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De nieuwste hotels bieden niet alleen service en comfort, maar ook
een prikkelende kunstzinnige beleving. Ze stellen een kunstcollectie
centraal of laten nationaal talent los op de muren om het hotel zo een
totaal eigen sfeer en extra cachet te geven. Residence selecteerde de
acht meest bijzondere nieuwe kunsthotels.
TEKST EN SAMENSTELLING

Faena Hotel, Buenos Aires
Met Argentijnse zwier

Lilian Polderman
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Das Stue betekent huiskamer in het Deens. De naam
is een ode aan de voormalige functie: de Deense
ambassade in Berlijn. Het is ook een referentie aan
de warme, toegankelijke stijl waarin de designer
Patricia Urquiola het gloednieuwe, tachtig kamers
tellende boetiekhotel in Berlijn inrichtte. Naast
aangenaam huiselijk is Das Stue ook verrassend,
mede dankzij de kunstcollectie. Het eerste wat de
bezoeker in de immense, statige hal tegenkomt, is de
wijd opengesperde bek van een krokodil. Een kunstwerk van de Franse kunstenaar Quentin Garrel.
Pardoes duiken ook gorilla’s en een giraffe uit kippengaas op van de Italiaanse kunstenaar Benedetta
Mori. De kunst verbindt Das Stue met zijn uitzicht
over de Berlijnse dierentuin. Kamerprijs vanaf € 190.
www.designhotels.com
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Überdesigner Marcel Wanders is eigenlijk al een
kunstenaar in zijn eigen recht. Het eind 2012
geopende Andaz Amsterdam Prinsengracht Hotel
is niet alleen een ode aan onze vaderlandse
geschiedenis met ludieke verwijzingen naar zaken
als Delfts blauw, tulpen, molens en klompen. Het is
ook een indrukwekkend visitekaartje van Wanders
zelf. En laat het 122 kamers tellende Andaz Hotel ook
nog eens over een van de grootste videokunstcollecties ter wereld beschikken, met werk van
fameuze namen als Yael Bartana, Martha Colburn
en Cristina Lucas. Reden genoeg om eens helemaal
op te gaan in de wondere, artistieke wereld van
Wanders. Kamerprijs vanaf € 445.
www.amsterdam.andaz.hyatt.com
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Het kersverse South Place Hotel in een business- en
designhotel in een met een grote liefde voor de
kunsten. Niet helemaal verwonderlijk, gezien de
locatie van het comfortabele, ietwat gelikte
boetiekhotel. Het bevindt zich aan de oostelijke kant
van Londen. Vlakbij Brick Lane met al z’n Indiase
restaurants en de kunstzinnige wijk in opkomst,
Shoreditch. Naast werk van gevestigde Britse
kunstenaars houdt het tachtig kamers tellende hotel
jaarlijks een competitie onder eindexamenleerlingen
van de Londense art schools voor de South Place
Hotel Art Prize. Een slimme manier om de toch al
aardige kunstcollectie telkens verder uit
te breiden. Kamerprijs vanaf € 185.
www.southplacehotel.com
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Fanatieke kunstverzamelaars Laura Lee Brown en
Steve Wilson zochten naar een manier om hun
passie met anderen te kunnen delen en begonnen
daarom enkele jaren geleden hun succesvolle 21c
Museum Hotels. Het slaperige Bentonville in het
Amerikaanse Arkansas leek een wonderlijke plek
voor inmiddels al weer de derde in de reeks. In 2011
werd hier een van de grootste musea van de
Verenigde Staten geopend: het Crystal Bridges
Museum of American Art. Het strakke boetiekhotel
met 104 kamers bevindt zich vlakbij dit museum.
Het hotel is al een museum op zich en beschikt over
een expositieruimte voor moderne kunst van maar
liefst 1115 vierkante meter. Kamerprijs vanaf € 100.
www.21cmuseumhotels.com
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De Argentijnse hotelier en onroerend goed ontwikkelaar Alan Faena is iemand die handelt in de overtreffende trap. Hij werkt graag met grote architecten
als Norman Foster en Rem Koolhaas. In Buenos
Aires wist hij een onaantrekkelijk stukje havengebied om te toveren in een bruisende wijk vol kunst
en cultuur. Eerst was daar het spectaculaire,
overwegende rode Faena Hotel met zijn negentig
kamers. Ingericht door designer Philippe Starck,
vol spuitende fonteinen en eenhoorns aan de muur.
De royale kunstcollectie is vooral een homage aan
Argentinië. In 2011 volgde het imposante Faena Arts
Center in een gerestaureerde fabriek. Gloednieuw is
het Arts Residency-programma waarbij kunstenaars
in het hotel mogen verblijven, terwijl ze in het nabijgelegen Center kunnen werken. Eind 2013 zal Faena
een soortgelijk district opleveren in Miami.
Kamerprijs vanaf € 340. www.faena.com
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De ideale plek om het Britse Penzance, ooit een
kunstenaarsoord, te ontdekken is vanuit de Artist
Residence. Het kleine boetiekhotel – acht kamers
– is misschien niet luxueus, maar comfortabel op
een luchtige, vrolijke en artistieke manier. Elke
kamer is op unieke wijze door een andere Britse
kunstenaar, vaak uit de graafschap Cornwall,
gedecoreerd. Naast een galerie beschikt de Artist
Residence sinds 2012 ook over een nieuw restaurant.
Arts Kitchen heeft een smakelijke kaart vol lokale
ingrediënten. Het idee voor de Artist Residence
komt van de piepjonge kunstenaar en hotelier
Charlie Newey, die enkele jaren eerder al een
succesvolle variant in Brighton opende. Plannen
voor een derde in de reeks, ditmaal niet aan de kust,
maar in Londen, zijn in de maak. Kamerprijs € 82.
www.arthotelcornwall.co.uk
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De Belgische modeontwerper Martin Margiela heeft
een onnavolgbare en uiterst herkenbare stijl die met
recht ‘Margiela-esque’ genoemd mag worden. Het in
2011 geopende luxueuze boetiekhotel La Maison
werd dan ook een fascinerende, kunstzinnige
vingeroefening à la Margiela. Het is het eerste hotel
dat compleet door het modehuis werd ingericht. Het
interieur is overwegend spierwit met soms absurde
grapjes als een suite waarin alle objecten met witte
doeken zijn afgedekt. Een favoriet is de Gilded
Lounge Suite vol trompe-l’oeuil-kwinkslagen. Wie
meer neigt naar zwart dan wit kan zijn hart ophalen
in de Curiosity Case Suite waar een rariteitenkabinet
is gevuld met excentrieke vondsten van Margiela.
Let op: zeventien couturekamers zijn van de hand
van Margiela, daarnaast beschikt het hotel over
twintig standaardkamers. Kamerprijs vanaf € 317.
www.lamaisonchampselysees.com
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Ooit schreden leden van de aristocratische familie
Coote door de lange wandelgangen van het Ierse
Ballyfin in County Laois. Nog altijd zijn ze aanwezig,
zij het nu aan de muur, in olieverf. Ballyfin is een
huis met een rijke geschiedenis. Het raakte ooit in
verval, maar werd gered door het kapitaal van een
rijke Amerikaan. Samen met zijn Ierse vrouw, en
gewapend met een enorme collectie Ierse kunst, liet
hij het statige huis renoveren. Sinds de opening in
2011 van Ballyfin als hotel zijn het de gasten die als
landheren kunnen genieten van de antieke meubels,
de imposante kunst, de exquise marqueterie van de
vloer en het ornamentele plafond in de Rotunda.
Kamerprijs vanaf € 975. www.ballyfin.com

7

8

