele terá que ser enviado por correio ou entregue em mão na Byam 
Shaw Library para que possa ser catalogado e fazer parte da colecção. Eventualmente, e 
sendo o The Piracy Project uma iniciativa móvel e que marca presença em alguns even-
tos relacionados com livros e edição (como a New York Book Art Fair, entre outras), o 
projecto criado pelo participante irá integrá-los3 (Francke; Lynn; Weinmayr, 2010). No 
entanto, convém salientar que esta plataforma não tem intuitos comerciais, e que a sua 
presença naquele tipo de iniciativas serve apenas o propósito de mostra e de divulgação 
da colecção, assim como o da sensibilização do público para as problemáticas da cópia, 
reprodução e dos direitos autorais.

O catálogo do The Piracy Project é composto por 97 documentos e pode ser consul-
tado online no site do projecto tanto pelos nomes dos seus autores, thumbnails, ou por 
fichas técnicas compostas pela imagem e descrição de cada trabalho. Da descrição dos 
projectos não só fazem parte os seus aspectos técnicos – Autor, Título, Data, Editor, 
Formato, Impressão (método de), ISBN (quando disponível) e Fontes (os documentos 
dos quais o participante partiu) – como uma breve sinopse explicativa das intenções de 
cada autor com o que realizaram. Os objectos que compõem o catálogo (tanto online 
como impresso) são da autoria de indivíduos de diferentes nacionalidades, podendo 

2 “Andrea Francke & AND Publishing would like to invite you to 
contribute to The Piracy Project, an international publishing and 
exhibition project exploring the philosophical, legal and practical 
implications of book piracy and creative modes of reproduction.” 
Declaração de intenções presente no site do projecto: 
http://andpublishing.org/projects/and-the-piracy-project/

3 Estes pontos encontram-se expostos no documento que é enviado 
por e-mail após a subscrição da newsletter do projecto.
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um mesmo indivíduo contribuir com mais do que uma publicação (como é o caso do 
artista Michalis Pichler, que contribuiu com 5 publicações diferentes). Houve também 
casos em que alguns dos projectos não foram submetidos por aqueles que os con-
cretizaram, mas por distribuidoras e plataformas dedicadas à divulgação e venda de 
publicações de edição independente que, sensibilizadas pelos princípios do The Piracy 
Project, contribuíram com objectos que integram o seu inventário e que obedecem às 
directrizes propostas pela plataforma. Por exemplo, a distribuidora alemã Motto Dis-
tributions contribuiu com o livro O Novo Guia de Conversação em Inglez e Portuguez, 
da autoria dos Atlas Projectos, e a plataforma La Bibliotèque Fantastique também sub-
meteu algumas das publicações que ajuda a divulgar.

Da colecção, fazem também parte uma série de reedições de livros bestseller feitas 
por autores anónimos de nacionalidades chinesa e peruana. Estes livros foram sub-
metidos por indivíduos (entre os quais Andrea Francke, co-autora do projecto) que os 
terão adquirido precisamente por serem edições contrabandeadas. Alguns deles não 
consistem em meros fac-símiles das versões originais, mas sim em reproduções em 
que o próprio formato e conteúdo escrito são alterados – uma reedição “clandestina” 
chinesa de 1984 de um livro do Tintim é dividida em duas partes, reduzida em formato 
e reproduzida a preto e branco, ao contrário da original; o livro No se lo Digas a Nadie 
(1994), do autor peruano Jaime Bayly, é reeditado com dois capítulos extra, eventual-
mente da autoria daqueles que o terão reproduzido ilegalmente. 

Para além destes projectos de carácter anónimo, fazem parte da colecção outros 
tantos em que as modificações aos conteúdos e dos aspectos formais dos documentos 
originais são variadas. Houve casos em que os participantes optaram por tratar os li-
vros como objectos escultóricos, intervindo sobre eles de um ponto de vista meramente 
formal – é o caso do catálogo da Phaidon do artista Gordon Matta-Clark, que é cortado 
por Sophie Hoyle em blocos de formas irregulares, numa evocação do trabalho do au-
tor em que o próprio secciona partes de edifícios, e renomeado GMC Cut/Up II (2011).

Existem também contribuições em que as intervenções físicas se fazem sentir den-
tro do livro em si, tendo os participantes manipulado as suas páginas através da rasu-
ra, da censura e/ou do recorte de algumas palavras ou letras – Tree of Codes (2010), o 
livro de Jonathan Safran Foer construído pelo recorte de The Street of Crocodiles (1934) 
de Bruno Schultz (objecto que discutimos na primeira parte desta dissertação), integra 
também o catálogo deste projecto. 

À parte este tipo de intervenções mais escultóricas e físicas sobre os livros, existem 
contribuições que exploram as ideias de colectânea e reader pela compilação e agrega-
ção de informação diversa e de textos de vários autores num novo suporte. Zoe Ans-
pach é autora de Design as Art Revisited (2011), objecto onde compila e intersecta textos 
do livro Design as Art de Bruno Munari com os de outros autores como Jost Hochuli 
e Robin Kinross, e até com material da sua autoria, com vista à exploração “...do ele-
mento prático do “fazer livros” com uma examinação do livro enquanto um veículo de 
ideias”4. A ideia de compilação de informação pré-existente num novo objecto impres-
so serve uma função crítica no trabalho Corrections and Clarifications (2001-10), da 
autoria de Anita di Bianco. Este projecto, que durou nove anos, consistiu na produção 
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4 “Selections from Munari’s essays are interspersed with material by 
other writers and artists, including the author, a book designer and artist, 
combining her interest in the practical element of book making with an 
examination of the book as a vessel of ideas.” Sinopse do projecto feita 
por Zoe Anspach, sua autora, disponível em: http://andpublishing.org/
PublicCatalogue/PCat_record.php?cat_index=21

de jornais que contêm exclusivamente as erratas diárias de outros. Através da análise 
e comparação dessas várias correcções a notícias e artigos com as notícias e artigos 
em si, di Bianco especula sobre a veracidade da informação passada pelos próprios 
media. A sua pesquisa leva-a a achar que as correcções e erros são meramente gestos 
“apaziguadores de ânimos” quando determinadas notícias e/ou artigos não são tão 
bem recebidos pelo público ou pelos órgãos reguladores dos meios de comunicação. 
O interesse pela informação marginal, secundária e normalmente negligenciada pelo 
leitor comum – e que, no caso de di Bianco é usada como forma de especular sobre o 
comprometimento dos meios de informação com determinadas instituições e interes-
ses políticos e/ou económicos específicos – é também partilhado por Jan Matthé, autor 
de Katalog 1 (2011). Katalog 1 é uma compilação das dedicatórias e agradecimentos 
presentes nos livros que integram a biblioteca pessoal de Matthé e que, descontextu-
alizadas dos objectos a que pertencem, assumem um carácter humorístico, absurdo 
até, depositando no leitor do projecto a expectativa – que nunca é cumprida – de vir a 
encontrar na página que se segue a cada dedicatória o texto/obra que lhe corresponde. 

Muitos dos projectos que integram a colecção do The Piracy Project espelham a 
admiração e gosto dos participantes pelos livros de que partiram, assumindo-se como 
gestos de homenagem para com eles e os seus respectivos autores. O livro Winter Jour-
ney, da autoria de Georges Perec, é reescrito de memória por Neil Chapman e reapre-
sentado sob a forma de uma folha A2; Alejandra Ugarte Bedwell cria um desdobrável 
– Re: ...Y... donde están los libros? (2010) – que se assume como um diálogo entre si e 
o seu pai feito através de citações de livros das bibliotecas de ambos. Tanto um como 
outro exemplo provam que a vontade de reeditar nasce, muitas vezes, da identificação 
pessoal que se tem com determinadas obras e autores e da vontade de trazer a público 
essa relação de intimidade e familiaridade com determinados excertos, personagens, 
modos de escrita e posturas autorais.  

