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In t r oduc t ion
Kempinski Hotel Corvinus Budapest celebrates its 25th anniversary in September 2017. Opened in 1992, the landmark building 

brought a bold modernity to Erzsébet tér. Due to its envied location right in the very beating heart of Budapest, all the mustn’t-

miss diversions are in walkable distances. Across the square, ride the Ferris wheel for rare vistas over the city. Opposite, Fashion 

Street’s chic allure draws fashionistas.

Kempinski Corvinus was the first five-star luxury hotel in Budapest, and it has consistently been committed to redefining 

contemporary luxury. During the 25 years of operations, the hotel hosted countless famous people from the world of politics, 

literature, art, sport, theatre and fashion. 

The hotel offers 349 spacious rooms and suites and a wide, unmatched range of travellers’ services, some of them unique, 

to both its business and leisure guests.

On its Ground Floor, under one roof, Gastronomic Quarter Downtown Budapest lines up Nobu, the first regional member of 

New Japanese’s global network. ÉS Bisztró has updated Austro-Hungarian Monarchical cuisine’s favourites. In summer, it opens 

its breezy terrace, which in winter, morphs into the most glamorous Advent fair, for traditional seasonal bites, sweets and 

mulled wine. ÉS Deli curates its own coffee from the best sustainable beans. The Living Room brings alive Budapest’s definitive 

café experience in a contemporary ilk. Blue Fox The Bar has assembled a team of cocktail specialists, creating fanciful mixes.

Kempinski The Spa is the Kempinski Corvinus guest’s (re-)charger. The Spa’s signature treatment, “The Hungary Holistic”, 

was specifically developed from hungarymud, sourced from the south-eastern region, to harness its rich mineral content in  

a blissful skin-booster session.

The redesigned Ten Rooms events area on Floor 1 makes the most innovative and unique MICE offering by introducing the lat-

est technology and design. Kempinski Corvinus’s catering service, The Kitchen Caters, aims to enhance the traditional culinary 

event delivery and heighten execution to create a bespoke restaurant quality experience.

Kempinski Hotel Corvinus is home to some of the most pioneering initiatives. Among others, it features the city’s first public 

electric vehicle charging station on its premises.

The hotel has been associated with culture since its opening. It is proud to house the Corvinus Art Collection, featuring in the 

rooms, suites and public areas more than 1,000 pieces, including paintings, sculptures, drawings and engravings collected by 

the owner throughout the years. The hotel remains an avid collector, and continues managing its Gallery to show cutting-edge 

talent in regular temporary exhibitions. 

Celebrating 25 years of the Corvinus Art Collection, the hotel invites a wider audience to appreciate the most valuable pieces 

through a travelling exhibition. Beginning with a launch at the Kogart Gallery, the gems of the collection are on show first in 

the historic Hungarian town of Tihany from 16 September till 12 November 2017.

Be v eze t ő
A Kempinski Hotel Corvinus Budapest 2017 szeptemberében ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A szálloda 1992-ben  

a magyar főváros szívében, az Erzsébet téren nyitotta meg kapuit. Kivételes elhelyezkedésének köszönhetően, akár gyalogo-

san is elérhetőek Budapest legismertebb látnivalói. A hotel másik oldalán, a Fashion Streeten divatüzletek kirakatai vonzzák  

a vendégeket.

A Kempinski Corvinus volt az első ötcsillagos luxusszálloda a rendszerváltás után Budapesten, és elkötelezte magát a modern 

luxus újradefiniálása mellett. Az elmúlt 25 év alatt számtalan - a politika, az irodalom, a művészet, a sport, a színház, a film és  

a divat világából ismert – híresség szállt meg a szállodában.

A hotel 349 tágas szobával és lakosztállyal, valamint szolgáltatások széles választékával várja mind az üzleti, mind a szabad-

idős céllal érkező vendégeit.

A földszinten a „Gastronomic Quarter Downtown Budapest” éttermei és bárjai új színfoltot hoztak a belváros gasztronómiai 

kínálatába. A Nobu Budapest az új japán konyha világszerte kedvelt képviselője, a nemzetközi éttermi lánc első közép-európai 

tagja. Az ÉS Bisztró osztrák-magyar monarchia-beli ételeket kínál a mai kornak megfelelően újragondolva. Nyáron az étterem 

terasszal bővül a sétálóutcában. Ugyanitt a karácsony előtti hetekben a sípályák „hüttéinek” hangulatát idézi a faházak válasz-

téka. Az ÉS Deli saját speciális keverékéből készíti finom kávéit. A The Living Room modern köntösben kelti életre a századfor-

dulós kávéházi tradíciókat. A Blue Fox The Bárban a legjobb bártenderek keverik a különleges koktélokat.

A Kempinski The Spa a vendégek pihenését és feltöltődését szolgálja. Egyedülálló kezelése, a Hungary Holistic, Délkelet- 

Magyarországról származó gyógyiszapra épül, gazdag ásványianyag-tartalma frissítő bőrtápláló kezelésekben fejti ki hatását.

A nemrégiben átépített első emeleti rendezvényszint, a „Ten Rooms” innovatív konferencia- és bankett-lehetőségeket kínál  

a legmodernebb technika felhasználásával. A Kempinski Corvinus catering szolgáltatása, a The Kitchen Caters azzal a céllal jött 

létre, hogy újradefiniálja a catering fogalmát és étterem-szintű minőséget nyújtson a rendezvényeken.

A Kempinski Hotel Corvinus gyakran vezet be új szolgáltatásokat elsőként a városban. Többek között a szállodában adták  

át Budapest első nyilvános elektromos töltőállomását.

A szálloda megnyitása óta támogatja a kultúrát. Büszke arra, hogy a Corvinus Gyűjtemény ma már több mint 1000 műtár-

gyat foglal magában. A szobákat, lakosztályokat és közös tereket díszítő festményeket, szobrokat és metszeteket a szálloda 

tulajdonosa és vezetése tudatosan gyűjti. A lelkes műgyűjtő tevékenységen kívül a hotel földszinti galériájában rendszeres 

kiállításokon kortárs képzőművészeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget.

A szálloda a Corvinus Gyűjteményt 25. évfordulója alkalmából szeretné minél szélesebb közönséggel megismertetni, ezért 

a legértékesebb alkotásai vándorkiállításra indulnak. A hotel falain kívül most először láthatóak a kollekció legszebb darab-

jai. A tárlat 2017. szeptember 16-tól november 12-ig látogatható a tihanyi Kogart Galériában.
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M a r o s v ö l g y i  g á b o r 

A  Cor v inus  G y ű j t emény
a Kempinski Hotel Corvinus budapest képzőművészeti gyűjteménye

A Corvinus Gyűjtemény kialakításának kezdete a szálloda 1992-es megépítésével esik egybe, és fejlesztése párhuzamosan zajlik 

a szálloda belsőépítészeti átalakulásával. Magyarország első ötcsillagos luxusszállodájában ez addig ismeretlen színvonalon  

és igényességgel valósult meg. Tettenérhető ez mind a választott anyagok minőségében, mind pedig a harmonikus részle-

tekben, többek között a műtárgyak felhasználásában. A gyűjtemény keletkezése idején ez a szemlélet éppoly szokatlan volt  

a magyar szállodaiparban, mint a magyarországi műgyűjtés berkeiben. A gyűjtemény jelentőségének megértéséhez elenged-

hetetlen fölvázolni azt a gyűjtői környezetet, mely Magyarország szellemi és társadalmi reformjának időszakát jellemezte.

A  M Ű G Y Ű J T É S  K Ö Z E L M Ú L T J A
Az 1989-es rendszerváltást megelőző Kádár-korszak az 50-es évek szélsőséges felfogásával szemben fokozatosan egyre nagyobb 

teret engedett az egyéni, sőt progresszív ízlésnek, ha annak nem volt politikai vetülete. A magántulajdont sem támadta olyan 

hevesen, így a műgyűjtés az Aczél György-féle „három T” rendszerén belül a „tűrt” kategóriába került. Monopolizált formában 

1957-től újraindultak az árverések is, és a 70-es évektől már számos privát kollekciót állítottak ki. A 80-as években pedig megfi-

gyelhető volt a magyar művészet nemzetközi integrációjának erősödése, a hazai intézményrendszer függetlenedése az ideológiai 

elvárásoktól, megjelentek a nem állami kezdeményezések, s ennek részeként fokozódott a magángyűjtők szerepvállalása. 

A 90-es években a gyűjtések célpontja eleinte a klasszikus modern művészet. Az árak emelkedésével és a hamisítás fokozó-

dásával azonban sokan a 2. világháború utáni, az ezredfordulótól kezdve pedig a kortárs művészet felé fordultak. A gyarapodó 

magán- és céges kollekciók szinte tehermentesítik a múzeumokat átvéve a megőrzés, reprezentálás feladatait, s választásaikkal 

egyben a kortárs művek kanonizálásában is szerepet játszanak. 

