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Kocsis Imre, Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész Kulcslyuk tájképe /méret, technika:

90x130 cm, olaj, vászon/ 

és az Arany János utca, Makó I. és Makó II.  című akvarellek megvásárlása

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

Makó 

Szent János tér 19/a.



József Attila Múzeum  2017-ben sikeresen pályázott az NKA Képzőművészeti 

Kollégiumához kortárs művészek festményeinek megvásárlása altémában. A támogatásból Kocsis 

Imre Kulcslyuk tájképe /méret, technika: 90x130 cm, olaj, vászon/ és az Arany János utca, Makó I. 

és Makó II.  című akvarellek kerültek megvásárolásra.

Kocsis Imre Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem

emeritus professzora, a kortárs magyar képzőművészet emblematikus alkotója, Makó város

díszpolgára 2015. március 28-án váratlanul távozott el közülünk.

Makón született. 1940. február 4-én. A képzőművészet iránti vonzódása már fiatal korában

megnyilvánult, mely elhatározássá érett az iskolaválasztása során. Közép-, és felsőfokú művészeti

tanulmányait Budapesten végezte. A Képzőművészeti Főiskola a későbbi Magyar Képzőművészeti

Egyetem festő szakán diplomázott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika tanszékének

vezetőjeként több évtizedes eredményes oktatói tevékenység fémjelzi munkásságát.

Alkotóként a magyar képzőművészet élbolyába tartozott, a modern magyar grafika megújítójaként

tartja számon a szakma. Hivatása szerint képzőművész, de más tudományos területeken is

meghatározó tevékenységet folytatott (kertművészet, lepkegyűjtés). A Makói Grafikai Művésztelep

alapítója és vezetője volt 1977-1990 között. A modern magyar grafika makói műhelyét teremtette

meg. Hívására a kortárs grafikusok legkiválóbbjai vettek részt a makói telep munkájában. Az itt

készült „Makói Mappák”napjainkban nemzetközileg is jegyzett és elismert gyűjteményként

ismertek. Kocsis Imre lelkében makói maradt. 2000-ben készült el a ”Lakodalom” című,

nagyméretű táblaképe (pannó), amelyet tíz éven át festett. A festmény szülővárosában, Makón

került elhelyezésre, a Hagymaházban.

2016-ban életmű kiállítással tisztelgett városunk a Kocsis Imre  művész festőművész előtt.

A megvásárolt festményeket a múzeum folyosó galériájában és állandó kiállításában helyeztük el 

ideiglenesen. A 2019 tavaszán átadásra kerülő, Makovecz Imre Ybl-, és Kossuth díjas építész által 

tervezett, új könyvtár épületében található kiállító térben fogjuk elhelyezni.

Makó, 2018. június 18. 

Szikszai Zsuzsanna igazgató












