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A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
a Haáz Rezső Múzeum gyümölcsöző együttműködésének 
eredményeképpen, kilenc erdélyi és egy dániai képzőmű-
vész részvételével egy álom vált valóra azzal, hogy Szé-
kelyudvarhelyen művésztelep létesült. Habár városunkban 
korábban is voltak hasonló művészeti kezdeményezések, 
ezúttal Berze Imre fiatal udvarhelyi szobrász vállalta azt a 
feladatot, hogy egy tízfős csoportot verbuvál a táborba, re-
mélve, hogy olyan munka fog zajlani, amelyet székely-
földi, erdélyi, sőt nemzetközi kontextusba is be tudunk he-
lyezni. A tábor szakmai irányításában Kovács Árpád és Vé-
csi Nagy Zoltán művészettörténészek vállaltak szerepet. 

A Pulzus néven – hagyományteremtő szándékkal – élet-
re hívott művésztelep első kiadásában nem volt semmiféle 
műfaji vagy tematikai megkötés. A művésztelep koncep-
ciója tulajdonképpen az, hogy a képzőművészek Udvar-
helyen alkossanak, vagyis elsősorban az alkotást kívántuk 
ösztönözni. Szeretnénk, ha az itteni élmények megfogal-
mazódnának, s gazdagítanák a múzeum s ezen keresztül a 
város gyűjteményének tematikai arculatát.

Feltehetnők a kérdést, hogy mégis mi az, ami összeköti a 
művészeket? Bár különböző a stílusuk, a kifejezési mód-
juk, a baráti, kollegiális kapcsolatok mellett közös bennük a 
magas szakmai felkészültség, az elhivatottság, az alkotás 
vágya és nem utolsó sorban az, hogy most tíz napig Ud-
varhelyen együtt voltak, együtt alkottak.

Ha tehát sikerül hosszú távon megvalósítani, hogy a 
művésztelepen olyan rangos művészek alkossanak, akik-
nek a városban hagyott művei valóban a hazai és a nem-
zetközi festészet, szobrászat mindenkori helyzetéről, kü-
lönböző útjairól tájékoztatnak, s ezt az anyagot szervesen 
kiegészítik, értelmezik a múzeum állandó és időszakos 
kiállításai, akkor munkánk nem volt hiábavaló.

Reméljük, hogy rést ütöttünk a vizuális közömbösség 
falán, reméljük, hogy tompítottuk azt a hamis érzést, hogy a 
képzőművészetben lehetetlen már újat mondani, új gon-
dolattal előállni. Reméljük, hogy a művésztelep működni 
fog és fennmaradásához, működtetéséhez a jövőben is 
ilyen sokan hozzájárulnak, mint most. Köszönet Hargita 
Megye Tanácsának, Székelyudvarhely Város Önkormány-
zatának, a Communitas Alapítványnak és a támogatást 
nyújtó székelyudvarhelyi magánvállalkozóknak.
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