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אמנות חמישה
כוכבים

מלונות המשלבים בתוכם יצירות אמנות הפכו לטרנד חם ופופולארי ,המציע לאורחים
חוויית אירוח תרבותית וייחודית .הצצה לחמישה בתי מלון במקומות שונים בעולם,
שבהם תוכלו להתעורר בכל בוקר לצד יצירת אמנות מעוררת השראה
כתבה נורית זלצמן

ב

עשורים האחרונים קמו ברחבי
העולם מלונות קונספט ייחודיים,
שמטרתם למשוך אורחים פוטנציאליים
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על ידי נתינת ערך מוסף מעניין ,המאפיין
את האווירה ,האירוח ,הפעילות והעיצוב
במלון .הם ממתגים את עצמם לתחומים

ספציפיים כמו ,למשל ,מלונות ספא,
מלונות ספורט ,מלונות טבע אקולוגיים,
מלונות עסקים וכדומה .כל אחד מהם

ציור שמן גדול וצבעוני מעטר את הסוויטה המפנקת במלון  ,Casa Malcaמקסיקו

מציע חוויית נופש יוצאת דופן ,מותאמת
לתחום העניין של האורח.
מבין כל אלה ,אחד הקונספטים האהובים
הוא של בתי המלון שקסמם האמיתי טמון
בשילוב יצירות אמנות כחלק בלתי נפרד
מהעיצוב .מעבר לתפקידה האסתטי,
האמנות כאן יוצרת חוויית אירוח תרבותית,
יוצאת דופן ,המקבילה לביקור בגלריה
או מוזיאון .יצירות אמנות בסוגי מדיום
שונים – ציור ,פיסול ,צילום ,וידיאו ארט
ועוד – המוצגות ברחבי המלון ,משדרגות
את החלל ומוסיפות לאווירה ולעיצוב נופך
דרמטי ,יצירתי ולא שגרתי.
מלונות אמנות רבים מציעים לאורחים
עוד ערך מוסף ,של פעילויות ותכנים
אמנותיים כמו תערוכות מתחלפות ,הצגת
אוספים ,ספרים ומגזינים בנושאי אמנות,
הרצאות וסיורים מודרכים להכרת היצירות

פסל חוץ של קית' הרינג בגינת מלון Dolder Grand

אפריל-מאי // 2020

95

אמנות Art hotels

"ציור רטרוספקטיבי גדול"  -עבודה של אנדי וורהול,
ממוקמת מעל דלפק הקבלה במלון ,Dolder Grand .ציריך

במלון .לעתים האג'נדה היא לתת במה
וחשיפה ליצירות של אמנים מקומיים כדי
לשמר את המורשת התרבותית והאמנותית
של האזור.
אם חשקה נפשכם להתארח במלון כזה,
שעושה כבוד לאמנות ,הרי לכם חמישה
מלונות שיספקו את החוויה האמנותית
המושלמת.

 ,The Dolder Grandציריך ,שוויץ
מלון דולדר גרנד נראה כמו טירה
קסומה מהאגדות .הוא נבנה לפני 120
שנה על גבעה הצופה על העיר ציריך ועל

הרי האלפים ,ב־ 2008עבר שיפוץ ,ולבניין
הראשי נוספו עוד שני אגפים מודרניים,
בעלי חזיתות זכוכית ,הכוללים ספא גדול
ומפנק ולידם מגרש גולף.
בכניסה ללובי ,מעל דלפק הקבלה,
מתנוססת יצירה מרהיבה של אנדי
וורהול ,הנקראת "ציור רטרוספקטיבי
גדול" ,שאורכה  11מטר .בשאר החללים
הציבוריים של המלון תלויות יותר מ־120
יצירות מקוריות של תשעים אמנים ידועי
שם כגון הנרי מור ,סלבדור דאלי ,פרננדו
דואן הנסון ,קית' הרינג ,טקאשי
ֵ
בוטרו,
ֶ
מורקאמי ,ניקי דה סן פאל ,ז'אן טינגֶ לי ועוד.
לאורחים המעוניינים לקבל מידע על
היצירות והאמנים שבאוסף ,המלון מציע
סיור מודרך דיגיטלי דרך אפליקציה
באייפד ,שאותו הם מקבלים בהשאלה
בדלפק הקבלה.
המלון הוותיק אירח בעבר מפורסמים
רבים ,ובהם הילרי וביל קלינטון ,אופרה
ווינפרי ,ווינסטון צ'רציל ,אלברט אינשטיין,
הנרי קיסינג'ר ,להקת הרולינג סטונס.
www.thedoldergrand.com

