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[04 out — 08 nov]

(OLD)NEW 
MEDIA 

READER
Os novos media no confronto de antevisões tecnológicas e aproximações artísticas
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O projecto (old) new media reader propõe um confronto entre (ante)visões tecnológicas  
e aproximações artísticas que estão na génese do que hoje conhecemos por “novos media” 
que, como Manovich (2013) afirma, convergem num único metamedium (o meio digital, 
computacional) que permeia a cultura contemporânea e a nossa vivência quotidiana.  
Neste contexto, a própria acepção de medium, enquanto elemento (meramente) mediador,  
é questionada, bem como o estatuto de “novidade” (Cramer 2002) que, paradoxalmente,  
pode ser sempre reactivado (Manovich 2006). 

Numa época em que os novos media já são “velhos”, fomenta-se um reconhecimento 
dos seus conceitos fundadores que emergem do cruzamento de práticas culturais e inovações 
tecnológicas e uma reflexão sobre a forma como estes foram assimilados pela cultura 
contemporânea. Através de uma leitura renovada de The New Media Reader, procura-se que 
esta reflexão se concretize numa prática coerente com os conceitos abordados nesta antologia 
através da criação de uma estrutura evolutiva e potencialmente rizomática de relações  
entre unidades de informação.

The New Media Reader, referência seminal nos estudos dos media, é uma das 
primeiras tentativas consistentes para compreender a genealogia do computador como 
medium expressivo (Murray 2003). Ao compilar fontes provenientes de campos tão díspares 
como a literatura, a engenharia electrónica ou a informática, a cibernética, as artes visuais, 
esta antologia desconstrói um entendimento frequentemente antagónico entre técnica e 
humanidades e centra-se nos efeitos dos media nas estruturas de pensamento e conhecimento.

(old) new media reader incita à interpretação e análise crítica de referências teóricas  
e ao reconhecimento de práticas culturais que exploram, antevêem ou efectivam possibilidades 
criativas das tecnologias. Num segundo momento visa-se a identificação e exploração prática 
de princípios operativos que advêm das referências trabalhadas, a selecção, articulação, 
hierarquização e mapeamento de conceitos proporcionados pelos textos. Por fim, procede-se  
à edição e configuração das relações entre motes temáticos e operativos.

There’s nothing older than “new 
media”, a term which is little more than 
a superficial justification for lumping 
together a bunch of largely unrelated 
technologies […]. If one defines as a 
medium something that it is between  
a sender and a receiver, then computers 
are not only media, but also senders and 
receivers which themselves are capable 
of writing and reading, interpreting 
and composing messages within the 
limitations of the rule sets inscribed  
into them.  
Florian Cramer, Concepts, Notations, 
Software, Art (2002)

I suggest that Kay and cultural software 
pioneers aimed to create a particular 
kind of new media – rather than merely 
simulating the appearances of old ones. 
These new media use already existing 
representational formats as their 
building blocks, while adding many new 
previously nonexistent properties. At the 
same time, as envisioned by Kay, these 
media are expandable – that is, users 
themselves should be able to easily add 
new properties, as well as to invent new 
media. Accordingly, Kay calls computers 
the first “metamedium” whose content 
is “a wide range of already-existing and 
not-yet-invented media.” 
Lev Manovich, Software takes command 
(2013, p. 57)

In short, “new media” is “new”  
because new properties (i.e., new 
software techniques) can always  
be easily added to it. 

Lev Manovich. Alan Kay’s Universal  
Media Machine (2006, p. 18)

Human ideas, science, scholarship and 
language are constantly collapsing and 
unfolding. Any field, and the corpus of 
all fields, is a bundle of relationships 
subject to all kinds of twists, inversions, 
involutions and rearrangement: these 
changes are frequent but unpredictable.

