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20  
grupoS e movimentoS 

Do DeSign rADiCAl ou o 
AntiDeSign

Em resposta aos modismos tecnológicos da era espa-
cial e das regras impostas pelo chamado good design (bom 
design) instituído nos Estados Unidos e pelo funcionalis-
mo e racionalismo alemão, grupos de jovens profissionais 
começaram a se associar na Europa, especialmente na 
Itália, em busca de novas propostas e perspectivas para a 
área do design. De certa forma, prenunciavam os coletivos 
que passam a ganhar força e a se estabelecer na década de 
1920. Também podemos observar nessas ações o início 
da valorização da autoria e das produções independentes. 

Grupo Strum (Turim, 1963)

O Grupo Strum foi fundado por Giorgio Geretti, Pie-
tro Derossi, Carla Giammarco, Ricardo Rosso e Maurizio 
Vogliazzo com a visão do design radical italiano. Seus cria-
dores estabelecem relações entre o design e a crítica cultural 
e política e buscam uma arquitetura instrumental (strum). 

Eles exploram novas relações de configuração nos 
objetos, sendo alguns anticonvencionais. Inspirados nas 
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122 MÔNICA MOURA

obras do escultor americano Claes Oldenburg (1929), o 
grupo participa da pop art norte-americana, mas se desta-
ca com suas obras de arte pública de réplicas de objetos do 
cotidiano em grandes dimensões. Elaboram, por exemplo, 
o assento Pratone (o grande prado) de 1966, que reproduz 
uma área de gramado artificial em dimensão ampliada. 
Sua estrutura é formada por largas hastes arredondadas na 
cor verde e o material utilizado – a espuma de poliureta-
no – permite a flexibilidade suficiente para se amoldar ao 
corpo de quem se senta nesse objeto, pois adquire dobras 
segundo as posições do corpo do usuário. 

Participam da exposição Italy: the New Domestic 
Landscape, no MoMA, em Nova Iorque, em 1970.

Figura 1 – Poltrona Pratone, Strum (1966), Floor Burgers, 
Claes Oldenburg (1962)

Fontes: Giorgio Ceretti, Pietro Derossi e Riccardo Rosso; MoMA1

Esses grupos tinham consciência da desigualdade 
social e da sociedade do desperdício e destacavam-nas. 
Organizavam seminários e textos sobre a atualidade polí-
tica e a teoria do design e foram muito ativos na promoção 
do Radical Design na Itália. Desenvolveram a técnica de 
“histórias desenhadas” para explicar os contextos políti-
cos na arquitetura contemporânea. 

 1 Disponíveis respectivamente em: https://www.gufram.it/en/
designer-17-giorgio-ceretti-piero-derossi-riccardo-rosso e 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1296?locale=pt&
slideshow=14&slide=2.
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DESIGN COLETIVO 123

Studio 65 (Turim, 1965)

Grupo pioneiro que se dedicou à arquitetura e ao design 
experimental. Utiliza materiais como a espuma de poliure-
tano. Nos objetos criados por esse grupo podemos notar a 
influência da pop art, da publicidade e dos comics (histórias 
em quadrinhos). A poltrona Capitello (1971), por exem-
plo, reproduz um capitel de coluna grega da ordem jônica, 
apresentado inclinado e recortado constituindo o assento 
da poltrona, e sua base estrutural é uma parte recortada 
do corpo da coluna. Foi produzida e é comercializada pela 
Gufram, uma produtora de design que apostou no design 
alternativo e permitiu materializar vários projetos inova-
dores, alguns antifuncionais. O cabideiro Cactus (1971) 
reproduz a forma da planta. Todos os objetos trazem uma 
abordagem bem-humorada, divertida e selecionam exem-
plos simples do imaginário cotidiano popular. 

