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INTRODUÇÃO 
 Denomina-se BLOBISMO ou 

blobitecture (blob; bolha + 
architecture) o movimento 

contemporâneo de arquitetura e 
design, no qual as edificações 

adquirem um formato globular  
ou amebóide, de inspiração 

nitidamente orgânica.  
 

 De bases múltiplas, trata-se de 
uma linguagem que deriva das 

últimas experimentações 
desconstrutivistas, estas 

associadas à Revolução Digital. 

 

Kunsthaus 
(2000/03, Graz, Áustria) 
Peter Cook (1936-) 
c/Colin Fournier (1944-) 



 Embora o termo blobismus                 
já tenha sido usado desde 

meados da década de 1990,                
a palavra BLOBITECTURE 
apareceu pela primeira vez na 
imprensa em 2002, no artigo 
intitulado Defenestration, na 

coluna On Language, do 
jornalista William Safire 
(1929-2009), na New York 

Times Magazine. 
 

  Inicialmente pejorativo, o 
termo generalizou-se e passou 
a designar as construções de 
contornos contínuos, curvos               

e arredondados.  



 Originalmente, o termo foi cunhado 

em 1995 pelo arquiteto norte-

americano Greg Lynn (1964-) em 

seus experimentos de design digital 

com o programa gráfico Metaball.  
 

 Em seguida, vários arquitetos e 

designers de mobiliário passaram a 

aplicar esse blobby software para 

criar formas inusitadas.  
 

 Assim, apesar de seu aparente 

organicismo, a BLOB 

ARCHITECTURE é impensável 

sem este ou qualquer programa 

computacional similar.  

Greg Lynn (1964-) 
Embryological  House 

(1997-2002) 

Ravioli 
Chair 
(2000) 



 Seus arquitetos derivam as formas a partir da 

manipulação de algoritmos de uma plataforma 

computacional de modelação: Binary Large Objects – 

BLObs.  



 Outro programa de 
desenho computacional 

envolvido nesse novo 
modo de concepção é o 

Non-uniform Rational                    
B-Spline – NURB, que 
trabalha com superfícies 
livres e digitalizadas à 
semelhança das formas 
esculpidas pela atual 

tomografia 
computadorizada.  

NURBs 



BLOBWALL 
 

Greg Lynn (1964-) 

SCI-Arc Exibition 

(2007, L.Angeles 

USA) 



ANTECESSORES 

 Como precursores dessa corrente 
blobista, podem ser apontadas as 
obras do catalão Antoni Gaudi 

(1852-1926) e as formas 
expressionistas alemães criadas 

por Hermann Finsterlin (1887-
1973), entre vários outros.  

Architectural drawing (1919) 
Hermann Finsterlin (1887-1973) 

Casa Battló/Casa Milà (1904/10) 
Antoni Gaudi (1852-1926) 



 Tanto as formas do ART 
NOUVEAU do início do 
século passado, devido às 

suas referências 
orgânicas; assim como                     

a sinuosidade do 
EXPRESSIONISMO 
moderno servem  como 

seus antecedentes. 
 

 Do mesmo modo,                 
devem ser observadas                 
as características da                 

arte surrealista de outro 
catalão, Salvador Dali 

(1904-89). 

O Grande Masturbador 
(1929) 

Persistência da Memória 
(1931) 

 
Vestígios depois 

da chuva 
(1934) 



 Como antecessoras ao 
BLOBISMO também são 
apontadas as experiências 

psicodélicas de Frederick J. 
Kiesler (1890-1965), tais 

como a Endless House 
(1959)que, apesar de ainda 
desenhada pré-computação, 

já antecipava o aspecto 
globular; ou a Shrine of the 
Book (1965), que possuía a 
forma de uma gota líquida.  

Endless House 
(1959) 

Shrine of the Book 
(1965, Jerusalém Israel) 

F. J. Kiesler (1890-1965) & 
Armand P. Bartos (1910-2005) 

 

 



 Contudo, seus maiores precedentes foram os trabalhos do 
grupo ARCHIGRAM, que, nos anos 1960 e 1970, 

inovaram através de estruturas infláveis e formas em 
plástico, propostas por Ron Heron (1930-94) e Peter 

Cook (1936-). 