Ted Nelson, A File Structure for the 
Complex, the Changing and the 
Indeterminate (1965/2003, p. 144)
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Processo

(old) new media reader  tem por mote operativo a proposta de Ted Nelson — ELF (Evolutionary 
File Structure) — criação faseada de uma estrutura de relações entre unidades de informação, 
potencialmente rizomática; e por mote temático uma selecção de textos de The New Media Reader.

What was required we may call an 
evolutionary file structure: a file 
structure that can be shaped into 
various forms, changed from one 
arrangement to another in accordance 
with the user’s changing need. It was 
apparent also that some type of list 
structure was necessary. (...) The 
resulting file structure I will, accordingly, 
call the Evolutionary List File, or ELF, 
since it is an evolutionary file structure 
constructed with lists. (…) There 
are only three kinds of things in the 
zippered-list ELF, with no predetermined 
relations among them — no hierarchies, 
machine-based features or trick 
exceptions. (...)

The ELF has three elements: entries, 
lists and links. An entry is a discrete unit 
of information designated by the user.  
It can be a piece of text (long or short),  
a string of symbols, a picture or  
a control designation for physical 
objects or operations. A list is an 
ordered set of entries designated by the 
user. A given entry may be in any number 
of lists. A link is a connector, designated 
by the user, between two particular 
entries which are in different lists; [...]

Ted Nelson, A File Structure for the 
Complex, the Changing and the 
Indeterminate (1965/2003, p. 137)

[Deleuze and Guattari] offered a 
metaphor for intellectual discourse 
that served as a bridge for many 
humanists to the otherwise alien world 
of the machine. The two philosophers 
suggested a new model of textual 
organization to replace the ideologically 
suspect hierarchies of the old print-
based world. The new ideal of form was 
the rhizome — an erudite word for a 
very down to earth thing: a potato root 
system. It was as if Deleuze and Guattari 
had dug beneath the forking path garden 
of Borges (which after all was still a 
hierarchy of sorts) and come up with an 
even more profound labyrinth, but one 
that offers the hope of knowability and  
a metaphor of healthy growth. The 
potato root system has no beginning, no 
end, and grows outward and inward at 
the same time. It forms a pattern familiar 
to computer scientists: a network

with discrete interconnected nodes. 
Here was a way out of the pullulating 
paralysis, one that went beyond the 
subversion of all existing hierarchies. 
Here was a way of constructing 
something new. The humanist project 
of shredding culture had found a radical 
new pattern of meaning, a root system 
that offered a metaphor of growth 
and connection rather than rot and 
disassembly.

Janet Murray. Inventing the medium  

(2003, p.9)

Reflection has taken on the character 
of surfing: cutting and pasting, we 
generate functional mixes. Binding, 
bonding, meeting and mating take place 
largely in a mediascape. 

(…) Converting everything into data, 
it turns out, is about more than just 
informing: it’s also about forming.  
In this process, the inter is an informed  
— unformed — field which is generated  
by that same process and demands  
to be turned into data.

Henk Oosterling. The Space Between: 
Interesting Design (2008, p. 36-37) 
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1.1) FILE/LIST
Articulação de conceitos/tópicos, questões/problemáticas.

Componente individual [04 out – 11 out] 

Mediante uma leitura e análise comparativa de dois textos, 
cada aluno elaborará um documento contendo uma lista de 
conceitos essenciais (palavras-chave) e suas respectivas 
definições. Cada documento aborda conceitos, autores, 
fenómenos, paradigmas, referências criteriosamente 
selecionadas pelos alunos de um texto do grupo A) e de 
um texto do grupo B). A lista de conceitos ou palavras-
chave resultará de um trabalho de edição e articulação 
das ideias presentes nos textos de modo a definir relações 
explícitas entre estes. Para a compilação e associação de 
conteúdos cada aluno fará uso dos métodos de amostragem 
(sampling), apropriação, remistura (remixing). 