Figura 2 – Criações Studio 65: poltrona Capitello, sofá Boc-
ca, cabideiro Cactus (1971)

Fonte: Gufram2

 2 Disponível em: https://www.gufram.it/en/.
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124 MÔNICA MOURA

Outro exemplo desse grupo é o sofá Bocca (1971), que 
se tornou um objeto icônico e é explorado em diferentes 
momentos na história da arte e do design. 

Entre 1934 e 1935, Salvador Dalí faz o retrato de Mae 
West em uma pintura em que o rosto da atriz norte-
-americana é representado como uma sala com objetos, 
como sofá, lareira, cortinas, relógios. No ano seguinte, 
1936, Dalí desenha e produz o sofá Bocca, objeto utilitário 
que toma como base a boca sensual de Mae West. Com es-
sa ação, Dalí relaciona as questões da arte, do movimento 
surrealista e os elementos e linguagem da esfera do design. 

Figura 3 – Face of Mae West, pintura, Salvador Dalí (1935) e 
sofá Bocca, Salvador Dalí (1937)
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DESIGN COLETIVO 125

Fonte: Barcelona Design, Fundación Gala – Salvador Dalí3

O sofá criado por Dalí serviu como referência e releitu-
ra para o Studio 65 que, em 1972, projeta para a empresa 
italiana Gufram o sofá Marilyn com base nos lábios de 
outra atriz, Marilyn Monroe. Foi criado como uma home-
nagem a Dalí e parte dos lábios sensuais de Monroe, que 
são referência, e somados à obra de Dalí, constituem uma 
releitura utilizada para projetar esse móvel que é comer-
cializado até hoje, além de ser peça de coleção e acervos de 
museus na área do design.

Figura 4 – Sofá Bocca Marilyn, Studio 65 (1972)

Fonte: Gufram4

 3 Disponíveis em: https://bdbarcelona.com/es/autor/3 e https://
www.salvador-dali.org/en/artwork/the-collection/.

 4 Disponível em: https://www.gufram.it/en/.
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126 MÔNICA MOURA

Archizoom (Florença, 1966-1978)

A Sociedade Archizoom Associados foi fundada em 
Florença no ano de 1966 por Andrea Branzi (1938), Gil-
berto Corretti (1941), Paolo Deganello (1940) e Massimo 
Morozzi (1941-2014). Em 1968, juntaram-se ao grupo 
os designers e arquitetos Dario Bartolini (1943) e Lucia 
Bartolini (1944). 

O Archizoom foi um grupo radical que centrou suas 
reflexões e ações na cultura urbana. Suas críticas eram 
direcionadas ao estado burguês do design, aos hábitos 
consumistas da sociedade e ao racionalismo por gerar uma 
arquitetura cujos pontos máximos eram o supermercado 
e a fábrica e, dessa forma, convertiam a cidade em um es-
paço desumanizado como um estacionamento residencial. 

Figura 5 – Grupo Archizoom Associados, Florença (1966)

Fonte: Architectuul5

Assim como o Archizoom, outros grupos pertencentes 
ao movimento Design Radical sentem falta do ideário do 
Arts and Crafts com a proposta de criar um artesanato 
independente da grande indústria. 

 5 Disponível em: https://architectuul.com/search/query:archizoom.
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Figura 6 – Cadeira AEO, criada pelo designer Paulo Faganello

Fonte: Cassina (1973)6 

A cadeira AEO de Faganello, criada em 1973 e comer-
cializada até hoje pela italiana Cassina, é um objeto cujos 
componentes são produzidos e fabricados por diferentes 
especialistas de pequenas indústrias. Nesse processo o 
designer atua como um editor na empresa produtora, 
acompanha a montagem e a qualidade final do produto. 
Esses aspectos antecipam ou são a semente geradora 
do que viria a se estruturar na contemporaneidade e a 
partir da década de 1990, no Brasil, com a revalorização e o 
crescimento do artesanato, da manufatura, da autoria no de-
sign e do designer como, além de autor, editor de sua obra.