 ,Casa Malcaמקסיקו
מלון קאזה מלכה ממוקם על חוף הים
בעיר טּולּום במקסיקו ,ו־ 71חדריו מציעים
נופים של גני המלון הירוקים ושל חופי הים
הקריבי הזהובים .העיצוב אקלקטי ומשלב
ריהוט מקומי עם אמנות עכשווית אשר נוכחת
בחללים הציבוריים ,בחדרים ,בסוויטות ,בגינות
ובחוף הים .המלון שייך לסוחר האמנות
הניו יורקי ליאו מלכה ,אשר קנה ושיפץ את
האחוזה ב־ 2012והפך את הקומפלקס כולו
למלון חמישה כוכבים יוקרתי ,שנפתח ב־.2015
האחוזה היתה בעבר חלק מאימפריית הנדל"ן
של ברון הסמים הקולומביאני פבלו אסקובר,
וננטשה לאחר מותו ב־.1993
את קירות המלון מעטרות יצירות מקוריות
מהאוסף הפרטי של ליאו מלכה ,המתהדר
בעבודות של אמנים ידועים כמו ז'אן מישל
בסקיאט ,קית' הרינג ,Kaws ,ויק מוניז ,מארק
ריידן .התצוגה במקום משתנה מעת לעת ,כדי
לגוון ולהפתיע את האורחים החוזרים.

פסל מונומנטלי של  Jitish Kallatבחוף של Casa Malca
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www.casamalca.com

ציור שחור-לבן של האמן קית' הרינג בלובי-בר של מלון

Casa Malca

 ,Gramercy Park Hotelניו יורק
מלון גרמרסי פארק שוכן בשדרות
לקסינגטון ,בלב מנהטן .הוא הוקם ב־1925
ונחשב מוסד תרבותי והיסטורי ,שמשך
אליו מפורסמים רבים .השחקן האגדי
המפרי בוגרט ערך בו את טקס כלולותיו,
הנשיא ג'ון קנדי שהה בו עם הוריו בילדותו,
וסלבריטאים כמו הביטלס ,מדונה ,בוב
דילן ,להקת  , U2הרולינג סטונס ועוד רבים
וטובים התארחו בו.
המלון נבנה ועוצב כגרסה מודרנית של
המלון המסורתי "ניו יורק הוטל" ,והוא
משלב ריהוט מוקפד עשוי בעבודת יד
ואוסף אמנות מרשים אשר כולל עבודות
איקוניות ,המוערכות במיליוני דולרים ,של
גדולי האמנות העכשווית כמו אנדי וורהול,
טום וסלמן ,ז'אן מישל בסקיאט ,ריצ'ארד
בֹוטרו וקית'
פרינס ,דמיאן הירסט ,פרננדו ֶ
הרינג .ב־ 2006המלון עבר שיפוץ על ידי
האדריכל הבריטי ג'ון ּפֹוסֹון והאמן והבמאי
ג'וליאן שנאבל ,אשר עיצבו אותו בסגנון
ניאו־רנסנסי מודרני ונועז.
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יצירות של אנדי וורהול בלובי של  ,Gramerdy Park Hotelניו יורק

במלון  46סוויטות ו־ 139חדרים
בדרגות אבזור ופאר שונות ,והשהות בו
מומלצת לכל חובבי האמנות אשר יכולים
להרשות לעצמם חופשה במחיצתן של
יצירות מהמפורסמות בעולם .גם כאן
העבודות מתחלפות באופן קבוע ,וכך
יכולים האורחים ליהנות בכל פעם מחוויה
חדשה .באתר המלון יש עמוד המוקדש
ליצירות האמנות ,עם הסברים על האוסף,
שמות האמנים והעבודות שבמלון.

