D R E A M T R AV E L
HOTE L E XC E L S IOR VE N IC E

Η ΤΈΛΕΙΑ

ομορφιά
Το σκηνικό είναι ειδυλλιακό. Η πολυτέλεια αδιαπραγμάτευτη.
Οι επισκέπτες διάσημοι. Η ιστορία μυθιστορηματική.
Τα πάντα στο ξενοδοχείο που χτίστηκε πριν από έναν
και κάτι αιώνα στη Βενετία για να γίνει το καλύτερο του κόσμου
μοιάζουν βγαλμένα από σεκάνς κινηματογραφικής ταινίας.
Γ ΡΆΦ Ε Ι Ο Κ Ώ Σ ΤΑ Σ Μ Π ΟΥ Ρ ΟΎ Σ Η Σ
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1, 2. Το επταώροφο «Hotel Excelsior Venice»
συνδυάζει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική
με το αραβικό στοιχείο 3. Στα εγκαίνια
του Ιουλίου του 1908 παραβρέθηκαν
30.000 αυτόχθονες της Βενετίας και
3.000 εκλεκτοί προσκεκλημένοι 4. Το πρώτο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
πραγματοποίηθηκε στο «Excelsior», το 1932

Α

μια κοσμική λαοσύναξη από εκείνες που συμβαίνουν μια φορά στα 100 χρόνια: 30.000
αυτόχθονες της Βενετίας και 3.000 επίσημοι
προσκεκλημένοι (πολιτικοί, αξιωματούχοι,
ηθοποιοί, αριστοκράτες, γαλαζοαίματοι) ήταν
παρόντες στα θυρανοίξια ενός ξενοδοχείου που
μέσα στα επόμενα χρόνια θα γινόταν τοπόσημο
για την πόλη. Ο Σπάντα, εκτός από χρήματα
και μια πολύ σαφή άποψη για το τι σημαίνει
μεγαλείο, διέθετε και γενναία αποθέματα διορατικότητας. Το «Excelsior» ήταν ένα από τα
πρώτα ξενοδοχεία στον κόσμο που στις αρχές
του 20ού αιώνα διέθεταν αυτό που σήμερα
γνωρίζουμε ως συνεδριακή αίθουσα αλλά και
διαδρόμους αρκετά φαρδείς ώστε να χωρούν
με άνεση οι υπερμεγέθεις αποσκευές-μπαούλα
των ταξιδιωτών της εποχής.

Από τον Φεβρουάριο του 1907, όταν ο επιχειρηματίας Νικολό Σπάντα πήρε την απόφαση
να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό, φαραωνικών διαστάσεων ξενοδοχείο στην ακτή του
Λίντο της Βενετίας, η ιστορία του «Hotel
Excelsior Venice» μπήκε σε μπλοκμπαστερικού
μεγέθους θεμέλια. Ο Σπάντα ήταν πολύ σαφής
και επεξηγηματικός στις οδηγίες του προς τον
αρχιτέκτονα Τζιοβάνι Σάρντι, ο οποίος ανέλαβε να υλοποιήσει το μεγαλεπήβολο έργο: ο
χρηματοδότης δεν ήθελε τίποτα λιγότερο και
τίποτα περισσότερο από το πιο πολυτελές και
το πιο θελκτικό για την ελίτ της εποχής θέρετρο.
Μόλις δεκαεπτά μήνες μετά -χρόνος ρεκόρ
για τα κατασκευαστικά μέτρα της εποχής- ο
Σπάντα καμάρωνε για την απόφαση αλλά και
για την επιμονή που επέδειξε στην υλοποίησή
του. Το «Excelsior» υποδέχτηκε τους πρώτους
επισκέπτες του στις 21 Ιουλίου του 1908 με
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Μπορεί σήμερα η Βενετία να αποτάσσεται
μετά βδελυγμίας τις ορδές των τουριστών, να
ξορκίζει τα κρουαζιερόπλοια και να διακινδυνεύει την ίδια της την ύπαρξη από τον
υπερπληθυσμό των καλοκαιρινών μηνών,
ωστόσο την εποχή εκείνη οποιοσδήποτε είχε
χρήματα ή αίγλη (ή ακόμα καλύτερα και τα
δύο) ήταν παραπάνω από ευπρόσδεκτος στο
επταώροφο ξενοδοχείο που στο αρχιτεκτονικό στυλ του παντρεύει το ευρωπαϊκό με το
αραβικό στοιχείο.
➸
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Γκρέτα Γκάρμπο, Κλαρκ Γκέιμπλ κ.ά. έδωσαν το «ΠΑΡΏΝ» στα
εγκαίνια του ΦΕΣΤΙΒΆΛ Κινηματογράφου στο «Excelsior»
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Το εμβληματικό ξενοδοχείο του
ιταλικού Βορρά αποτελεί μέχρι
σήμερα ένα από τα πλέον
αριστοκρατικά σημεία διαμονής
και συνάντησης των επιφανών
και ισχυρών στην παραμυθένια
Βενετία