Outro aspecto a ser ressaltado é que a visão do grupo 
Archizoom e do movimento de Design Radical vai ao en-
contro de uma sociedade mais sustentável, na medida em 
que pequenos negócios, mesmo de origem manufaturada, 
artesanal, com pequenas tiragens, convivem com a média 
e grande indústria que trabalha em escalas maiores. Dessa 
forma, as oportunidades de trabalho e de consumo, em 
diferentes níveis de valor, são possibilitadas a todos, na 

 6 Disponível em: https://www.cassina.com/en/collection/
sofas-and-armchairs/650-aeo.
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128 MÔNICA MOURA

constituição de uma sociedade mais justa ou, pelo menos, 
mais equitativa. 

Os conceitos desenvolvidos e praticados pelo Archi-
zoom também aproximaram o design e a arquitetura do 
campo da arte, da esfera artística, atuando de forma expe-
rimental e, muitas vezes, utópica. 

A cadeira Mies de 1969, criada pelo grupo, explora 
a vertente contestadora, uma vez que a cadeira é uma 
espécie de maca, com superfície inclinada do assento e 
encosto em látex e borracha e estrutura de aço cromado. 
A elasticidade resulta do emprego da forma e do material, 
permitindo conforto e adequação ao corpo do usuário 
complementada pela banqueta para apoio dos pés. 

Figura 7 – Criações Archizoom, cadeira Mies (1969)
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Fonte: Poltronova, Phillips7 

Além disso, essa peça é uma crítica à cadeira de Mies 
van der Rohe, que usava couro e aço cromado nas estrutu-
ras de suas rígidas cadeiras, e também ao ideário funciona-
lista de “a forma segue a função”. 

Figura 8 – Criações de Mies van der Rohe: Poltrona Bar-
celona (1929), Cadeira Mr (1930), Sofá Barcelona (1929) e 
Cadeira Brno (1930)

Fonte: Habitus8

Esse grupo produziu vários projetos em design, arqui-
tetura e visões urbanas em larga escala, e foi e ainda é uma 
base fundamental de inspiração e referências. Junto com o 
Superstudio inventou a “Superarquitetura”, explorando 
processos criativos nas linhas do pop, exemplificados por 

 7 Disponíveis em: https://www.phillips.com/detail/archi-
zoom-associati/UK050112/99 e https://www.poltronova.
it/2008/07/23/mies/.

 8 Disponível em: https://habitusbrasil.com/5-designers-inspira-
dores/.
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objetos como o Sofá Superonda, que propõe novas postu-
ras no sentar e um objeto de relação não convencional por 
sua forma ondulada e as várias possibilidades de uso em 
uma diferente relação com o espaço. 

Figura 9 – Sofá Superonda, criação do Archizoom (1966)

Fonte: Superonda9

Projetado em 1966, esse foi o primeiro sofá sem 
moldura convencional. É composto por duas ondas pro-
duzidas em um bloco de poliuretano, cortado em duas 
partes com uma incisão em linha sinuosa, que pode ser 
intertravada e empilhada para produzir configurações 
diferentes. A leveza e o design modular permitem uma 
variedade de usos: um sofá, uma cama ou uma espregui-
çadeira. Como muitas das peças projetadas pelo grupo 
Archizoom, ela desafia as convenções burguesas, esti-
mulando a criatividade e a fantasia do usuário. A capa de 
couro brilhante nas cores básicas branco, preto e vermelho 
acentua a imagem pop.

 9 Disponível em: https://www.poltronova.it/1967/10/16/supe-
ronda/.
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Figura 10 – Archizoom Associati, No-Stop-City, Paisagens 
Internas (1970)

Fonte: Archizoom10

Archizoom, assim como outros grupos do movimento 
radical italiano, reflete e projeta a partir das inter-relações 
design, arquitetura e urbanismo, como no projeto No-
-Stop-City (cidade sem parada) ou nas doze cidades do 
Superstudio, uma das propostas mais radicais da cidade 
do futuro explorando as possibilidades desse projeto em 

 10 Disponível em: http://socks-studio.com/2011/04/19/archi-
zoom-associati-no-stop-city-internal-landscapes-1970/.
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seu sentido mais amplo. É uma cidade sem limites, artifi-
cialmente iluminada e com ar-condicionado em todos os 
lugares, internos ou externos. Para a No-Stop-City, o Ar-
chizoom concebeu móveis, objetos, roupas multifuncio-
nais, propostas urbanas em larga escala para os habitantes 
do ambiente altamente artificial. 