Ennek a gyűjtői tevékenységnek a hatására kialakult a kortárs műgyűjtés új struktúrája is. Míg eleinte a gyűjtők az élő klasszi-

kusok elérhető műveire fókuszáltak, később a figyelem az új generációk felfedezésére irányult. Sokáig meghatározó volt a festé-

szet preferenciája, ám napjainkban már egyre több kollekcióban felismerhető a médiaművészet, az installációs és experimentális 

munkák megjelenése. 

A külföldi céges szerepvállalással szemben hazánkban csekélyebb a gyűjtői intenzitás. Viszonylag kevés a vállalati kollekciók szá-

ma, melyek élmezőnyét a pénzügyi szektor alkotja (MKB Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, K&H Bank, Equilor Gyűjtemény 

stb.). Míg ezekben a gyűjteményekben a klasszikus művészet terén egyre komolyabb, mondhatni muzeális anyag halmozódott fel, 

a fiatal kortárs művészet jobbára maradt irodadekoráció és marketing-eszköz, mintsem koncepciózus értékképzés. 

A Corvinus Gyűjtemény alapját az vetette meg, hogy a szálloda építésekor a beruházási összeg 1%-át művészeti alkotá-

sokra fordították. Ez a gesztus emlékeztet az állami szerepvállalás korábbi módszerére, mely olyan régi keletű, hogy Czakó  

Elemér már 1928 -ban felvetette, hogy „a közmunkák (építések, berendezések) néhány percentjét adják iparművészeti alkotásra”.  

A 2. világháborút követően 1954-ben került újra sor hasonló megoldásra, amikor a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának „Ál-

lami építkezések képzőművészeti alkotásainak finanszírozása” című határozata alapján minden, 5000 forintot meghaladó állami be-

g á b o r  M a r o s v ö l g y i

T he  Cor v inus  Co l lec t ion
The fine art collection of Kempinski Hotel Corvinus budapest

The building of the Corvinus Collection started in 1992, when the hotel itself was constructed, and it has evolved parallel with the 

interior design of the structure. Hungary’s first five-star luxury hotel featured an interior whose quality and sophistication were 

unprecedented. The design’s elegance derived as much from the quality of the materials used as from the harmonic details, in-

cluding the use of artworks. At the time the collection was established, this attitude was as unconventional in the Hungarian hotel 

industry as among local art collectors. To appreciate the significance of the collection, it is necessary to outline the context: art 

collection in a period when Hungary’s intellectual milieu and society were undergoing reforms.

A R T  C O L L E C T I O N  I N  R E C E N T  H U N G A R Y
In contrast to the extremist attitudes that marked the state in the 1950s, the Kádár regime, which stayed in power until the 1989 

political transition, gave increasing latitude to individual, or even progressive, tastes, provided the collections had no political 

aspects. Private property ceased to be anathema, and rather than banned, private collections came to be tolerated. Though they 

were a state monopoly, auctions were held again from 1957, and from the 1970s, private collections were presented at exhibitions. 

In the 1980s, the international integration of Hungarian art intensified, the country’s art institutions paid less and less heed to the 

official ideology, there were an increasing number of non-governmental initiatives, and private collectors became more and more 

involved in the public scene.

In the 1990s, collectors were first attracted by classical modern art. However, as prices rose and forgery became rampant, many 

turned towards post-World War Two art, and from the turn of the millennium, towards contemporary art. The growing private and 

corporate collections virtually relieve the museums of the burden of preservation and representation, and their choices go a long 

way towards canonising contemporary works of art.

This kind of activity on the part of collectors altered the way contemporary art is collected. While initially the available works 

of living classics provided the focus of collection efforts, attention later shifted to the discovery of new generations. For a long 

time, painting was the art of choice, whereas now media art, installations and experimental works can be found in more and more 

collections.

Hungarian companies are less committed collectors than their foreign counterparts. There are relatively few corporate collec-

tions, and the best are concentrated in the financial sector (MKB Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, K&H Bank, Equilor Collec-

tion, etc.). As regards classical art, the material in these collections has become significant, worthy of any museum, while young 

contemporary art is more likely to serve interior decoration or marketing than concept-driven, quality-centred collection building.

The seed of the Corvinus Collection was the 1% of the building project funds that were to be dedicated to the purchase of art-

works. The gesture is reminiscent of a former mode of engagement on the part of the state, one of considerable history. As early 

as 1928, Elemér Czakó proposed to devote “a few per cents” of public outlays on building and furnishing projects to works of applied 

art. After World War Two, a similar scheme was drawn up in 1954, when “The financing of works of art at public building projects”, 
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ruházás 2 ezrelékét képzőművészeti alkotásra kell fordítani. Az elindított program eredményeként számos művészeti alkotás készült 

közintézményekben.

A Kempinski gyűjtési koncepciója a fentebb jelzett szempontok alapján sajátos jellegéből adódóan mérsékelten progresszív. 

A 90-es években kezdődő gyűjteményépítés idején több klasszikus, tradicionális alkotás került be, majd az ezredfordulótól erő-

sebb nyitás figyelhető meg a kortárs művészet felé, mely mára a gyűjtemény súlypontját alkotja. Ezen belül, mivel elsődleges 

céljuk nem a pénzügyi befektetés, bátran vállalják a felfedezés kockázatát. A szállodai környezetben gondolkodás kedvező 

feltételt biztosít a sorozatoknak, vagy egy-egy művész nagyobb súllyal való szerepeltetésének, valamint a szoborműveknek, 

ugyanakkor éppen emiatt nem terjed ki a gyűjtőkör a konceptuális, kísérleti, erősen reflexív művészet és az új médiumok felé. 

A Corvinus Gyűjtemény két szempontból is kiemelkedik a hasonló céges gyűjtemények közül. Az egyik, hogy kortárs anyagának 

színvonala magasabb, kialakítása pedig koncepciózusabb, mivel a gyűjtemény és maga a szálloda is szorosan kötődik a magyar 

kortárs művészethez: az épület földszintjén működő Galéria is rendszeresen mutat be kortárs műveket. A gyűjtemény másik 

különlegessége az a tény, hogy legjobb darabjai az állandó kiállítási térként is funkcionáló szállodaépületbe vannak komponálva. 

Akad olyan műalkotás, melyet kimondottan ebbe a környezetbe terveztek, így például Nagy Gábor pannói egykor a kávézóban 

vagy Hajdú László Duna-reliefje a recepción. Az épület külső és belső összképe is elsősorban a kortárs építőművészet sorába 

illeszkedik. E különleges helyzetből adódóan néhány szóval ki kell térni a műtárgyaknak otthont adó terek kialakítására is. 

A Z  É P Í T E T T  K Ö R N Y E Z E T
A Kempinski története 1897-ben kezdődött, így a legrégebbi európai luxusszálloda-csoport, amelyhez ma már 76 ötcsillagos 

szálloda tartozik 31 országban szerte Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában és Kubában. A Finta József és Puhl Antal 

építészek által tervezett és 1992-ben megnyitott budapesti szálloda fontos mérföldkőnek számított a magyar idegenforga-

lomban, amikor Budapest, mint turisztikai desztináció újra felkerült Európa térképére.

A második világháború a régi, nagy nevű Dunaparti szállodasort (Carlton, Hungária, Ritz, Bristol/Duna) elpusztította, a Duna 

Szálló volt az egyetlen, viszonylag épségben megmaradt hotel. Hosszú idő után jutott el oda a főváros, hogy az új Erzsébet híd 

1964-es befejezésével elkezdhették a terület rendezését, a hajdani nagyhírű korzó újjáélesztését. A korszak egyik határát az 

1968. január 1-jén életbe lépett új tervgazdasági mechanizmus, és a prágai tavaszt követő csehszlovákiai válság együtt jelölte ki.  

A változást az ekkoriban megépült néhány nagyobb építészeti alkotás megjelenése is tudatosította: ilyen az ekkor épült 

Hotel Duna Intercontinental (később Budapest Marriott Hotel), Finta József műve (1966–1969, munkatársa Kovácsy László).  

A belső terekben már művészeti alkotások is helyet kaptak.

A világ másik legjelentősebb szállodalánca, a Hilton sem akart lemaradni, így a budapesti szálloda szilveszteri bállal nyitott 

1976. december 31-én. Azonban sem a magyar ipar, sem a kereskedelem nem volt felnőve a Hilton lakberendezési igényeihez. 

Minden egyes darabot külön meg kellett terveztetni és legyártatni (vagy importálni Csehszlovákiából és Ausztriából). A Hilton 

két évtizeden keresztül kivételezett helyzetben volt, a Hyatt-et nem ismerték annyira, a Fórum pedig a Duna InterContinental 

négycsillagos változatának számított. A Kempinski megjelenése azonban versenyhelyzetet teremtett.

a decree of the Council of Ministers of the Hungarian People’s Republic, declared that 0.2%  of public outlays exceeding HUF 5000 

was to be spent on works of art. The programme resulted in a great many public artworks.

