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Анотація. Арт-туризм реалізує потенціал людини через творчість. Як 

наслідок взаємодії мистецтва з туризмом почали з’являтися арт-готелі. Були 

часи, коли художники залишали картини в готелях за оплату номера – від 

бідності. Тепер же гуру готельного бізнесу – готельєри, помітивши інтерес 

постояльців до слова «арт», самі викладають за мистецтво чималі гроші і 

перетворюють готелі у виставкові зали. Що ж є такого в цій приставці, а 

саме концепції закладу з нею? Чи можуть такі готелі скласти конкуренцію на 

готельному ринку України і чи будуть вони користуватися попитом? Саме ці 

питання розглянуто в статті. 
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Abstract. In this paper we describe the use of Art-hotels. Art-tourism realizes the 

potential of human-being through creativity. Art-hotels began to emerge as a 

consequence of the interaction of art and tourism. There was time when artists left 

paintings in all rooms as a payment – because of poverty. Now the guru of hotel 

industry - hoteliers, see customer interest to the word "art", show works for the big 

money, turn the hotel into the exhibition halls. What is there in this prefix, and 

exactly in the concept of institution? Can these hotels to compete on the hotel market 

of Ukraine and will they be demanded? 
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Вступ.Створення готелю водночас і пропагує його концепцію. Тематику 

закладу можна простежити по його назві. Наприклад, бізнес-готель 

призначений для ділових людей; апартамент-готель налаштовує на сімейну 

обстановку і тривале проживання; бутік-готель несе в собі ексклюзивність та 

індивідуальний підхід. Що ж означає приставка «Арт»? Це готель, створений 

людьми мистецтва для собі подібних дизайнерів, художників, фотографів і 

інших творчих особистостей. Концепція «art'otel» належить Дірку Гадеке, 

меценату і колекціонеру. Поєднавши в готелях цікаві архітектурно - 

дизайнерські рішення з роботами видатних художників, Гадек організував 

мережу готелів, серед яких немає навіть двох однакових, і тим самим створив 

власну нішу в готельному бізнесі. Коли заходиш в такий готель, здається, що 

потрапив на виставку сучасного мистецтва: оригінальні крісла з пластмаси, 

певним чином вибудувана гра світла, ультрасучасна графіка на стінах і музика, 

запахи, в комплексі створюють те, що називається атмосферою. Клієнт це 

відчуває, він здатен проаналізувати й оцінити мистецтво [1].  

Кожен art'otel – це музей одного художника, а також інтер'єри, оформлені 

відомим дизайнером. Слово «музей» вживається невипадково: картини в «арт 

готелях» можна побачити не тільки в коридорах і холах, а й у приватному 

просторі. На відміну від музеїв і художніх галерей тут можна милуватися 

роботами знаменитих художників впродовж усієї доби і навіть не покидати при 

цьому свій номер [2]. 

Основний текст. Одним із перших відомих прикладів арт-готельного 

напряму є готелі Дірка Гадеке, котрі і розпочали розвиток даної концепції. 

Можливо, імена архітекторів Герні і Йоганни Нальбах у нас не дуже відомі, але 

саме вони робили пілотний art'otel для Дірка Гадеке в Берліні, а після 

однозначного успіху, отримали наступне замовлення від тих же власників на 

створення art'otel berlin - mitte. Це дуже цікава і непроста робота, так як 

архітекторам необхідно було поєднати нову будівлю готелю зі старовинним 

«Ермелерхаузом». Аристократичний особняк з інтер'єрами в стилі пізнього 

рококо і, мабуть, кращим берлінським рестораном залишається одним з 



небагатьох збережених в Берліні пам'яток величної фрідріховської епохи. 

Виходячи на дві вулиці двома різними фасадами (метал і скло з одного боку і 

біла стіна з витонченою ліпниною – з іншого), дві будівлі зустрічаються 

усередині готелю, об'єднані атріумом зі скляною стіною посередині. Білі стіни, 

поєднання яскраво-червоного з яскраво-жовтим і модний псевдо – ретро – 

дизайн служить обрамленням для робіт Георга Базеліц – одного з найзначніших 

німецьких художників 20 століття, який експонує свої роботи догори ногами 

для того, щоб довести, що сюжет в образотворчому мистецтві не має значення.  

Київ та інші міста України ще не так глибоко переймаються  оформленням 

і тонким підходом до створення арт-готелів на високому рівні, але самі 

принципи та концепції, якими керуються західні архітектори, дизайнери та 

бізнесмени, можуть наштовхнути нас на сміливі та неординарні рішення. 

