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Ekteparet Charles og Ray Eames ville  
skape noe som var godt å sitte i – og endte  
opp med å bli designikoner. 

En kjærlighets- 
historie  
på !re ben

Med sine stoler regnes ektepa-
ret Charles og Ray Eames for 
å ha hatt inn!ytelse på linje 
med Apples Steve Jobs. Nylig 
utkom en "lm om ikonene som 
ga form til Amerikas tjuende 
århundre. 
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I år er det 100 år siden Ray Eames 
ble født i Sacramento i California. 
Som kunststudent assisterte hun 
den finsk-amerikanske arkitekten 
Eero Saarinen og en halvstudert 
arkitekt fra Missouri. Sistnevnte 
var Charles Eames, som ble hen-
nes ektemann og jobbpartner. I 
dag finnes det Eames-stoler i et-
hvert interiørmagasin, nylig ut-
kom en dokumentarfilm om pa-
ret som ga form til Amerikas 20. 
århundre. 

– Det er den perfekte kjærlig-
hetshistorien. De ble et svært 
sammensveiset team som jobbet 
og sov sammen, forteller Loni Bar-
sten.

Hun er daglig leder i designkje-
den Vitra, som produserer Eames-
produkter i Europa og Østen.

– Ekteparet Charles og Ray Ea-
mes ble to av USAs viktigste de-
signere, og de involverte seg i det 
meste av det som skjedde av arki-
tektur, kultur og kunst i Califor-
nia i etterkrigstiden. 

På kontoret i Venice Beach i Los 
Angeles klekket de ut produkter 
for blant annet Boeing, Polaro-
id og IBM. Men de huskes først 
og fremst for en stol. Den før-
ste var laget av formpresset tre, 

«Plywood»-stolen av kryssfinér, 
og etter hvert Lounge Chair og 
gyngestolen RAR. Barnebarnet til 
Charles Eames, Eames Demetrios, 
mener ideene bak designobjek-
tene er vel så vakre som produk-
tene. Han tror filmen og histori-
en om dem kan inspirere oss til å 
utforske egne ideer, heter det i en 
uttalelse rundt lanseringen. Spe-
sielt peker han på deres evne til 
å ta gleden på alvor, samarbeidet 
og fokuset på gode varer.

Eames-ekteparet fortsetter å in-
spirere. For tiden går en hyllest av 
Eames som en farsott på YouTube. 
Før gangsterrapperen Ice Cube 
begynte med musikk, studerte 
han arkitekturtegning. I videoen 
slår han fast at designikonene er 
noe av det beste ved byen hans, 
Los Angeles.   

Lite begrensninger
Janicke Sæther er glad i Eames-
produkter, og det første hun skaf-
fet seg, var knaggen Hang-It-all. 
Den kjøpte hun rett etter at hun 
hadde begynt å jobbe på Norsk 
Design- og Arkitektursenter 
(DogA), der hun i dag er kommu-
nikasjonsansvarlig.

– Jeg dro på studietur med en 
kollega til København. Knaggen 
hadde stått på ønskelisten min 
lenge, og jeg kjøpte den i gave 
til meg selv. Dessverre kunne jeg 


