SLAPEN BIJ
KUNSTENA ARS
Ruim honderd jaar geleden schilderde Monet op uitnodiging van Hotel Savoy
in Londen zijn serie Zicht op de Theems. Hij kreeg een kamer ter beschikking
in het hotel. Inmiddels zijn er meer hotels die eenzelfde concept hebben
ontwikkeld met een artist in residence-programma. Hier acht inspirerende
opties daarvoor, voor zowel de kunstenaar als de gast. Ook als je ze nu niet
kunt bezoeken, zijn ze heerlijk om bij weg te dromen.
Tekst Walter W.C. de Vries
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< < C A N A DA
Fogo Island Inn
Op een eiland bij Newfoundland Island, aan
de oostkust van Canada, bevindt zich Fogo
Island Inn. Alle 29 kamers en suite hebben
manshoge ramen vanwaar je een uitzicht hebt
op de woeste Atlantische Oceaan. Het werd
ontworpen door de architect Todd Saunders,
die bij de bouw gebruik heeft gemaakt van de
eeuwenoude tradities en het vakmanschap van
de lokale vissersbevolking. Ook het ontwerp
van de meubels is beïnvloed door die van de
plaatselijke bewoners. De opbrengsten van
het hotel komen overigens ten goede aan de
lokale gemeenschap. Tot het complex behoort
ook Fogo Island Arts, dat verantwoordelijk
is voor een artist in residence-programma.
Kunstenaars worden uitgenodigd om zich
te laten inspireren door de ruige natuur om
kunstobjecten te maken vervaardigd van
lokale materialen. De resultaten zijn te zien in
de white cube gallery op de eerste etage van het
hotel, met op de achtergrond de schitterende
oceaan. fogoislandinn.ca

BR AZILIË
Uxua Casa
Noem het ‘het Ibiza van Zuid-Amerika’. Hier in Trancoso, op een klif
aan de kust van Bahia, verbouwde de Nederlander Wilbert Das enkele
vervallen vissershuisjes tot een van de meest bijzondere hotels in
Brazilië: Uxua Casa. De voormalige creatief directeur van modemerk
Diesel liet vier traditionele vissershuizen door lokale ambachtslui restaureren en bouwde er zeven bij in dezelfde lokale stijl. Daarbij werden
traditionele natuurlijke materialen gebruikt. Alle zijn verschillend
ingericht in vaak felle kleuren met antiquiteiten en hedendaagse kunst.
Deze kunstwerken zijn het resultaat van de kunstenaars die er een artist
in residence-programma volgden. Een van de opvallendste is de muurtekening van de in Amsterdam werkzame Machteld Schouten, die ze in
2017 voor de Casa Wilbert vervaardigde. In Casa das Artes zijn nog
meer kunstwerken te bezichtigen. En gezien de achtergrond van Wilbert
kun je ervan verzekerd zijn dat je medegasten tot de internationale,
hippe, kunstlievende incrowd behoren. uxua.com
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