Se alguns dos projectos recorrem às técnicas da fotocópia e superimposição como 
forma de se construírem, outros exploram as limitações da reprodução de livros atra-
vés de meios digitais. Hester Barnard fez print-screens (ou capturas de ecrã) da ver-
são disponível no google books do livro International Copyright: Principles, Law, and 
Practice. As páginas do livro foram impressas a partir dessas imagens, constituindo 
Copied Right (2011), uma nova versão na qual são incluídas páginas em branco, con-
sequência do facto de a google books não disponibilizar online o documento em toda a 
sua extensão – tal como o autor do projecto admite, a reedição que fez de International 
Copyright  “...torna-se vítima dos seus próprios princípios, ou, de outro ponto de vista, 
a lei é apagada por ser respeitada”5. 
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5 “The would-be exhaustive survey thus falls victim to its own principles, 
or, from another viewpoint, the law is adhered to by being erased.” Sinopse 
do projecto feita por Hester Barnard, seu autor, disponível em: http://
andpublishing.org/PublicCatalogue/PCat_record.php?cat_index=25

6 “Books are not these sacred things that have to be respected.”

Para além do vasto leque de contribuições que integram o catálogo do projecto e que 
reflectem na prática sobre a reedição e reutilização de material impresso, o The Piracy 
Project dedica-se também à exploração daqueles assuntos através das conferências que 
organiza. A 29 de Abril de 2011, Andrea Francke apresentou publicamente um con-
junto de contribuições que trouxe da sua até então última visita ao Peru, mostrando 
o quanto os “piratas” peruanos alteram as edições originais dos livros que falsificam, 
não os tratando como “...coisas sagradas que têm que ser respeitadas” (2011)6. Numa 
outra apresentação, Francke afirma que muito embora as pessoas encarem a cópia de 
livros como um “...tabu...”, o simples acto de reproduzir documentos é por si só uma 
forma de criar segundas versões dos mesmos (Francke; Weinmayr, 2011). Para ilus-
trar esta ideia, a autora adianta que, quando questionava alguns vendedores de livros 
falsificados sobre se tinham objectos que não eram meras cópias dos originais, eles 
ficavam admirados, dizendo que só vendiam reproduções fiéis às suas contrapartes 
legais (Ibid) – como se isso fosse mais respeitoso para com os livros originais do que as 
intervenções mais profundas sobre o mesmo material, sendo estas últimas encaradas 
quase como gestos de vandalismo. 

O “tabu” de que a reedição e a manipulação de material impresso não são gestos 
tão válidos quanto a produção de raiz de objectos gráficos continua a ser explorado nas 
subsequentes conferências organizadas pelas autoras do The Piracy Project. Entre Maio 
e Junho de 2011, a Byam Shaw Library foi palco da discussão destes tópicos por parte de 
seis autores – James Bridle, Eleanor Vonne Brown, Daniel McClean, Maria Fusco, Bo-
bbie Johnson e Prodromos Tsiavos. Algumas destas contribuições pecaram por não se 
debruçarem directamente sobre a reedição de livros, mas mais sobre direitos autorais e 
questões legais relativas à reprodução não autorizada de material (Prodromos Tsiavos) 
e sobre a pirataria online (Bobbie Johnson), distanciando-se um pouco daquele que é 
o principal foco do projecto. No entanto, o testemunho de James Bridle mostrou-se de 
especial interesse, tendo o autor partido da história de Pierre Menard como forma de 
sustentar a sua perspectiva face às questões levantadas pela iniciativa. Pierre Menard, 
Autor do Quixote (originalmente publicado em 1939) é um texto de Jorge Luís Borges 
onde se conta a história de Pierre Menard, um autor que reescreveu parte do livro 
Dom Quixote de Miguel de Cervantes. A reescrita de Dom Quixote é vista como um 
gesto admirável e que reavivou a obra original, muito embora se perceba no texto, pela 
transcrição de um parágrafo de Dom Quixote de Cervantes e a sua reescrita por parte 
Menard, que são exactamente a mesma coisa. Pierre Menard, Autor do Quixote acaba 
por corroborar a própria ideia, expressa por Francke, de que a cópia e a reescrita são, 
por si só, gestos que permitem a criação de objectos autónomos e reinterpretativos dos 
originais que tomam como referência. Bridle vê as coisas da mesma forma, admitindo 
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7 “Every act of mediation, every act of re-appropriation, every act of 
interaction with a text of any kind (...) is in itself an act of creation, an 
extraordinary reengagement with any text that reenergizes it.”

que “...todo o acto de interacção com um texto de qualquer tipo (...) é em si mesmo um 
acto de criação, um reengajamento com qualquer texto que o reenergiza”7 (2011).

O The Piracy Project tanto se materializa sob a forma de uma plataforma online 
como de conferências e mostras – a sua presença num suporte digital e a sua itinerân-
cia e esforços de divulgação sensibilizam o público a pensar na reutilização de livros 
como uma estratégia legítima e imbuída de criatividade e “sentido lógico”. O “fazer” e 
o “pensar” são, neste projecto, indissociáveis – os trabalhos submetidos pelos partici-
pantes estimulam a discussão e reflexão sobre a cópia e a reutilização de documentos, 
ao mesmo tempo que essa mesma discussão serve de suporte teórico aos primeiros.

O facto de o projecto ter surgido em 2010 e contar, até à data de escrita deste texto, 
com 97 participações, prova que as pessoas acham o seu tema pertinente, tendo sub-
metido contribuições não só como forma de se desafiarem a si mesmas a fazer algo 
novo a partir de coisas pré-existentes, mas também de se insurgirem contra a iminên-
cia do fecho da Byam Shaw Library, advogando em simultâneo políticas menos rígidas 
em relação à partilha e circulação de documentos impressos. Eva Weinmayr mede o 
sucesso e a aceitação do projecto não só pelo número de contribuições, mas também 
pelo facto de a sua newsletter ter sido subscrita por pessoas dos mais diversos pontos 
geográficos (Francke; Weinmayr, 2011). De facto, a Byam Shaw Library conta hoje com 
muitos documentos reeditados, à custa dos quais se tornou certamente num espaço fora 
de comum e onde os próprios critérios de catalogação e descrição de livros são postos 
em causa pelo pluralismo das contribuições. Muitos desses objectos têm formas e di-
mensões variadas – o que obriga, por exemplo, o repensar do seu posicionamento nas 
prateleiras da biblioteca –, enquanto que outros integram material de autores tão diver-
sos que se torna um desafio catalogá-los de maneira a atribuir a todos o crédito devido. 

Um dos pontos a desfavor do projecto é o facto de, no seu site, só podermos aceder 
a uma única imagem de cada um dos trabalhos submetidos. A criação de uma base 
de dados onde cada contribuição pudesse ser visualizada na totalidade e até mesmo 
descarregada para o computador pessoal de cada utilizador, estaria mais em sintonia 
com a própria postura, crítica dos direitos autorais e favorável à cópia e à reutilização, 
que o The Piracy Project promove.

Apontamos como outra desvantagem a aceitação praticamente acrítica de todos 
os trabalhos enquanto parte da colecção do projecto. Muito embora a quantidade seja 
importante e revele que as pessoas se interessam pelo tema desta iniciativa, alguns 
documentos não têm a consistência gráfica e conceptual dos restantes. Havendo uma 
selecção mais criteriosa, o projecto tornar-se-ia mais forte e poderia ser validado junto 
de muito mais gente. 