Thanks to its distinctive character, Kempinski’s collection has a moderately progressive character. During the 1990s, classical, 

traditional works formed the bulk of acquisitions, and then the new millennium saw a decisive opening towards contemporary 

art, which now accounts for the main part of the collection. Since the chief motivation behind it is not investment, its builders 

are ready to undertake the risks of discovery. The context of the hotel encourages the collection of series and sculptural works, as 

well as the promotion of certain artists; the same environment accounts for the omission of conceptual, experimental or highly 

self-reflexive art and new media. The Corvinus Collection stands out among similar corporate collections for at least two reasons. 

First of all, the quality of the contemporary material is higher, its structure more concept-based, because both the hotel and the 

collection are closely related to contemporary Hungarian art: the ground-floor Gallery regularly presents contemporary works. The 

other special feature of the collection is that the best pieces are integrated into their permanent exhibition facility, the building of 

the hotel. Some of these works are site-specific, like Gábor Nagy’s panels in the former café, and László Hajdú’s relief, Danube, in 

the reception area. The design of the building, both its interior and exterior, also makes it a contemporary structure. These special 

conditions make it necessary to say a few words about the spaces that give home to the artworks. 

T H E  B U I L T  E N V I R O N M E N T
Kempinski Hotels was founded in 1897, and is the oldest European group of luxury hotels, with 76 five-star hotels in 31 countries 

across Europe, the Middle East, Africa, Asia and Cuba. The 1992 opening of the Budapest hotel, which was designed by József 

Finta and Antal Puhl, was an important milestone in the history of Hungary’s tourism industry, placing the city as a tourist desti-

nation back on the map of Europe.

The old, prestigious hotels along the Danube bank (Carlton, Hungária, Ritz, Bristol/Duna) were destroyed during the Second 

World War, with Hotel Duna being the only one to survive relatively intact. It was not until the 1964 opening of the new Erzsébet 

Bridge that the capital could start reclaiming the zone, reviving the once famous promenade. The start of the period was marked 

by the new mechanism for planned economy, which came into effect on 1 January 1968, and the Czechoslovak crisis in the wake of 

the Prague Spring. Major new structures also signalled the dawn of a new era: this was when Hotel Duna Intercontinental (later 

Budapest Marriott Hotel), the design of József Finta, was built (1966–1969, with László Kovácsy). The interiors already featured 

works of art.

Hilton, the other major international hotel chain, did not want to fall behind, and opened its own Budapest establishment with a 

New Year’s Eve ball on 31 December 1976. The Hilton’s interior design requirements proved too demanding for the country’s trade 

and industry. Every piece had to be individually designed and manufactured (or imported from Czechoslovakia or Austria). For two 

decades, the Hilton enjoyed a privileged position: Hyatt was lesser known, while Fórum was considered the four-star version of 

Duna InterContinental. With the appearance of Kempinski, the market became competitive.

Kempinski Hotel Corvinus can be found in the shopping and business section of the inner city. The hotel has a C-shaped floor plan, 

and its fronts are mostly covered with glass. Starting in November 2012, following half a year of planning, the ground floor was 

completely reconstructed, its design and concept changed. The reconstruction was to prepare the building for the expectations of 
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A Kempinski Hotel Corvinus a belváros sétáló- és üzleti negyedében helyezkedik el. A szálloda többnyire üvegfelületekkel bo-

rított ‘C’ alaprajzú épület. 2012 novemberétől, fél éves előkészítő munka után a földszint teljes rekonstrukción, design-váltáson 

és koncepció-váltáson esett át. Az átépítés célja az volt, hogy az épület olyan formában léphessen egy új korszakba, amelyben 

tökéletesen megfelel egy luxushotel vendégelvárásainak a 21. század elején, megtestesítve a Kempinski-filozófia négy alappil-

lérét: esztétika, gasztronómia, kultúra és az élet szeretete. 

A lélegzetelállító, 9 méter belmagasságú hall a hatalmas üvegtáblákon át rengeteg természetes fényt kap az Erzsébet park 

felől. Az új design felerősíti a terek nagyvonalúságát egységes stílusban tartva a meglévő formákat és szinteket. Az utcáról 

belépve a tekintet a főbejárattól a recepciós pultig halad, a Living Roomon és az ÉS Bisztrón keresztül azonban átpillanthatunk 

a Fashion Streetre is. A látogatót fogadó két impozáns oszlop az új burkolatnak köszönhetően fenséges, szoborszerű formát 

öltött, amelyek sima felülete csillog a beáramló fényben.

Amíg a hall, a Living Room és a Blue Fox The Bar a kozmopolita Kempinski-eleganciát tükrözi, amelyben visszaköszönnek ma-

gyar kulturális vonatkozások is, addig az ÉS Bisztró helyi, kötetlen hangulatú étterem. A szálloda földszintje ma már nem csak 

“hall és recepció”, hanem igazi életmód- és gasztronómiai központ, ahol csak az egyik funkció az, hogy a vendégek érkezéskor 

bejelentkeznek. A szálloda külön belsőépítészeti egységei a lakosztályok: míg a Deák lakosztály modern stílusban van beren-

dezve, a Corvinus elnöki lakosztálya reneszánsz, az Erzsébet lakosztályban a bordó, a kék és a sárga szín dominál sok üveggel 

és tükörfelülettel, a Herend lakosztályban pedig a Herendi Porcelánmanufaktúra dísztárgyai kaptak helyet. A lakosztályokban 

nemcsak a bútorok kivitelezése magas színvonalú, de még a falakat is a legelegánsabb selyemtapéta borítja. 

S É T A  A  G Y Ű J T E M É N Y B E N
Szinte minden szállodában vannak a szobákban és a folyosókon festményreprodukciók vagy nyomatok, de ilyen tudatosan 

felépített saját műtárgygyűjtemény nagyon kevés hotelben található. A magyarországi műgyűjtés történetében is csak Glück  

Frigyes (1858-1931) említhető, aki vérbeli vendéglátósként és a Pannónia Szálloda tulajdonosaként számottevő műgyűjteményt 

épített fel. A vendéglátás hőskorában az is előfordult, hogy egyes szállóhelyek időnként műalkotásért cserébe is biztosítottak 

szállást, így az idők során szép kollekció alakulhatott ki, ahogy arra példa a Roux-család gyűjteménye, mely a Nizza közelében 

lévő Saint Paul de Vence kisvárosában a Colombe d’Or nevű hotelben (korábban: Chez Robinson) tekinthető meg, ahol gyakran 

megfordult Picasso, Chagall, Renoir, Matisse, Léger és Hemingway is. 

Ennél gyakoribb, hogy a szálloda dekorálására kifejezetten kortárs művészeket kérnek fel, ahogy az a híres párizsi Hôtel Lute-

tia esetében történt. A szálloda 60 lakosztállyal rendelkezik, melyek egy része art deco stílusú, más részét pedig kortárs mű-

vészek, többek között Arman, Humberto Campana és David Lynch rendezték be, de a különböző szalonokban is helyet kaptak 

ismert művészek szobrai, festményei. Ugyanígy a Champs-Élysées-hez közel elhelyezkedő Hotel des Champs-Élysées négycsil-

lagos butikhotelének különlegességét az adja, hogy minden helyiséget kortárs képzőművészeti alkotásokkal díszítettek. 

A Kempinski Hotel Corvinus gyűjteményét bemutató első katalógus 2007-ig tekinti át a kollekció helyzetét a gyűjtemény  

15 éves jubileuma alkalmából. A katalógus bevezetőjében a Kempinski Hotel Budapest Zrt. Igazgatóságának akkori elnökeként  

Dr. Szemenkár Erika vall a gyűjtemény koncepciójáról. Eszerint kulcsfontosságú volt az épülettel való összhang, valamint kimon-

dottan a magyar művészek pártolása. A jelenlegi igazgató, 2014 óta ismét Stephan Interthal, aki már 1997 és 2004 között jelentős 

szerepet játszott a hotel akkori felújításában, illetve a Gyűjtemény gyarapításában.

21st-century luxury hotel guests, and to serve the four cornerstones of Kempinski’s philosophy: beauty, gastronomy, culture and 

the savoir vivre.

Thanks to its nine-metre-high ceiling and vast glass front, the breathtaking lobby receives plenty of natural light from the direc-

tion of Erzsébet Square. The new design intensifies the generosity of the spaces, providing a unified style for the available forms 

and levels. As one enters from the street, one’s gaze is drawn from the entrance to the reception desk, while The Living Room and 

ÉS Bisztró also allow a glimpse of Fashion Street. Thanks to their new covering, the two imposing columns that greet the visitor 

assumed a sublime, sculptural form, with the smooth surface sparkling in the incoming light.

While the lobby, The Living Room and Blue Fox The Bar reflect the cosmopolitan elegance of Kempinski, with references to 

Hungarian culture, ÉS Bisztró is an informal restaurant with a local atmosphere. No longer a mere “lobby and reception”, the hotel’s 

ground floor is now a true centre of lifestyle and gastronomy, where checking-in is but one of the functions.

The suites form distinct units of interior design within the hotel: the Deák Suite has modern furnishings, the Corvinus royal 

suite has a Renaissance style, while the Erzsébet Suite is dominated by the colours claret, blue and yellow, with plenty of glass and 

mirror surfaces. The Herend Suite features ornaments from the Herend Porcelain Manufactory. Not only are the furnishings top 

quality in the suites, the walls are also covered with the most stylish silk wallpapers.

