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Tendo como ponto de partida a publicação ‘Invalid For-
mat’, dos Triple Canopy, bem como temáticas levantadas 
na plataforma on-line e no formato impresso, foi feita numa 
primeira fase uma reflexão sobre as questões inerentes aos 
formatos híbridos. Foi perceptível um conjunto de dualida-
des que acompanham este projecto: papel/pixel, linearida-
de/transmedialidade, materialidade/digitalidade, arquivo  
e página editada/infinita. Juntamente com estas dicotomias, 
destacam-se algumas questões inerentes à transição de um 
médium para outro. Em primeiro lugar como fazer a tran-
sição do objecto impresso para o espaço digital e vice versa. 
No decorrer dessa transição, que particularidades inerentes 
a cada médium se perdem? Que estratégias editoriais po-
dem ser adoptadas de modo a formar um sistema colabora-
tivo transversal? Que objectos híbridos podem resultar dessa 
transposição? Que aspectos são recuperados da página tra-
dicional e que aspectos digitais podem ser adoptados pelo 
papel? Na busca pela resposta a estas perguntas, o campo 
projectual foi afunilado a seis conceitos base: códex/índex, 
page_finite/infinite, screen_dematerialization, paper_mate-
riality, archive e editing/publishing/curating. A escolha des-
tes conceitos pretende expor diferenças e similaridades de 
discursos dentro do campo da discussão do campo editorial.

Deste modo, foram conceptualizados dois objectos, um im-
presso e um digital, tendo em vista uma ligação colabora-
tiva entre eles. Explorando os conceitos fundamentais có-
dex/índex, pretendeu-se explorar as possibilidades digitais 
do códex e as possibilidades impressas do índex. Tendo por 
princípio uma recorrente exploração do espaço digital de 
leitura, como uma mímesis dos aspectos formais do códi-
ce tradicional, procurou-se explorar essa materialidade que 
parece reconfortar os e-leitores nostálgicos, descuidando no 
entanto os aspectos projectuais da página. Formalmente  
a plataforma digital procura transmitir uma linearidade 
consistente com as práticas de leitura tradicionais, da direita 
para a esquerda, como o virar da página de um livro.
A publicação impressa por sua vez, pretende explorar um 
carácter hipertextual, de ligação com os textos expostos no 
site. Partindo do conceito ‘escrever sem palavras’, acrescenta 
significado às referências textuais. A nível formal tira partido 
da horizontalidade característica do ecrã, e procura estimu-
lar uma navegação distintiva de um índex.
Apesar de se libertar do ponto de partida inicial ‘Invalid For-
mat’, para se aproximar de uma prática meta-projectual de 
pesquisa, num último momento o projecto códex<>índex 
reaproxima-se nas explorações temáticas e formais.

editorial



códex / índex

01.01 George Perec. Species of Spaces  
and Other Pieces.1974

01.02

01.03 Visualização de um ebook e a sua estrutura

01.04 First page of the Table of Contents to Vol. 1 of Isaac's 'Encyclopedia'

01.05 Pesquisa no Google Docs
01.06 El Jardin de Senderos Que Se Bifurcan.Manuscrito. Jorge 

Luis Borges



códex / índex

01.07 Willem de Ridder. European Mail-order 
Warehouse/Fluxshop. Winter 1964-65

01.08 James Bridle. booktwo.org 01.09 On the Road Scroll. Jack Kerouac. 1951

01.10 Google. 
Pesquisa ‘scroll’



códex / índex

01.11

01.13 Apple icon iBooks

01.12 Literatura hipertextual. 101 blueberries



page_infinite/finite

02.01

02.02

02.03 grafo



page_infinite / finite

02.04

02.05 Teoria matemática da comunicação. Shannon (1948), Wickham (1999)

02.06 SXSW Visualization. Ethan Miller, 2005



page_infinite / finite

02.06 Glas. Jacques Derrida, (1974)

02.07 hyperwords 3.0

02.08 obra aberta



page_infinite / finite

02.09 marginália

02.10 The Great Vowel Change 02.11



02.13 The Kaleidoscope: or, Literary and Scientific Mirror (1824) 02.15 Jean Baudrillard. Simulacres et Simulation, 1981

page_infinite / finite



page_infinite / finite

Matrix. Wachowski, 1999 02.16



screen_dematerialization

03.01



screen_dematerialization

03.02
03.03



screen_dematerialization

03.04 Nick Cave. The Death of Bunny Munro. Trailer do livro
Enhanced Editions

03.06 The Great Gatsby. Scott Fitzgerald. Download 
link e primeira edição

03.08 Paper Beats Digital For Emotion



screen_dematerialization

03.09 Amazon books. James Bridle. http://booktwo.org/notebook/openbookmarks/

03.10 03.11 03.12



screen_dematerialization

03.14

03.15

03.16
03.17



paper_materiality

04.01 04.02

04.03

04.04



paper_materiality

04.05

04.06

04.07
04.08/9 Print on Demand. thebookpatch.com



paper_materiality

04.10

04.11 Fonte. Marcel Duchamp, 1917

04.13 McSweeney’s 19 04.14
04.15



archive

05.01

05.02 Archive of the Bayerisches. Vermessungsamt

05.03 05.04 Google Books

05.05 Database



archive

05.06

05.07 05.08 The PetaBox infrastructure used by the 
Internet Archive

05.09 Wikipedia about page



editing / publishing / curating

06.01

06.03 The Medium is the Massage: An Inventory of 
Effects. Marshall McLuhan, Quentin Fiore

06.04

06.05
06.06



editing / publishing / curating

06.02

06.08

06.09 06.11