Uma sistematização dos tipos de estratégias postas em prática pelos autores-reedi-
tores na construção dos livros pirateados – como “intervenção física”, “colectânea de 
textos”, “reedição dos conteúdos com acrescento de informação”, por exemplo – pode-
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8 “The values and attributes that define books are much more malleable 
than we wish to face and, once again, we must be diligent of where 
knowledge is being generated.”

ria ser uma hipótese para um novo critério de pesquisa dentro do site. Ainda que exis-
tam objectos híbridos que se esquivem a este género de criterização, ela lançaria pistas 
sobre o tipo de intervenções a que as pessoas mais recorrem, contribuindo ao mesmo 
tempo para a sustentação teórica do projecto. No entanto, acreditamos também que 
o motivo por que alguns destes pontos ainda não tenham sido desenvolvidos se deva 
ao facto de estarmos perante uma iniciativa muito recente e que certamente irá, com 
o tempo, maturar-se. 

Talvez uma das grandes mais-valias do The Piracy Project seja o seu contributo 
para a ideia, expressa pelas suas fundadoras no ensaio The Impermanent Book (2012), 
de que a maneira como encaramos os livros – enquanto objectos imutáveis e fontes 
de conhecimento fidedigno – tem necessariamente que mudar em função dos tempos 
presentes, devido às facilidades, proporcionadas pela tecnologia, na sua reprodução e 
manipulação. O print on demand é dado como exemplo naquele texto na medida em 
que, ao permitir a produção de livros à unidade, leva a que os seus autores os possam 
alterar continuamente de impressão para impressão  – ainda que debaixo do mesmo 
título, cada objecto é único e diferente dos restantes. No entanto, e por muito que nos 
tenhamos que familiarizar com a ideia de que “Os valores e atributos que definem os 
livros são muito mais maleáveis do que aquilo que gostaríamos de enfrentar...”, tere-
mos também que “...ser cautelosos de onde é que o conhecimento está a ser gerado”8 

(Francke; Harris; Weinmayr, 2012). 
No início de 2012, Francke, Harris e Weinmayr contactaram vários advogados para 

analisarem a colecção do The Piracy Project e determinarem se ela se insere ou não 
dentro dos parâmetros legais (Gat, 2011). Esta decisão não será tanto uma procura pela 
legitimação legal do projecto – se assim fosse, ele não teria arrancado sem a avença dos 
advogados –, mas mais uma curiosidade quanto àquele que possa ser o seu estatuto aos 
olhos da lei: uma excepção à regra, um “crime”, ou uma outra coisa qualquer posiciona-
da entre os dois extremos do espectro? Independentemente de qual for o veredicto e do 
rumo que o projecto tomará futuramente, acreditamos que a sua crescente visibilidade 
(algo que certamente se deve ao facto de poder ser consultável online) é sintomática da 
também crescente aceitação, por parte das instituições e do público em geral, da reuti-
lização enquanto gesto que é cada vez mais pertinente discutir-se. Isto deve-se não só às 
inúmeras possibilidades que a reedição oferece no manuseamento do material alheio, 
como ao facto de essas mesmas possibilidades estarem ao alcance de qualquer pessoa, 
impulsionando a sua capacidade de reacção crítica e operativa aos bens culturais que 
consome. 
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3.6. 

discussão

A edição independente, enquanto oposta a um tipo de edição massificada e com pro-
pósitos essencialmente comerciais, assume-se como o meio onde a reedição, enquanto 
estratégia crítica e auto-reflexiva, parece ganhar mais voz na actualidade. Na primeira 
parte desta dissertação definimos edição auto-reflexiva como sendo capaz de gerar 
“...discussões em torno do próprio livro ou publicação, de novas formas de pensar a 
edição e do papel do designer enquanto reintérprete do material que recupera.” 

Os cinco projectos que analisámos como casos de estudo correspondem à defini-
ção acima exposta, fazendo uso da reedição e reutilização de material com propósitos 
claros – enquanto instigadores de reflexões sobre autoria editorial, direitos autorais e 
sobre si próprios como objectos. A Tourette’s, uma colectânea de textos de autores mui-
to diversos, confronta diferentes modos de escrita e posturas autorais entre si, como 
meio de provar a possibilidade de transposição do sampling para os domínios do de-
sign gráfico e da edição. No que diz respeito a Extended Caption (DDDG), não foi por 
acaso que  alguns dos textos reeditados no livro que integra esta iniciativa abordam e 
procuram legitimar a reedição enquanto ferramenta crítica e criativa. Esses mesmos 
textos, retirados dos vários números da Dot Dot Dot, servem como forma de justificar 
e sustentar a postura de Stuart Bailey, seu criador, e que sempre foi consistente na sua 
exaltação da reutilização de material pré-publicado. Em relação à Permanent Food, o 
comentário de Cattelan, seu co-editor, de que trabalha mais com o estômago do que 
com o cérebro (Arie; Cattelan, 2004) parece contradizer a ideia que a reedição é uma 
estratégia a que terá recorrido premeditadamente. No entanto, da análise que fizemos 
ao projecto percebemos que ele não foi construído por impulso, tal como a declaração 
daquele autor parece indicar à primeira vista. A Permanent Food é uma revista atípica 
e que subverte os critérios editoriais segundo os quais grande parte das revistas se 
regem. Por ser composta quase exclusivamente por imagens, ela apresenta uma abor-
dagem alternativa à forma como a informação é usualmente tratada – e assumindo-se 
por isso como projecto auto-reflexivo. Por seu lado, A Wikipedia Reader é uma pu-
blicação que testa, pela reedição das pesquisas feitas na Wikipedia por uma série de 
indivíduos convidados, o quanto os próprios conteúdos daquela enciclopédia podem 
adquirir um novo estatuto quando associados aos nomes dos primeiros. O leitor é, as-
sim, levado a questionar-se sobre o modo como deve encarar o tipo de conhecimento 
a que está a ser introduzido – sobre se deve ler os resultados das pesquisas enquan-
to informação isenta e neutral ou enquanto fruto de escolhas individuais e, por isso 
mesmo, subjectivas. Já o The Piracy Project é, de todos os casos de estudo, o que mais 
directamente expõe as suas intenções. Propõe a criação de livros pirateados e organiza 
conferências como forma de divulgar e legitimar a cópia e a reutilização; ao mesmo 
tempo, auto-questiona-se a partir do momento em que submete a sua colecção à aná-
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lise de advogados especializados em direitos autorais, que irão atestar a legalidade ou 
ilegalidade da iniciativa. 

É também comum a todos estes projectos o uso da reedição enquanto estratégia 
que tanto implica um sentimento de identificação, por parte dos seus autores, com 
os conteúdos que recuperam, como também uma tentativa de os superar. Esta ilação 
vai ao encontro da visão particular de Bloom (1991) face à influência poética, e que 
foi  mencionada em “Enquadramento Teórico” como forma de mostrar o lado con-
flituoso da reedição. Recuperar material alheio é um exercício invasivo e que muito 
embora possa nascer da vontade, por parte de determinados indivíduos, de trabalhar 
sobre obras que admiram (como na Tourette’s e no The Piracy Project), implica também 
uma espécie de “tomada de posse” sobre elas, na medida em que os primeiros tentam 
imprimir-lhes o seu próprio cunho pessoal. De acordo com esta lógica, os designers-
reeditores procuram contrariar as intenções dos autores originais e emergir eles mes-
mos, pela forma como alteram e manuseiam o trabalho dos últimos, como entidades 
autorais. As ideias de Price (2009) encontram-se com as de Bloom (1991) no sentido em 
que, para o primeiro autor, o sampling é uma ferramenta agressiva e conflituosa – pres-
supõe a recuperação de elementos (samples de músicas, textos, imagens, etc.) com vista 
à sua reinserção em novos objectos, não só com o intuito de os repor em circulação 
mas também de os transformar.