A  W A L K  T H R O U G H  T H E  C O L L E C T I O N
Almost every hotel has painting reproductions or prints in the rooms and corridors, but very few feature a collection of artworks 

built with similar deliberateness. Frigyes Glück (1858–1931), the owner of Hotel Pannónia, was the only Hungarian hotelier to build 

an art collection of any significance. In the heroic age of the trade, certain hotels would let artists pay for their accommodation 

with works of art, and attractive collections could arise in time; that of the Roux family is a good case in point: the patrons of their 

Colombe d’Or (formerly Chez Robinson) included Picasso, Chagall, Renoir, Matisse, Léger and Hemingway.

More frequently, contemporary artists are invited to decorate a hotel, as was the case with the famous Hôtel Lutetia in Paris. 

Some of its 60 suites are fashioned in the art deco style, while others were furnished by such contemporary artists as Arman, 

Humberto Campana and David Lynch. The various salons also feature sculptures and paintings by well-known artists. Similarly, 

Hotel des Champs-Élysées, a four-star boutique hotel near its namesake boulevard, is set apart from the competition by the fact 

that all its rooms are decorated with works of contemporary art.

The first catalogue of the Kempinski Hotel Corvinus collection, released for its 15th anniversary, offers an overview up to 2007. 

Dr Erika Szemenkár, then Chairperson of the Board of Kempinski Hotel Budapest Zrt., wrote about the concept of the collection 

in the foreword of the catalogue. Harmony with the building, she writes, was of vital importance, as was the intention to support 

Hungarian artists. Back in position since 2014, the current director, Stephan Interthal, played an important part in the overhaul of 

the hotel between 1997 and 2004, as well as in the enrichment of the Art Collection.

The Corvinus Collection has emphatic ties with the art historical tradition; its very name refers to the Renaissance court of  

Matthias Corvinus. The commitment to permanent classical values and quality facilitates the coexistence of state-of-the-art 

luxury and refined tradition.
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A Corvinus Gyűjtemény hangsúlyosan kapcsolódik a művészettörténeti hagyományhoz, melyet már a választott név is tük-

röz Corvin Mátyás reneszánsz udvarára utalva. Az örök klasszikus értékekbe és a minőségbe vetett hit révén jól megfér a leg-

modernebb luxus a legnemesebb tradícióval.

Külön ékszerdoboz a szálloda épületében a Herend lakosztály: 

történelmi időkapszula az alapvetően modern környezetben.  

A Herendi porcelánok mellett ugyanis itt kapott helyett néhány 

19. századi portré, melyek közül kiemelkedik Barabás Miklósnak 

(1810-1898), a reformkor legfontosabb portréfestőjének Zetk 

Katalint ábrázoló képmása (1. kép). A korízlésnek megfelelően  

a valós személy alakja antik reminiszcenciákat hordoz, némi klasz-

szikus pátoszt kölcsönözve a modellnek. Szorosan ehhez a miliőhöz 

és arcképfelfogáshoz kötődik az ismeretlen művész által festett 

Hölgy rózsával, mely az egyik leghíresebb festőnő, Angelika Kauff-

mann (1741-1807) klasszicista stílusjegyeit hordozza. Kifinomult 

melankólia hatja át a szintén ismeretlen szerzőtől származó ovális 

női portrét (12. kép), melyen egy szomorú tekintetű, fekete ruhás 

hölgy, feltehetően özvegyasszony látható. Ugyanitt egy naivabb, 

a 18. századból eredeztethető portrétípus példája pedig a magya-

ros huszármentében és csákóval pózoló nemesember arcképe (11. 

kép). A festményeken megidézett korszakot a falakon biedermeier 

grafikai illusztrációk humoros, anekdotikus jelenetei egészítik ki.

A 19. században igen népszerű tájba helyezett portrészerűen 

megfestett karakterek, népi típusok ábrázolását Haán Antal (1827-

1888) érzékenyen megfestett Pásztorfiúja képviseli (13. kép), mely  

a legnemesebb waldmülleri hagyományok, a megkapó anyagfes-

tés, a tájba komponálás és a poétikus figurafelfogás hordozója.

Érthető módon a szállodákban kiállított festmények zöme általá-

ban a tájkép és a csendélet műfajából kerül ki. Lakberendezés szem-

pontjából hálás képtípusokról van szó, hiszen amíg a tájkép tágítja 

képzeletben és vizuálisan a teret, és ablakot nyit egy másik kör-

nyezetre, addig a csendélet magát a helyiséget gazdagítja virtuális 

tárgyakkal, virágokkal, gyümölcsökkel. A Corvinus Gyűjteményben 

is kiemelt számban szerepelnek alkotások ezekből a műfajokból, de 

kvalitásuk túlnő a megszokott dekorációs elemek szintjén. 
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The Herend Suite is a jewel box in its own right, a time capsule in an essentially modern environment. This is because in addition 

to the Herend porcelainware, it features a few 19th-century portraits, among which notable is that of Katalin Zetk (Plate 1), by 

Miklós Barabás (1810–1898), the most important portraitist of the Reform Period. In accordance with the taste of the times, the 

real person was invested with antique reminisces, lending a certain classical pathos to the model. Closely related to this milieu 

and understanding of the portrait is Lady with Rose, by an unknown artist, whose classicist stylistic marks bring to mind Angelika 

Kauffmann (1741–1807), one of the most famous female painters. Another unidentified artist’s oval portrait of a sad-eyed, black-

dressed woman, probably a widow, is informed with a sophisticated melancholy (Plate 12). In the same suite, the likeness of an 

aristocrat in a Hungarian hussar coat and shako typifies a more naive type of portrait from the 18th century (Plate 11). Further 

substance is provided to the period that the paintings evoke by graphic illustrations, humorous and anecdotal scenes.

The sensitively executed Shepherd Boy (Plate 13) of Antal Haán (1827–1888) represents a highly popular genre of the 19th cen-

tury, portraits of interesting characters and common people, set in landscapes. This piece is characterised by the best traditions 

in the vein of Waldmüller, an arresting rendition of materials, a deft composition in the view, and a poetic approach to the figure.

As is to be expected, most paintings in hotels tend to be landscapes or still lifes. Both are rewarding as regards interior design, 

because while a landscape broadens the space, conceptually and visually, opening a window on a different environment, a still 

life enriches the room itself with virtual objects, flowers or fruits. If works of these types abound in the Corvinus Collection, their 

quality exceeds that of routine decorations.

Landscapes from the 18th and 19th century form a distinct group within the collection. 18th-century landscapes from what is 

modern Belgium and the Netherlands, still rich in genre elements, demonstrate the first phase of the process wherein landscape 

became a fully-fledged form. Their fine lineation and brownish tones invite the viewer on an imaginary journey, and make these 

works the harbingers of Romanticism. The notable instances of 19th-century Hungarian landscape painting in the Collection in-

clude the works of several unknown artists in the vein of the Bar-

bizon school, and an orientalist piece by Antal Ligeti (1823–1890), 

a dreamily quiet view of a bay and port in the Middle East (Plate 2). 

Marked by dynamic brushwork and the shimmering light of dawn 

or sunset, the riverside sceneries of Aladár Illés Edvi (1870–1958) 

and Ferenc Olgyai (1872–1939) already represent the painterly dis-

covery of the Hungarian landscape, and a post-Impressionist un-

derstanding of the genre (Plate 14). Hungarian landscape painting 

reached full maturity with the Nagybánya school, in a period that 

became the golden age of the genre. With his grove on a hillside, 

Valér Ferenczy (1885–1954) gives a demonstration of Nagybá-

nya’s best plein-air traditions (Plate 3).

Sándor Ziffer (1880–1962) was one of the most distinctive 

representatives of the post-impressionist endeavours of the 

“Neósok” group, which signalled a break with the Nagybánya  1.  Barabás Miklós (1810–1898):  
Zetk Katalin portréja /  Portrait of Katalin Zetk

2.  Ligeti Antal (1823-1890): Tengerpart / Seashore
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approach; his decorative view of Nagybánya (Plate 4) is a clear indication of the French Fauves’ liberating influence. The “Neósok” 

group paved the way for the group called The Eight, who in their turn prepared the scene for the modern avant-garde movements. 

Their landscape painting is represented in the Collection by Dezső Czigány (1883–1937) and his constructively built Provence Land-

scape (Plate 5).