Portable Inflatable 

Stadium 

New Congress Hall  
(1980, Berlim Alem.) 
 
Ron Herron (1930-94) 

Sleek and Verandah Towers (1984) 
Peter Cook (1936-). 



EXPO’67 Pavilion 
(1967-76, Montreal, 
Canadá) 
Richard Buckminster 
Füller (1895-1983) 

 

 

Biosphére 
Environmental Museum 

(1990/2007, 
 Parc Jean Drapeau 

Montreal, Canadá) 
Éric Gauthier (1975-) 



 Igualmente, um dos artistas 
contemporâneos reconhecido 

como precursor da 
blobitecture foi o arquiteto 

norte-americano Roy Mason 
(1938-96). 

 

 Curvas integradas e sem 
interrupções; formas 

arredondadas e contornos 
sinuosos, foram e são parte  
da cultura contemporânea 
presentes em tipografias, 
moda, artes plásticas e              

design industrial.  
 

 
 

Roy Mason (1938-96) 

Xanadu Houses (1979/83, 

Kissimmee FL, USA) 

 



 Hoje, a PSICODELIA 
dos anos 1960 retorna 
muito forte, auxiliada 

pelas novas possibilidades 
tecnológicas               e 

materiais. 
 

 Em termos gerais, os 
produtos que difundiram 

mundialmente essa 
tendência blobista foram:               

o computador IMac 
(Apple), o automóvel New 
Beetle (Volkswagen) e o 

relógio Triax (Nike), todos 
criados por volta de 1998.  



 Entre os arquitetos e designers mais referenciados estão: 
Philippe Starck (1949-), Daniel Weil (1953-), Erick 
van Egeraat (1956-), Nick Crosbie (1956-), Karim 

Rashid (1960-), Marc Newson (1963-) e o grupo Future                        
Systems (1979), além de outros.  

Alessi 
Juicer  
(1990) 

Spoon WW 
(1991) 

Dedon 
Play  

Loungechair 
(2010) 

Moore Armchair (2008) 
 

Philippe Starck (1949-) 



Muralla China (1982) 

Daniel Weil (1953-) 
 

Radio in Bag (1980) 

Koochy 

Sofa (1990) 

Karim Rachid (1960-) 

Bokka 
Pendant 
& Table 

Lamp 
(2005) 



Inflate Products 
(1996) 

Bubble Chairs 

Nick Crosbie 

(1956-) 

 

 
 

Inflatable 

Spaces 

(2008) 



Embryo Chair 

(1988) 

Bucky 

Chair 

(1995) 

Voronoi Shelf & Extruded Chair 
(2006) 

Marc Newson (1963-) 

Lockheed Lounge (1986) 

Nike Zvezdochka Sneaker 

       (2004) 



 Peter Eisenman (1932-) e                
Ben van Berkel (1957-), do 
UNStudio (1998), falam de 

espaços estruturados como a 
FITA DE MÖBIUS, mas 

enquanto o primeiro propõe 
continuidade entre interior e 

exterior através de fragmentos 
contundentes de construção, 

van Berkel propõe a 
continuidade plástica da 

própria construção. E é esta a 
busca que vai caracterizar 

todos os arquitetos blobistas.  

 Max Reinhardt Haus Project 
(1992/93, Berlim - Alemanha) 
Peter Eisenman (1932-) 

UNStudio (1998) 
MUMUTH - Haus für Musik  
und Musiktheater (2009, Graz - Austria) 



 A fita de Möbius é um espaço topológico obtido pela 
colagem das duas extremidades de uma fita, após efetuar 
meia volta em uma delas. Deve o seu nome a Auguste F. 
Möbius (1790-1868), que a estudou em 1858, visando a 

obtenção de um prêmio em Paris sobre a teoria geométrica 
dos poliedros.  

