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UM DOS DESIGNERS 
FRANCESES MAIS 
CORTEJADOS DA  
SUA GERAÇÃO, MATHIEU 
LEHANNEUR COMBINA 
MATEMÁTICA, CIÊNCIAS 
COGNITIVAS E BIOLÓGICAS 
PARA CRIAR UTILITÁRIOS 
EXPOSTOS EM MUSEUS
por Marilane Borges, de Paris

N O U V E A U 
D E S I G N

Labo Brain: em homenagem ao 
arquiteto Buckminster Fuller 
(criador do Domo Geodésico), 
este laboratório em Paris 
tem uma bola de couro para 
repouso dos cientistas
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V
euve Clicquot, Christofle, Issey Miyake, Schneider Electric 

e Lexon são apenas algumas das grandes marcas interessadas 

nesse enfant terrible do design francês, que acumula premia-

ções por suas ideias futuristas e arrojadas. 

Graduado pela École Nationale Supérieure de Création Industrielle 

(ENSCI), em Paris, Mathieu Lehanneur, 40 anos, destacou-se desde o 

início ao apresentar, como trabalho de conclusão de curso, um projeto de 

design para produtos farmacêuticos. Acompanhado por um psiquiatra, 

um médico e um laboratório, ele imaginou uma bela embalagem para 

antibióticos que infla quando é hora de tomar o medicamento. 

“Meu trabalho é tirar proveito das necessidades do ser humano 

no que ele tem de mais fisiológico. Sou primitivo, não futurista.” 

Sua abordagem pragmática deixou perplexos alguns membros do 

júri; e o MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York) incluiu o 

projeto em sua coleção permanente.

Lehanneur também criou, em Paris, áreas de lazer para crian-

ças e adolescentes no Centro Pompidou, desenhou cenografias para 

a Fundação Cartier e inventou espaços urbanos de repouso para a 

JCDecaux na avenida Champs-Élysées. 

No topo da pág., Hybrid 
Radio, da Lexon. À esq., 
Chocolate Flagship, em 
forma de tatu, da Maison 
Caille, na Suíça. À dir.,  
loja do Labo Brain
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“Mesmo que minha mente pareça caótica, o cuidado e a atenção 

com o ser humano é meu leitmotiv [motivo condutor]”, afirma o caçula 

de uma família de sete filhos. Para quem sonhava, quando criança, 

em ser médico ou artista plástico, Mathieu Lehanneur parece ter 

encontrado o caminho do meio entre as duas profissões.

ELEMENTO SURPRESA 
Suas criações parecem ter saído diretamente de um filme de ficção 

científica: microalgas que produzem oxigênio quando o nível existente 

no ambiente é muito baixo; uma bola que neutraliza a poluição sonora 

mediante a emissão de um “ruído branco” que absorve todos os outros; 

um radiador inteligente que detecta apenas as áreas frias; uma enorme 

cama ultratecnológica, que parece flutuar no espaço e promete “curar o 

jet-lag e fazer o usuário mergulhar em um sono profundo, produzindo 

apenas bons sonhos”, atesta o designer. “Meu hobby é explorar novas 

áreas para celebrar o casamento do design com a ciência em prol do 

bem-estar da humanidade,” afirma. 

Contrariando o convencional, Mathieu Lehanneur transformou a 

imagem de uma sala de reuniões para o hotel Pullman Saint-Pancras, 

em Londres, utilizando o conceito de “Business Playground”. Combi-

nou negócios e prazer em um gabinete de curiosidades, para quebrar 

a austeridade do espaço convencional. Com elementos que estimulam 

a criatividade, desenhou áreas propícias para conversas informais, 

reduzindo a fronteira entre o mundo do trabalho e a esfera privada, 

modificando sutilmente os códigos da hospitalidade internacional. 

“Minha fonte de inspiração para esse projeto foi criar um hiato durante 

as viagens para as pessoas que trabalham em trânsito.” 

Eclético, Mathieu Lehanneur tem projetos que otimizam o con-

sumo de energia, purificam o ar e promovem a fé, como o interior 

de uma igreja românica perto de Poitiers, na França. Ele imaginou 

nada menos que uma grande plataforma em mármore de Carrara, 

em forma de piscina batismal, que ocupa todo o centro do palco e de 

onde as águas fluem. Um projeto tão instigante quanto a carreira de 

Lehanneur, determinado em encontrar um novo olhar.   

À esq., Once Upon 
a Dream, cama 
ultratecnológica, que 
elimina o jet-lag; ao 
centro, Wiki Bar, 
em Paris, primeiro 
ponto de venda de 
embalagens comestíveis 
da Wiki Pearl Ice; à 
dir., interior de igreja 
românica na França

Exploro novas 
áreas para celebrar 

o casamento do 
design com a 

ciência em prol 
do bem-estar da 
humanidade”
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