Маючи дуже багатий культурний потенціал українська готельна індустрія може 

впевнено просуватися в напрямку «art'otel». Наприклад, чому б нам не 

використовувати як ідейний стержень при створенні інтер'єру готелю живопис 

Олександра Ройтбурда, на рахунку якого участь у Венеціанському бієнале, а 

також у десятках групових та персональних виставок у Москві, Парижі, 

Мюнхені і Нью-Йорку, не кажучи вже про Київ та Одесу, де найвідоміші 

галеристи борються за можливість виставляти його роботи. Також Павло 

Маков – найвідоміший в Україні майстер графіки та офорту, твори якого 

зберігаються в Державній Третьяковській галереї, лондонському музеї Вікторії 

і Альберта, PinchukArtCentre, Метрополітен – музей в Нью-Йорку, бібліотеці 

конгресу у Вашингтоні і багатьох інших впливових арт-центрах. У інтер'єрі 

готелів можна було б спробувати сміливі ідеї і пошуки нашою сучасниці 

художниці Лесі Хоменко. Вона поєднує участь у групі «Р.Е.П.» 

(«Революційний експериментальний простір») з сольною художньою  кар'єрою. 

І те й інше забезпечує художниці звання однієї з найцікавіших молодих 

живописців України. У своїх роботах  Л. Хоменко використовує сюжети в дусі 

класичного соц-арту, проте зображує їх цілком актуально в манері 

фотографічного гіперреалізму. Твори художниці регулярно виставляються в 



Україні і за кордоном. Зокрема, роботи Л. Хоменко брали участь в останньому 

Венеціанському бієнале.        

 Крім естетичної складової, готель в стилі «арт» має функціональну 

особливість об'єднувати людей за інтересами. У деяких арт-готелях 

практикуються закриті кіно-і фешн-покази, перфоманси, театральні вистави, 

проходять вечірки на честь якого-небудь іменитого гостя з презентацією його 

робіт. 

Арт-готелей у Києві небагато, деякі лише позиціонують себе так, але не 

відповідають цьому напрямку готельного бізнесу. Найкращими прикладами 

арт-готелей Києва є 4-зіркові готель «Космополіт» та «Автограф». 

Головною особливістю готелю «Космополіт» є його унікальний сучасний 

дизайн, натхнений легендарною епохою авангарду та конструктивізму 20-30 

років 20-го століття. Ідеологічною основою проекту став радянський авангард, 

представлений п’ятьма художниками-новаторами (Казимиром Малевичем, 

Олександром Родченком, Олександрою Екстер, Давидом Бурлюком та Василем 

Кандинським), які залишилися незрозумілими своїми співвітчизниками. Проект 

готелю, ґрунтуючись на основних постулатах цієї революційної течії, було 

спроектовано і декоровано за усіма канонами тогочасного мистецтва, проте з 

використанням найновітніших технологій – інтер’єр та екстер’єр засновані на 

протиставленні та поєднанні чистих кольорів і простих форм, а кожен поверх 

оформлено у стилі творчості одного із вищезгаданих художників. Однією з 

особливостей готелю є наявність музейних кімнат на кожному поверсі 

житлового фонду, в яких зібрана чимала літературна добірка з мистецтва 

авангарду, життя та творчості плеяди українських художників ХХ століття. 

 Готель «Автограф» створює неповторну творчу атмосферу. В інтер'єр тут 

тісно вплели твори мистецтва, які можна не тільки розглядати, а й купувати. У 

кафе готелю, а влітку на його великій відкритій території – проводяться 

культурні заходи: від джазових концертів до творчих вечорів. Головна місія 

готелю з самого початку полягала в роботі з концертними агенціями та 

артистами, що приїжджають до Києва на гастролі. Це в значній мірі визначило 



інтер'єр готелю. У коридорах готелю розвішені десятки портретів 

знаменитостей з автографами: Міхаеля Шумахера, Вуді Аллена, Мартіна 

Скорсезе, Стівена Сігала, Олександра Абдулова та багатьох інших 

знаменитостей. 

У столичних готелях також активно організовують виставки картин, які 

користуються популярністю. Прикладом є готель InterContinental Kyiv в рамках 

проекту «Арт Лобі» представив виставку картин французького художника 

Алана Родье, який живе і працює в Києві. 

Особливість картин Алана Родье – у можливості побачити художнє 

відображення стереотипних уявлень європейця про Україну в цілому, і про Київ 

зокрема.  

Такий маркетинговий хід готелю Інтерконтененталь дає можливість 

наочно побачити значимість функціонування популярних виставок картин, і як 

результат збільшити потік туристів і відвідувачів які цікавляться мистецтвом.  

Сьогодні для проведення художніх виставок при готелях використовують 

конференц-зали, що не відповідають вимогам виставкового центру і не мають 

скомплектованого обладнання для даної роботи. Але, не зважаючи на всі 

мінуси такої організації виставок, вони проходять з успіхом і мають 

популярність.  

Висновки. Київ багатий своєю культурою. Кількість арт-готелей у такому 

місті могла б бути значно більшою. Тут творили видатні літератори, музиканти, 

живописці, архітектори, актори та кіномитці. Будівництво арт-готелей у столиці 

України відобразило б не тільки культурну спадщину міста, набуту впродовж 

років, але і сприяло б подальшому розвитку і підтримці сучасних митців, 

творчість яких перепліталася б з роботою готельних підприємств даного 

спрямування. Арт-готелі мають зайняти своє місце у культурному житті Києва 

та інших міст України.  
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