Ο ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ πήρε το μπάνιο
του στην ΠΑΡΑΛΊΑ του Λίντο
ΩΣ ΠΆΠΑΣ για τις ανάγκες
της σειράς «The Young Pope»
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τον Τύπο της εποχής. Επιστρατεύοντας ίδια
κεφάλαια και συνεπικουρούμενος από τις
επίσημες αρχές της Βενετίας, ο Σπάντα φρόντισε να απαλείψει κάθε αρνητική αναφορά
για την πόλη στις ευρωπαϊκές εφημερίδες.
Η Βενετία ήταν υγειονομικά ασφαλής και το
«Excelsior» ένα απάτητο από τη χολέρα
οχυρό. Οι ταξιδιώτες πείστηκαν και άρχισαν
να συρρέουν ξανά. Το ξενοδοχείο είχε επιβιώσει από την πρώτη από μια σειρά από
πολλές κρίσεις της ιστορίας του.

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤΙΑΝΉ ΑΊΓΛΗ

Μ
Μολονότι τολμηρός στη σκέψη, ο δαιμόνιος
και επινοητικός Σπάντα δεν ευνοήθηκε, ως
είθισται, από την τύχη. Η επιδημία χολέρας
που ξέσπασε το 1911 στη Βενετία μπορεί να
τροφοδότησε με έμπνευση τον συγγραφέα
Τόμας Μαν, όμως κλυδώνισε στα σοβαρά
την ξενοδοχειακή αυτοκρατορία του. Οπως
το 2020 η Βενετία άδειασε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, έτσι ακριβώς εκκενώ-

θηκε από τις ορδές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών έναν και κάτι αιώνα νωρίτερα. Τα νέα
ταξίδεψαν γρήγορα και βρήκαν τον επιχειρηματία στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας. Είχε δύο
επιλογές. Ή να αφήσει τα πράγματα στην
τύχη τους ή να τα χειραγωγήσει. Επέλεξε το
δεύτερο, αν και στην περίπτωση που το καλοσκεφτεί κανείς αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα
κολακευτικό για τους δημοσιογράφους και

Πολλοί έχουν συνδέσει το «Hotel Excelsior
Venice», που ξεκίνησε την post-COVID
λειτουργία του στις αρχές του μήνα, με το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
Οχι άδικα. Το Χόλιγουντ που συρρέει κάθε
Σεπτέμβριο στον ιταλικό Βορρά υποκλίνεται
στην παλιά αίγλη του ξενοδοχείου, ενώ πολλοί σταρ το επιλέγουν σταθερά για τη διαμονή τους, όπως δηλαδή έκαναν και οι προκάτοχοί τους στη σελεμπριτοσύνη. Η αλήθεια
είναι ότι το ξενοδοχείο έχει έναν ειδικό
συμβολισμό, αφού εκεί διοργανώθηκε το
πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ της πόλης,
το αρχαιότερο του κόσμου, το οποίο τίμησε
και τιμήθηκε από το αμερικανικό σινεμά. Ο
Τζουζέπε Βόλτι ντι Μιζουράτα, πρόεδρος
της Μπιενάλε την περίοδο 1930-1943, εγκαινίασε το φεστιβάλ το 1932 στην περίφημη
αυλή του «Excelsior», ενώ ακολούθησε η
προβολή της ταινίας «Proibito» του Φρανκ
Κάπρα. Το «παρών» στα εγκαίνια του Φεστιβάλ που θα εξελισσόταν σε θεσμό με παγκόσμια ακτινοβολία και διεθνή απήχηση είχαν
δώσει, μεταξύ άλλων, η Γκρέτα Γκάρμπο, ο
Κλαρκ Γκέιμπλ, ο Τζον Μπάριμορ και η
Τζόαν Κρόφορντ. Εννοείται ότι όλοι τους
κατέλυσαν στα πολυτελή δωμάτια του ξενοδοχείου μπολιάζοντάς τα με τη λάμψη αλλά
και με τις ιστορίες τους. Οσο για την εικόνα
τις παραλίας του Λίντο με τις κομψές ομπρέλες, κατέχει πια θέση αρχέτυπου, ενώ έχει
γίνει σάρκα από τη σάρκα της ποπ κουλτούρας. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα γνωρίζουν όσοι είδαν τον Τζουντ Λο να παίρνει
εκεί το μπάνιο του ως Πάπας για τις ανάγκες
της σειράς «The Young Pope».
➸
35

