
Buscar novos materiais e tecnologias que melhorem, agilizem e maximizem o processo 

produtivo sempre foi uma das tarefas mais difíceis, e ao mesmo tempo mais fascinantes, 

do desenvolvimento de um produto. Como consequencia da procura pelo mais leve, mais 

futurístico e mais resistente, alguns designers começaram a observar e perceber melhor o seu 

entorno, transformando o que é simples, básico e rotineiro em surpreendente e inovador. 

Foi a partir desse princípio que os alimentos passaram a servir como 

material. Em pouco tempo, o leque de objetos - tanto funcionais como 

conceituais - feitos a partir dos mais variados itens que habitam as prateleiras 

dos supermercados cresceu bastante, tornando essa experimentação 

forte tendência entre os profissionais, especialmente estudantes e recém-

formados. Aliás, a expressão "food design" está ganhando cada vez mais 

destaque no círculo do design e da arte, rapidamente virou sinônimo de 

contemporainedade. Não é a toa que os designers também estão envolvendo-

se mais e mais com a preparação das refeições e a experiência de comer, assim 

como chefs de cozinha buscam referências na indústria criativa para 

afinar a apresentação de seus pratos e de seus restaurantes. Mas isso 

é assunto para as próximas matérias! 





As instalações do trio holandês We Make Carpets chegam a ser 
hipnotizantes. Os detalhes da construção e o efeito visual fazem 
com que o material passe despercebido. 

Até mesmo Oscar Niemeyer 

viu potencial no al imento, 

t ransformando para a Aquim 

Gastronomia uma barra de chocolate 

em uma forma escultural. O produto, 

vendido em edição limitada, é uma 

interpretação em miniatura dos 

traços modernistas e sinuosos do 

arquiteto. Esse projeto recente, 

apesar de ser um bom exemplo da 

transformação do ingrediente em 

material, visa evidenciar a função 

óbvia e principal do alimento, sem 

fazer com que o design anule essa 

característica. 

Já nas instalações executadas pelo 

tr io holandês We Make Carpets, 

o objet ivo é fazer com que o 

material seja "transparente", ou 

melhor, imperceptível, doando 

suas características físicas para o 

projeto. Bob Waardenburg, um dos 

designers, explica: "nós estamos 

constantemente procurando por 

materiais que sejam tão comuns ao 

nosso olhar, produzidos em massa, 

que nem damos mais importância. 

Percebemos que muitos alimentos 

atendem a esse requisito, então a 

escolha do macarrão, das sementes 

de mostarda ou do café foi mais uma 

consequência do nosso estilo do que 

uma necessidade de fazer algo com 

al imento". O resultado é de deixar 

qualquer um boquiaberto, seja pela 

minúncia do detalhamento, textura 

ou os grafismos que aparecem nos 

carpetes conceituais do grupo. 

Bob, Marcia Noite e Stijn van Der 

Vleuten foram destaque na semana 

do design em Eindhoven no ano 

passado, e pretendem mostrar 

novos tapetes este ano, "quem sabe 

util izando doces?", completa Bob. 

O designer Roberto Tweraser, 

nascido na pequena ilha 

mediterrânea de Malta, também 

escolheu seu material por causa 

de propriedades específicas. "O sal 

reflete a luz l indamente", conta ele, 

"e somando ao fato de que no meu 

país esse é um recurso abundante e 

fácil de conseguir, já que vem sendo 

extraído da mesma forma há anos, 

a ideia de fazer uma luminária veio 

naturalmente". Por enquanto, o 

próprio Roberto produz as peças, 

mas pretende levar o projeto adiante 

e aumentar as vendas. O mesmo 

conceito - material fácil de achar 

e colher - também foi aplicado na 

criação do t i jolo de arroz, de 'Phil 

Luscombe. Vale ressaltar que, além 

de resistentes e funcionais, o que 

essas peças têm em comum é o fato 

de serem biodegradáveis, reforçando 

essa tendência como algo positivo 

e que deve ser cont inuamente 

explorado. 



PÃO, PÃO, PÃO 

A questão da biodegradabilidade foi o que levou o 

designer espanhol Enoc Armengol, em parceria com 

Arnau Miquel, a fazer inusitadas experimentações 

com pão. A coleção Panpaati, um conjunto de mesa e 

cadeiras, é um exemplo, e vem com uma explicação um 

tanto quanto poética: São estruturas vivas, orgânicas, 

efêmeras e biodegradáveis, que vão sofrendo alterações 

como resultado de sua interação com o mundo. Não é 

isso que acontece com a comida? É um ciclo, e o melhor 

é que sim, as peças são comestíveis, completando 

esse ciclo perfeitamente! Enoc ficou tão satisfeito com 

o resultado que decidiu aplicar a idéia do pão para 

um produto mais funcional e comercial. O resultado 

é o Pico Pari, um alimentador de pássaros feito com 

resíduos de pão e farinha obtidos em padarias. Lançado 

recentemente, o produto pode ser usado em qualquer 

lugar e bate forte na tecla da sustentabilidade, já que 

não precisa de manuseio especial e sua fabricação e 

eliminação não prejudicam o meio ambiente. 