Figura 11 – Archizoom Associati, roupas multifuncionais 
(1970)

Fonte: The Towner11

O grupo demonstra, assim, os ideais apaixonados de 
uma geração que acredita em uma humanidade livre das 
restrições do design e da arquitetura, lutando por concei-
tos culturais alternativos, esperando um estilo de vida não 
conformista e com liberdade. 

Em 1974, o Archizoom se dissolve, mas sua influência 
perdura e repercute diretamente nos grupos Alchimia 
(1976) e Memphis (1981), considerados a força propulso-
ra do novo design italiano. 

 11 Disponível em: http://www.thetowner.com/dressing-is-easy/.
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Antidesign ou Design Radical (1966-1980)

O movimento Design Radical e os grupos vinculados 
a essa ideologia reagiram e criticaram amplamente o good 
design americano pela imposição relacionada ao bom gosto 
e por atender apenas a uma parcela da população privi-
legiada economicamente, o que denota a reafirmação de 
uma estrutura social dominante. Os primeiros expoentes 
desse movimento são os mencionados grupos Archizoom 
(1966) e Gruppo Strum (1963), além do Superstudio 
(1966), que veremos a seguir, e de UFO (1967), Gruppo 
9999, de Florença (1967), Cavart, de Pádua (1973) e Lidi-
darch, de Turim (1971). Suas origens remetem ao Surrea-
lismo que influenciou os designers antirracionalistas. 

O radicalismo, a emoção, a espontaneidade e o caráter 
no design tornaram-se características pós-modernas e 
são adotadas nesses grupos, que são considerados a van-
guarda do design. Também valorizavam e estimulavam 
a expressão criativa individual no design e exploravam o 
cunho teórico, politizado e experimental, com propostas e 
projeções utópicas. 

Acreditavam que o moderno já não estava mais em 
consonância com a vanguarda e já não tinha força cultural, 
pois foi subvertido por interesses industriais e pelo estra-
tagema do marketing e do consumismo. Esses aspectos e a 
alta tecnologia eram alvo de duras críticas dos grupos anti-
design. Eles atuavam com o chamado “design de evasão”, 
constituído por happenings com projeções provocadoras, 
como as Superestruturas do Superstudio, ou No-Stop-
-City do Archizoom. 

Esses grupos considerados como de Arquitetura Ra-
dical se somaram aos grupos de Arte Povera e de Arte 
Conceitual e fundaram a Global Tools, em 1973, uma 
escola de contra-arquitetura e design que visava explorar 
técnicas simples, não industriais, na tentativa de promover 
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a criatividade individual. A escola acabou em 1975, mar-
cando o fim da primeira fase do antidesign, mas a força 
desse movimento retorna em 1976 com o Studio Alchimia. 

Design radical é expressão cunhada pelo historiador, 
crítico de arte e curador Germano Celant, inspirado em 
ideólogos da contracultura como Marcuse e na filosofia 
esquerdista da Escola de Frankfurt. Foi a partir desse mo-
vimento que se iniciou a mudança do papel do designer na 
sociedade e sua relação com a indústria. 

Em contraposição à frieza e à nudez das formas racio-
nalistas (que os membros do design radical identificavam 
como o gosto legítimo da elite cultural burguesa), busca-
ram uma aproximação da sensibilidade popular. Faziam 
críticas ao bom gosto e ao kitsch.

