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Janicke Sæther er Eames-fan. Gyngestolen, som også 
er kjent som «ammestolen», !kk hun av venninne-
gjengen i 30 års gave. FOTO: SIGNE DONS

Studentkjelleren «Anestesien» var et annerledes 
prosjekt for interiørarkitektene Guri Mo (t.v.) fra 
Zinc og Heide Tjøm fra iArk, Men som så ofte før 
brukte de Eames-stoler. Her valgte de plaststolene 
DSR med Eiffel-understellet. FOTO: SIGNE DONS

Favorittstolen til designeren Grete Prytz 
Kittelsen var Eames-stolen LCM. Den og to 
andre stoler !kk hun og Arne Korsmo i gave 
da de besøkte ekteparet Eames i 1949.  
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ikke bruke den, fordi jeg ikke 
fikk lov til å henge opp ting på 
veggene der jeg bodde da. Der-
med lå den på vent til jeg flyttet.

Gyngestolen ble hennes an-
dre Eames-møbel. Den fikk hun 
i 30-årsgave av venninnegjen-
gen. Noen år senere fikk hun sitt 
tredje og siste produkt av mor og 
far, den plastiske DSR-stolen med 
Eiffel-understellet.

– Jeg har planer om å skaffe 
meg en stol til, men det er ikke 
helt avgjort hvilken det blir. Hel-
digvis har jeg truffet en mann 
som også liker Eames, smiler 
hun.

Sæther fattet interesse for 
Charles og Ray Eames da hun 
skrev hovedoppgave om arkitek-
turfotografi. I den forbindelse 
hørte hun om Eames-huset, som 
var en del av det såkalte Case  
Study-programmet. Det skulle  
utfordre arkitektstanden til å 
tegne nye og moderne etter-
krigsboliger. Eames-huset ble 
bygget på kun to dager og ble ek-
teparets bolig livet ut. 

– Huset og produktene til  
paret var ytterst moderne på  
den tiden de ble tegnet, men det 
enkle formspråket gjør at de er 
like interessante og aktuelle i 
dag, synes hun.

Sæther er også fascinert av at 
ekteparet tilsynelatende ikke 

hadde noen begrensninger for 
hva de kunne gjøre. Hun trengte 
ikke bare å jobbe kunstnerisk, 
selv om hun var utdannet kunst-
maler. Og han nøyde seg ikke 
bare med å konsentrere seg om 
arkitektur. Det var ikke noe en-
ten eller med det de gjorde.

Laget proteser
Loni Barsten i deignkjeden Vi-
tra mener Eames-stolene passer 
godt for oss nordmenn.

–  I motsetning til italienere, 
som er opptatt av at møbler skal 
se vakre ut, vil vi ha det praktisk, 
som med stolene, sier hun. 

Dessuten er de lekne. Det er 
ikke for ingenting at Eames-pa-
ret også produserte leker og opp-
fordret holdninger som «Take 
your pleasure seriously». Men 
først og fremst var paret innova-
tive møbelskapere.

 – Bare det å bruke aluminium, 
det var ikke vanlig på den tiden. 
Aluminium ble først og fremst 
brukt i bilindustrien, sier hun. 

Eames-kontoret ble opprettet 
i 1941, samme året som paret gif-
tet seg. Det var også da USA ble 
trukket inn i 2. verdenskrig, noe 
som fikk konsekvenser for de-
signparet. 

– Det var ikke fullt så lukrativt 
å jobbe med design lenger, men 
paret så en mulighet til å tjene 

penger og begynte å lage pro-
teser. Dette tjente de endel på. 
Dessuten eksperimenterte de 
med laminering i protesepro-
duksjonen, som de senere fikk 
god bruk for i møbelproduksjo-
nen.

Ray Eames var ingen typisk 
kvinne av 40- og 50-tallet, siden 
hun hadde en like fremtreden-
de rolle som mannen. De sto 
sammen om alt.

Og skal vi tro Barsten, ble det 
ikke sett på med onde øyne av 
omverdenen at hun ikke var 
hjemmeværende og passet på 
hus og hjem. 

– Hun var en karrièrekvinne, og 
det var helt greit. Hun fikk heder 
og ære akkurat som mannen sin. 
Det hadde nok ikke gått i Norge 
på den tiden på grunn av jan-
telov. Men i USA er det ikke noe 
problem å stikke seg frem.

Men når det er sagt, har det 
hendt at folk på grunn av navne-
ne tror de er brødre.

– Jeg tenkte også at de var  
brødre før jeg fikk se bilder av 
dem, innrømmer hun.

Tåler røff bruk 
Eames-produktene ble natur-
lig nok først og fremst kjent i 
USA, men etter hvert har de fått 
fotfeste også i Europa. Det har 
de også fått hos interiørarkitek-

tene Guri Mo fra Zinc og Heide 
Tjøm fra iArk, som ofte bruker 
møblene i sine prosjekter. Som i 
studentkjelleren «Anestesien» til 
medisinstudentene på Universi-
tetet i Oslo, der de valgte å bruke 
plaststolene DSR.

– Vi ville ha stoler som kunne 
tåle studenters røffe bruk i til-
legg til at de skulle være gode 
å sitte i. De passer inn i mange 
forskjellige miljøer. De ser bra ut 
uten å bli institusjonsaktige. Og 
det støpte Eiffel-mønsteret gjør 
dem spennende og intrikate, sier 
Tjøm.

Caroline Hvitmyhr dukker opp 
i studentkjelleren. Hun er leder 
av medisinerforeningen og skal 
rydde til kveldens arrangement. 
Hun synes stolene er kjempe-
kule, men at de er litt upraktis-
ke fordi det ikke går an å stable 
dem. Interiørarkitektene har full 
forståelse for det. Selv om sto-
lene ikke er så enkle å stable, er 
interiørarkitektene overbevist 
om grunnen til at de er blitt så 
populære.

– Gjennomførte og enkle, som 
alle de andre Eames-produktene, 
slår Mo fast.

– Og plasten er luftig som en 
Stratos-sjokolade, legger Tjøm 
til. 

Charles og  
Ray Eames

Amerikansk designektepar som 
satte preg på !ere tiårs møbel-
uttrykk fra 1940 til 1970 årene. 
Charles Eames (1907-1978) 
startet i 1930 sitt eget arkitekt-
kontor og begynte å utvikle sine 
designideer. Overtok etter hvert 
designavdelingen i Cranbrook 
kunstakademi i Michigan. 
Bernice «Ray» Kaiser (1912-
1988) studerte malerkunst 
med Hans Hofmann i New York 
før hun fortsatte studiene ved 
Cranbrook. I forbindelse med 
en konkurranse i regi av New 
York Museum of Modern Art om 
organiske møbler assisterte hun 
Charles Eames og Eero Saarinen 
i å forme kryss"nér. Det endte 
med to førstepremier.
Charles og Ray Eames giftet seg 
i 1941, !yttet til California og 
fortsatte møbeldesignarbeidet. 
Jobbet også med industri, gra-
"sk design og "lm. 
Aktuell med DVD-dokumentaren 
Eames: The Architect and the 
Painter og den amerikanske rap-
peren Ice Cubes hyllest til Eames 
i en video på YouTube.
Kilder: Vitra, Stash, Wikipedia  
og New York Times.
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