Na Tourette’s, o desejo de intervir sobre o material de outros autores é visível pela 
forma como os seus editores trataram os textos reeditados: muitos deles foram redu-
zidos a excertos, espelhando a sua preferência por determinadas partes das narrativas. 
Por outro lado, esta publicação declara que se serve de material pré-existente “...em boa 
fé e sem respeito pelos [seus] donos legítimos”1 (Will Stuart, 2003). Esta declaração 
revela que, para os editores da Tourette’s, os textos que reproduziam na publicação 
valiam pela sua qualidade intrínseca e não pelo facto de terem sido escritos por este 
ou por aquele autor. Todos esses textos foram tratados graficamente da mesma forma 
– subjugados à mesma grelha, fontes tipográficas e hierarquias editoriais – o que fez 
com que nenhum se afirmasse sobre os outros, e chamando mais a atenção para Will 
Holder e Stuart Bailey enquanto designers e editores do projecto, do que propriamente 
para quem os escreveu. Em Extended Caption (DDDG) aquilo que sobressai, tanto na 
exposição como no livro é, à semelhança da Tourette’s, a figura do editor mais do que a 
dos autores do material recuperado: a não atribuição de autoria, no contexto expositi-
vo, às diferentes imagens reutilizadas, faz com que sejam vistas como um todo que foi 
pensado e articulado por um único indivíduo – Stuart Bailey, autor e editor da inicia-
tiva. Na Permanent Food observa-se o mesmo que em Extended Caption (DDDG): as 
imagens recuperadas não são deliberadamente identificadas para que se perca a ideia 
de que são peças retiradas de outros contextos. Desta forma, elas passam a ser vistas 
como próprias da Permanent Food, isto é, como se tivessem sido encomendadas para a 
integrarem, salientando a importância de Cattelan e Manfrin, seus fundadores, como 
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“curadores editoriais”. Em A Wikipedia Reader, os conteúdos reeditados não têm auto-
ria (uma vez que foram retirados do site da Wikipedia), mas são lidos pelo leitor como 
escolhas subjectivas dos participantes que os seleccionaram – a atenção do primeiro 
recai mais sobre o leque de escolhas de cada participante (os seus gostos pessoais, o 
modo como orientaram as buscas, etc.) do que propriamente sobre a informação es-
crita relativa a cada hiperlink escolhido. No The Piracy Project a relação identificação/
superação é visível pelo modo como os projectos submetidos são catalogados: os auto-
res dos conteúdos originais, de que os participantes partem para conceberem as suas 
publicações, são apresentados como “fontes”, enquanto que os segundos são conside-
rados autores, afirmando-se sobre os primeiros.

A ideia de “...edição criativa...” (Moura, 2009) está também bastante presente em 
todos os casos de estudo, demonstrando o vasto espectro de atitudes, modos e estra-
tégias de abordagem ao material recuperado que a reedição permite. Com a Tourette’s 
pretendeu-se criar uma publicação-mixtape, considerando que a revista é composta 
por textos reutilizados que são alinhados editorialmente de forma a que com eles se 
crie uma narrativa. Este é também, de todos os objectos analisados, aquele onde a 
ideia de sampling se faz sentir com mais força, na medida em que ao tratamento dos 
textos – alguns foram reduzidos a pequenos excertos ou samples, outros foram re-
produzidos integralmente, outros surgiram ainda com partes (parágrafos, frases, etc.) 
cortadas – corresponde as diferentes formas como o Dj trabalha a música samplada. 
Em Extended Caption (DDDG), as relações que se criam entre as imagens em exibição 
e os textos do livro são pertinentes e inusitadas, correspondendo a um exercício inteli-
gente e imprevisível de recombinação de material pré-publicado. Na Permanent Food, 
a combinação, num mesmo suporte, de imagens provenientes de contextos muito dife-
rentes, cria relações de grande impacto visual e que alertam para a destreza e à-vontade 
de Cattelan e Manfrin em lidarem com material que não é da sua autoria. No projecto 
A Wikipedia Reader, o trabalho de edição criativa passa pelo modo como os partici-
pantes conseguiram estruturar as suas pesquisas de formas pouco usuais – em forma 
de loop, introduzindo informação falsa, criando narrativas e comentários críticos. Já 
em relação ao The Piracy Project, são tantas as abordagens ao material pré-existente 
(intervenções físicas sobre os objectos, livros-mixtapes de conteúdos de diferentes au-
tores, etc.) que dissipam a ideia de que reeditar passa meramente pelo copy/paste de 
informação datada em novos suportes. 

Se, nestes projectos, os conteúdos recuperados são tratados de um modo inventivo 
e tendem a fugir a abordagens redundantes (lembremo-nos, como forma de reforçar 
este argumento, que o The Piracy Project pede submissões nas quais a voz do partici-
pante se faça sentir), o seu tratamento gráfico também parece obedecer aos mesmos 
parâmetros. Na maioria dos projectos que analisámos, a execução gráfica potencia o 
conceito por detrás de cada um e adequa-se às intenções dos “reeditores” para com 
os conteúdos que recuperaram. A Tourette’s é um documento cujo convencionalis-
mo gráfico remete para a ideia de revista literária, coadunando-se com a selecção de 
textos feita por Stuart Bailey e Will Holder. Em Extended Caption (DDDG), sobretu-
do no livro, o modo como os conteúdos foram reproduzidos – pela digitalização das 
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páginas da Dot Dot Dot onde apareceram originalmente – expõe muito claramente o 
carácter da iniciativa, que se construiu exclusivamente pela reinseração de material 
pré-existente em novos contextos. A Permanent Food, por seu lado, é um objecto onde 
a inexistência de grelhas de paginação e de todos os outros elementos gráficos que 
fazem parte das páginas de uma publicação, se assume como aspecto essencial da sua 
postura crítica para com a própria revista enquanto meio de comunicação impresso. 
A iniciativa A Wikipedia Reader, ao apropriar-se das características gráficas do jornal 
no seu segundo número, transmite ao leitor a ideia de que a informação que veicula 
não é estática e perene – o passar do tempo fará com que seja novamente reeditada, 
actualizada e modificada, estando permanentemente sujeita a algum tipo de interven-
ção. No que diz respeito ao The Piracy Project, alguns dos projectos que integram a sua 
colecção são marcantes pela forma como intervêm fisicamente sobre as obras de que 
partem ou pelo modo como interligam textos e referências de diferentes autores em 
novos objectos. Contudo, constatámos que o modo como muitos deles são executados 
graficamente fica aquém das suas intenções conceptuais, razão pela qual uma selecção 
das publicações submetidas, como referimos na análise ao projecto, poderia contribuir 
para o maior impacto e acolhimento da colecção junto do público.

Toda esta variedade de abordagens a coisas que já existem, por parte dos projectos 
que analisámos como casos de estudo, revela que reeditar é uma forma de interpretar 
pelo fazer. É neste sentido que reutilizar material alheio acaba por reforçar o posicio-
namento do “...designer como leitor...” (Moura, 2011) – a reedição implica um domínio 
dos conteúdos que se vão reutilizar na medida em que só a sua leitura atenta, por parte 
do designer, é que lhe permite traçar relações entre textos e autores (possíveis pontos de 
contacto e dissonâncias) ou dar-lhes uma continuidade pelo acrescento de informação 
ou pela reformulação do seu discurso. Essas relações acabam por ser transpostas para o 
plano da publicação, tornando-se visíveis pelo modo como os conteúdos são nela enca-
deados, formando uma narrativa ou conversa coesas (algo que é sobretudo explorado 
na Tourette’s) e permitindo ao designer-leitor exprimir-se “...pelas palavras dos outros” 
(Moura, 2009). 