O projeto se converteu em um meio de protesto em 
uma época de grande efervescência cultural em que os 
grupos apareciam e se dissolviam rapidamente. A inclina-
ção conceitual era debatida continuamente. Os objetivos 
estavam além das questões profissionais e econômicas; 
buscavam fazer a revolução por meio do design. 

A partir da ação dos designers radicais é que termos e 
ações, como participação, criatividade, happening, perfor-
mance, próprios dos círculos da arte e da contracultura, 
passaram a ser usuais no campo do design.

Por meio dos sistemas informatizados e digitais, o 
ensino em design se desloca para centros com grandes 
investimentos financeiros resultantes de parcerias go-
vernamentais e empresas em sintonia com uma visão de 
futuro, estímulo econômico e de imagem. Entre eles, no 
final dos anos 1970, o Media Lab do Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) (Instituto de Tecnologia de 
Massachutsets), cujo objetivo inicial era associar as mídias 
da televisão, cinema e editorial de forma convergente com 
a indústria da computação. 
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Superstudio (Florença, 1966-1982)

O Superstudio foi fundado por Adolfo Natalini (1941) 
e Cristiano Toraldo Di Francia (1941). Pouco tempo de-
pois se somaram ao grupo Gian Piero Frassinelli (1939), 
Roberto Magris (1939-2003), Alessandro Magris (1941-
2010) e Alessandro Poli (1941). Dario e Lucia Bartolini 
também se envolveram.

A proposta do Superstudio era ser uma cooperativa 
italiana de design e arquitetura; o grupo transformou-
-se em um grande laboratório de ideias de design, e seus 
membros criaram protótipos, organizaram happenings, 
instalações e exposições nos quais questionavam e de-
monstravam suas preocupações com o ambiente e o en-
torno e não com o objeto isolado e, ainda, com a validade 
do racionalismo; atacavam o bom gosto e o consumismo 
numa alusão direta ao good design.

Seu lema era o design como invenção e como fuga da 
feiura do cotidiano. Buscavam caminhos alternativos ao 
racionalismo, por vias mais poéticas e imaginativas. Por 
exemplo, a linha Quaderna (1971) tem uma proposta geo-
métrica, básica e essencial e, por isso, atemporal, e toma o 
cubo como referência, além de isogramas e histogramas. 
Para esse projeto, partiram da ideia de um monumento 
como um magma quadrado e uma superfície como um 
modelo de atitude mental, com uma estrutura regular, em 
preto e branco. Aurélio Zanotta, que produziu e comer-
cializa essas peças até hoje, considera que “são os itens 
mais arquitetônicos já vistos na longa história dos móveis 
e, por isso, se transformaram em mitos”. 
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136 MÔNICA MOURA

Figura 12 – Os designers da cooperativa Superstudio, mesa e 
módulos Quaderna (1971)

Fonte: Milan Museum Guide12 

Após a exposição de Ettore Sottsass de 1966, em Mi-
lão, o grupo tornou-se uma força importante no mundo do 
design. Seus integrantes rejeitavam os valores formalistas 
do Modernismo italiano e buscavam renovar o papel cul-
tural e político do design com a convicção de que os objeti-
vos originais da vanguarda haviam se perdido e convertido 
em instrumento barato de marketing. Propunham minar o 
“bom gosto” e os valores estéticos e elitistas do moderno. 

 12 Disponível em: https://www.milanmuseumguide.com/super-
-superstudio/.
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Design e arquitetura eram tratados por eles como ins-
trumentos políticos e seguiam os ideais da contracultura. 
Apostavam no efêmero, na ironia, na estética kitsch, nas 
cores vivas e na distorção da escala para acabar com o 
valor funcional do objeto e, como dissemos, questionar os 
conceitos de bom gosto no design. 

