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Ferenczy Múzeumi Centrum és a MűvészetMalom sorsa 
 

• Hogyan és mikor tervezi Polgármester úr a MűvészetMalom és a Ferenczy 
Múzeum jövőjének megtervezését? Mik ezzel kapcsolatban a konkrét tervezett 
lépései és azok határidejei? 

 
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert minden nehézség dacára teljes konszenzussal sikerült 
döntenünk az új igazgató személyéről. Prosek Zoltán a pályája elején több magángaléria 
vezetője volt, dolgozott több évig Győrben, az Új Dialóg Filmstúdió munkatársaként is, majd 
2007-től vezette a Paksi Képtárat, mely hatalmas fejlődésen ment keresztül 2007-től 
kezdődően. Örömmel olvastam pályázatában, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrumot a 
tudományos és a szélesebb közönség számára visszatérően izgalmassá, korszerű és nyitott 
múzeummá kívánja változtatni. Miután minden képviselővel konzultálhattam, örömmel töltött 
el, hogy az új igazgató személye körül teljes konszenzus körvonalazódott. 
A konszenzussal meghozott kinevezés után haladéktalanul találkoztam Prosek Zoltán úrral, 
április 24-én pedig az EMMI jóváhagyása is megérkezett. 
A Ferenczy Múzeum státuszával kapcsolatos megkeresésünkre az EMMI-től nem érkezett 
válasz. Fontos megjegyeznem, hogy az a célom, hogy az FMC hosszú távon is biztonságosan, 
kiszámítható módon működhessen, hiszen ez az alapja a magas színvonalú szakmai 
munkának. Ennek érdekében a kinevezett igazgató a múlt héten neki fogott az intézmény 
strukturális áttekintésének és folyamatosan egyeztet az FMC igazgatóhelyetteseivel és 
munkatársaival. 
 

• Kit kíván bevonni a múzeumok jövőjének kitalálásába és megtervezésébe, mi lesz 
a szentendrei múzeumi és képzőművészeti jövőkép? 

 
A „jövőkép” kidolgozásba mindenkit be kívánok vonni, aki szívén viseli a város művészeti- 
kulturális életét. Természetesen ebben a folyamatban kitüntetett szerepe lesz a kinevezett új 
FMC igazgatónak éppúgy, mint a városunkban élő művészeti alkotóknak, 
művészettörténészeknek, valamint a művészet, a kultúra és a közélet iránt érdeklődő 
szentendreieknek is. Formális találkozókat és kevésbé kötött, nyitott műhelybeszélgetéseket, 
együtt gondolkodásokat is tervezünk, amelyek bárki számára szabadon látogathatók lesznek.  
Már a koronavírus időszakban – online formában – is neki kezdünk ennek a megszervezésébe 
A város kulturális és turisztikai „jövőjének” a megtervezése nem önmagában álló folyamat, 
szükséges újradefiniálni, tartalmilag és formailag finom hangolni, Szentendre kulturális és 
művészeti jövőképét, azon belül pedig a képzőművészet helyét is a város életében.  
Emellett fontos figyelembe venni az EMMI iránymutatását, miszerint az intézmény eddigi 
stratégiája kifejezetten a képzőművészet mellett tette le a voksát, pedig az alapfeladata 5 
szakág tudományos kutatására és feldolgozására terjed ki megyei hatókörű városi 
múzeumként. Az EMMI iránymutatását csatolom. 
Ugyanakkor fontos kijelenteni, hogy a város, valamint az intézmények egymáshoz való 
viszonya megkerülhetetlenül fontos. Egymás kiegészítése, segítése, az egy célért való közös 
tevékenység kell legyen a zsinórmértékünk, melynek célja Szentendre városának a szolgálata, 
Szentendre régóta meglévő brand-jének, a hagyományunk, az évszázados kulturális 
örökségünk ápolása és erősítése. 
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• Tervezi-e bevonni a művésztársadalmat az ő jövőjüket meghatározó 

stratégiaalkotásba? Tart-e nagyobb művésztársadalmi egyeztetést a témában? 
Ha igen, mikor? 

 
Igen, már ebben a koronavírusos időszakban, online „találkozók” keretében is nekikezdünk 
ennek a folyamatnak. Fontos megjegyeznem, hogy polgármesterként a hivatalba lépésem 
legelső napjától fogva folyamatosan beszélek a szentendrei „művésztársadalom” 
képviselőivel. 
Mind a formális, mind a kötetlenebb műhelybeszélgetésekbe fontosnak tartom, hogy a 
képviselő-testület mellett működő Kulturális, Oktatás és Civil Bizottság tagjai, a bizottság 
munkáját segítő civil kerekasztal, valamint a városunkban dolgozó és tevékenykedő 
művészeti és kulturális intézmények és egyesületek is be legyenek vonva – így különösen, de 
nem kizárólagosan – a Vajda Lajos Stúdió, a SZAMP, a Forgács Csoport, az IKON Csoport, a 
MANK – Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. vagy éppen a Bodobács Kör és az FMC 
Baráti Kör. 
 

• El tudja-e fogadni a javaslatunkat, hogy egy nyitó tárgyalásra haladéktalanul 
kerítsen sort online fórum keretei között, ahol a következő időszak menetrendjét 
tudják rögzíteni? 

 
Köszönöm a javaslatot, a kabineten belül 2 héttel ezelőtt már elindult egy ilyen nyitó 
találkozó előkészítése, és zajlik a menetrend összeállítása is. 
 

• Az EMMI reagált-e már arra, hogy állami tulajdonba kerülhet-e a Ferenczy 
Múzeum Centrum? 

 
Sajnálatosan az EMMI még nem reagált a megkeresésünkre. 
 

• Ha az állam nem vállalja a fenntartói szerepet, akkor mit tervez a múzeumokkal 
és a közgyűjteményekkel? Mi lesz a szentendrei múzeumokkal? 

 
Természetesen a város kész működtetni a Ferenczy Múzeumi Centrumot az adott keretek 
között, és ebben nagy szerepe lesz a június 1-jén belépő új igazgatónak. Ahogy minden 
nyilatkozatomban és levelemben külön kiemeltem, különösen fontos számomra is, hogy az 
FMC kiszámíthatóan legyen finanszírozva, mert az szolgálja Szentendre művészeti, 
képzőművészeti hagyományait a legjobban, valamint az intézményben folyó magas 
színvonalú szakmai munkát. 
 
 


