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Múzeumok Éjszakája program kommunikációs kampányok 

 és kapcsolódó kiadvány megvalósítására  

 
 

 Ebben az évben két napos rendezvénysorozattal készültünk a Múzeumok éjszakájára. Kocsis 

Imrére, a makói születésű, Munkácsy-díjas festőművészre emlékeztünk ezen két napon, így 

majdnem minden rendezvény a munkásságával kapcsolatos volt. 

Az első napon, /június 24-én, pénteken/ „ Kulcslyukmesék” címmel a XVI. Makó és Térsége 

Ifjúsági Művésztelep záró kiállítás megnyitójával indult a program. A makói Hagymaház Galéria 

adott otthont ennek a tárlatnak. A fiatal művészek Kocsis Imre Kulcslyuk szimbólumát próbálták 

interpretálni. A művésztelepen ebben az évben Makó és Makó környéki oktatási intézményeiből 

érkeztek. Ezek a fiatalok művészeti iskolák képzőművészet tagozatának növendékei. A táborban 30 

fiatal művészpalánta készített többféle technikával alkotásokat. 

A közel 50 alkotást a zárókiállításon díjazták is a táborban oktató művész pedagógusok. 

A megnyitón Oláh Nóra művésztelep vezető köszöntötte a vendégeket és alkotókat. Ezen a 

rendezvényen, mint végig a két napon Kocsis Imre felesége és testvérei is részt vettek. 

A kiállításmegnyitón 80 fő vett részt, a művésztelep alkotóinak családtagjai, barátai vettek részt. 

 

  Délután  „ Képtaktikák” című könyvbemutatóra került sor  a Hagymaház pódium 

termében, ahol Kocsis Imre Lakodalom című festménye van elhelyezve. 

A Makói Grafikai Művésztelep (1977-1990) Ludwig Múzeumban megrendezett jubileumi 

kiállításának alkalmából megjelent kiadvány bemutatója.  

                                                                          

                    Vendégek:   Üveges Krisztina művészettörténész, a kiállítás kurátora 

                                        Tóth Árpád Neon Galéria tulajdonosa, a kiállítás kurátora 

                     Moderátor: Szikszai Zsuzsanna, múzeumigazgató volt. 

A könyvbemutatón 30 fő vett részt, mely egy interaktív beszélgetésbe alakult át. Főleg művésztelepi 

tagok, makói barátok, ismerősök, és a Kocsi család tagjai vettek részt. 

 

       2016. június 25. 13.00 óra   

 

A József Attila Múzeum udvarán a mesterségek bemutatója, és kézműves foglalkozások és  Máltai 

Családi nap programjai vette kezdetét, a következő mesterségek munkájával ismerkedhettek a 

látogatók: – tarsoly-, kötél- és ostorkészítő mesterek, mézeskalácsos, hímes tojás festő-, kosár- és 

szalmafonó, csipkeverő és kovácsmester. 

 A skanzenben felállított sátrakban kézműves foglalkozások várták a családokat, 



gyermekeket. Kipróbálhatták a nemezelés, foltvarrás, gyöngyfűzés, lepkekészítés technikáját. 

 Kocsis Imre lepkegyűjtő is volt, éppen ezért lepkékkel, és lepkekészítést is kipróbálhatták a 

résztvevők. 

 „Mesék a Maros-mentéről” -Rozsnyai János író, pedagógus makói mesékkel ismerteti meg a 

mese kedvelőket. Ezek után Kutya ügyességi bemutató vette kezdetét.  Ezek a programok a 

József Attila Múzeum udvarán zajlottak.  

 Ezen rendezvényekkel párhuzamosan a Hagymaházban tárlatvezetés  indult, Kocsis Imre 

festményét: Lakodalom pannó bemutatására került sor. A tárlatot  Kőnig Frigyes DLA 

festőművész, egyetemi tanár vezette.  A tárlatvezetésen, 25 fő vett részt. 