No que diz respeito ao público-alvo destes projectos, ele acaba por ser bastante es-
pecífico dado que implica, na grande maioria dos casos, um conhecimento prévio do 
trabalho dos seus autores e uma familiaridade com os próprios conteúdos reeditados 
e/ou com o próprio acto de reeditar em si. Extended Caption (DDDG) é o projecto onde 
esta ideia se evidencia mais na medida em que, pela sua relação com a revista Dot Dot 
Dot, é sobretudo do interesse de quem já conheça e consuma aquela publicação. Por 
outro lado, esta iniciativa pressupõe também um conhecimento da postura de Stuart 
Bailey como designer e editor e que, tal como afirmámos antes, se define em grande 
parte pela reutilização de material alheio. Consequentemente, essa mesma postura é 
encarada com algumas reservas ou até mesmo como um “...tabu...” (Francke, 2011)  
pela “...cultura pop...” (Price, 2007, p. 103)  – daí que seja mais facilmente entendida 
por quem esteja familiarizado com este tipo de edição alternativa (quer como produ-
tor, consumidor ou ambos) que a usa frequentemente. A Tourette’s oferece-se também 
como exemplo de que os objectos que analisámos se dirigem a um público específico: 
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nas suas páginas existe toda uma série de referências a autores (como Yves Klein ou 
Wyndham Lewis, entre muitos outros) e correntes artísticas concretas (como o Fluxus 
e o Vorticismo, por exemplo) cujo desconhecimento, por parte do leitor, pode com-
prometer a compreensão do projecto. Um outro aspecto que reforça este argumento é 
o facto de as tiragens das publicações que estudámos serem relativamente pequenas (os 
projectos com um maior número de exemplares impressos são a Permanent Food  – com 
cerca de apenas 2000 por cada número – e a segunda edição do projecto A Wikipedia 
Reader, igualmente com 2000 cópias).

Apercebemo-nos também, nestes projectos, que a reutilização é um traço caracte-
rístico de alguns dos seus autores, sendo transversal a vários dos seus trabalhos (como 
nos casos de Stuart Bailey e Maurizio Cattelan) e não só àqueles que aqui foram abor-
dados. Este aspecto reforça o argumento de que reutilizar coisas não é uma opção 
que é tomada precipitadamente quando se avança para um projecto editorial. Ainda 
nesta linha de raciocínio, o facto de o recurso à reedição ser muitas vezes comentado 
ou justificado dentro dos próprios objectos que a ela recorrem (como naqueles que 
abordámos como casos de estudo), contraria a ideia de que é uma solução fácil para a 
concepção de publicações que carecem de conteúdos originais. 

Por outro lado, essas mesmas justificações acabam também por fazer referência, 
implícita ou explicitamente, ao facto de contornarem as políticas de direitos autorais 
vigentes, que não permitem a cópia e a reprodução de obras protegidas por esses mes-
mos direitos em novas publicações. No entanto, e nos projectos analisados, os comen-
tários e críticas às políticas de direitos autorais, apesar de estarem presentes, não pare-
cem ter sido as suas motivações principais (salvo no The Piracy Project). Isto acontece 
precisamente porque os autores dos primeiros não abordam a reedição como um gesto 
transgressor ou “ilegal”, mas sim como um “modo de fazer” tão legítimo quanto a 
criação de raiz de objectos culturais – a este respeito, lembremo-nos uma vez mais do 
livro Extended Caption (DDDG), que inclui textos reeditados que argumentam a favor 
da reutilização enquanto estratégia criativa.

A reedição é, por isso, uma prática que surge, nos objectos editoriais analisados, 
sobretudo pelos seguintes motivos: contribuir para a ideia de que os livros e conteúdos 
pré-existentes são, respectivamente, suportes e material de trabalho tão válidos, para 
o designer gráfico, quanto os samples de músicas o são para o Dj; baralhar distinções 
entre autor, designer, editor e leitor, como forma de questionar noções pré-concebidas 
de originalidade e autoria; partilhar e discutir referências e influências com potenciais 
leitores, num gesto que acaba por ser tão transparente quanto gravar colectâneas de 
faixas musicais (mixtapes) para os amigos. 

Informada pela contextualização teórica que oferecemos, na primeira parte deste 
trabalho, ao tema da reedição, a discussão que aqui apresentámos das análises aos 
casos de estudo aponta no sentido da validação daquela prática enquanto estratégia 
editorial.
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coNclusão

Esta dissertação procurou analisar o recurso à reedição e reutilização de material pré-
existente em projectos de edição independente. Como forma de contextualizar este 
tema, partimos das ideias de Bourriaud (2005) em relação à pós-produção, um termo 
adoptado pelo autor como forma de referir a criação de coisas a partir do trabalho de 
outros, um fenómeno que o próprio crê estar cada vez mais presente nas artes plásti-
cas. Bourriaud (2005) traça uma relação entre a forma como os artistas lidam com as 
obras de outros autores e a maneira como o Dj trabalha faixas sonoras alheias, espe-
culando sobre as coincidências entre o sampling e este interesse pela reutilização por 
parte dos artistas contemporâneos. Apoiados por estes argumentos e pelas ideias de 
Price (2007) em relação ao sampling, colocámos a hipótese de a reedição poder ser uma 
transposição daquela prática para os domínios do design gráfico e da edição. Sentimos 
também necessidade de, adoptando a metodologia de Sanders (2006) em relação ao es-
tudo sobre a adaptação e apropriação literárias, não cingir a reedição a um vocabulário 
rígido, mas de lhe atribuir um leque relativamente amplo de palavras que alertam para 
o facto de esta ser uma estratégia que, quando posta em prática, permite um espectro 
muito alargado de resultados. Gonçalves (2010) e Moura (2011), ambos críticos e teó-
ricos de design, não só abordam a reutilização em projectos editoriais independentes, 
como traçam paralelismos entre o modo como o Dj lida com amostras de material (ou 
samples) que não é seu e a forma como o designer gráfico trabalha os conteúdos de 
outros autores, cortando-os e manipulando-os com o intuito de, tal como o Dj faz com 
as músicas, lhes acrescentar a sua própria interpretação pelo modo como os reinsere 
em novos livros ou publicações. 

Colocámos também como hipótese a possibilidade de a reedição ser, no seio de 
um tipo de edição marginal e alternativa, uma estratégia com potencial crítico e auto-   
-reflexivo. O conceito de auto-reflexividade foi definido em “Enquadramento Teóri-
co” e “Reedição e Edição Independente”, tendo este último capítulo sido aquele onde 
também analisámos e comparámos um conjunto de projectos editoriais actuais que 
reeditam material de vários autores. Procurámos, com isso, perceber atitudes e modos 
de operação – se muitos dos objectos focados recorrem à reedição com o propósito de 
reavivar pensamentos e teorias de autores do passado, e de assim se insurgirem contra 
a ideia de que o novo é necessariamente melhor que o antigo (como é o caso da Dot Dot 
Dot , mas também da F. R. David), outros (como Dear Reader) não têm a pertinência 
crítica dos primeiros, usando o material reeditado sobretudo como forma de explo-
rar soluções formais. Esta abordagem aos projectos foi útil na medida em que, pela 
comparação e análise crítica, nos permitiu definir com mais clareza um conjunto de 
critérios de selecção e de análise aos quais os casos de estudo iriam obedecer. A opção 
pela constituição de casos de estudo foi tomada precisamente por nos permitir anali-
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sar em profundidade um conjunto limitado de objectos, levando-nos à corroboração 
ou refutação das hipóteses lançadas.