The interwar work of Béla Kádár (1877–1956) and Hugó Scheiber (1873–1950) developed in close reaction to German expression-

ism, and later to Art Deco. Kádár is represented in the Collection by two works with village or small-town themes (Plates 15-16), 

while Scheiber, whose favoured themes were urban, has here a vision-like, relaxed view of the Esztergom basilica (Plate 17). The 

simple, Novecento approach to scenery that marked the Roman School, which flourished in the 1930s, is illustrated here by the 

fairy-tale idyll of a small mountain-top town in Italy, by Pál Molnár C. (1894–1981). The same playfulness can be seen in the densely 

Kis önálló kollekcióként is tekinthető a gyűjtemény 18-19. századi tájképegyüttese. A zsánerszerű elemekben bővelkedő 18. 

századi németalföldi tájak a tájképfestés önállóvá válásának első lépcsőfokát jelentik. Finom rajzuk, barnás tónusaik képze-

letbeli utazásra csábítanak, már-már a romantikát előlegezik. A 19. századi magyar tájfestészeti hagyományt több ismeretlen 

művésznek a barbizoni festőket követő munkája mellett mindenekelőtt Ligeti Antal (1823-1890) közel-keleti tengeröblöt és 

kikötővárost ábrázoló álmatag nyugalmú orientalista felfogású műve érdemel említést (2. kép). Már a magyar táj festői fel-

fedezéséhez és a posztimpresszionista tájfelfogáshoz kötődnek Edvi Illés Aladár (1870-1958) és Olgyai Ferenc (1872-1939) 

az alkony vagy a hajnal fényeiben derengő, dinamikus ecsetkezelésű folyóparti tájképei (14. kép). A magyar tájképfestészet a 

nagybányai festőiskolával vált nagykorúvá, s ez egyben a műfaj aranykora is. A legszebb nagybányai plein air-hagyományokat 

villantja fel Ferenczy Valér (1885-1954) ligetes erdővel borított domboldala (3. kép). 

3.  Ferenczy Valér (1885-1954): Tájkép (Nagybánya) / Landscape (Nagybánya) 4.  Ziffer Sándor (1880-1962): Nagybányai Kereszthegy / Kereszthegy at Nagybánya



A nagybányai festők szemléletével gyökeresen szakító Neósok egyik legmarkánsabb tagja, Ziffer Sándor (1880-1962) élénk 

színvilágú, dekoratív nagybányai látképe (4. kép) jól mutatja a francia fauve-festők felszabadító hatását. A Neósok által előké-

szített közegben jelentek meg a Nyolcak, akiket a modern avantgárd irányzatok szálláscsinálóinak is tartanak. Az ő tájfestésze-

tüket Czigány Dezső (1883-1937) képviseli a gyűjteményben a konstruktívan felépített Provence-i tájjal (5. kép). 

A két világháború között a német expresszionizmussal, majd az art decóval szoros kapcsolatban alakult Kádár Béla (1877-

1956) és Scheiber Hugó (1873-1950) művészete. A gyűjteményben Kádárt két falusi, kisvárosi témájú mű reprezentálja, míg 

az elsősorban nagyvárosi tematikában alkotó Scheibert az esztergomi bazilika látomásszerűen oldott képe (17. kép). A 30-as 

években virágzó Római iskola letisztult novecentós tájfelfo-

gását Molnár C. Pál (1894-1981) hegyre épült olasz kisvárosá-

nak meseszerű idillje érzékelteti. Ez a játékosság ismerhető fel  

a gyerekrajzok tisztaságával és egy mérnök aprólékosságá-

val alkotó Gross Arnold (1929-2015) emberekkel benépesített 

kertjein, városi terein is. 

Talán a szálloda alapvetően urbánus jellegéből adódik  

a gyűjteményben a nagyvárosi témák bősége. Ennek egyik 

specialistája volt a 20. század első felében Berkes Antal (1874-

1938), akitől több oldott ecsetkezelésű, hangulatos budapesti 

és egy berlini városkép került be a kollekcióba (19. kép). Hozzá 

hasonlóan Krieg Ferenc (1921-2013) fő profilja is a tájkép volt, 

és néhány vadregényes tópart és mező expresszív stílusú áb-

rázolása mellett napsütötte olasz fürdővárosok, párizsi és bu-

dapesti utcák képeit láthatjuk tőle. Kifejezetten nagyvárosok 

látképeire koncentrál a bolgár származású Miroljuba Gendova  

(1956) pasztell-sorozata, melyen víziószerűen elmosódott 

sziluettként jelenik meg például Hamburg, Drezda, Moszkva 

vagy Isztambul. 

A gyűjtemény legimpozánsabb városképe kétségtelenül 

Fischer Ernő (1914-2002) Prága óvárosát bemutató, vonalak 

hálózatára, arany és barna felületek játékos ritmusára épülő 

vedutája (20. kép), mely a várost egyetlen összefüggő archi-

tektúraként, akár egy roppant katedrális, mutatja be. Ezzel 

szemben nem a város épített szövete, hanem alkotóelemei, 

az épületek foglalkoztatják az építészből festővé avanzsált 

Káldor Andrást (1938), akitől egész sorozat került a kollekci-

óba, melyeken Budapest jellegzetes műemlékeit topografikus 

képeken örökítette meg. 

populated gardens and squares that Arnold Gross (1929–2015) 

created with the purity of children’s drawings and the meticu-

lousness of an engineer.

The hotel’s essentially urban character may account for the 

abundance of city-related themes in the Collection. Antal Berkes  

(1874–1938) was their specialist in the first half of the 20th cen-

tury, whose relaxed brushwork is exemplified in the Collection 

by several scenes of an attractive ambience from Budapest, 

along with one from Berlin (Plate 19). Landscapes and urban 

scenes were also the favoured form of Ferenc Krieg (1921–2013), 

who is represented here by expressive, romantic lakesides and 

meadows, as well as sunny Italian spa towns and street scenes 

from Paris and Budapest. A series of pastels by the Bulgarian 

Miroljuba Gendova (1956) concentrates on the views of cit-

ies, as Hamburg, Dresden, Moscow or Istanbul appears like the 

blurred silhouettes of a vision.

The Collection’s most impressive cityscape is without doubt 

a view of Prague (Plate 20) by Ernő Fischer (1914–2002), which 

relies on a network of lines and the playful rhythm of golden 

and brown surfaces, and presents the city as a single, contin-

uous structure, like a vast cathedral. Architect-turned-painter 

András Káldor (1938) is less interested in the built texture of 

the city than its elements, the buildings. The Collection contains 

a complete series of his topographic images of well-known his-

toric buildings in Budapest. 

The still lifes in the Collection also come from a fairly long period. The oldest work is a floral still life from the turn of the 18th 

and 19th centuries, which follows the naturalistic tradition of Flemish baroque still lifes. By contrast, Still Life with Melon, by János 

Molnár Z., is reminiscent of Chardin’s classicist orderliness. Featuring lilac branches, oranges and porcelainware, the decorative 

work by Lajos Szlányi (1869–1949), founder of the Szolnok Artist Colony, is a truly magnificent, classic table-top still life (Plate 22). 

The Collection owes some of its most attractive and exciting pieces to Ödön Márffy (1878–1959), the ambition of whose lavishly 

elegant still lifes (Plate 24) is not the physically convincing rendering of objects, fruits and flowers, but the indication of the process 

of painterly alchemy wherein they are stylized into signs, colour patches. 

His lead was followed by László Viski Balás (1909–1964) in the figural phase of his career. The Collection has 32 works by the 

painter, who passed away tragically early, most of them still lifes, works of a relaxed, generous elegance, made with thin oil paint, 

tempera or aquarelle (Plate 23). The simple set of motifs and the sketchy style may be looked upon as preparations for the artist’s 

abstract period. 
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5.  Czigány Dezső (1883-1937): Provence-i táj / Provence landscape

6.  Márffy Ödön (1878-1959): Cirkusz / Circus



A csendéleti anyag is meglehetősen nagy korszakot fed le. A legrégebbi mű az a 18-19. század fordulójáról származó virág-

csendélet mely, a németalföldi barokk csendéletek naturalisztikus hagyományát követi. Ezzel szemben Chardin klasszicista 

rendezettsége tükröződik Molnár Z. János (1880-1960) Dinnyés csendéletén (21. kép). Igazi nagyszabású, klasszikus asztali csen-

délet a szolnoki művésztelepet alapító Szlányi Lajos (1869-1949) orgonaágakat, narancsokat és porcelánt ábrázoló dekoratív 

műve (22. kép). A gyűjtemény vonzó és izgalmas darabjai Márffy Ödön (1878-1959) posztimpresszionista szemléletű, nagyvo-

nalú eleganciával megfestett csendéletei (24. kép), melyeken már nem a tárgyak, gyümölcsök és virágok anyagszerű ábrázolá-

sa fontos, hanem jelszerűvé, színfoltokká stilizálódásuk folyamata a festészet alkímiájában. 

Szinte az ő nyomvonalán halad a tragikusan fiatalon elhunyt Viski Balás László (1909-1964) pályája figurális szakaszában, 

akitől jelentős számú, mintegy 32 mű került a gyűjteménybe. Ezek túlnyomó része csendélet, melyeket híg olajfestékkel, tem-

perával vagy akvarellel lazán, nagyvonalú eleganciával készített (23. kép). Az egyszerű motívumkészlet és a vázlatos stílus 

szinte előkészítette a művész absztrakt korszakát. 

