
REFUSE foi organizada para aca-

bar com preconceitos”, afirma

Judith Arango, presidente da

Arango Design Foundation,

em artigo publicado na

revista Domus de janei-

ro 97, “para desmentir

a convicção errônea

de que os mate-

riais reciclados

sejam sujos

e de gra-

nulatura

grosseira

e que, ape-

nas fazendo apelo à própria consciência,

poderemos aceitá-los. Mas não é verdade!”

A exposição REFUSE celebra o sucesso do reciclo, o

poder transformador do design e uma nova definição

da excelência, agregando responsabilidade ambien-

tal aos critérios já estabelecidos de função, estética

e economia. Inaugurada em março de 1996 em

Miami, sede da Arango Design Foundation, e

agora itinerando por toda a

América, REFUSE

fala de uma no-

va arma de res-

ponsabilidade

do designer: o

poder de meta-

morfose. Esta capacidade de

transformar a matéria bruta em produtos – belos,

quase sempre industriais e de bom preço, reciclados e

recicláveis – é o novo desafio do designer. “A exposição
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Da redação

Cadeira empilhável Horio, design Interdecor,
Japão, 1992. Produzida pela Cassina, Itália.
Concha em papel 100% reciclado resinado a
quente e prensado. Estrutura em alumínio ou aço.
Abaixo, sapatos DEJA, design Bob Peterson, 1993.
Produção Deja Inc., EUA, em algodão reciclado,
prolipopileno, feltro, borracha e
outros materiais descartados

REFUSE
o novo desafio do designer

X
A transformação da matéria e o nascimento de uma nova estética com matérias supernaturais. Uma

exposição nascida na América, porque foi lá que nasceu a obsolescência programada

New Strokes, pincéis descartáveis
produzidos pela 3M, divisão “Faça
você mesmo”, 1992, EUA. Car-
tolina derivada 66% de sobras de
papel reciclado. 
Economiza no uso, para pintores
amadores, e diminui a utilização
de solventes

Deck Chair. Design Colin Reedy,
1993. Produzida pela Meta-Morf,
USA, em PartekTM, madeira plásti-
ca reciclada



19
ARC DESIGN

Louis 20, cadeira empilhável de Philippe Starck para a Vitra,
Suíça, 1991.
Polipropileno e alumínio reciclados

Kayak, design Tim Niemier, 1992. Produção Ocean Kayak, EUA.
Polietileno reciclado de velhos caiaques. O produtor estimula os usuá-
rios a recortarem a peça em pedaços convenientes e devolvê-las,
porte pago, para serem reutilizadas. Esta empresa está desenvolven-
do um modelo totalmente produzido com o lixo encontrado nas praias

Fruteira em fios de cobre, alumínio e níquel reciclados.
Design Susan Somerstein, 1992

Luminárias de mesa Madame Ruby. Design Celina Clarke e Simon
Christopher, 1994. Ism Objects, Austrália. Em plástico reciclado das
lanternas de automóveis

Cadeira Sprocket, design Colin Reedy e Hutasoit, 1995. Produzida
pela Meta-Morf, EUA, com Gridcore™, material derivado do papel
reciclado. Base em aço 

Cestos de plástico reci-
clado da Kartell, Itália

Potes de cerâmica. Material: cacos de cerâmica já usada misturados
com barro. Produzidas pela Oak Product Design, Holanda



Se, há algum tempo, o design deveria

abranger do projeto ao produto, ele hoje se

estende até o reciclo e reuso. O que se propõe,

e está apresentado de forma explícita no catálo-

go da exposição, é um esforço mundial para a

sobrevivência do planeta, onde o desig-

ner tem uma posição de liderança. São

eles que, juntamente com os produ-

tores, têm a oportunidade única de

decidir quanto ao uso de menor quanti-

dade de material, não só nos produtos,

como nas embalagens; eles podem dese-

nhar para economizar energia; podem criar produtos

que não envelheçam, seja do ponto de vista físico ou

estético, e devem ter certeza de que os materiais que

utilizam não sejam venenosos e possam ser recicla-

dos. Os atributos necessários aos designers seriam

maestria técnica, imaginação, sensibilidade estética e

uma forte convicção de seu papel.
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“Não é inconce-

bível que deste mo-

do se encontre uma

entrada para transformar

o nosso mundo obcecado

pela quantidade”, con-

clui Judith Arango,

“em um outro

que aprecie a

qualidade”.

REFUSE – Good Everyday
Design from Reused and

Recycled Materials (RECUSE – Bom Design Cotidiano
Feito Com Materiais Reusados e Reciclados)
Exposição organizada pela Arango Design Foundation
Curadora: Judith Arango
Ambientação: Dennis Jenkins, Maricarmen Martinez,
Mikael Kaul
A exposiçnao REFUSE ganha uma versão italiana, com o
nome RI-USE, e será publicada no próximo número de
ARC DESIGN. Sediada na Trienal de Milão, foi inaugura-
da em 8 de dezembro, permanecendo até 8 de janeiro.

Ao lado, visão geral da exposição.
Abaixo, cadeira Aeron, design Stumpf e
Chadwick, 1994, para a Herman Miller,
EUA. Assento e encosto derivados de
plástico 100% reciclado; o alumínio da
base e braços também são produzidos
com metais reciclados. Distribuída no
Brasil pela Terpeman

Página ao lado, cabide produzido
em Environ composto e plástico
HDPE, feito com garrafas plásti-
cas de leite, recicladas. Design
Michael Prince, 1994, EUA