Os cinco casos de estudo seleccionados não só correspondem a modos de concep-
ção e produção independentes, como mostram fazer uso da reutilização de conteúdos 
alheios de uma forma consciente e reflexiva, tal como argumentámos em “Discussão”, 
tomando partido da ideia de que esta é uma ferramenta com potencial (auto)crítico 
e criativo – e confirmando por isso uma das hipóteses deste trabalho. A selecção de 
projectos que, para além do objecto impresso, se materializassem sob a forma de ex-
posições, palestras e mostras, demonstra que o recurso à reedição não é limitado a um 
plano bidimensional, podendo estender-se ao contexto expositivo (como em Extended 
Caption (DDDG) e na Tourette’s), e sendo também ele alvo de divulgação e reflexão 
através de uma plataforma online que ao mesmo tempo se desdobra em conferências e 
mostra itinerante (The Piracy Project). A tiragem reduzida dos projectos, uma condição 
que os torna de alcance igualmente reduzido em termos de audiência (que, como já re-
ferimos, é muito específica), acaba por ser parcialmente colmatada por este tipo de ma-
terializações. Ao não abdicarem do modo pelo qual se construíram – a recuperação de 
material alheio – quando se manifestam por outros meios que não a publicação, estes 
projectos saem reforçados em coerência e introduzem a reedição a um maior número 
de pessoas que não só o nicho dos interessados neles. 

A referência ao sampling está também muito presente em todos os objectos analisa-
dos – o recurso à repetição, recombinação e loop é transversal a todos eles, confirman-
do por isso a hipótese de que a reedição é uma forma de sampling editorial. O sampling 
sente-se sobretudo ao nível de como os conteúdos foram seleccionados, reeditados e 
encadeados nas publicações, e não tanto pelo modo como foram tratados graficamente. 
O facto de ter sido transportado para o contexto interno destes objectos e não tanto 
para a sua superfície é sintomático do interesse do designer gráfico pela organização 
estrutural das publicações que concebe, pela interligação dos seus conteúdos e pelo 
exercício da autoria editorial. A opção pela reedição não só espelha as suas preferên-
cias como leitor como também o faz emergir como uma espécie de crítico cultural, na 
medida em que a escolha e a selecção de objectos são gestos com uma função crítica 
em si mesmos, precisamente porque implicam uma avaliação qualitativa do material 
pré-existente. Desta forma, ao legitimarmos a reedição enquanto estratégia auto-re-
flexiva e como um exercício crítico, acabamos por legitimar necessariamente o papel 
do designer gráfico como (re)editor. A vontade de seleccionar, catalogar e republicar 
coisas que já se leu e de que se gostou, faz valer a ideia de que a leitura e o conhecimen-
to teórico são condições tão importantes à sua prática profissional quanto o domínio 
técnico de programas de tratamento de texto, de imagem, entre outros. 

Tomando todos estes aspectos em conjunto, acreditamos que a reedição é um gesto 
que é cada vez mais importante pensar-se quando se parte para a concepção de pro-
jectos de edição independente. Isto tem que ver, sobretudo, com o facto de os projectos 
auto-editados proliferarem na actualidade, sem que muitas vezes haja uma reflexão 
prévia sobre o tipo de assuntos/questões que pretendem comunicar, e sem que por isso 
se equacione a sua pertinência enquanto objectos. Ao reclamarem a importância da se-
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lecção de textos e de imagens e o cruzamento de pontos de vista e de ideias, os projectos 
analisados demonstram que a reedição se oferece como método que permite um maior 
domínio, por parte do designer gráfico, daquilo que pretende transmitir com o objecto 
que concebe, insurgindo-se ao mesmo tempo, e tal como admite Gonçalves (2010), 
contra a vontade de publicar por impulso. Fazer uso de textos já publicados dá-lhe uma 
maior margem de manobra para, reunindo um conjunto de conteúdos aparentemente 
dispersos debaixo do mesmo tema, construir com eles uma narrativa coesa e singular. 
A singularidade do trabalho resulta não só da amálgama de vozes autorais presentes 
nas páginas da publicação, mas também, e sobretudo, da própria selecção em si que, 
sendo fruto das preferências pessoais do designer, é certamente única.

No entanto, os resultados a que se chegou com este estudo também nos alertam 
para aquele que pode ser um uso não tão bem conseguido da reutilização. A opção pela 
reedição de textos e de imagens pode também ser vista pelo seu lado conveniente  –       
– em projectos que privilegiam o tratamento da forma sobre o do conteúdo, o material 
alheio oferece-se como matéria de trabalho ao serviço do teste de soluções gráficas e 
não tanto por aquilo que realmente significa. As análises feitas aos casos de estudo e 
a sua discussão não só expõem o modo como se construíram os objectos escolhidos 
como oferecem um conjunto de possibilidades de fazer às quais é comum o sentido 
de “...apropriação crítica...” (Moura, 2009) que temos vindo a exaltar, oferecendo-se 
como uma espécie de “modelo de boas práticas” da reedição. Deste modo, a sua leitura 
não só procura estimular outros autores a desenvolverem os seus próprios projectos 
reeditados, como também a fazerem-no de um modo consciente, contrariando o uso 
fortuito, e por isso mesmo inadvertido, desta estratégia. 

Esperamos que esta dissertação tenha contribuído para o entendimento da reedi-
ção enquanto forma legítima de concepção de projectos autopublicados, reduzindo o 
cepticismo com que por vezes é vista e que resulta de abordagens mais centradas no seu 
lado controverso – que estudámos sobretudo a partir de Bloom (1991), mas também de 
Price (2007) – e menos nas potencialidades que advêm do seu uso reflectido. Espera-
mos ainda que este estudo possa servir de referência e base de trabalho a quaisquer ou-
tros que pretendam debruçar-se sobre esta estratégia editorial e adensar os argumentos 
a seu favor.



96



97

rEFErÊNcias biblioGrÁFicas

monografias
Bailey, Stuart (ed.) – Extended Caption (DDDG). 
Amsterdam: Roma Publications, 2009a. ISBN 978-90-77459-37-9.

Balesteros, Marco; Gonçalves, Sofia (ed.) – O Livro do Meio. Lisboa: Sofia 
Gonçalves e Marco Balesteros, 2010.

Balesteros, Marco; Gonçalves, Sofia (ed.) – Samizdat. Lisboa: Sofia Gonçalves 
e Marco Balesteros, 2012. ISBN 978-989-8300-26-3.
 
Bloom, Harold –  A Ansiedade da Influência: Uma Teoria da Poesia (trad. por Miguel 
Tamen). Lisboa: Cotovia, 1991. ISBN 972-9013-81-0.

Bourriaud, Nicolas – Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms 
the World. 2ª ed. New York: Lukas & Sternberg, 2005. ISBN 978-0-9745688-9-8.

Carolino, Pedro; Fonseca, José da – O Novo Guia da Conversação em 
Portuguez e Inglez. Lisboa: Atlas Projectos, 2010. ISBN 978-989-20-2119-5. Editorial 
do livro disponível para download em www [consultado. 13 Jul. 2012]: http://www.
atlasprojectos.net/arquivo_ongdc.htm

Francke, Andrea; Harris, Lynn; Weinmayr, Eva – The Piracy Collection as of 
25. 11. 2011. London: And Publishing, 2011.

Foer, Jonathan Safran – Tree of Codes. 2ª ed. London: Visual Editions, 2011. 
ISBN 978-0-9565692-1-9.

Foucault, Michel – O que é um autor? Lisboa: Vega Passagens, 2002.
ISBN  978-972-699-303-2.