O pão parece mesmo ser um material com boas 

propriedades, já que nas mãos dos irmãos e designers 

lituanos R&E Praspaliauskas ele se transforma em chinelos. 

Isso mesmo, chinelos! Eles afirmam que os Bread Shoes 

não são apenas usáveis, mas também confortáveis. "Mas 

o que queremos mesmo é que as pessoas deem risada 

quando vejam o produto. Até porque não há garantias 

de que os chinelos ficarão intactos por muito tempo!". 

Usáveis ou não, fato é que essa criação fez o nome 

dos designers aparecer e hoje as peças são vendidas 

(alguns modelos estão esgotados!) por algo em torno de 

R$150,00. 
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MATÉRIA PRIMA OU INGREDIENTE? 

Em outros casos, a presença do 

al imento em um produto não é 

assim tão óbvia: apenas certos 

componentes - ou melhor, extratos 

- são usados para dar forma à peça, 

como no caso do container criado 

pelo Haoshi Design Studio. Para os 

menos atentos, o produto parece 

mesmo a boa e velha latinha de 

alumínio. E qual é a sacada? A 

Tin Can tem em sua composição 

extrato de milho sem perder a 

praticidade e a qualidade dos 

descartáveis, já que é fácil de abrir, 

tem ¡solante térmico e agüenta 

temperaturas elevadas (pode até 

ir no micro-ondas!). Melhor ainda: 

depois de utilizada, ela se decompõe 

faci lmente e não provoca danos ao 

meio ambiente. Pois é, quem sabe 

a saída para produtos descartáveis 

e que estão intrínsecos no nosso 

dia a dia não está nos alimentos? 

Afinal, mais eficiente do que achar 

soluções para reutilizar - que apesar 

de bem intencionadas acabam sendo 

temporárias - é simplesmente não 

precisar jogar no lixo. 

Assim como a Tin Can, a linha Baked 

não é inteiramente composta por um 

al imento, mas o combina com outros 

ingredientes - neste caso resíduos 

agrícolas e calcário - com o objetivo 

de descobrir uma mistura durável e 

com apelo decorativo. "A principal 

matéria-prima das peças - vasos e 

containers de cozinha - é farinha", 

contam Andrea Trimarchi e Simone 

Farresin, designers italianos por trás 

do Studio Formafantasma. "Elas 

requerem certo cuidado. As bowls, 

por exemplo, só podem ser usadas 

para coisas secas, já os vasos têm 

uma camada de impermeabilizante. 

O calcário faz com que tudo fique 

mui to resistente, ou seja, as peças 

duram bastante tempo. 

E o que eles acham dessa repentina 

atenção dos designers pelos 

alimentos? "Essa é uma tendência 

incrível, já que não apenas o 

al imento torna-se matéria prima, 

mas outros materiais começam a 

ser tratados e processados, como 

os alimentos. Texturas, cores e até 

mesmo fabricação serão inspirados 

pelo que fazemos na cozinha. 

Os objetos ficarão visualmente 



mais bem resolvidos, graças a saborosas superfícies e 

detalhes orgânicos. Achamos que essa curiosidade com 

o paladar vem com a gente desde que nascemos, afinal 

os bebês não colocam tudo na boca à toa: eles querem 

experimentar." 

Como os designers mencionaram, a textura é parte 

importante dessa descoberta. Outra dupla de criativos, 

Katharina Mischer e Thomas Traxler, usaram essas 

propriedades ricas e complexas sob outro ângulo, 

bem diferente de tudo que foi visto até agora. O 

próprio nome da coleção, Reversed Volumes, já explica 

bastante: vegetais e frutas transformados em moldes 

para uma série de recipientes. As peças foram expostas 

e vendidas pela primeira vez na Fodd Marketo, loja 

pop-up que funcionou na última semana do design em 

Milão. Da couve-flor à berinjela, há um leque Imenso de 

possibilidades, e o produto final é sempre único, quase 

que escultural. 

Mas se o alimento começa a fazer parte do design de 

produto, será que o contrário também não acontece? 

Dalphine Huguet e suas obras deliciosas mostram que 

sim. A francesa é especialista em transformar o momento 

da degustação em uma experiência lúdica e até um 

tanto fantasiosa, mas tudo com muita simplicidade, sem 

frescuras ou grandes apresentações. Os dois melhores 

exemplos são o Eat-lt - blocos de post its nos quais as 

folhas nada mais são do que frutas, porém sem o açúcar 

- e a linha On The Move, que brinca com a hora do chá. 

Os biscoitos são servidos como se fossem pires, o açúcar 

aparece como um "splash", como a própria Delphine 

gosta de explicar, e o pingo de leite sólido se derrete 

quando colocado em contato com a bebida quente. 

Há muito para se descobrir nessa relação entre design 

e alimentos e não há dúvida de que esses laços tendem 

a ser ainda mais estreitados. Fica a cargo dos designers 

tirarem o que há de melhor dessa união e fazer com que 

essa influência ajude a popularizar a profissão. Afinal, há 

poucas coisas no mundo que amamos tanto e que nos dá 

tanto prazer quanto a comida! 

Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 35, p. 16-21 , mar./ abr./ maio. 2011.