עבודות צילום של האמן  ,David Lachapelleבבר של Gramerdy Park Hotel

לחללים הציבוריים במלון ,ולאורחי המלון
ניתנת כניסה חופשית למוזיאון כנגד
הצגת מפתח חדרם.
האֹוצרּות במלון אחראי המנהל
ְ
על
לשעבר של המוזיאון הלאומי לאמנות,

והוא אשר בחר יצירות מקוריות לכל אחד
מ־ 119החדרים ותערוכות מתחלפות
בחללי המלון הציבוריים – יצירות של אנדי
וורהול ,צ'ארלס ריי ,ריצ'רד פרינס וסר
פיטר בלייק .עבודות וידיאו־ארט של האמן

www.gramercyparkhotel.com

 ,The Thiefאוסלו ,נורווגיה
מלון אמנות יוקרתי הצופה על הפיורד
של אוסלו וממוקם בלב האי ,Tjuvholmen
אשר היה במאה ה־ 18מקום ידוע של
גנבים ופושעים ,ומכאן שם המלון .כיום
האזור הוא פרויקט אורבני מצליח
ששוקם והתחדש ,ובו בניינים מודרניים
ומרכז תרבותי חדש הכולל מוזיאון
וגלריות לאמנות.
המלון נפתח ב־ 2013על ידי פטר
סטֹורד ֶלן ,אספן אמנות מקומי ותורם
ַ
נדיב למוזיאון לאמנות מודרנית Astrup
 Fearnleyהממוקם בסמוך למלון .הודות
לשיתוף פעולה בין שני המוסדות הללו,
המוזיאון משאיל עבודות מהאוסף שלו
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תצלום אמנותי של קאובוי ,יצירה מאת ריצ'רד פרינס בלובי של מלון  ,The Thiefאוסלו
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"רגל אחת בקבר"  -פסל של  Fredrik Raddumבחניון התת-קרקעי של מלון The Thief

ג'וליאן אופי מוקרנות במעליות המלון,
כדי "ליצור חוויה של אמנות בצורה שונה
לגמרי ,מאתגרת ומרגשת" ,לדברי האוצר.
בחדרים יש טלוויזיה אינטראקטיבית,
המציעה תוכנית הנקראת "אמנות לפי
בקשה" ,עם מבחר של תכנים לבחירה
בנושאי אמנות ועבודות וידיאו־ארט.
www.thethief.com

 ,Hotel Artsברצלונה
מלון ארטס ברצלונה ,השייך לרשת
ריץ קרלטון ,הוא המגדל הכי גבוה בעיר.
ממוקם בסמוך לחוף הים ומשקיף על
החוף ועל מרכז העיר .סימן ההיכר של
המלון הוא פסל ענק דמוי דג זהב ,הנקרא
״El Peix״ ("הדג" בקטלאנית) ,אשר עוצב
במיוחד על ידי אדריכל העל פרנק

גרי לכבוד האולימפיאדה
בברצלונה
שהתקיימה
ב־ .1992הפסל ,המוצב על
החוף ליד בריכת המלון,
מתנשא לגובה  35מטר
ואורכו  56מטר ,והוא נראה
כעומד לקפוץ אל הים .הוא
עשוי מרצועות מוזהבות של
פלדת אל חלד ,השזורות זו
בזו ונתמכות על ידי מבנה
מתכת .המשחק של קרני
השמש על הפסל יוצר
דימוי ויזואלי של קשקשי דג
ומדגיש את צורתו של הדג,
אשר נראה ממרחקים.
המלון כולל  455חדרים ו־ 28סוויטות
מעוצבות בסגנון מודרני וחדשני .יש בו
תערוכות המציגות יצירות של אמנים
קטלאנים וספרדים – פיקאסו ,דאלי,
מנולו ואלדס ,לואיס ֵפייטו ,אלברט
קאסמדה ,חוסה מנואל ְברֹוטֹו
ֶ
ראפולוס
ועוד אמנים ספרדים עכשוויים.
www.hotelartbarcelona.com

"הדג"  -פסל באורך  56מטר בעיצובו של האדריכל פרנק גרי ,ממוקם ליד בריכת  Arts Hotelברצלונה
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