A. F. Möbius 

 (1790-1868) 

          Möbius 
          Strips 
          (1963)                 

 
  M.C. Escher 
    (1898-1972) 



Mercedes-Benz Museum  
(2001/06, Stuttgart, Alem.) 
 
Ben van Berkel 
(1957-) 
 
 

Möbius House 
(1993/98, Het Gool Holanda) 

Living Tomorrow 
Pavilion (2003, 

Amsterdam, 
Holanda) 

MY Chair 
(2008) 



BLOBISMO 
 Mais recentemente,                
o termo BLOBISMO 

passou a ser aplicado de 
forma mais generalizada                
e não somente àqueles 

exemplares derivados de 
experimentações 
computacionais, 

relacionando-se a 
qualquer obra de aspecto 

inusitado e curvilíneo.  

The Ericsson Globe 
 (1988/89, Estocolmo – Suécia) 

 Berg Arkitektkontor AB 

Nicholas Grimshaw (1939-) 
The Eden Project 

(2000/01, St. Blazey, Cornwall GB) 



 Este é o caso do Guggenheim 
Museum (1992/97, BiIbao, 

Espanha) e do Experience Music 
Project & Science Fiction 

Museum (2000/04, Seattle WA), 
ambas obras de Frank Gehry 

(1929-), que são projetos 
derivados de outro tipo de 

programa computacional, este 
denominado Computer Aided 

Three-dimensional 
Interactive Application – 

CATIA.  



 Logo, alguns edifícios 
passaram a ser concebidos 

também a partir de modelos 
físicos e não somente de 

manipulações computacionais.  
  

 Mesmo assim, considera-se 
como o primeiro edifício 
totalmente blob aquele 

construído na Holanda por  
Lars Spuybroek (1959-) e   
Kas Oosterhuis (1951-) da  
NOX Architecture: o Fresh 

Water Pavillion (1993/97, 
Neeltje Jans), inteiramente 
realizado com o auxílio de 
ferramentas eletrônicas.  



 A primeira exposição coletiva de BLOBITECTURE 
ocorreu em 2003, no Centre Georges Pompidou de Paris, a 
qual defendia uma arquitetura baseada em uma revolução 

tecnológica propiciada por potentes ferramentas 
computacionais que substituiriam a simples repetição                

de elementos por uma variação contínua.  

Norman Foster (1935-) 
Philological Library  
(2004/05, Berlim, Alem.) 

London 
City Hall 

(2000) 

30 St. Mary Axe 
Building  
(2003/04, London) 



 Utilizando-se a computação 
tanto no desenho (Computer-
Aided Design – CAD) como na 
fabricação (Computer-Aided 

Manufacturing – CAM), suas 
obras pretendem intensificar 

a experiência sensorial 
humana. 

 

 Dotadas de uma “geometria 
contínua”, seus pisos, paredes 

e tetos fundem-se em um 
continum de transição suave, 
cujo interior apresenta luz e 
som manipulados de forma 
interativa pelosusuários. 

The Sage Gateshead 
(2003/04, Tyne-and-Wear GB) 
Norman Foster (1935-) 



 Produzindo territórios multidimensionais, ilimitados e 
fluidos (bloburbanism), assim como objetos amorfos e 

oblongos (waveform design), essa arquitetura pretende-
se antecipatória de uma sociedade imperfeita e 

precisamente desalinhada, de relações intersticiais e 
indiretas, nem sempre fáceis de se perceber.  

 

Yokohama Port Station (2002, Japan) 
Foreign Office Architects Ltd. 

 



 Para tanto, seus expoentes 
fazem uso de formas 

protoplásmicas e 
embrionárias, além de 

superfícies lisas, brilhantes 
e/ou translúcidas.  

 

 Ao invés de formas 
contundentes e acidentais dos 
desconstrutivistas, inspiradas 
pelo caos, os arquitetos blob 

trabalham com uma plástica 
curvilínea de traços suaves e 
leves, na busca de uma linha 
sempre contínua em oposição 

à fragmentação típica do 
desenho caótico.  

