
Artistas vão mandar torpedo para se inscrever em festival 
 
Mobilefest radicaliza e leva ao pé da letra a idéia de arte feita por e para celular, recebendo 
inscrições por SMS. 
 
Diferentemente das exposições em que as peças de arte precisam de transporte delicado, 
enfrentam alfândega e têm até seguro contra danos, os trabalhos artísticos do Mobilefest, que 
reúne obras para uma mostra em 2007, poderão ser enviados pelo celular.  
 
"As pessoas vão poder mandar os trabalhos via SMS [transmissão de texto] e MMS 
[transmissão de imagem]", conta o produtor publicitário Marcelo Godoy, um dos idealizadores 
do festival, que promove outros eventos nesta semana, em São Paulo. 
 
As obras para a mostra do ano que vem poderão ser enviadas de todos os estados brasileiros e 
deverão se encaixar em uma de nove categorias disponíveis: "artes interativas", "artes 
visuais", "escrita SMS", "foto-jornalismo", "publicidade", "música", "moblogs e videologs", 
"novas possibilidades" e "bolsa estímulo de desenvolvimento". Elas não precisam ser inéditas e 
têm de ter sido criadas entre 2005 e 2006. Leia mais aqui.  
 
Godoy diz que não tem expectativas quanto ao número de pessoas interessadas em participar, 
mas garante que haverá estrutura para receber as inscrições. "Já temos acordos de 
transmissão fechados com as operadoras". Ele lembra, ainda, que os participantes deverão se 
cadastrar pelo site do festival e que poderão também enviar seus trabalhos pelo próprio site. 
 
Veteranos do eletrônico 
 
Enquanto não vem o festival, cujas inscrições se encerram em 1º de março de 2007, os 
artistas e interessados podem conhecer, no Sesc, projetos da artista Giselle Beiguelman 
reunidos numa retrospectiva curada por outro expert da arte eletrônica, Lucas Bambozzi, e 
chamada ''Antologia de fragmentos dispersos''. Os trabalhos de Giselle (conheça na ''Galeria de 
fotos'') estarão expostos em telas e projeções no térreo do Sesc. 
 
À parte da festa artística, o Mobile sedia um seminário internacional sobre o papel dos 
telefones celulares e de meios móveis de comunicação como transformadores das relações 
sociais, com a presença de antropólogos e experts em tecnologia. ''Uma das palestrantes vai 
mostrar como o uso do celular promoveu a inclusão de comunidades pobres da Jamaica, por 
exemplo'', adiantou Godoy. 
 
Seminário internacional Mobilefest 
Quando: 16 e 17 de novembro, quinta e sexta-feira, das 13h às 22h 
Onde: Teatro da unidade provisória do Sesc Avenida Paulista; Av. Paulista, 119 
Quanto: R$ 10 a R$ 20; com inscrições antecipadas e, se houver vaga, no próprio dia do 
evento 
Informações: (11) 3179-3716 e 3179-3700. E-mail: mobilefest@avenidapaulista.sescsp.org.br 
 
Exposição Antologia de fragmentos dispersos  
Quando: 16 a 19 de novembro; quinta e sexta, das 13h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 
19h 
Onde: Sesc Avenida Paulista - Térreo; Av. Paulista, 119 
Quanto: grátis 
Informações: (11) 3179-3716 e 3179-3700. E-mail: mobilefest@avenidapaulista.sescsp.org.br 
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