


Logo na entrada da exposição, era possível ter uma -

ideia da quantidade de produtos que ele desenvolveu. 

Aparelhos de rádio e TV, secadores de cabelo, cafeteiras e 

demais e le t rodomést icos que persistem em nossas casas (a 

tecnologia de alguns produtos foram "subst i tu ídos" , mas de 

algum modo o conceito continua o mesmo). 

Apesar de Rams priorizar acabamentos naturais e tons 

de cinza, há exceções. "Nesses casos", diz uma de suas 

citações nas paredes da mostra "levei em consideração 

que os produtos seriam parte do ambiente, e utilizados há 

todo momento. Como um b u q u ê de flores, estão lá para 

acrescentar algo, para atrair os olhares". Dois produtos, 

uma cafeteira e um secador de cabelo (com formato nada 

usual) expostos em três cores tornam vivas as palavras dele 

diante de nossos olhos. É fácil entender o po rquê das cores 

estarem lá: tudo flui, o t raço, a forma, o acabamento. É 

uma união impecável que poucos conseguem obter. 

Ainda na primeira parte, os rascunhos da época em que 

Rams era estudante: peças de mobi l iá r io que não chegaram 

a ser fabricadas, mas que já possuem o t raço e formato que 

viriam a ser sua marca registrada. 

Um ambiente completo simula uma sala de estar, com 

diversas peças de mobi l iár io criadas para a Vítsoe. Essa 

coleção é t a m b é m uma t radução precisa da visão de 

Rams, que colocou a marca entre os grandes nomes 

de fabricantes de móveis do mundo. A estante 606, 

componível e modular, foi desenhada em 1960 e está em 

linha até hoje: o consumidor pode comprar todas as peças 

separadamente e adaptá- la a diversos espaços e si tuações. 

Também é dessa década, a linha de poltronas e sofás 

620, considerada hoje um clássico, tendo sido relançada 

em 2006. Assim como a " i r m ã " - a estante 606 - a 

coleção 620 t a m b é m é vendida em partes (um desenho 

esquemático em preto explica os diversos tamanhos e 

formatos possíveis). Outra incursão de Dieter Rams foi 

na fabricante alemã de maçanetas FSB, para a qual ele 

desenhou uma série de peças em meados dos anos 80. 

0 conhecimento tecno lóg ico obtido na Braun foi 
outra grande vantagem de Rams. Essa visão meio de 
"engenheiro" transformou seus projetos em peças com 
industrialização viável, favorecendo t a m b é m fatores como 
custo e transporte. 

Em uma das paredes da expos ição, como não poderiam 

faltar, os "10 pr incípios do bom design", elaborados por 

ele e claramente colocados em prát ica ao longo de toda 

sua carreira. 



Impossível não ver a semelhança entre Rams e os 

profissionais saídos da Bauhaus, pois esta foi uma grande 

inf luência no seu trabalho, assim foi a escola de Ulm. Os 

dez princípios são até hoje atuais e reúnem em poucas 

sentenças o que um designer leva anos para aprender na 

prát ica. "Meu objetivo é omitir o supér f luo , assim o que 

é essencial é mostrado como a melhor vantagem", revela 

outra de suas citações. 

Definitivamente é um grito contra os excessos e o 

consumismo desenfreado que só vêm crescendo nos 

ú l t imos anos. Vemos hoje prateleiras abarrotadas de peças 

mal resolvidas, disputando a tenção do consumidor e 

levando o design para um caminho apenas decorativo, o 

que certamente não é o objetivo principal dessa ferramenta. 

"Essa exposição não é apenas uma retrospectiva do 

trabalho de Dieter Rams, mas t a m b é m um mergulho no 

perfil do homem por trás dos projetos: como o trabalho 

dele evoluiu e c o m e ç o u a influenciar outros designers", 

afirma Kim Colin, do es túd io inglês de design industrial 

Facility. A l é m disso, vale lembrar que as peças com a 

sua assinatura estão espalhadas pelo mundo, em casas 

de famíl ias com diferentes poder aquisitivo, o que 

(infelizmente) ainda não acontece o suficiente quando 

falamos de design assinado. 

Nascido em 1932 na Alemanha, Dieter Rams teve em seu 

avô carpinteiro a primeira conexão com o design. Estudou 

arquitetura de interiores antes de fazer parte do time da 

Braun, deixando seu nome na história ao tirar vantagem 

da tecnologia e avanços da engenharia para mostrar ao 

mundo o que é um produto de qualidade. 

Rams ainda deixou um 11° conselho para seus colegas 

designers que vale a pena ser aqui reproduzido: "questione 

tudo que pareça óbv i o " . Foi assim que ele fez. E parece 

continuar dando certo. 
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