
Fooddesign
e atuação política

Cuidar da aparência do que você come não é o único objeti-

vo do Food Design. Todo preparo e entrega de comestíveis

demanda, em graus variados, a participação de alguém que co-

necte os inúmeros aspectos existentes entre insumos, preparo,

apresentação, qualidade e paladar, presentes em todo alimento

que consumimos. Marti Guixé, designer e artista catalão, tem

se dedicado ao tema, projetando experiências por todo o pla-

neta. Guixé pretende que seu trabalho se caracterize ora como

experiência sensível, como no projeto do restaurante Candy,

no Japão, ora como proposta política na área da sustentabili-

dade, como demonstra sua participação recente na Itália. Em

Turim, no evento World Design Capital de 2008, Guixé foi o

mentor de um workshop -food networks - que teve por ob-

jetivo básico articular uma melhor relação entre produtores e

consumidores de alimentos vegetais. Afirma ele: "Nos propo-

mos a produzir novas idéias sobre sistemas de produtos e ser-

viços e novas plataformas de serviços e infraestrutura capazes

de dar suporte a modelos de produção e intermediação sus-

tentáveis em escala local, com vantagens tanto para o produtor

como para o consumidor. Temos que imaginar novos serviços

e soluções que fomentem o encontro entre produtores de qua-

lidade e consumidores exigentes, gerando valor, conectando

pessoas e lugares." Qualquer que seja sua abordagem, Marti

Guixé merece atenção, sobretudo em tempos em que as rela-

ções entre o que se come, a saúde pessoal e a saúde planetária

se tornam assunto de premência indiscutível.

Candy Restaurant, Tóquio, concepção de 2007. Com uma configuração
pouco usual, o chef de cozinha prepara peças comestíveis unitárias
e as organiza nos pratos, em uma mesa redonda, dando-lhe um sentido
formal. Esses singulares quitutes são servidos em um menu que contém
instruções para a sua ingestão.

Para saber mais:
www.guixe.com,

www.torinoworlddesigncapital.it
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