Az absztrakció határán mozgó csendéletek vonulatát elsősorban Bartl József (1932-2013) munkái képviselik (25. kép), ame-

lyeken a csendélet hagyományos elemeinek stilizált megfelelőiből, népi motívumokból montázsszerűen építi fel kompozícióit 

némileg Matisse papírkivágatait idézve. 

E két műfajon kívül egy példát találunk a klasszikus portré parafrázisára is a főleg nagyvárosi jeleneteket festő Vaszary- 

tanítvány Emőd Auréltól (1897-1958), aki feltehetően egy baráti értelmiségi párt örökített meg kettős arcképén (18. kép). 

A hagyományos műfajok mellett igen érdekes a kultúra és a történelem különböző aspektusait feldolgozó változatos témájú 

művek sora. Különösen a cirkusz egyszerre játékos, teátrális és groteszk világa tér vissza több művész esetében. Mindenek-

előtt a gyűjtemény egyik gyöngyszeme, Márffy Ödön Cirkusza említhető (6. kép), mely a porondon szereplő lovas akrobatákat 

emlékké szublimált formában jeleníti meg. Hasonló lovas produkció ismerhető fel Fischer Ernő Cirkuszán, ám ezúttal a jelenet 

megkövesedett régészeti leletnek hat egy archaikus korból. A témát „világcirkusz” értelemben dolgozzák fel a méretükből 

adódóan is monumentális módon Nagy Gábor (1949) Mutatványosok I-II. című pannói. Munkáin jól érzékelhető Kondor Béla 

szürreális mitológiájának inspirációja, ide vezethetők vissza a szárnyas lények, a bábuszerű figurák, a transzparencia, mégis 

rendkívül egyéni hangulatú, költői szépségű világot teremtett. Ebbe a sorba illeszthetők a szálloda legújabb felfedezésének 

számító Krüzsely Gábor (1972) játékosan szürreális képei a maguk pálcikaemberkéivel, különös gépezeteivel, hőlégballonjaival, 

velocipédjeivel. A cirkusz groteszk világa pedig társadalomkritikával ötvöződik Tettamanti Bélának (1946) külön szekcióban,  

a Business Centerben berendezett karikatúráin (8. kép).

Markáns vonulatot képeznek a történelemmel és a kulturális hagyománnyal foglalkozó alkotások. Konkrét történelmi ese-

ményt dolgoz fel Gyémánt László (1935) Magyarok bejövetele című festménye, ahol porfelhőt idéző kavargásban és monokróm 

színvilágban bukkannak föl a naturális vagy vázlatos részletek. A szinte ugyanezt a témát választó Somogyi Győző (1942) 

Honfoglalásán viszont színes keleti szőttesnek hat a mintázatba rendeződő élénk ruhájú alakok csoportja. 

Az elsüllyedt történelem újra megtalált leleteinek tűnnek Romvári János (1953) törzsi faragványok, ókori vázarajzok és fal-

festmények, középkori kódexlapok, kéziratok fragmentumait ábrázoló 14 lapos Töredékei. Hasonló szellemi leletmentésnek 

fogható fel Kulinyi Istvánnak (1945) a szálloda megnyitására készített, és a folyosókat borító szitanyomat-sorozata, a Kultúr-

kollázsok a magyar történelem és művészet különböző periódusainak összemontírozott látomásaival. 

Distantly reminiscent of Matisse’s paper cut-outs, the montage-like paintings of József Bartl (1932–2013) balance on the verge 

of abstraction, composed as they are of stylised versions of traditional still life elements and folk art motifs (Plate 25). 

There is also a paraphrase of the classical portrait in the Collection, by Aurél Emőd (1897–1958), a student of Vaszary who mainly 

painted urban scenes, and who probably depicted his own intellectual friends, a couple, in this double portrait (Plate 18). 

An interesting group, alongside the traditional genres, comprises works that take their varied themes from culture and history. 

The world of the circus, equally playful, theatrical and grotesque, especially intrigued a number of artists. Foremost among these 

is a gem of the Collection, Ödön Márffy’s Circus (Plate 6), in which the horsemen in the ring appear as a memory. In Ernő Fischer’s 

Circus, a similar scene has the appearance of a fossil, an archaeological find from an archaic age. Monumental already on account of 

their size, Showmen I and II, the panels of Gábor Nagy (1949), offer a reading of the subject in which it is the “circus of the world”. 

The inspiration of Béla Kondor’s surrealistic mythology is evident – consider but the winged creatures, the puppet-like figures, the 

transparency – yet the world Nagy created is marked by an extremely individual mood, and a poetic beauty. Featuring stick men, 
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7.  Gerzson Pál (1931-2008): Tavaszi kép (Átrendezett látvány, Nagyítás) / Spring image (Rearranged view, Enlargement)



Elsősorban napjaink kultúrája és képi világa, a képregények, plakátok vizuális lenyomatai adják nyersanyagát a nemzetközi 

hírű festő, designer Marossy Szilárd László (MSL) (1981) műveinek, akinek nagyszabású képei a szálloda kávézóját és az első 

emeleti közös tereket uralják. A pop artos formavilágú képek visszatérő témája a mitológia, ezen belül Minotaurus legendája. 

Nagy méretű, homogén felületekből építkezik, erősen dekoratív hatású. Ugyanezen a folyosón szintén neopop tendenciákat 

követ Kusovszky Beának (1986) a képregények vizualitását felhasználó Roy Liechtenstein pop art művészt megidéző Liech-

tenstein után szabadon II. (2014) című alkotása is.

A gyűjtemény jelentékeny nonfiguratív anyaggal is rendelke-

zik, melyek közül két művész sorozata emelkedik ki. Nagy mére-

tükből kifolyólag a folyosókon kaptak helyet a fiatalon elhunyt 

Müller Árpád (1961-2006) ötrészes Játék a térben pannói (26. 

kép). A síkban tartott kompozíciókon geometrikus formák, szí-

nes felületek csúsznak egymásba. Néhol konkrét tárgyi világra 

utaló csendéletre emlékeztetnek, néhol csak a mértani szépség-

gel játszanak. A szálloda több helyiségében kerültek kiosztásra, 

mégis egységes ciklusnak tekinthetők Gerzson Pál (1931-2008) 

játékos absztrakt munkái (7. kép), amelyeken többnyire jelszerű 

alapelemekre redukált organikus tájformákat látunk, mintha a 

tájkép absztrakciói lennének. Itt kell megemlíteni Paizs Péter 

(1957-2015) új-geometrikus műveit, ahol a mérnöki tisztaságú 

elemi formák, hol kristályok (Kristályok), hol kitörő vulkán (Vezúv 

I-II.)  alapképletét jelenítik meg (27-28. kép).

A Kempinski Hotel Corvinus kortárs művészeti élettel való intenzív kapcsolatát bizonyítja a szálloda korábbi pub-jába hívott 

művészek munkáiból létrejött Krétarajzok-sorozat. A rendkívül vegyes technikájú – leginkább grafikai – anyagban találunk pél-

dát játékos térábrázolásokra (Pauer Gyula, Csák Máté), gesztusmunkákra (Gábor Áron, Urbán György), groteszk szemléletre 

(Szalma Edit, Kovács Péter), gyermekrajz-szerűségre (Szemethy Imre), Chagallt megidéző naiv szürrealitásra (Tóth Ernő), 

metafizikus tájra (Gulyás Gyula), sőt pop artra (Gulyás Katalin).

Belsőépítészeti és lakberendezési szempontból semmi nem formálja úgy maga körül a teret, mint a szobor, ennek is kö-

szönhetően a Corvinus Gyűjteményben szép kollekciót találunk változatos anyagokat felhasználó szobrászati művekre, melyek 

nagyrészt meg is találták helyüket a szálloda interieurjeiben. Az antikvitás és a klasszikus szobrászati hagyományok szeretete 

tapintható ki Eskulits Tamás (1947) Bacchus szobrán (29. kép). A büszt formában megjelenő szakállas boristen arcának, mell-

kasának, a szőlőleveleknek és a bogyóknak érzékletesen mintázott felületei mintha csak az élet élvezetére figyelmeztetnének  

a „carpe diem” bölcsességét hirdetve. Hasonló árkádiai életöröm és az elveszett Aranykor nosztalgiája hatja át a magyar szár-

mazású, de nemzetközi szinten karriert befutó Amerigo Tot (1909-1984) két mázas pirogránit kerámiafalának lenge ruhás, 

táncoló és pihenő nőalakjait (30. kép). Hullámzó, szép ívű sziluettrajzuk, sötét-világos kontrasztjuk a görög feketealakos am-

forákig megy vissza.

curious machines, hot air balloons and velocipedes, the playfully surrealistic pictures of Gábor Krüzsely (1972), the hotel’s most re-

cent discovery, also belong in this group. In the caricatures of Béla Tettamanti (1946), which have their own section in the Business 

Center, the grotesque world of the circus is married with a social critique (Plate 8).