 

ZEP Leiseure Park 
 (2009, Middelburg - Holanda) 

Spaarne Hospital Bus Stations 
(2003, Hoofddorp - Holanda) 

NIO Architecten 



 Diferentemente dos 
desconstrutivistas, existem 
poucos teóricos prolíficos da 

estética blob, mas o principal 
parece ser Greg Lynn (1964-
), que a defende como a única 

coerente com o atual 
conhecimento tecnológico, de 
física e de matemática, pois 

engloba a complexidade 
presente em nossa percepção 

de realidade existente.  



Museo Soumaya 
Fundación Carlos Slim  

(2009/11, Ciudad de México) 
Fernando Romero (1971-) 

 



TEORIA BLOBISTA 

 Segundo os blobistas, não existem interrupções ou 

elementos destacáveis nas superfícies das formas 

reais; e todas elas são compostas de curvas suaves 

perfeitamente interligadas de maneira que não se 

possa perceber partes discerníveis, mas apenas uma 

UNIDADE FORMAL COMPLEXA. 
 

 As formas blob negam-se a representar significados 

tanto no design quanto na arquitetura, o que pode ser 

constatado no fato de seus objetos (blobjects) ou 

edificações não serem a priori reconhecidos em suas 

utilidades ou funções.  

 



 Os objetos BLOB são puro 
formalismo que não 

comunica a utilidade, que 
se poderia chamar de 

“conteúdo”.  
 

 Geralmente, as formas 
dos blobjects, em 

oposição à busca dos 
modernistas, não 

dependem e nem sequer 
remetem à sua função, 
ignorando também a 

preocupação pós-
modernista de adaptação 

de um “tipo” formal 
adequado à função.  

Jon Jerde (1940-) 
The Golden Terraces 

(2006/07, Varsóvia – Polônia)  

Allianz Arena 
(2002/05, Munich  Alem.) 

Herzog & De Meuron 



Bernard Tschumi (1944-) 
Athletics Center (2001/06,  
Univeristy of Cincinatti EUA) 

Jean Nouvel 
(1945-) 

Torre Agbar 
(1999/2005, 

Barcelona, Espanha) 



Watercube 
(2008/10, Beijing 
- China) 
PTW Architects 

Jacques Herzog (1950-) & Pierre de Meuron (1950-) 
Beijing National Stadium (2008/10, China) 

Shangai Tower 
(2008/14, 

China) 
Gensler 

Architects 



 São elementos da linguagem 
blobista: 

 

 Aplicação de uma plástica 
predominantemente curvilínea, 

de contorno sinuoso e               
orgânico, que é fruto de uma 

experimentação gráfica digital; 
 

 Defesa do aspecto fluido e 
incontido, que se torna possível 
a partir das novas tecnologias 
de desenho assistido por 
computador, assim como                     
de novos métodos de                    
produção industrial; 

Erick van Egeraat (1956-) 
Hoofdkantoor ING & NNH  
(1994, Budapeste - Hungria)  

Popstage  
(1996/2002, 
Breda, 
Holanda) 



Natwest Media Stand 
Lords Cricket Ground (1995, London) 
Future Systems (1979) 
 
Jan Kaplicky (1937-2009)  
Amanda Levete (1955-)  

Selfridges Building 
(2003, Birmingham GB) 

Czech National Library 
(2010/15, Praga 

Rep. Tcheca) 



Underwater Resort 
(2010/14, Dubai - EAU) 
Crescent Hydropolis 

James Law 
Cybertecture Egg 

(2009/13, Mumbai - India) 

Strata Tower 
 (2011/15,  
Abu Dhabi  

- EAU) 
 Asymptot 

 



 Criação de BLOBJECTS, ou seja, produtos 
industrializados altamente compactos e multifuncionais, 
que são ergonômicos e se adaptam às necessidades 
motoras e sensoriais do corpo humano, funcionando               
como verdadeiras extensões do mesmo. 

