Erre lehet felépíteni egy egységes koncepciót, ami Szentend-

Szentendre identitása épített környezetében és páratlan épígyökerezik. Ha ezeket elveti, épített környezetét pusztulni,

egy lesz a kisvárosok sorában.
Nem ezt akarjuk.
Mit akarunk?
Szentendrén megvalósult állandó kiállítások hálózatát. A Fe-

-
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és múzeumi élet, csak szándék, továbbá komoly szakmai
munka, elkötelezettség és hozzáértés szükséges hozzá. Ezt
szeretnénk az összes kismúzeum vonatkozásában is.
Miért akarjuk?

-

tulni az épületeket, és hagyták bezárni az állandó kiállításokat.
A sajtóban közölt múzeumi tervek arra utalnak, hogy a folyamat nem állt meg.
már fotókiállításokkal. (Itt korábban Vajda Lajos kortársainak:

-

sok váltották fel. A tervek szerint a Ferenczy-házban kurátorla-

termei helyére cukrászda meg szálloda költözne. Az elmúlt
években lepusztulni hagyott Barcsay Múzeum tervezett öszmás célokra hasznosulna.
Ez nem helyes, ez ellen tiltakozunk.
saját szakterületén, és ez helyes is. Szentendrén ez azt jelenti,
hogy a kísérletezésre, újításra akkor kerülhet sor, ha az alap-

múzeumok városa legyen.
Véleményünk szerint ez nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem
a város hosszú távú érdeke is, mert erre lehet alapozni egy
komoly város-stratégiát.
zött: Ferenczy Múzeum – Barcsay Múzeum – Kmetty Múzeum

Múzeum – Ámos Imre-Anna Margit Múzeum – Vajda Lajos
kiegészülve a galériákkal és kiállítóterekkel, az szolgálná a

-

Örülök, hogy Szentendre kulturális életét alapjaiban meghatározó feladatban számíthatok Önökre.
tása, fejlesztése komplex feladat, amely a város költségvetési keretein jóval túlmutat. Éppen ezért fontos, hogy

—

igényekhez igazítva üzemeltessük múzeumainkat. Megtartva a kismúzeumok hálózatát, racionális döntések mentén
lehet üzemeltetni, fenntartani a szentendrei kiállítóhelyeket.
Az alábbiakban engedjék meg, hogy beszámoljak városunk
-

újításra, ami léptékét tekintve nyilvánvalóan nem oldható

vedett, hogy a múzeum irodáit más épületbe kellett költözde több emeleti iroda és a földszinti könyvesbolt is beázott. A
folyamatosan dolgozik az állagmegóváson, egyebek melilletve nemrég rendbe hoztuk a kiállítóteret. A homlokzatot
-

arra, hogy az épület rekonstrukciója halaszthatatlan.
Nem igaz a nyílt levél azon állítása, miszerint „

.A
félreértés abból adódik, hogy a Képtárban tavaly az Óbudai

elképzelések is. Az építészhallgatók szabad kezet kaptak,
hogy kreatív gondolataikat a realitások béklyói nélkül fogalmazzák meg, így számos olyan terv született, melynek
megvalósítása nem tartozik a realitások közé. A Ferenczy
tájékoztatása

pár nappal –, április 8-án nyílik

szentendrei

életet vinni az épületbe a múzeumi centrum. Májusban
októberben
kiállítása
nyílik ugyanitt.

költséggel, továbbá, sikeres lobbi eredményeként a Ma-

létre, illetve múzeumpedagógiai programoknak alkalmas
rendezésére. Az épületen kisebb felújításokat tudtunk eddig
végrehajtani: festés, udvarrendezés, a Barcsay Múzeum hom-

tervét.

A Ferenczy Múzeum épületét, az egykori Pajor-kúriát közel
hétvégéjén, folytatva egy régi hagyományt, a Barcsay-udvar
megnyitja kapuit és a Jazz Napok Szentendre programso-

az épület. Meg kellett újítani az épületgépészeti rendszert,

-

tér korábbi állapotát a gipszkarton falak elbontásával. Idén

A Barcsay Múzeumhoz hasonlóan, az Anna Margit-Ámos Imre
lenleg nem alkalmas állandó kiállítás megrendezésére. Ál-
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ni az épületben, így idén itt nyílik meg

és az épület infrastrukturális fejlesztésére. Ennek keretében
megváltozik a látogatóforgalom: könyvesbolt, múzeumshop,
kávézó kialakítását tervezik.

kiállítása.
nyitotta újra múzeumait, és a kiállítások látogatószáma dinamikusan emelkedik. Nagy siker volt a közösségi régészet-

a Vajda Lajos Múzeum szuterénjében nyílt PhotoLab kiállítótér vonzó látványosság a helyiek és a turisták körében.
bemutatása és menedzselése.
kiállítása
után Aknay Csaba és
kiállítása nyílik a PhotoLab-ban idén. A Vajda Múzeum tavaly

-

Múzeumot – új kiállító terek és hozzá kapcsolódó közösségi
a két ingatlant elválasztó kerítés elbontásra kerül.

legújabb állandó kiállítását, a Ferenczy Múzeumban nyílt
Panta rhei kiállítását.
Ferenczy Múzeumban, ahol többek között olyan szentendrei
mesterek alkotásait mutatják be, mint Barcsay, Ferenczy és
Vajda.
bemutató tárlatot és konferenciát szerveznek, ehhez kapködtetve, tágabb értelmezést adnak annak az anyagnak, ami
az átfogó kiállításon szerepel majd. E mellett az év második

emberei végezték el. A többszáz éves, életveszélyes állapotsa kapuit és teret adjon a város helytörténeti kiállításának.
A tervek a felújításra elkészültek, e tervek aktualizálására
beleértve az Ilosvai-szárnyat, egy 2020-ban elnyert pályázati
épület helyrajzi száma körüli bonyodalmak megoldódnak.
-

nyáron, születésének 90. évfordulóján nagyszabású élet-

a Kmetty Múzeum mellett van még egy olyan kiállítótere
a múzeumi centrumnak, amely most már minden követel-

lomban:
és
elmúlt 22 évben nem oldódott meg az épület vízszigetelése,

látogatóbarát, közösségi terekkel megújuló fejlesztése jelenleg már zajlik.