D R E A M T R AV E L

Λ
Λένε ότι στους διαδρόμους του «Excelsior»
μπορεί κανείς να αναπνεύσει όσα έζησαν οι
κατά καιρούς επιφανείς επισκέπτες του. Και
φυσικά δεν μιλάμε αποκλειστικά για ηθοποιούς, στάρλετ και διασημότητες. Ο Γουίνστον
Τσόρτσιλ, οι αβάσταχτα κοσμικοί δούκας και
δούκισσα του Γουίνδσορ, η πριγκίπισσα Πόλα της Λιέγης, ο Αγά Χαν ήταν όλοι τους
θαμώνες του ξενοδοχείου που λόγω τοποθεσίας διατηρούσε πάντα μια απόσταση ασφαλείας από την πολλή συνάφεια του ιστορικού
κέντρου της Βενετίας.

Αυτό ακριβώς ήταν που ακρωτηρίασε και
την απήχησή του στους επισκέπτες της πόλης
στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Αν
στα 20s και τα 30s το ξενοδοχείο ήταν ο ομφαλός της Γης για λογής-λογής επιδραστικούς
της εποχής, στα 80s, στα 90s και κυρίως στα
00s η πτώση του ήταν εκκωφαντική - και
μάλλον ταιριαστή με όσα συνέβαιναν στο
Λίντο. Μόλις το 2009 οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη
μάλλον παρηκμασμένη και παραγκωνισμένη
περιοχή της Βενετίας. Το σχέδιο για την ανάπλαση του Λίντο, ύψους 430 εκατ. ευρώ,
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Το «Hotel Excelsior
Venice» ξεκίνησε την
post-COVID
λειτουργία του στις
αρχές του μήνα μετά
από μια μεγάλη
ανακαίνιση που
φρέσκαρε τη
διαχρονική
και αξεπέραστη
αίγλη του

Ηταν ένα από τα ΠΡΏΤΑ ξενοδοχεία στον
κόσμο που στις αρχές του 20ΟΎ ΑΙΏΝΑ
ΔΙΈΘΕΤΑΝ συνεδριακή αίθουσα
ήρθε σαν μάννα εξ ουρανού και έδωσε το
φιλί της ζωής και στο ξενοδοχείο-θεσμό για
την περιοχή. Συνολικά 150 κτίρια αναγεννήθηκαν από τις στάχτες τους, μαζί και το
«Excelsior», που κατάφερε να ξεγλιστρήσει
από τη λήθη του χρόνου και της σκόνης και
πλέον πλήρως και κομψά ανακαινισμένο
αντικρίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Εντάξει, μπορεί στην παραλία του οι επισκέπτες να

μη σερβίρονται πια με χρυσά μαχαιροπίρουνα, πράγμα που ήταν κανόνας απαράβατος
στα χρόνια της μεγάλης ακμής του, όμως το
«Excelsior» διεκδικεί πια τις δάφνες ενός από
τα πλέον κλασικά meeting points της Βενετίας αλλά και του μόνου ξενοδοχείου που διαθέτει το προνόμιο να έχει κοιμίσει στα κρεβάτια του όλο το παλιό αλλά και το νέο Χόλιγουντ.
Κι αυτό δεν μπορεί να του το πάρει κανείς ◆