Frank Gehry (1929-) 
Cloud Lamps (2008) 



BLOBJECTS 

 Em design, passou-se a 
denominar 

BLOBJECT aquele 
produto industrial, 

desenhado por 
computador e 

geralmente de uso 
doméstico e 

multifuncional, que se 
distingue por seu 

formato curvilíneo, 
sem arestas, de 

aspecto fluido e cor 
brilhante.  

 
Wendell Castle (1932-) 

Molar Sofa 

& Chairs (2000) 



 A origem do termo ainda 
é controversa, sendo para 

alguns criação do 
educador e crítico de 
design Steven Skov 
Holt (1966-) que, em 
1993, foi citado pelo 

jornalista Phil Patton 
(1966-), na Esquire 
Magazine, por seus 
produtos sinuosos e 
coloridos, feitos em 

plástico. Holt ainda co-
publicou  Blobjects & 

Beyond: The New Fluidity 
in Design (2005).  

Steven Skov Holt (1966-) 



 Por outro lado, outros teóricos ligam a palavra ao 
designer americano Karim Rashid (1960-), que 

escreveu I want to change the world (2001), no qual 
defendia a criação de blobjetcts revolucionários. 

 Blobulous Chairs (2008) 

NV Bed (2009) 

Zontik Umbrella Stand 

 (2010) 

Kant Stool 
Karim Rashid (1960-) 



 Por englobar referências 
orgânicas e emocionais, esse 
tipo de objeto também pode 

ser encarado como uma 
metáfora do mundo atual, 
cada vez mais mutante e 
fluído, cujas fronteiras 

artísticas e culturais vêm 
desaparecendo.  

 

 Talvez esses objetos sejam 
uma tentativa de trazer 

emoções ao mundo 
tecnológico desenfreado, com 
seus produtos em massa tidos 

como “frios”.  

 

Andreu Osika  
Candeloo 
(2003) 



 Geralmente realizados 
em plástico – em 

especial, policarbonato, 
polipropileno e 

polietileno –, borracha 
ou metal, os 

BLOBJECTS também 
podem ser encontrados 

em outras áreas das 
artes visuais 

contemporâneas, como 
em: artes plásticas, 
fontes tipográficas, 

utensílios domésticos, 
artigos de vestuário e 

veículos. 

 

Ross Lovegrove 
(1958-) 
Go Chair (1999) 
 
Issey Miyake Watch 
(2009) 

Neville Brody (1957-) 
Type 



 Há diferentes nomes para  
estes produtos, mas a 
indústria chama de 

superfícies de dupla 
curvatura, as quais são 

desenhadas com uma 
geometria complexa, de difícil 

visualização e cálculo.  
 

 Em geral, essas superfícies  
são formadas por múltiplas 

curvas livres de pequena 
dimensão, muito difíceis de 

serem projetadas por métodos 
de representação gráfica 

tradicionais.  

 

Orgone Chairi  (1983) 
Marc Newson (1963-) 

Karim Rashid 
Kurve Pink Restaurant 

(2011, N.York EUA) 



 A INFORMÁTICA facilitou             
a projetação deste tipo de 

morfologia e, dependendo do 
material utilizado em sua 
estrutura ou revestimento, 
sua manufatura somente é 

possível por métodos 
informatizados.  

 

 Mesmo com o uso de 
computadores, estas formas 
exigem cálculos pesados e 

manuseio especial, em 
arquivos chamados de Binary 

Large Objects – BLObs. 

Blob Fashion 
Rei Kawakubo 
(1942-) 

Blob Furniture 
Greg Lynn (1964-) 



 Os BLOBJECTS são frutos da revolução digital,                   
do design computacional, e da elaboração de novos 

materiais que abrem espaço para formas curvilíneas, 
arredondadas e fluidas, não-niveladas e não-uniformes.  

 

Ken Price (1935-) 

Anish Kapoor (1954-) 
“The Bean” - Cloud Gate 

(2004/06, Millennium Park 
Chicago IL) 

 

 

 

BLOB ART 



Rex Ray 

(1956-) 

BLOB ART 
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