Fusco, Maria; Hunt, Ian (ed.) – Put About: A Critical Anthology on Independent 
Publishing. London: Book Works, 2004. ISBN 1-870699-70-X.

Genette, Gérard – Palimpsests: Literature in the Second Degree (trad. por Channa 
Newman e Claude Doubinskey). Lincoln: Nebraska University Press, 1997. 
ISBN 0-8032-7029-1. 

Keller, Christoph; Lailach, Michael (ed.) – Kiosk: Modes of Multiplication: 
A Sourcebook on Independent Art Publishing 1999-2009. Zürich; Berlim: JRP Ringier, 
2009. ISBN 978-3-03764-075-3.



98

Lüthi, Louis – On the Self-Reflexive Page. Arnhem: Roma Publications, 2010. 
ISBN 978-90-77459-47-8.

Sanders, Julie – Adaptation and Appropriation. London: Routledge, 2006. 
ISBN 978-0-415-31172-4.

Sinister, Dexter (ed.) – Portable Document Format. New York: Lukas 
& Sternberg, 2009. 

partes das monografias
Bailey, Stuart – A Brief History of Dot Dot Dot (with subtitles). In Keller, 
Christoph; Lailach, Michael (ed.) – Kiosk: Modes of Multiplication: A Sourcebook on 
Independent Art Publishing 1999-2009. Zürich; Berlin: JRP Ringier, 2009. 
ISBN 978-3-03764-075-3. p. 146-149.

Barthes, Roland – The Death of the Author. In Barthes, Roland – Image, Music, 
Text. New York: Hill and Wang, 1977. ISBN 978-0374521363. p. 142-148.

Borges, Jorge Luis – Pierre Menard, Author of the Quixote. In Borges, Jorge Luis –  
– Labyrinths: selected stories and other writings. London: Penguin Books Ldt, 2000. 
ISBN 978-0-141-18484-5. p. 62-71. 

Claydon, Paul – Tropes. In Fusco, Maria; Hunt, Ian (ed.) – Put About: A Critical 
Anthology on Independent Publishing. London: Book Works, 2004. 
ISBN 1-870699-70-X. p. 123-131.

Fusco, Maria – The Future Lasts a Long Time, Begin Again (Introduction by Maria 
Fusco). In Fusco, Maria; Hunt, Ian (ed.) – Put About: A Critical Anthology on 
Independent Publishing. London: Book Works, 2004. ISBN 1-870699-70-X. p. 16-18.

King, Emily – Look, No Words! In Fusco, Maria; Hunt, Ian (ed.) – Put About: 
A Critical Anthology on Independent Publishing. London: Book Works, 2004a. 
ISBN 1-870699-70-X. p. 32-41.

Price, Seth – Dispersion. In Sinister, Dexter (ed.) – Portable Document Format. 
New York: Lukas & Sternberg, 2009. 

teses e dissertações académicas
Duarte, Isabel – Publicação Independente: Auto-Edição e Discurso Crítico sobre 
Design Gráfico. Porto: Faculdade de Belas-Artes, 2010. Tese de mestrado.

Macedo, Maria João  – Suportes para uma Edição Reflexiva. Porto: Faculdade 
de Belas-Artes, 2010. Tese de mestrado.



99

publicações em série
A Wikipedia Reader. n.º1 (2008)–n.º2 (2009). Los Angeles; New York: 
ASDF, 2008-2009. 

Dot Dot Dot. n.º10 (1 Dez. 2005)–n.º20 (1 Out. 2010). New York: Dexter Sinister, 
2005-2010. ISSN 1615-1968.

F. R. David. n.º4 (2008).  Amsterdam: de Appel Arts Center, 2007–2010. 
ISSN 1874-026X.

Permanent Food. n.º1 (1995)–n.º15 (2007). Dijon: L’association des Temps Libérés, 
1995-2007.

Tourette’s. n.º1 (2003)–n.º2 (2006). Amsterdam: Will Stuart, 2003-2006.

artigos em publicações em série
Gander, Ryan; Fisher, Alice; Bailey, Stuart – Little Bastard: the Invention and 
Introduction of a New Word. Dot Dot Dot. New York. ISSN 1615-1968. n.º12 (2006), 
p. 29-37.

Lethem, Jonatham – The Ecstasy of Influence: A Plagiarism. Dot Dot Dot. New York. 
ISSN 1615-1968. n.º15 (2007), p. 18-32.

Lüthi, Louis – On the Self-Reflexive Page. Dot Dot Dot. New York. 
ISSN 1615-1968. n.º18 (2009), p. 95-111.

Price, Seth – Décor Holes. Dot Dot Dot. New York. ISSN 1615-1968.  n.º 13 (2007), 
p. 103-110.

Vanasco, Jeannie – Absent Things As If They Are Present. The Believer. San 
Francisco. ISSN 1543-6101. n.º86 (2012), p. 3-14.

Verwoert, Jan – Exhaustion & Exuberance: Ways to Defy the Pressure to Perform. 
Dot Dot Dot. New York. ISSN 1615-1968. n.º15 (2008), p. 89-112.

material não-livro [vídeos]
Bailey, Stuart – Stuart Bailey, Publisher, Dot Dot Dot [Registo vídeo]. New York: 
SVA MFA Designer as Author, 2006. Parte 2 de 3: 32 min, 20 seg.: cor, som. 
[consultado. 7 Fev. 2012]. Disponível em www: http://design.sva.edu/site/episodes/
show/64



100

Bailey, Stuart – Stuart Bailey / Personal Views 37 [Registo vídeo]. Porto: ESAD 
Matosinhos, 2008. 52 min., 1 seg.: cor, som. [consultado. 2 Junho. 2012]. Disponível 
em www: http://vimeo.com/37422072

Bridle, James – The New Pierre Menard: digitisation and everything after 
[Registo vídeo]. London: And Publishing, 2011. 81 min., 49 seg.: cor, som. 
[consultado. 6 Maio. 2012]. Disponível em www: http://www.andpublishing.org/
projects/lectures/

Francke, Andrea – The Piracy Project: Research from Peru [Registo vídeo]. London: 
And Publishing, 2011. 56 min., 19 seg.: cor, som. [consultado. 6 Maio. 2012]. 
Disponível em www: http://www.andpublishing.org/projects/lectures/

Francke, Andrea; Weinmayr, Eva  – Untitled [Registo vídeo]. London: And 
Publishing, 2011. 5 min., 4 seg.: cor, som. [consultado. 6 Maio. 2012]. 
Disponível em www: http://vimeo.com/24383121

documentos electrónicos
And Publishing; Francke, Andrea – The Piracy Project [Em linha]. London: And 
Publishing. 2012. [consultado. 9 Jul. 2012]. Disponível em www: 
http://www.andpublishing.org/projects/and-the-piracy-project/

Lefebvre, Antoine – La Bibliothèque Fantastique [Em linha]. [S.l.]: Antoine Lefbvre. 
2012. [consultado. 9 Jul. 2012]. Disponível em www: http://labibliothequefantas.free.fr/

documentos electrónicos – artigos e outras contribuições
Alarcón, Daniel  – Life Among the Pirates. Granta [Em linha]. nº109 (Winter 2009), 
p. 1-11. [Consultado. 6 Maio 2012]. Disponível em www: <URL: http://www.granta.
com/Archive/Granta-109-Work/Life-Among-the-Pirates/1>. ISSN 0017-3231.

Aletti, Vince; Cattelan, Maurizio  – Hunting and Gathering: Plundering the 
Image Bank With Cattelan and Feldmann. The Village Voice [Em linha]. 16 Abr. 
2002. [consultado. 7 Fev. 2012]. Disponível em www: <URL: http://www.villagevoice.
com/2002-04-16/art/hunting-and-gathering/>. ISSN 0042-6180.

