
Artefatos 
intelectuais 
Ao misturar ciência, tecnologia e uma boa dose de 
romantismo, o francês Mathieu Lehanneur assume 
a vanguarda do design industrial contemporâneo 

MARIO MENDES 

NO afã de apresentar ao público o 
último grito do design interna-
cional, jornalistas especializa-
dos na área chegaram a classifi-

car o francês Mathieu Lehanneur como 
"o novo Philippe Starck" — aquele das 
cadeiras transparentes e do espremedor 
de frutas que lembra um foguete espa-
cial. itens onipresentes em ambientes 
modernosamente descolados desde os 
anos 80. Nada mais equivocado. As se-
melhanças entre eles cessam no fato de 
ambos terem o mesmo ofício e a mesma 
nacionalidade. Lehanneur. de 39 anos. 
dispensa o papel de vedete da decora-
ção. Produz, sim, anefatos da moda. 
mas em grande escala: é o maior expoen-
te da atual vanguarda do design indus-
trial. Seus objetos e utensílios procuram 
responder a preocupações contemporâ-
neas, sobretudo aquelas relacionadas à 
preservação do meio ambiente, à ciência 
e à tecnologia, à saúde e ao bem-estar. 
Sim, essa pose tecnoecológica soa um 
tanto quanto pretensiosa. Mas uma con-
versa com o designer — que fez uma 
rápida passagem por São Paulo para 
participar de um evento — põe tudo em 
termos mais pedestres. 

"Em meu trabalho, procuro enten-
der o ser humano e, para isso, são ne-
cessários certos conhecimentos de fi-
siologia, biologia e, claro, psicologia", 
diz. Não que ele tenha estudado tais 
disciplinas, mas as parcerias que costu-
ma estabelecer — com a indústria far-
macêutica, médicos e inventores — o 
deixam mais próximo da ciência do 
que das artes visuais. Em um de seus 
primeiros compromissos profissionais. 

logo depois de terminar a universidade 
de desenho industrial, Lehanneur dese-
nhou medicamentos. Sim. isso mesmo: 
pílulas e comprimidos. "Nem sempre a 
relação do paciente com o medicamen-
to é boa. e eu acredito que um designer 
pode colaborar para melhorar isso mais 
do que um técnico, um engenheiro ou 
mesmo um médico", diz. Em seu site, 
os remédios são apresentados com uma 
expressão mais artística do que farma-
cêutica: "Objetos terapêuticos". Igual-
mente terapêutica é uma agradável en-
genhoca desenvolvida a pedido do 
Centro de Tratamento Pa-
liativo de um grande hos-
pital de Paris — "a 
mais curiosa enco-
menda que já rece-
bi", diz Lehanneur. 
Amanhã É um Ou-
tro Dia (ele jura 
que não pescou o 
nome na famosa 
frase que en-
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para levar à meditação, independente-
mente da crença da pessoa que estiver 
ali", define o criador. 

Influenciado sobretudo pelo traba-
lho do americano Richard Buckminster 
Fuller (1895-1983) — o inventor da es-
trutura conhecida como cúpula geodé-
sica, dentro da qual, em teoria, um gru-
po de pessoas poderia viver de forma 
autossuficiente, cultivando o próprio 
alimento —, Lehanneur acredita que o 
melhor design se faz de maneira autô-
noma, sem maiores vínculos com gran-
des corporações. Ele mantém um pe-
queno estúdio em Paris, com apenas 
cinco assistentes: "Só assim é possível 
se reinventar o tempo todo". Paola An-
tonelli, curadora do MoMA, de Nova 
York, define Lehanneur como "o cam-
peão intelectual da agilidade do design 
atual". E por um bom tempo esse cam-
peão deve continuar invicto. • 

cerra o clássico ...E o Vento Levou) é 
uma tela circular de LED que, seguin-
do previsões meteorológicas, reproduz 
o aspecto do céu no dia seguinte. Várias 
dessas telas reconfortantes foram insta-
ladas no hospital parisiense, em aparta-
mentos que recebem pacientes em esta-
do terminal. "É o meu trabalho mais 
impressionista. Mistura ciência, tecno-
logia e um certo romantismo." 

O romantismo reaparece em um re-
produtor de MP3 que Lehanneur pro-
jetou para ser usado por uma dupla de 
amantes que desejem ouvir música 
juntos. Com a forma de uma fogueira 
dourada, o aparelho foi batizado de O 
Poder do Amor. O poder da fé também 
integra esse design humanístico: para a 
igreja de Saint-Hilaire, na cidade fran-
cesa de Melle, Lehanneur desenhou o 
altar e o púlpito. A igreja é católica, 
mas o design é ecumênico: "um espaço A ut
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 35, p. 122-123, 25 ago. 2013.