        

15.00 órától - „Citárások Találkozója „– kezdődött a múzeum udvarán a makói és környező 

települések együttesei részvételével. Ez a program is Kocsis Imre előtt tisztelgett, tudnivaló, hogy a 

művész remekül játszott a vidékünk jellegzetes hangszerén, a citerán. 

A találkozón 5 citera együttes lépett fel, a csanádpalotai, kiszombori, földeáki, maroslelei, makói 

csoportok. A bemutatón  kb. 120 ember hallgatta végig. 

 

A Múzeumok Éjszakájának központi programja a   „SZÉP VOLT, JÓ VOLT HOSSZÚ VOLT AZ 

ÚT” -  KOCSIS IMRE MUNKÁCSY DÍJAS FESTŐ-, GRAFIKUSMŰVÉSZ                                                  

EMLÉKKIÁLLÍTÁSA megnyitója volt.  
A kiállítás fővédnöke: Lázár János miniszter, a vendégeket Farkas Éva Erzsébet polgármester és 

Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató köszöntötte. Kőnig Frigyes DLA festőművész, egyetemi tanár 

emlékezett  kollégájára, Kocsis Imre festőművészre. 

A kiállítást rendezte: Karsai Ildikó grafikusművész. A tárlaton Kocsis Imre minden művészi 

korszakából kerültek alkotások. A festmények mellett személyes tárgyakkal, családi fotókkal tette 

izgalmassá a látogatók számára a kurátor. Megjelenítve a legnagyobb szimbólumot, a kulcslyukat. 

A tárlaton családtagok, makói iskolatársak, művészek, barátok jelentek meg. /80 fő/ 

A bensőséges hangulatú kiállításmegnyitóján került sor egy ajándékozásra. Kisfalusi Márta, a 

művész özvegye, Makó városának felajánlotta Kocsis Imre Viktória című olajfestményét. 

 

Este 19.00 órától a makói FORGATÓS TÁNCEGYÜTTES előadásában nézhették meg az 

érdeklődök a Szent-Iván napi táncjátékot.  
Majd TÁNCHÁZ vette kezdetét. 21.00 órától Szent Iváni TŰZUGRÁSRA került sor a múzeum 

előtti téren. 

22.00 órától ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN - TÁRLATVEZETÉS LÁMPÁSOKKAL című 

programunk indult. A nagy érdeklődésre való tekintettel 4 csoportot kellett indítanunk a múzeum 

különböző tárlataira. /220 fő/ 

Az esti programon a táncbemutató és táncházban 200 fő vett részt, a megszólított minden 

korosztályú makói lakost.  

 

A programunkról  a fotókat és a szakmai beszámolót  a múzeum honlapján lehet megtalálni. 

   www.muzeum.mako.hu/ 

 

Sajtómegjelenés a programunkról: 

 

http://makohirado.hu/2016/07/01/viktoria-beke-es-gyozelem-jelkepe/ 

 

http://makohirado.hu/2016/06/26/szent-ivan-ej-forgatos-modra/ 

 

http://makohirado.hu/2016/06/25/kocsis-festmenyt-kapott-varos/ 

 

http://makohirado.hu/2016/06/24/kocsis-imre-nyomdokaiban-makoi-diak-alkototelep/ 

 

http://www.muzeum.mako.hu/
http://makohirado.hu/2016/07/01/viktoria-beke-es-gyozelem-jelkepe/
http://makohirado.hu/2016/06/26/szent-ivan-ej-forgatos-modra/
http://makohirado.hu/2016/06/25/kocsis-festmenyt-kapott-varos/
http://makohirado.hu/2016/06/24/kocsis-imre-nyomdokaiban-makoi-diak-alkototelep/


http://promenad.hu/cikk/mako-a-grafika-egyik-uttoroje-167752 

 

http://promenad.hu/cikk/szent-ivan-eji-vigassag-galeriaval-167781 

 

http://makohirado.hu/2016/06/24/kocsis-imre-nyomdokaiban-makoi-diak-alkototelep/ 
 

http://promenad.hu/cikk/mako-a-grafika-egyik-uttoroje-167752
http://promenad.hu/cikk/szent-ivan-eji-vigassag-galeriaval-167781
























 