Os documentos serão apresentados e discutidos na aula  
e publicados online num blog colectivo dedicado  
ao mestrado, pelo que se recomenda particular atenção  
aos seguintes aspectos:

— linguagem clara e articulada: utilização precisa  
da terminologia e sistematização de ideias/conceitos;
— respeitar a correcta referenciação e citação  
das fontes usadas*;
— a linguagem gráfica e layout devem ser adequados, 
i.e., valorizando os conteúdos apresentados mas 
não negligenciando o carácter interpretativo  
do exercício.

REGISTOS  FINAIS:
— POST (no blog da disciplina) contendo: título, uma 
imagem, síntese (máx. 50 palavras), link para um PDF;
— PDF: contendo título e síntese (= POST); lista de 
conceitos (mín. de 5) acompanhados das suas respectivas 
imagens (mín. de 1 imagem por conceito; devidamente 
legendadas) e definições; referências citadas e consultadas 
(seguindo normas de referenciação bibliográfica);  
notas de rodapé (opcional).

[04 OUT] (documento de preparação) lista de 
conceitos txt grupo A) e respectivas definições ou 
conteúdos associados (excertos, citações, imagens).
[09 OUT] (documento de preparação) lista de 
conceitos txt grupo B) e respectivas definições ou 
conteúdos associados (excertos, citações, imagens).
[11 OUT] publicação do POST e PDF. 

I. THE COMPLEX, THE CHANGING, AND THE INDETERMINATE

——————————— GRUPO A)

1. The Garden of Forking Paths — Jorge Luis Borges 

(translated by Donald A. Yates), 1941

6. “Happenings” in the New York Scene  

— Allan Kaprow, 1961

7. The Cut Up Method of Brion Gysin — William  

S. Burroughs, 1963

10. The Construction of Change — Roy Ascott, 1964

12a) Six Selections by the Oulipo: One Hundred  

Thousand Billion Poems — Raymond Queneau  

(translated by Stanley Chapman), 1961

12b) Six Selections by the Oulipo:  

Computer and Writer: The Centre Pompidou Experiment — 

Paul Forunel (translated by Warren Motte), 1981

——————————— GRUPO B)

2. As We May Think — Vannevar Bush, 1945

3. Computing Machinery and Intelligence  

— Alan Turing, 1950

4. Men, Machines, and the World About 

— Norbert Wiener, 1954

5. Man-Computer Symbiosis — J. C. R. Licklider, 1960

8. From Augmenting Human Intellect: A Conceptual  

Framework — Doug Engelbart, 1962

9. Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication 

System — Ivan Sutherland, 1963

* Todas as fontes citadas devem ser referenciadas através 
de numeração (entre parentesis rectos [1]) e incluídas 
numa lista de referências no final do documento:
[1] Autor(es). Data. Título. Local: Editora.
[2] Autor(es). Data. “Título de capítulo”. Título de livro. 
Editor (ed.). p. páginas. Local: Editora.
...
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1.2) FILE/LIST
Análise de exemplos/projectos ou práticas artísticas na sua relação com as tecnologias dos media
Componente individual ou em grupo de 2 alunos [16 – 18 out]

O segundo momento consiste no desenvolvimento de 
um novo documento. Os alunos devem produzir uma 
selecção dos conteúdos provenientes da leitura de dois 
textos que cruzam arte, tecnologia e teoria dos media 
(1 do grupo C + 1 do grupo D ou E). A análise deve partir 
das práticas e conceitos dos textos do grupo C visando a 
pesquisa e selecção de um conjunto de exemplos (estudos 
de caso). Os conceitos inerentes a estas práticas serão 
então relacionados com as ideias presentes nos restantes 
textos (D ou E). Como síntese final desta fase, os 
alunos elaboram uma nova lista que estabelece relações 
relevantes entre os conceitos e exemplos trabalhados 
até então (i.e. incluindo os da fase 1). Tendo em conta 
o número de conteúdos já compilados, cada documento 
pode ainda antever relações (links) entre palavras-chave 
ou conteúdos associados, antecipando a fase seguinte do 
exercício. A lista e links (e conteúdos associados) serão 
igualmente publicados no blog colectivo usado na fase 
anterior, pelo que se aplicam os mesmos requisitos de 
redacção, apresentação, linguagem verbal e visual.