Works that by look at history and the cultural tradition form a distinct group in the Collection. With the painting The Arrival of the 

Magyars, László Gyémánt (1935) turns to a specific historical event, with the monochrome naturalistic or sketchy details emerging 

from a whirling mass that resembles a dust cloud. Győző Somogyi (1942) chose almost the same subject with The Conquest of 

Hungary, but its bright-clothed figures form a pattern that bring into mind a colourful woven fabric from the East.

With their tribal carvings, ancient urn paintings and murals, medieval codex pages and manuscripts, the 14 Fragments of János 

Romvári (1953) appear to be archaeological relics of sunken history. With his Cultural Collage, István Kulinyi (1945) can be said to 

have performed a similar preservation of the intellectual heritage. Made for the opening of the hotel, and hung in the corridors, the 

silk screen prints are visions that marry different periods from Hungarian history and art. 

Internationally renowned painter and designer Szilárd László Marossy (MSL) (1981) draws his raw material mostly from today’s 

culture and visual universe, the imagery of cartoons and posters; his monumental pictures dominate the hotel’s café and the social 

spaces of the Floor 1. Mythology, and especially the legend of Minotaur, provide recurring themes for the paintings, whose pop-ar-

tish forms and patterns are built from large, homogeneous surfaces, with an effect that is intensely decorative. Bea Kusovszky 

(1986) also follows neo-pop tendencies with her work in the same corridor: Liechtenstein Paraphrase II (2014) employs cartoon 

visuals and salutes the pop artist, Roy Liechtenstein.

The non-figurative material is also significant in the Collection, with two artists’ series being particularly noteworthy. Owing 

to their large size, the five panels of Play in Space (Plate 26), by Árpád Müller (1961–2006), who passed away prematurely, are all 

hung in corridors. Geometric forms and colourful surfaces slide into one another in these flat compositions. In some places they re-

semble still lifes that reference the physical world; elsewhere they merely play with geometrical beauty. While they are distributed 

among different rooms of the hotel, the playfully abstract works of Pál Gerzson (1931–2008) can be considered to form a unified 

series (Plate 7). Operating with organic forms reduced to sign-like, basic elements, they seem abstractions of landscapes. We must 

mention here the neo-geometric works of Péter Paizs (1957–2015), in which the elementary forms of engineered clarity coalesce 

to form crystals (Crystals) or erupting volcanos (Vesuvius I–II, Plates 27-28).

The Chalk Drawings series, built from the works of artists invited to exhibit at the hotel’s former pub, bears evidence to the 

intensive relationship Kempinski Hotel Corvinus maintains with the contemporary art scene. Mostly works of graphic art in very 

diverse techniques, they include cases of playful representations of space (Gyula Pauer, Máté Csák), gestural works (Áron Gábor, 

György Urbán), grotesque approaches (Edit Szalma, Péter Kovács), the simplicity of children’s drawings (Imre Szemethy), a naive 

surrealism reminiscent of Chagall (Ernő Tóth), metaphysical landscapes (Gyula Gulyás) and even of pop art (Katalin Gulyás).

Nothing shapes the surrounding space in an interior like a sculpture, and the Corvinus Collection consequently includes a fair 

range of plastic art, works in the most diverse materials, most of which have found their place in the hotel’s spaces. Bacchus  

(Plate 29), by Tamás Eskulits (1947), reflects a love of antiquity and the classical traditions of sculpture. The bust of the bearded 

god of wine, the sensuously modelled surfaces of his chest, the wine leaves and grapes, all warn the viewer not to forget to enjoy 

life, declaring the wisdom of “carpe diem”. A similar Arcadian joie de vivre and a nostalgia for a lost golden age inform the scantily 

clad or resting female figures of the two glazed pyrogranite (ceramic) walls that were created by the Hungarian-born and interna-
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8.  Tettamanti Béla (1946): Cím nélkül IX. / Untitled IX.



Az antikvitás mellett a reneszánsz világát is megidézik Máté István 

(1952), a hét szabad művészetet megjelenítő festett gipsz-reliefjei az 

emeleti folyosók beugróiban, és a gyűjtemény nevét adó Corvin Mátyás-

ra utaló hollós címer. Figurái egyszerre valósak és elérhetetlenek, mint az 

ókori Pompeji kővé vált lakói. Hunyadi Mátyásnak Giovanni Dalmata által 

készített domborművét használja fel üvegmunkájában Kalmár Pál (1949), 

mely kettős tiszteletadás a király és a reneszánsz művészet felé. Ugyan-

csak Mátyás alakját mutatja be Kő Pál (1941) szobra a Hunyadi-címeres 

zászlóval, karbafont kézzel. A népi fafaragványok rusztikusságát is hor-

dozva kicsit a népmesék igazságos Mátyásának képzetét adja vissza.

A folyosók zárófalainak fülkéiben magasodnak Szabolcs Péter (1942) 

nyúlánk kettős alakokat mintázó, szakrálisan ünnepélyes bronz szobrai, 

melyek gyakran antik mitológiai vonatkozásokat is tartalmaznak (Pegazus,  

Prometheusz, Európa elrablása). Karcsú arányaikban, anyagukban roko-

nok velük, de elvontabb plasztikai jegyeket mutatnak Csíkszentmihályi  

Róbert (1940) Társak és Hegedűs (9. kép) című szobrai azáltal, hogy meg-

őrzik a formálódó anyag ősállapotát. Ebben az organikus absztrakcióban 

rejlő erőt aknázza ki Farkas Ádám (1944) Torzója (10. kép) is, ahogy a föl-

felé tekeredő, kettéhasadt spirál aranylóan csillogó életfává magasztosul.

A térrel együtt élő, együttműködő szobrokra jó példa Molnár Levente  

(1979) Giacomettit idézőn lecsupaszított fiziológiai jegyeket mutató 

Odüsszeusz szobra, mely a földszinti kávéházban, a bejárattal szemközt 

az örök utazó hős figurájával elmúlt korok, távoli világok és eljövendő ka-

landok ígéretét sugallja. Ugyanitt az áttört falfülkében elhelyezett játékos 

Szappanbuborék lányalakjának, karikáinak könnyed, lebegő szerkezetén 

nyugodhat meg a tekintet. A szálloda épületében elhelyezett valameny-

nyi szobor térszervező erővel bír, és integráns részévé vált környezetének, 

mégis az épülettel leginkább szimbiózisban lévő Hajdú László hatalmas 

bronz domborműve, a recepció hátfalát alkotó Duna. A népeket és orszá-

gokat összekötő folyó vízrajzi profiljának térképszerű látványa egyszerre 

ad absztrakt formaélményt és szimbolikus tájélményt. Ezen a kiemelt 

ponton, a vendégeket fogadó helyen való elhelyezése egyrészt gesztus 

Magyarország felé, másrészt mindennél tömörebben foglalja össze a Kem-

pinski szállodacsoport alapfilozófiáját, melynek lényege, hogy a szálloda 

vendégei otthon érezzék magukat a világ bármely pontján.

tionally successful Amerigo Tot (1909–1984). Their undulating, beautifully arcing 

silhouettes and dark-light contrasts can be traced back to Greek black-figure urns 

(Plate 30).

Besides antiquity, István Máté (1952) also evokes the Renaissance world with 

his painted plaster reliefs in the recesses of the upstairs corridors, which repre-

sent the seven liberal arts, and the coat of arms with the raven, which refers to 

the Collection’s eponymous Matthias Corvinus. His figures are simultaneously 

realistic and inapprehensible, like the fossilised inhabitants of ancient Pompeii. 

By using Giovanni Dalmata’s relief of King Matthias in his glass work, Pál Kalmár 

(1949) salutes both the monarch and Renaissance art. Pál Kő (1941) also presents 

Matthias, with the family crest and arms crossed. Rustic like a folk art carving, the 

sculpture brings to mind the just Matthias of folk tales.

The niches of the corridors’ end walls hold the slender double figures of Péter 

Szabolcs (1942); invested with a sacred solemnity, several of the bronze sculp-

tures reference antique mythology (Pegasus; Prometheus; The Abduction of Eu-

ropa). Róbert Csíkszentmihályi’s (1940) Companions and Violist (Plate 9) are sim-

ilar in their slim proportions and their material, but their plastic features are more 

abstract because they retain the original state of the material as it assumes a 

shape. Ádám Farkas (1944) draws on the same force of organic abstraction with 

Torso (Plate 10), in which the upright, split spiral is exalted into a golden, shining 

tree of life.

