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A SZÉKESFEHÉRVÁR MŰVÉSZETE PROJEKTRŐL KAPTAK ISMERTETŐT A FEHÉRVÁRI 
SZENÁTUS TAGJAI 
Soron következő ülésén ismerhette meg a Fehérvári Szenátus azt az országosan is egyedülálló 
kezdeményezést, amelyet Székesfehérvár Művészete címmel valósítanak meg a következő hét 
évben a városban. A projektről Vakler Anna, Székesfehérvár művészeti vezetője, valamint 
Smohay András projektvezető, művészettörténész tájékoztatta a tanácsadó testületet. 

 

Székesfehérvár Szenátusa 2011 márciusában alakult meg, a szakmájukban kimagaslóan teljesítő, 
elismert és tiszteletreméltó polgárokból. A rendszeresen ülésező testület tagjai megvitatják a 
Székesfehérvárt érintő fontos stratégiai kérdéseket és tanácsaikkal segítik dr. Cser-Palkovics András 
polgármester munkáját. A csütörtöki ülésen Brájer Éva üdvözölte a Fehérvári Szenátus megjelent 
tagjait. Székesfehérvár alpolgármestere kiemelte, hogy a Hetedhét Játékfesztivál, a Moskovszky 
Játékkonferencia, valamint a Réber Konferencia után újabb grandiózus tervet valósít meg a város a 
Székesfehérvár Művészete projekttel. 
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A komplex kutatáson alapuló kiállítás-, kiadvány- és rendezvénysorozat 2015-2022 között dolgozza fel a 
város több mint ezeréves történelmét. Vakler Anna, Székesfehérvár művészeti vezetője örömét 
fejezte ki, hogy Marosi Ernő Széchenyi-díjas művészettörténész, akadémikus elfogadta a város 
felkérését, és részt vesz a projektben. Kiemelte: a legfőbb feladat, hogy reprezentatívan, egyedi 
ötletekkel és tartalommal szólítsák meg a lokális közösség széles rétegeit. A programnak az elindítását 
inspirálták azok a nagyszabású, kulturális események, amelyek növelték a város hírnevét az elmúlt 
években. Példaként hozta fel a Csók István Életmű Kiállítást, a 2013-as Szent István Emlékévhez 
kapcsolódó István, a szent király kiállítást, valamint a Seuso-kiállítást. 
  
Ismertetőjében Vakler Anna kulcsfontosságúnak nevezte, hogy az egyetemi kutatóműhelyekkel is szoros 
kapcsolatot alakítsanak ki. Ennek érdekében ösztöndíjjal segítik a fiatal kutató munkáját, akik 
bekapcsolódnak a programba. Az országosan is egyedülálló kezdeményezés kiváló lehetőséget teremt 
Székesfehérvár külföldi, tudományos kapcsolatainak szélesítésére, megerősítésére. A hétéves program 
egy minden eddiginél nagyobb összefogással valósul meg, amelyben Székesfehérvár Önkormányzata, a 
kulturális élet szereplői (intézmények, alkotók), valamint a helyi kultúra és kutatás közös igénye 
fogalmazódik meg. A résztvevők az oktatási, képzési, művelődési, szakrális centrumként az identitás 
erősítését, a közösségépítést és a kulturális jól-lét elérést várják a projekttől. 

 

Ezt követően a projekt vezetője, Smohay András művészettörténész elmondta, hogy a történészek, 
művészettörténészek, régészek, zenetudósok, néprajzosok alkotta tudományos, szakmai közösség a 
Királyi Város ezeréves történelmét módszeresen tekinti át. Ennek köszönhetően a kutatási programon 
alapuló 2017-2022 között megvalósuló kiállítások izgalmas, közérthető formában, a legkorszerűbb 
installációs technikákkal mutatják be városunk történelmét. 
  
A szakmai munka 2015. november 7-én, szombaton vitaindító tanácskozással indul. A Városháza 
Dísztermében 10.00 órakor kezdődő eseményre 42 régészt, művészettörténészt, egyetemi tanárt, 
akadémikust, történészt, néprajzkutatót hívtak meg, négy vitaindító előadás lesz, melyre a kollégák 
hozzászólásokban reagálhatnak. A projektnyitón Székesfehérvár Önkormányzata együttműködési 
megállapodást ír alá a Székesfehérvári Egyházmegye, a Szent István Király Múzeum, a Városi Képtár-
Deák Gyűjtemény, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, a Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület, a 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. és a Fehérvári Programszervező Kft. képviselőivel. A 
tanácskozáson az is elhangzott, hogy a projekt záróéve, a 2022-es dátum ráadásul szimbolikus 
jelentőséggel is bír, hiszen ekkor lesz az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulója. A tájékoztató 
végén a Fehérvári Szenátus megjelent tagjai örömüket fejezték ki a Székesfehérvár Művészete projekttel 
kapcsolatban. Véleményük szerint a kiváló koncepciónak és tervezésnek köszönhetően még szorosabbá 
válhatnak a helyi közösségek, emellett Székesfehérvár nemzetközi tudományos kapcsolatai is tovább 
erősödhetnek. 

 