REGISTOS  FINAIS:
— POST (no blog da disciplina) contendo: título, uma 
imagem, síntese (máx. 50 palavras), link para um PDF;
— PDF: contendo título e síntese (= POST); lista de 
conceitos (mín. de 5) acompanhados das suas respectivas 
imagens (mín. de 1 imagem por conceito; devidamente 
legendadas) e definições; referências citadas e consultadas 
(seguindo normas de referenciação bibliográfica);  
notas de rodapé (opcional).

[16 OUT]  (documentos de preparação)
— estudo de caso txt grupo C)
palavras-chave + conceitos (tema, tópicos, assunto),  
relativos ao artefacto e à sua experiência;
— lista de conceitos txt grupo D) ou E) e respectivas 
definições ou conteúdos associados (excertos, 
citações, imagens).
— estrutura de links entre conteúdos (opcional).
[18 OUT]  
publicação do POST e PDF. 

Making the file out of lists would allow 
different categories of personal notes, 
separate drafts, outlines and master 
indices all to be handled as lists of some 
sort; their segments could then be 
manipulated through automatic handling 
of index numbers.

Ted Nelson. A File Structure for the 
Complex, the Changing and the 
Indeterminate. (1965/2003, pp. 137)

I’ve come to embrace Huebler’s idea, 
though it might be retooled as: “The world 
is full of texts, more or less interesting;  
I do not wish to add any more.”

It seems an appropriate response  
to a new condition in writing. With an 
unprecedented amount of available 
text, our problem is not needing to write 
more of it; instead, we must learn to 
negotiate the vast quantity that exists. 
How I make my way through this thicket 
of information — how I manage it, parse 
it, organize and distribute it — is what 
distinguishes my writing from yours.

Kenneth Goldsmith. “It’s Not Plagiarism.  

In the Digital Age, It’s ‘Repurposing.’”  

in The Chronicle of Higher Education. 

(2011) disponível em: http://chronicle.com/

article/Uncreative-Writing/128908/

It was also intended that the system 
would allow index manipulations which 
we may call dynamic outlining (or 
dynamic indexing). Dynamic outlining 
uses the change in one text sequence 
to guide an automatic change in another 
text sequence. That is, changing an 
outline (or an index) changes the 
sequence of the main text which is 
linked with it. This would permit a writer 
to create new drafts with a relatively 
small amount of effort, not counting 
rewordings.

(…) What was required we may call 
an evolutionary file structure: a file 
structure that can be shaped into various 
forms, changed from one arrangement 
to another in accordance with the user’s 
changing need. 

Ted Nelson. A File Structure for the 
Complex, the Changing and the 
Indeterminate. (1965/2003, pp. 137)

http://chronicle.com/article/Uncreative-Writing/128908
http://chronicle.com/article/Uncreative-Writing/128908
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II. COLLECTIVE MEDIA, PERSONAL MEDIA

——————————— GRUPO C:

14. Four Selections by Experiments in Art  

and Technology: 

The Garden Party (excerpts) — Billy Klüver, 1961

From 9 Evenings — E.A.T., 1966

[Press Release] — E.A.T., 1966

The Pavilion — Billy Klüver, 1972

17. From Software—Information Technology: Its New  

Meaning for Art — Ted Nelson, Nicholas Negroponte, 

and Les Levine, 1970

25. Responsive Environments — Myron Krueger, 1977

——————————— GRUPO D:

13. Two Selections by Marshall McLuhan: The Medium  

is the Message (from Understanding Media), 1964

18. Constituents of a Theory of the Media  

— Hans Magnus Enzensberger (translated by Stuart 

Hood), 1970

27. From A Thousand Plateaus — Gilles Deleuze and  

Félix Guattari (translated by Brian Massumi), 1980

——————————— GRUPO E:

16. A Research Center for Augmenting Human  

Intellect — Doug Engelbart and William English, 1968

21. From Computer Lib / Dream Machines — Ted Nelson, 

1970–1974

26. Personal Dynamic Media — Alan Kay and Adele  

Goldberg, 1977

7
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2) FILE/LIST/LINK
Mapeamento: selecção, articulação, hierarquização de conceitos proporcionados pelos textos. 

Componente individual ou em grupo de 2 alunos [23 – 25 out]

Com base nos motes temáticos e operativos 
proporcionados pelos textos das duas últimas secções  
de The New Media Reader, produz-se uma última síntese 
(de acordo com os princípios enunciados na fase 1 do 
exercício). Mediante a leitura de um texto do Grupo F + um 
texto do grupo G os alunos elaboram um novo documento 
que sintetiza e relaciona as ideias dos textos, definindo um 
novo conjunto de palavras-chave e respectivas descrições. 
Estes novos dados culminam numa nova publicação de um 
POST com respectivo PDF. A este aplicam-se os mesmos 
requisitos de adequação de linguagem e apresentação.

REGISTOS  FINAIS:
— POST (no blog da disciplina) contendo: título, uma 
imagem, síntese (máx. 50 palavras), link para um PDF;
— PDF: contendo título e síntese (= POST); lista de 
conceitos (mín. de 5) acompanhados das suas respectivas 
imagens (mín. de 1 imagem por conceito; devidamente 
legendadas) e definições; referências citadas e consultadas 
(seguindo normas de referenciação bibliográfica);  
notas de rodapé (opcional).

[23 OUT] (documento de preparação):
 — lista de conceitos txt grupo F) e respectivas 
definições ou conteúdos associados (excertos, 
citações, imagens);
— lista de conceitos txt grupo G) e respectivas 
definições ou conteúdos associados (excertos, 
citações, imagens).
[25 OUT] 
— publicação do POST e PDF;
— mapeamento: selecção, articulação  
e hierarquização dos conceitos. 

——————————— GRUPO F

III. DESIGN, ACTIVITY, AND ACTION

30. Proposal for a Universal Electronic Publishing 

System and Archive (from Literary Machines) — Ted 

Nelson, 1981

31. Will There be Condominiums in Data Space?  

— Bill Viola, 1982

34. Video Games and Computer Holding Power  

(from The Second Self) — Sherry Turkle, 1984

36. The GNU Manifesto — Richard Stallman, 1985

37. Using Computers: A Direction for Design (from 

Understanding Computers and Cognition)  

— Terry Winograd and Fernando Flores, 1986

38a. Two Selections by Brenda Laurel: The Six Elements 

and Causal Relations Among Them  

(from Computers as Theater), 1991

——————————— GRUPO G

IV. REVOLUTION, RESISTANCE, AND THE LAUNCH  

OF THE WEB

41. From Plans and Situated Actions — Lucy  

A. Suchman, 1987

42. Siren Shapes: Exploratory and Constructive 

Hypertexts — Michael Joyce, 1988

47. Seeing and Writing (from Writing Space)  

— J. David Bolter, 1991

50. Time Frames (from Understanding Comics)  

— Scott McCloud, 1993

52. Nonlinearity and Literary Theory  

— Espen Aarseth, 1994

54. The World Wide Web — Tim Berners-Lee,  

Robert Cailliau, Ari Loutonen, Henrik Frystyk 

Nielsen, and Arthur Secret, 1994
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… for it is almost everywhere necessary 
to deal with deep structural changes in 
the arrangements of ideas and things.