Arie, Sophie; Cattelan, Maurizio – ‘I don’t do anything. I just eat images’. The 
Guardian [Em linha]. 23 Jun. 2004. [consultado. 13 Jun. 2012]. Disponível em www: 
<URL: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2004/jun/23/art>. ISSN  0261-3077.

Bagatti, Roberto; Manfrin, Paola – Permanent Food. Shift [Em linha]. Jun. 2004. 
[consultado. 7 Fev. 2012]. Disponível em www: http://www.shift.jp.org/en/
archives/2004/06/permanent_food.html



101

Bailey, Stuart – Calculus for ‘Extended Caption’ (DDDG). Dot Dot Dot (site da 
revista) [Em linha]. 25 Abr. 2009c. [consultado. 4 Mar. 2012]. Disponível em www: 
http://www.dot-dot-dot.us/index.html?id=55

Bailey, Stuart; Bilak, Peter  – A triangular Interview. Dot Dot Dot (site da revista) 
[Em linha]. 1 Jul. 2006. [consultado. 7 Fev. 2012]. Disponível em www: http://www.
dot-dot-dot.us/index.html?id=20

Bailey, Stuart; Holder, Will – An Exchange of Letters in Advance of TV. 
Tate Etc [Em linha]. nº15 (1 Jan. 2009). [consultado. 16 Abr. 2012]. Disponível em 
www: http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/exchange-letters-advance-tv

Bracewell, Michael – Editions of You. Frieze [Em linha]. nº116 (Jun./Ago. 2008). 
[Consultado. 4 Jun. 2012]. Disponível em www: http://www.frieze.com/issue/article/
editions_of_you_1/

Francke, Andrea; Harris, Lynn; Weinmayr, Eva – The Impermanent Book. 
Rhizome [Em linha]. 19 Abr. 2012. [consultado. 8 Maio 2012]. 
Disponível em www: http://rhizome.org/editorial/2012/apr/19/impermanent-book/

Gat, Orit – The Piracy Project. Rhizome [Em linha]. 25 Out. 2011. [consultado. 8 Jul. 
2012]. Disponível em www: http://rhizome.org/editorial/2011/oct/25/piracy-project/

Gonçalves, Sofia – Samples para uma Publicação Paralela. Reactor [Em linha]. 
31 Jul. 2010. [consultado. 4 Jan. 2012]. Disponível em www: http://reactor-reactor.
blogspot.com/2010/07/samples-para-uma-publicacao-paralela.html

King, Emily – Fantasy publishing: Maurizio Cattelan’s publication 
PERMANENT FOOD. 032c [Em linha]. Nº8 (Winter 2004/2005), p. 128-131. 
[Consultado. 7 Fev. 2012]. Disponível em www: <URL: http://032c.com/2004/fantasy-
publishing/>. ISSN 1611-3535.

Moura, Mário – Dexter Sinister. The Ressabiator [Em linha]. 21 Maio 2009. 
[consultado. 4 Mar. 2012]. Disponível em www: https://ressabiator.wordpress.
com/2009/05/21/dexter-sinister-2/#more-1827

Moura, Mário – O Nascimento do Reader. The Ressabiator [Em linha]. 18 Fev. 
2011. [consultado. 4 Jan. 2012]. Disponível em www: https://ressabiator.wordpress.
com/2011/02/18/o-nascimento-do-reader/

Moura, Mário – Stuart Bailey: Reutilização e Autoria. The Ressabiator [Em linha].
 6 Mar. 2008. [consultado. 9 Jul. 2012]. Disponível em www: 
http://ressabiator.wordpress.com/2008/03/06/stuart-bailey-reutilizacao-e-autoria/



102

Oven, Petra; Kinross Robin – An Interview with Robin Kinross. Hyphen Press 
Journal [Em linha]. 21 Ago. 2000. [consultado. 16 Abr. 2012]. Disponível em www: 
http://www.hyphenpress.co.uk/journal/2000/08/21/kinross_interview

Sueda, Jon; Bailey, Stuart – Stuart Bailey Speaks Up. Speak up [Em linha]. 21 Fev. 
2006. [consultado. 7 Fev. 2012]. Disponível em www: http://www.underconsideration.
com/speakup/interviews/bailey.html

folheto
Stuart, Will – Publick Notice: on the positioning of Michaelangelo Pistoletto’s 
Struttura per parlare in piedi (Structure for talking while standing), 1965-66 from the 
series Oggetti in meno (Minus objects). London: Will Stuart, 2009. 

p. 21

p. 27

p. 29

p. 30

p. 31

p. 32

p. 38

ÍNdicE dE FiGuras

figs. 1 e 2 – Foer, Jonathan Safran – Tree of Codes. 2ª ed. London: Visual 
Editions, 2011. ISBN 978-0-9565692-1-9.

fig. 3 – Dot Dot Dot. n.º10 (1 Dez. 2005). New York: Princeton 
Architectural Press. ISSN 1615–1968. Imagem disponível em www: 
http://www. flickr.com/photos/joekral/1317942366/

figs. 4 e 5 – Lüthi, Louis – On the Self-Reflexive Page. Arnhem: Roma 
Publications, 2010. ISBN 978-90-77459-47-8.

figs. 6 e 7 – Bernau Carvalho, Atelier (ed.) – Dear Reader. 
The Hague: Atelier Carvalho Bernau, 2010. ISBN 978-94-90974-03-9

figs. 8 e 9 – Wilde, Oscar; Jones, Gareth – The Picture of Dorian Gray. 
London: Four Corners Books, 2009. ISBN 978-0-9545025-4-6

figs. 10 e 11 – Balesteros, Marco; Gonçalves, Sofia – O Livro 
do Meio. Lisboa: Sofia Gonçalves e Marco Balesteros, 2010.

figs. 12 e 13 – Balesteros, Marco; Gonçalves, Sofia – Samizdat. 
Lisboa: Sofia Gonçalves e Marco Balesteros, 2012. 
ISBN 978-989-8300-26-3.

figs. 14 e 15 – Tourette’s. n.º1 (2003). Amsterdam: Will Stuart.
figs. 16 e 17 – Tourette’s. n.º2 (2006). Amsterdam: Will Stuart.



103

p. 40

p. 48 e 50

p. 60

p. 68 

p. 70

p. 76

p. 78

 

figs. 18 a 21 – Tourette’s. n.º1 (2003). Amsterdam: Will Stuart.
figs. 22 e 23 – Tourette’s. n.º2 (2006). Amsterdam: Will Stuart.

figs. 24 a 26 – Bailey, Stuart (ed.) – Extended Caption (DDDG). 
Amsterdam: Roma Publications, 2009. ISBN 978-90-77459-37-9.

figs. 27 a 32 – Permanent Food. n.º8 (2000). Dijon: Le Consortium. 

fig. 33  – A Wikipedia Reader. n.º 1 (2008). Los Angeles: ASDF. 
Imagem disponível em www: http://www.manystuff.org/wp-content/
uploads/2008/08/3_wiki06.jpg

fig. 34  – A Wikipedia Reader. n.º 1 (2008). Los Angeles: ASDF. 
Imagem disponível em www: http://www.asdfmakes.com/files/gimgs/
4_3wiki11.jpg

figs. 35 a 38 – A Wikipedia Reader. n.º 2 (2009). New York: ASDF.

fig. 39 – Imagem disponível em www: http://andpublishing.org/Public
Catalogue/ PCat_thumbs.php

figs. 40 e 41 – Francke, Andrea; Harris, Lynn; Weinmayr, Eva – 
The Piracy Collection as of  25. 11. 2011. London: And Publishing, 2011.



104

Joana Mendes
Porto, 2012


