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L’exòtica bellesa de les
formes i els colors Peacock
Si el lleopard ha sigut un dels estampats
de l’hivern, per a aquesta temporada primavera-estiu impera l’estampat peacock.
El blau, el verd i els colors que predominen en les seves plomes són de rabiosa
actualitat.
Les plomes iridescents d’aquestes aus
canvien de color segons la llum, variant
entre els tons verdosos, blaus, turqueses
i liles inspirant la paleta cromàtica d’aquesta nova temporada.

El look Peacock desplega tot el seu ventall de plomes policromàtiques per inundar també la decoració d’interiors de la
seva bellesa i dels seus tons. Amb aire
majestuós i fascinant exotisme, arriba el
Print Peacock, els colors de les plomes
dels paons reials són la font d’inspiració
de coixins, accessoris de taula, roba de
llit, gerros, quadres i una infinitat de detalls amb els que et sumaràs a una de les
últimes tendències.
El paó, amb el seu exòtic plomatge blauverd, ha sigut durant molt de temps eleGIDONA JUNY 2014

pre ha estat un símbol amb connotacions
tant positives com negatives: l’ull que tot
ho veu, el sol, la representació d’Horus en
l’Antic Egipte...

ment decoratiu tant en l’art com en la decoració. Originalment la raresa i bellesa
del paó va estar a disposició només dels
més rics, com un símbol de poder i luxe.
Potser per això eren tan populars en la
decoració entre els dissenyadors del moviment Art Nouveau. Molts de vosaltres
creureu que aquests colors o elements
decoratius són utilitzats, la majoria de vegades, per aconseguir una atmosfera
sumptuosa, elegant i plena d’estil; i
aquesta decoració la relacioneu a ambients d’estil clàssic o vintage, però jo us
vull ensenyar, amb aquestes fotografies,
que podeu utilitzar aquests colors i formes per crear ambients frescos, moderns
i divertits.
En decoració fem servir un gran nombre
d’objectes, figures i elements que van
canviant amb les modes i tendències del
moment. Però sabem que la majoria
d’ells, si no tots, tenen un significat simbòlic. El simbolisme va ser un moviment
artístic que va néixer a finals del segle
XIX, va començar en la literatura amb figures com Rimbaud, Poe, Mallarmé, Verlaine i altres, i va passar a altres arts com

la pintura i l’escultura. Però en totes les
civilitzacions i cultures ha existit el simbolisme, objectes i figures, colors i formes
geomètriques han estat maneres de representar estats, emocions i somnis humans.
En aquest cas, el paó reial simbolitza la
renovació i la immortalitat. En l’antiguitat
es creia que el paó mai moria, sinó que
renaixia de nou en renovar les seves plomes anualment. S’hi uneix el simbolisme
de l’ull pel dibuix de les plomes de la cua
amb aquests cercles de color. L’ull sem-

També és un element que sempre ha
estat present en les diferents religions: a
la mitologia romana, acompanyant a la
deessa Juno i simbolitzant la bellesa; a
l’hinduisme, la paciència i la benevolència
i a la Xina, l’amor i la bondat.
A part dels seus meravellosos colors, la
forma de la cua del paó reial sempre ha
inspirat a dissenyadors i artistes de totes
les èpoques, però és als anys 20 on la
seva popularitat arriba al grau d’acceptació més alt.
Si alguna peça de mobiliari pot ser vintage per excel·lència, en el sentit més
ampli de la paraula, és la cadira Peacock.
Les seves formes exòtiques ens transporten als feliços anys vint; i com que tot el
retro és tendència, aquesta icona del glamour no podia ser menys i cada vegada
està més present en les decoracions. Fins
i tot els ambients nòrdics, sempre sobris

i funcionals, han adoptat aquestes formes, encara que adaptades a la seva filosofia més natural i minimalista.
Normalment aquestes cadires es fabriquen amb canya de tons naturals, però
podem trobar-les en divertits colors com
els turquesa o fúcsies.
Aquest tipus de mobiliari encaixa perfectament en ambients amb decoració ètnica i exòtica, però curiosament, també
combinen molt bé en els ambients neutres de la decoració d’estil nòrdic, on es
convertiran sens dubte en objectes escultòrics i en els grans protagonistes. En el
cas de les cadires, cal un buit raonable
per col·locar-les, però s’admeten en tot
tipus d’habitacions: zones d’estar, dormitoris i per descomptat, a les terrasses.

mendament còmoda a més d’estètica, on
es barregen les línies orgàniques amb l’acabat decoratiu i artístic propi del seu
autor.
Realitzada completament en fusta de
freixe massissa, disposa d’un seient en
vímet confeccionat a mà que pot completar-se amb un coixí o amb una manta de
llana per aconseguir un efecte càlid i acollidor.
Combinable en qualsevol interior, pel to
de la fusta està especialment indicada en
l’estil escandinau, del qual òbviament procedeix la tradició nòrdica de l’autor.

Inspirant-se en aquests models dels anys
20, el dissenyador nòrdic Hans J. Wegner
va elaborar en els anys 40 una versió minimalista de la cadira "cua de paó" que va
denominar amb el terme anglès "peacock". Encara que des del meu punt de
vista és una opció menys glamourosa, és
perfecta per als menys atrevits. Tant si ets
d’aquests últims com si no, hi ha versions
inspirades en aquest models a l’abast de
totes les butxaques, així que si t’agrada,
no et quedis sense!

Chair dissenyada per l’estudi canadenc
Uufie i feta de tires de Corian que formen
una xarxa o gelosia més tancada a la part
inferior i que s’estira i s’obre a la part superior com les plomes de la cua del paó
reial.

La cadira Peacock està inspirada en la
tradicional butaca Windsor i deu el seu
nom (per raons òbvies) a la forma del seu
exagerat respatller corb, similar a la cua
desplegada d’un paó.
La cadira Paó es va convertir aviat en una
obra mestra del segle XX, una icona tre-

Més actuals són la Peacock Chair de
Cappellini (feta amb una base d’alumini
i peces de feltre plegat) i la Peacock

Així doncs, si voleu envair casa vostra
amb la tendència Peacock, tant ho
podeu fer pel color, com per la forma.
Vosaltres decidiu, però de ben segur que
tant una cosa com l’altra no deixaran a
ningú indiferent.
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