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Meio & Mensagem —  Como o 
público interage com suas obras 
na exposição Mobilidade em De-
vaneio (a mostra está no Espaço 
Cultural Vivo, em São Paulo, até 
16 de novembro)?  
Giselle Beiguelman — Tenho 
quatro projetos novos na ex-
posição, todos feitos no celular. 
Na obra De Vez em Quando, 
o público pode, por exemplo, 
desenhar com o mouse sobre 
imagens enviadas para a tela 
via bluetooth. 
  
M&M —  Como você começou a 
trabalhar com arte em celular?  
Giselle — Sou bem interessada 
na estética do trânsito, do movi-
mento, e as pessoas estão usan-
do o celular para captar esses 
momentos. Costumo dizer que 
o melhor celular é aquele que 
está com você na hora da cap-
tação dos vídeos. Todos nós te-
mos uma condição de nomadis-
mo no século 21. Nossa geração 
passou a ser nômade com a ex-
periência da simultaneidade de 
deslocamentos, criada a partir 
das novas tecnologias que nos 
permitem estar conectados a 
lugares e pessoas em diferentes 
localidades ao mesmo tempo.  
  
M&M — Qual publicidade é a mais 
interessante para o celular?  
Giselle — Quando a publicidade 
comanda a situação em novas 
mídias, dá errado. Quando há 
um diálogo com o meio, há a 
vantagem de proximidade com 
o usuário. O celular, por exem-
plo, está na mão das pessoas o 
tempo todo, na bolsa ou em al-
gum lugar próximo, no trabalho 
ou em casa. É um aparelho que 
tem intimidade com o proprietá-
rio, o que exige dos anunciantes 
projetos com personalização. 
Por ter essa relação íntima com 
o aparelho, o usuário de celular 
odeia campanhas invasivas. Isso 
existe na TV, essa mídia “ban-

deirosa”. No celular é diferente. 
Todos os trabalhos que criei 
para a Nokia foram exibidos 
em eventos da marca, no Nokia 
Trends, entre outros. Não é 
publicidade. É uma relação até 
instigante com o consumidor.   
  
M&M — Que vantagem a publici-
dade não convencional agrega?  
Giselle — É um projeto de re-
criação do uso da marca nos 
mais variados contextos. No 
contexto artístico, por exem-
plo. A arte do século 21 não é 
uma arte de contemplação. Há 
um diálogo muito saudável e 
um grande acesso a tecnologias 
emergentes. Em um dos meus 
trabalhos, tenho uma série de 
imagens da natureza, a partir 
das quais crio cenários possí-
veis no planeta Terra. Amplio 
meus horizontes (as fotos de 
Giselle juntam paisagens 
inimagináveis de diferentes 
partes do globo terrestre, 
criando lugares ficcionais). 
Em outro projeto, o público 

interage com minha obra en-
viando para os telões fotos que 
são processadas por um pro-
grama, transformando o padrão 
de cor. Cada ponto da linha é 
decodificado, e as pessoas fo-
tografadas aparecem como anê-
monas navegáveis no telão.   
  
M&M — De onde vem a inspiração?  
Giselle — A inspiração para um 
dos meus trabalhos é a releitura 
da filosofia da caixa preta, de 
Vilém Flusser (filósofo judeu 
do século 20, nascido em Pra-
ga, na República Tcheca, que 
trabalhou no Brasil). Com a 
portabilidade, criam-se outras 
possíveis saídas estéticas para 
o olhar. Não há mais o impro-
vável. Toda imagem digital é 
provável. E há uma desconexão 
do real na arte do celular.   
  
M&M —  A pergunta que nunca 
cala: a mídia no celular vai subs-
tituir alguma outra?  
Giselle — As mídias não são 
excludentes. O discurso de que 
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o novo supera o velho é uma 
retórica dominante. A história 
da cultura vem mostrando há 
muito tempo que as novas tec-
nologias são agregadoras.   
  
M&M —  Além de interagir, as 
pessoas estão produzindo novas 
obras?  
Giselle — Na hora em que eu 
abro a possibilidade, todo mun-
do passa a criar. E há mais inputs 
do que o próprio artista imagi-
nava inicialmente. Os criativos 
deixam de ser semideuses para 
ocupar o lugar de agenciadores. 
A publicidade deve ser assim.   
  
M&M — O que é o celular para você? 
Giselle — O celular é o terceiro 
olho na palma da mão. O lugar 
de criação na era da portabili-
dade é a cidade. O homem é um 
ser político porque a “pólis” é a 
cidade. E o lugar do homem é 
na cidade. Essa estética reflete 
muito no celular. No meu cur-
ta Rios de Paulo (projeto de 
curtas da TV Cultura sobre 

São Paulo, com filmagem em 
câmeras de celular) há essa 
mobilidade. Conto a história 
da cidade a partir dos rios da 
capital paulistana.  
  
M&M — Existe espaço para a te-
levisão na sua vida?  
Giselle — Sim, assisto à TV; 
desde os seriados CSI até Des-
perate Housewives e novelas 
brasileiras. Em cinema, sou 
mais sofisticada. Raramente 
vejo propaganda na TV. Às vezes 
tem um filme publicitário muito 
bom. Em geral, detesto todos 
os comerciais de cerveja. Gosto 
muito da publicidade inovadora 
da Fiat. Trabalhei no projeto Fiat 
30+ (em comemoração aos 30 
anos da montadora no Brasil). 
  
M&M —  Agências e anuncian-
tes estão em um momento de 
frisson para o lançamento de 
campanhas no celular e iPhone. 
O consumidor acompanha essa 
movimentação?  
Giselle — Não interessa apenas 
quem faz a primeira campanha, 
mas quem tem a maior capa-
cidade de inovação em novas 
mídias, criando paradigmas em 
publicidade. 
  
M&M — Em que você vai trabalhar 
em 2009?  
Giselle — Em geo taggeamento, 
em mobile tagging. Também 
estou trabalhando em QR code 
(imagem em duas dimensões, 
semelhante ao código de bar-
ras, que remete a outras in-
formações sobre o assunto em 
sites na internet, por exem-
plo). Na Europa, o QR code é 
bastante utilizado em museus 
para quem quer informações 
extras sobre determinada obra 
de arte. Em vez de anotar, os 
usuários simplesmente acionam 
o leitor de QR code no celular. A 
ferramenta também já é utiliza-
da na publicidade brasileira.
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