Natalini (2005) afirmava que o Superstudio atuava 
como resistência à situação sociocultural e seus membros 
acreditavam que essa atitude era uma forma de guerrilha, 
que contribuiria, no mínimo, para dar início à desconstru-
ção do pensamento vigente na arquitetura, no urbanismo 
e no design. As distopias eram apresentadas como um 
aviso contra as consequências das direções seguidas pelo 
urbanismo e acreditavam no poder da imagem para al-
cançar seus objetivos. Ele também aproxima as criações 
do Superstudio, como o Monumento contínuo, às obras 
literárias A revolução dos bichos e 1984, escritas por George 
Orwell em 1944 e em 1949, respectivamente, pois essas 
obras tinham o mesmo objetivo, eram distopias, servindo 
como alerta.

A obra Monumento contínuo, uma série de imagens, 
explorava duas tendências vigentes no urbanismo daquele 
momento: a adoção da tecnologia como solução para os 
problemas urbanos e a retomada dos monumentos devi-
do ao seu poder simbólico e de significação. As imagens 
que compunham a obra eram de um imenso monumento 
representando uma eficiente invenção tecnológica e uma 
estrutura capaz de cruzar e circundar o mundo, vencendo 
todo e qualquer território numa justaposição de cidade 
e natureza. O homem nessas cidades seria nômade, sem 
residência fixa, sem amarras, perambulando pelo mundo 
sem qualquer tipo de posse ou razão em uma visão de 
liberdade total. 
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Figura 13 – Monumento contínuo: projeto de extrusão de 
Nova Iorque (perspectiva aérea) e Rockefeller Center (1969)

Fonte: Milan Museum Guide13

A revista Domus publicou em dezembro de 1969 a pro-
posta dessa intervenção em imagens desse grupo:

A utopia urbana de Superstudio é um monumento, 
não há cidade [...] é rigorosamente a repetição sistemá-
tica da mesma estrutura regular climatizada, racional, 
homogênea, estática, [...] que percorre todo o planeta sem 
qualquer diferenciação ou particularidade. [...] O Monu-
mento contínuo é resultado da multiplicação infinita de 
um mesmo elemento mínimo, a mesma unidade mínima, 
o Isogrammi: o cubo [...] um projeto sem interior, sem 
funções definidas, sem equipamentos ou mecanismos 
[...] O Monumento contínuo é a redução da arquitetura e 
do urbanismo a uma estrutura que se desenvolve a partir 
de uma malha cartesiana. 

 13 Disponível em: https://www.milanmuseumguide.com/
super-superstudio/.
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Figura 14 – Monumento contínuo: lagos nos Alpes, sobre a 
costa rochosa, sobre o Rio St. Moritz revisitado, projeto, 
Perspectiva (1969)

Fonte: UFBA14

Vários representantes desse grupo foram à revista 
Casabella, cujo diretor era Alessandro Mendini. Esse 
encontro levou à formulação da Global Tools, uma escola 
de design que durou apenas um ano. Participam desse 
movimento designers considerados radicais como Andrea 
Branzi, Riccardo Dalisi e Lapo Binazzi. 

Global Tools (Florença, 1973)

Paralelamente à eclosão do movimento hippie nos 
Estados Unidos começam a se formar na Itália grupos de 
design radical com alto conteúdo ideológico e de crítica 

 14 Disponível em: http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/.
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social. A proposta era substituir a figura do designer indi-
vidual que trabalha em empresas que atendem às deman-
das das classes economicamente abastadas da sociedade 
por grupos de trabalho em sistema de coletivos (debates, 
criações) e concentrar suas ações na resolução de proble-
mas reais, fossem eles materiais, de ordem psicológica ou 
afetiva, relacionados com a moradia, com o objetivo de 
buscar alternativas criativas, de forma que essas moradias 
não se transformassem em estimulação artificial da socie-
dade de consumo. Seus projetos têm clara intenção crítica. 

Outra preocupação era relacionada ao meio ambiente 
e, diante dessa problemática, propunham o uso adequado 
de materiais e técnicas naturais.

Figura 15 – O coletivo Global Tools (1973)

Foto: Carlo Bachi, Archive Casabella 
Fonte: Editorial Offices of Casabella (1973)
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