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As formas de um casal de vanguarda Mostra na Caixa Cultural revela filmes dos designers 
americanos Eames 

Tom Leão 

Sabe aquela chaise longue bacana que você costuma namorar naquela loja de design? Ou mesmo o 
assento mais comum, como aqueles das salas de espera de aeroportos? Pode apostar que os nomes de 
Charles e Ray Eames estão por trás desses conceitos. 
 
Certamente a maioria das pessoas, fora estudantes do assunto, não liga os nomes às coisas. É por isso 
que a mostra que a Caixa Cultural está promovendo com os trabalhos da dupla em filmes (que não 
contará com objetos) é imperdível. E como ela fica só de hoje a domingo (de graça), se você piscar, 
vai perder. A mostra já passou por São Paulo e depois daqui vai para Brasília e Salvador 

Além de tudo, o casal também criava brinquedos  
 
O casal Charles e Ray Eames está entre os maiores d e si g ners americanos (e do mundo) do século 
passado. Durante um rico período, que foi dos anos 1940 aos 70, os dois criaram inúmeros projetos 
na área de arquitetura, mobiliário, decoração, brinquedos e também nas mídias de fotografia e 
cinema. Eles trabalhavam, basicamente, num galpão em Venice, na Califórnia, mas sua fantástica 
casa, em Pacific Palisades, também era usada como parte de um grande todo. 
 
— Uma das minhas primeiras lembranças de gostar de algum objeto por seu valor estético é a do 
House of Cards, brinquedo de montar criado por eles na década de 50 e que vende até hoje na loja do 
MoMA — diz a designer Mariana Ochs, fã dos Eames. Ela aproveita pra avisar que o governo 
americano está lançando este ano uma série de selos em homenagem ao casal. 
 
O que fica claro, a partir dos 25 filmes (todos curtas, que podem durar de um minuto a meia hora), é 
que a preocupação do par era com a funcionalidade e o conforto. Nada daquelas cadeiras e móveis 
bonitos de se ver, mas desconfortáveis de se usar. Por isso são clássicos e estão por aí até hoje, na 
base do domínio público, porque quase tudo que está ao nosso redor, nesse universo, saiu das mentes 
e pranchetas deles. 
 
Os Eames se conheceram no mundo acadêmico (ele, dez anos mais velho, foi professor dela) e se 
casaram em 1941. 
 
Assim como suas formas e moldes, não poderia haver um encaixe mais perfeito e simétrico do que o 
deles. No princípio, começaram fazendo trabalhos para o governo americano (de peças de avião e 
navio a objetos funcionais de escritório), até que, em 1946, criaram a Eames Chair, que viria a ser 
chamada de “a cadeira do século”, que influenciou várias outras a partir dali. A rivalizar com eles só 
as peças modernistas do dinamarquês Werner Panton (1926-1999). 
 
Enquanto não temos acesso a uma exposição de suas criações, os filmes servem para entendermos 
como funcionava a dinâmica do casal (ele, morto em 1978; ela, dez anos depois). O que fica claro, 
de primeira, é a preocupação deles em inserir os objetos no espaço, harmonizar com os seres à sua 
volta. Ambos pensavam isso de forma matemática e precisa. Diferentemente de alguns artistas 
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contemporâneos, por exemplo, que criam peças bonitas mas que muitas vezes são mais para ser 
vistas do que para ser usadas. 
 
Também ao contrário de muitos nomes do design contemporâneo, que viraram verdadeiras 
celebridades (vide o francês Philippe Starck), o casal Eames vivia em seu próprio mundo, pouco se 
lixando para as modas e a auto-exposição. Viviam entre o galpão e a casa, criando e filmando, o que 
fizeram por 40 anos. 

No último dia da mostra haverá um debate  
 
Entre os filmetes mais interessantes estão “Powers of ten”, que, a partir de um ponto na Terra, vai 
multiplicando e ampliando a imagem por dez, até sairmos da Via Láctea; “A computer glossary” (já 
na época, anos 1970, Charles achava os computadores “uma importante ferramenta para o 
designer”); “Kaleidoscope jazz chair” (improviso jazzístico com imagens cal eidoscóp icas, meio 
beatnik;) e o mais cabeça, “Blacktop”, análise da beleza que há em se observar, de perto, a lavagem 
de um pátio, com a água e o detergente formando imagens abstratas. 
 
Após a exibição dos filmes (que foram restaurados pelo espólio dos Eames e lançados em DVD 
recentemente), no último dia da mostra, haverá um debate, a partir das 19h, com Marcelo Rezende 
(revista “Bravo!”) e Ronaldo Lemos (diretor do Centro de Sociedade e Tecnologia da FGV/RJ). 
Assim como para ver os filmes da mostra, a entrada é grátis. � 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 mar. 2008. Segundo Caderno, p. 10.