With Odysseus, Levente Molnár (1979) created a good example of a sculpture 

that lives and cooperates with the space around it; marked by a stripped-down 

physiology that brings to mind Giacometti, the figure of the eternal traveller in 

the ground-floor café, across the entrance, is suggestive of past ages, distant 

worlds and future adventures. In the same room, the viewer can rest their gaze 

on the girl of Soap Bubble in the filigree alcove, the airy, floating structure of its 

hoops. All sculptures inside the hotel have the ability to organise space, and have 

become integral parts of their environment, yet it is the symbiosis of László  

Hajdú’s large bronze relief behind the reception desk, Danube, that is the most 

complete. The chart-like view of the river that connects peoples and countries of-

fers both the experience of an abstract form, and a symbolic exposure to a natural 

scenery. Its placement in this special position, where the guests are welcomed, 

is both a gesture towards Hungary, and a very succinct expression of Kempinski 

Hotels’ philosophy, according to which their guests should feel at home wherever 

they are in the world.
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10.  Farkas Ádám (1944): Torzó / Torso9.  Csíkszentmihályi Róbert (1940): Társak / Companions
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 11.  Ismeretlen festő / Unknown painter: Nemes úr portréja / Portrait of a nobleman 12. Ismeretlen festő / Unknown painter: Női portré / Portrait of a woman
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 13.  Haán Antal (1827-1888): Pásztorfiú / Shepherd boy 14. Olgyai Ferenc (1872-1939): Téli tájkép / Winter landscape
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16. Kádár Béla (1877-1956): Falusi utca lovaskocsival (Utcarészlet) / Street with carriage (Street view)15. Kádár Béla (1877-1956): Kék táj / Blue landscape



28 29Gems of Corvinus  ColleCt ionA Corvinus  Gyűjtemény

18. Emőd Aurél (1897-1958): Pár / Couple17. Scheiber Hugó (1873-1950): Esztergom
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19. Berkes Antal (1874-1938): Berlin, Unter den Linden 20. Fischer Ernő (1914-2002): Prága (Középkori város) / Prague (Medieval town)
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22. Szlányi Lajos (1869-1949): Csendélet orgonával és naranccsal / Still life with organ and orange

23. Viski Balás László (1909-1964): Csendélet (Büfé) / Still life (Buffet)21. Molnár Z. János (1880-1960): Dinnyés csendélet / Still life with melons

24. Márffy Ödön (1878-1959): Csendélet barackkal és szilvával / Still life with peach and plum
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25. Bartl József (1932-2013): Csendélet tulipánokkal / Still life tulips 26. Müller Árpád (1961-2006): Játék a térben III. / Playing wth space III.
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27. Paizs Péter (1957-2015): Vezúv I. / Vesuv I. 28. Paizs Péter (1957-2015): Vezúv II. / Vesuv II.
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30. Amerigo Tot (1909-1984): Táncolók / Dancers29. Eskulits Tamás (1947): Bacchus



1. Barabás Miklós (1810–1898): Zetk Katalin portréja / Portrait of Katalin Zetk, 19. század közepe /  
in mid-19th century, olaj, vászon / oil on canvas, 55 × 45 cm, jelzés nélkül / unsigned

2. Ligeti Antal (1823-1890): Tengerpart / Seashore, 1879, olaj, vászon / oil on canvas, 43 × 64,5 cm,  
jelezve balra lent / signed lower left: Ligeti A. 879 

3. Ferenczy Valér (1885-1954): Tájkép (Nagybánya) / Landscape (Nagybánya), 20. század első fele / first half of the 
20th century, olaj, vászon / oil on canvas, 102,5 × 134,5 cm, jelezve balra lent / signed lower left: Ferenczy Valér

4. Ziffer Sándor (1880-1962): Nagybányai Kereszthegy / Kereszthegy at Nagybánya, 20. század közepe /  
mid-20th century, olaj, vászon / oil on canvas, 60,5 × 72,5 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Ziffer Sándor

5. Czigány Dezső (1883-1937): Provence-i táj / Provence landscape, 1930-as évek / 1930s, olaj, vászon /  
oil on canvas, 53 × 43 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Czigány

6. Márffy Ödön (1878-1959): Cirkusz / Circus, 1920–30-as évek / 1920–30s, olaj, vászon /  
oil on canvas, 60 × 50 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Márffy Ödön

7. Gerzson Pál (1931-2008): Tavaszi kép (Átrendezett látvány, Nagyítás) / Spring image (Rearranged view, 
Enlargement), 1981, olaj, vászon / oil on canvas, 85,5 × 120,5 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Gerzson

8. Tettamanti Béla (1946): Cím nélkül IX. / Untitled IX., 1990-es évek / 1990s, tus, tempera, papír /  
india ink, tempera on paper, 18 × 28 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Tettamanti

9. Csíkszentmihályi Róbert (1940): Társak / Companions, 1990-es évek / 1990s, bronz /  
bronze, 68 × 15 × 15 cm, jelzés nélkül / unsigned

10.  Farkas Ádám (1944): Torzó / Torso, 1992, bronz / bronze, 84 × 25 × 30 cm, jelzés nélkül / unsigned

11. Ismeretlen festő / Unknown painter: Nemes úr portréja / Portrait of a nobleman, 18–19. század /  
18–19th century, olaj, vászon / oil on canvas, 85 × 70,5 cm, jelezve jobbra fent / signed upper right: S.ac. G. Dominus P

12. Ismeretlen festő / Unknown painter: Női portré / Portrait of a woman, 1800-as évek közepe /  
mid-18th century, olaj, vászon / oil on canvas, 65,5 × 53 cm, jelzés nélkül / unsigned

13. Haán Antal (1827-1888): Pásztorfiú / Shepherd boy, olaj, vászon / oil on canvas, 46,5 × 36 cm,  
jelezve balra lent / signed lower left: Haan

14. Olgyai Ferenc (1872-1939): Téli tájkép / Winter landscape, 20. század első harmada /  
first third of the 20th century, olaj, vászon / oil on canvas, 98 × 118 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Olgyai

15. Kádár Béla (1877-1956): Kék táj / Blue landscape, 1920-as évek / 1920s, olaj, farost /  
oil on wood fiber, 47,2 × 58,1 cm, jelezve jobbra lent signed lower right: Kádár Béla

16. Kádár Béla (1877-1956): Falusi utca lovaskocsival (Utcarészlet) / Street with carriage (Street view), 1910,  
tempera, karton / tempera on cardboard, 59 × 71 cm, jelezve balra lent / signed lower left: Kádár Béla

17.  Scheiber Hugó (1873-1950): Esztergom, 1920–30-as évek / 1920–1930s, ceruza, pasztell, papír / 
pencil, pastel on paper, 580 x 420 mm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Scheiber H

18. Emőd Aurél (1897-1958): Pár / Couple, 1930-as évek / 1930s, olaj, vászon / oil on canvas, 106 × 91 cm,  
jelzés nélkül / unsigned

19. Berkes Antal (1874-1938): Berlin, Unter den Linden, 1920–30-as évek / 1920–30s, olaj, vászon /  
oil on canvas, 60 × 79,7 cm, jelezve balra lent / signed lower left: Berkes A.

20. Fischer Ernő (1914-2002): Prága (Középkori város) / Prague (Medieval town), 1972, olaj, farost /  
oil on wood fiber, 130 × 180 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Fischer E. 1972 

21. Molnár Z. János (1880-1960): Dinnyés csendélet / Still life with melons, 20. század első fele / first half of the 20th 
century, olaj, vászon / oil on canvas, 60,5 × 80,2 cm, jelezve balra lent / signed lower left: Molnár Z. János

22. Szlányi Lajos (1869-1949): Csendélet orgonával és naranccsal / Still life with lilac and orange,  
20. század első fele / first half of the 20th century, olaj, karton / oil on cardboard, 45 × 58,8 cm,  
jelezve balra lent / signed lower left: Szlányi L.

23. Viski Balás László (1909-1964): Csendélet (Büfé) / Still life (Buffet), 1956, olaj, vászon / oil on canvas, 78 × 96 cm, 
jelezve jobbra lent: V. Balás L.

24. Márffy Ödön (1878-1959): Csendélet barackkal és szilvával / Still life with peach and plum, 1928, olaj, farost /  
oil on wood fiber, 50 × 73 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Márffy Ödön

25. Bartl József (1932-2013): Csendélet tulipánokkal / Still life with tulips, 1990-es évek / 1990s, olaj, vászon,  
oil on canvas, 80 × 80 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: Bartl

26. Müller Árpád (1961-2006): Játék a térben III. / Playing with space III., 1992, olaj, vászon / oil on canvas,  
230 × 150 cm, jelezve balra középen / signed in the middle left: Müller 92

27. Paizs Péter (1957-2015): Vezúv I. / Vesuv I., 1990-es évek / 1990s, olaj, vászon / oil on canvas, 70 × 70 cm,  
jelezve középen lent / signed in the middle left: Paizs

28. Paizs Péter (1957-2015): Vezúv II. / Vesuv II., 1990-es évek / 1990s, olaj, vászon / oil on canvas, 70 × 70 cm, jelezve 
középen lent / signed in the middle left: Paizs

29. Eskulits Tamás (1947): Bacchus, 1971, bronz / bronze, 42 × 40 × 23 cm, jelezve jobbra lent / signed lower right: ET 71

30. Amerigo Tot (1909-1984): Táncolók / Dancers, 1981, pirogránit pannó / pyrogranite panel, 119,5 × 150,5 cm,  
jelezve jobbra lent / signed lower right: Tot 1981

Kép jeGy z éK  /  L I s T  of  pL AT es

40 41Gems of Corvinus  ColleCt ionA Corvinus  Gyűjtemény



IS
B

N
: 978-615-5244-16-2

9
7
8
6
1
5
5

2
4
4
1
6
2


