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הרמוניה של 
צלילים וטעמים
מלון בוטיק, מסעדה נהדרת ומופע מולטימדיה מוטי עמיר בצוללת הצהובה ועל הדרך הוא סיקר המבקר המוזיקלי שלנו הגיע להופעת בכורה של 

בינלאומי חוויתי רב חושי

דורון אורסיאנו ויטנר
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לבקר א מקפיד  אני  זמן  לכמה  חת 
אוויר  היפה, לנשום את  בירושלים 
הפסגות ולהתענג על המעדנים שלה. 
את הטיול הפעם פתחנו ב"נוקטורנו" - מקום 

מיוחד שמנוהל על ידי עמית שכטר. 
המסעדה, ששוכנת ברחוב בצלאל התרבותי, 
גדל ממקום קטן למקום בינוני גדול ובימים 
אלה ממש נפתח נוקטורנו live עם מתחם חדש 

להופעות.
המטבח פתוח כשהכל מתבשל לעיני הלקוחות, 
המפלס התחתון מכיל כ-150 מקומות ישיבה 
ובמופעי עמידה יכולים להיות בו גם 300 איש. 
אכלנו סלט שוק פטה (ללא הפטה כי אנחנו 
טבעונים) עם כמעט כל סוגי הירקות שניתן 

להעלות על הדעת.
הזמנו גם סלט של קינואה אדומה עם ירקות 
שורש, ויניגרט תוצרת בית, לימון ושמן זית. 
גולת הכותרת הייתה פסטה של אספרגוס, 
עשבי תיבול, עם עגבניות מיובשות ועלי תרד 

ובזיליקום טריים.  
אחרי שאכלנו והרמנו לחיים המשכנו לכיוון 
הצוללת הצהובה כדי לראות זמר חדש ירושלמי 
העונה לשם מוטי עמיר שהשיק אלבום בכורה 

"להצחיק את סמי". 
נכנסנו למקום והגברת הנחמדה העונה לשם 
סמי חייכה אלינו, הושיטה את ידה והעניקה לנו 
את הדיסק החדש של מוטי עם חיוך קורן שכולו 

טוב.
"להצחיק את סמי" הוא אלבום מאוד יפה, 
אחרת  נשמע  היה  הסאונד  הבמה  על  אבל 
ושונה מהאלבום. מוטי, שהיה נרגש, חבש כובע 
שהסתיר את העיניים שלו. כמבקר מוזיקלי אני 
מאמין בקשר עין עם הקהל ולכן התאכזבתי שזה 

לא קרה.

לישון עם המוזיקה

אחרי ההופעה הגענו למלון "הרמוני" שממוקם 
באחת השכונות הראשונות מחוץ לחומות העיר 

העתיקה.  מדובר במלון בוטיק בעל עיצוב 
מודרני משגע עם לובי גדול ומרווח. המלון 
ששוכן בסמוך לחנות התקליטים התו השמיני 
(עבורי כמבקר מוזיקה זו מתנה בפני עצמה) מכיל 
50 חדרים מפוארים הצופים לגגות וסמטאות 
משלב  המלון  של  עיצובו  ירושלים.  העיר 
צבעים, תמונות וחוויות בהשראת ירושלים 
המודרנית, המשלבת בתוכה פסיפס מרהיב 
של דתות, לאומים, טעמים וסגנונות מגוונים. 
השירות במלון מצוין והחדרים מצוחצחים ונקיים 
להפליא. הלכנו לישון מירוצים ושמחים וחיכינו 

בקוצר רוח ליום המחרת.
ירושלמי שתוף אור  בוקר  התעוררנו אל 
ושמש וירדנו לאכול את ארוחת הבוקר בלובי 

של המלון. 
המלון מציע מבחר מרשים של מאפים, גבינות, 
סוגי ירקות ופירות, לחמים, מאפים ועוגות. 
אכלנו ומייד יצאנו לדרך לתחנה הבאה בטיול: 

"אני ירושלים".
ירושלים בתלת ממד  על  במצגת  מדובר 
בתכנולוגיה מאוד חדישה שלא קיימת כמעט 

בארץ.
המסכים שמשלימים את המסך הראשי זזים 
במהלך המופע, ויש אפקטים של רוח וגם של 
ריח. הכיסאות זזים בהתאם למה שקורה בסרט, 
וילונות יורדים לפתע מלמעלה בזמן הקרנת 

הסרט דרכם משתקפים צבעים ואורות. 
הרעיון שעומד מאחורי הסרט הוא שכל אדם 
יצליח לקבל נקודת מבט אישית משלו על 
ירושלים. זה מסר יפה של כבוד וסובלנות כי 
בסופו של יום ירושלים שייכת לכולם וזה לא 
משנה אם אתה בא מצרפת או מאוגנדה. הרעיון 
והתוכן שייכים לקבוצת אורפאן, שהיא חברה 
מובילה בתכנון, עיצוב והקמה של מוזיאונים, 

מרכזי מבקרים ואטרקציות.
אחרי טיול בשדרות ממלא וביקור עוצר נשימה 
במוזאון המוסיקה העברי שזכה להתייחסות 
נפרדת חזרנו שמחים ומלאים אהבה לחיפה ועד 
�ְרְמנֹוָתִיְך  ְלָוה ְבּ ֵחיֵלְך וַש� לֹום ְבּ הפעם הבאה ְיִהי ָש�

ירושלים של נחושת ושל אור.
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