Ted Nelson. A File Structure for the 
Complex, the Changing and the 
Indeterminate (1965/2003, pp. 134) 

There is no one-way street from 
analogue to digital; rather, there are 
transitions between the two, in both 
directions. Digital is the paradigm for 
content and quantity of information; 
analogue is the paradigm for usability 

and interfacing. 

Alessandro Ludovico. Post-digital print.  
The mutation of publishing since 1894 (2013)

Many possibilities emerge from the 
combination of digital and print, 
especially when networks become 
involved (and therefore infinite supplies 
of content that can be reprogrammed 
or recontextualized at will). A number of 
different strategies have been employed 
to assemble information harvested 
online in an acceptable form for use  
in a plausible print publication.

[...] This ‘functional’ aspect of 
publishing, at its highest level, implies 
the production of content that is not 
merely transferred from one source to 
another, but is instead produced through 
a calculated process in which content is 
manipulated before being delivered.

Alessandro Ludovico. “Post-digital 

Publishing, Hybrid and Processual  

Objects in Print” (2014)

Any elements, no matter where they are 
taken from, can be used to make new 
combinations. The discoveries of 
modern poetry regarding the analogical 
structure of images demonstrate that 
when two objects are brought together, 
no matter how far apart their original 
contexts may be, a relationship is  
always formed. Restricting oneself  
to a personal arrangement of words 
is mere convention. The mutual 
interference of two worlds of feeling,  
or the juxtaposition of two independent 
expressions, supersedes the original 
elements and produces a synthetic 
organization of greater efficacy.  
Anything can be used.

Guy  Debord e Gil J Wolman. A User’s 
Guide to Détournement (1956)

3) LINK
Edição e configuração das relações entre motes temáticos e operativos.

Componente individual ou em grupo de 2 alunos [30 out – 08 nov]

Na última fase do projecto, procede-se à explicitação  
e configuração das relações entre todos os documentos  
e respectivos conteúdos. Propõe-se a criação de um sistema 
que evidencie as relações entre os conceitos, autores e obras 
provenientes da análise dos textos. Neste devem constar: 
palavras-chave, citações, imagens (de obras/projectos). 
Configurar implica pensar na linguagem gráfica e na 
expressão estética, reconhecendo que a organização formal 
dos dados é um processo de construção de sentido,  
i.e. a forma atribui sentido ao conteúdo que veicula;  
a forma é igualmente conteúdo. 

A representação das relações é demonstrada a partir  
de dois modelos*:
1) índice ou estrutura de conteúdos — com a identificação 
das entradas e sua organização;
2) arquivo — com o desenvolvimentos dos conteúdos  
(pode ser configurado em páginas secundárias ou em PDF).

* como exemplos, pesquisar os projectos editoriais online: 
— The Serving Library: http://www.servinglibrary.org;
— Rosa B: http://www.rosab.net/en/.

O resultado final deve explicitar, não só o pensamento 
associativo inerente à interpretação dos textos e obras 
estudadas, mas sobretudo a explicitação do seu carácter 
orgânico e mutável, numa formalização que explora as 
possibilidades inerentes aos novos media (de acesso, 
configuração e reconfiguração do conteúdo) enquanto 
elemento significante na comunicação e independente dos 
suportes em que ocorre. O mote operativo deste projecto 
procura estar em consonância e convergir nesta fase com 
as competências de produção exploradas na cadeira de 
Laboratório I.

REGISTOS  FINAIS:
— página online contendo: título, síntese da abordagem 
(máx. 100 palavras), indíce ou estrutura de conteúdos, 
arquivo: conteúdos desenvolvidos (excertos, citações, 
definições, imagens).

[30 OUT] apresentação da estratégia de edição  
e configuração dos conteúdos;
[06 NOV] desenvolvimento; 
[08 NOV] apresentação final.

http://www.servinglibrary.org
http://www.servinglibrary.org
http://www.rosab.net/
http://www.rosab.net/en

