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DESIGN & ARKITEKTUR

Maksimalisme.
Designer Philippe
Starck er absolutt
ingen minimalist. Kall
det rot eller herlige
synsinntrykk.

HUMØR hotellet

Hotell Mama Shelter i Marseille ville ha en innredning med humor, intelligens
og ærlighet. Da var det bare å hyre inn designer Philippe Starck.
TEKST: SVERRE J. KRISTIANSEN FOTO: FRANCIS AMIAND & MAMA SHELTER
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DESIGN & ARKITEKTUR
Arealeffektiv. Starck har designet
rommene for travle, urbane gjester
som kanskje til og med må ta en
jobbøkt på rommet i løpet av oppholdet. Derfor finnes et skrivebord
plassert ved sengens fotende.

Kreativt. Kjettinggardin foran baderomsspeilet og epler i vasken. Ikke så praktisk,
kanskje, men så er da heller ikke Philippe
Starck kjent for å innrede konvensjonelt.

M

ama Shelter, designet av Philippe Starck, åpnet
dørene i april i år. Det ligger midt i sentrum av solfylte Marseille, i nærheten av Cours Julien, et distrikt som er kjent for å være preget av urbane
kunstneriske vibrasjoner. Her finner du en miks av konsertsaler,
butikker med unge motedesignere og solrike terrasser.
Og dersom byen i seg selv ikke skulle svare til forventningene,
kan dette hotellet kanskje gjøre det, i alle fall hvis du er nysgjerrig på Starcks filosofi om å «åpne dører i den menneskelige hjerne». Hotellet vil uansett være et elsk-hat sted – og et sted som de
strengeste minimalistene bør styre unna.
Rommene er på mellom 15 til 45 kvadratmeter og fordelt over
seks etasjer. Første etasje setter raskt en ungdommelig tone med
scene for live musikk, musikkinstrumenter og et fire meter langt
fotballspill. De originale stolbenkene, og innredningen i både
møterommene og lobby, viser Starcks tydelige signatur. Hotellet
skal være mer enn en bygning, det skal være en livsstil, har Starck
forklart. Han beskriver for øvrig Mama-konseptet som født av
nye sosiale verdier som vektlegger humor, intelligens og ærlighet.
Prisene starter fra cirka 660 per person. For mer informasjon,
sjekk ut mamashelter.com.
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Resepsjonen er noe for seg selv. Liker du dette?
Flere hoteller i Mama Shelter-familien vil åpne i
løpet av 2013. Det finnes alt et i Paris, nå venter
byene Bordeaux, Lyon, Istanbul og Los Angeles.
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