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ARTYSTA MALARZ MAREK KRAUSS 

Marek Krauss po dziecięcym 
porażeniu mózgu spędził 12 lat 
w zakładzie psychiatrycznym. Nig-
dy nie uczył się malować. Chociaż 
pierwsze obrazy namalował pięć lat 
temu już prezentował swoje prace 
blisko 40 razy w salach wystawo-
wych i galeriach. 

Ojciec jego był dziennikarzem, 
a matka tancerką. Prowadziła zaję-
cia w Pałacu Kultury i Nauki, tań-
czyła w zespole tańca ze Skolimo-
wa. Oddany do zakładu psychia-

trycznego rzadko widywał rodzi-
ców. 

Skazany na izolację myślał, że 
wszystkie dzieci są takie jak on, że 
wszystkie dzieci mają na wpół spa-
raliżowaną rękę, trudną wymowę i 
kartę choroby z wpisanym poraże-
niem mózgowym. Nie widział in-
nego świata i ludzi. 

Kończy zawodową szkołę dla 
opóźnionych umysłowo i podejmu-
je pracę jako introligator 
w Spółdzielni Inwalidów „Wspólna 
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Sprawa”. Przy składaniu brystolu 
poznaje Marysię – tak samo do-
świadczoną przez życie jak on. Po-
bierają się w 1986 roku i od tej pory 
mieszkają u Marysi, przy ulicy 
Siennej w Warszawie. 

W 1997 roku obrazy Marka 
Kraussa trafiają na wystawę twór-
czości niepełnosprawnych w war-
szawskim Domu Kultury Zacisze. 

Wiadomości o niezwykłych ob-
razach pana Marka rozchodzą się 
szybko. Organizatorzy wystaw 
i galerie zabiegają o obrazy Marka 
Kraussa. Jego prace wystawiane 
w galerii sztuki profesjonalnej 
w Krynicy budzą powszechny za-
chwyt i uznanie. Po wystawie 
w Krynicy odbywają się kolejne: 
w warszawskiej Królikarni, Galerii 
Inicjatyw Twórczych, teatrze Ram-
pa. Okazało się, że malowidła 
Kraussa są warte prezentacji w re-
nomowanym Domu Aukcyjnym 
Rempex. obrazy pana Marka są je-
dynymi, obok dzieł Nowosielskie-
go, obrazami polskich artystów 
współczesnych prezentowanych 
w tym salonie. 

Do mieszkania na Siennej za-
czynają zaglądać biznesmeni, któ-
rzy na pniu kupują jego obrazy, 
przedstawiające folklor podwórko-
wy warszawskiej Woli, ulice Wo-
łomina itp. Szczególny podziw bu-
dzi kolorystyka obrazów oraz ich 

symbolika. Świat widziany oczami 
pana Marka jest zupełnie nowym 
zjawiskiem we współczesnej sztuce. 

Właściciel dużej firmy kompute-
rowej, zafascynowany jego twór-
czością założył mu stronę w inter-
necie i zaoferował pieniądze na pro-
fesjonalny katalog. Inny pomaga 
mu w organizacji wystaw. 

Osobiste kontakty członków na-
szego Stowarzyszenia z panem 
Markiem pozwoliły artyście zapo-
znać się z naszą działalnością w za-
kresie pomocy Polakom na Wscho-
dzie. Będąc człowiekiem wrażli-
wym na ludzką biedę, obdarzając 
nas zaufaniem, włączył się w nurt 
charytatywnej działalności Stowa-
rzyszenia. Każdego miesiąca prze-
lewana jest na konto Stowarzysze-
nia suma 50 zł z konta bankowego 
Marka Kraussa. Ponadto artysta za-
deklarował inne formy świadczeń: 
namaluje obraz i ofiaruje 500 pocz-
tówek z których dochód przezna-
czony będzie na cele charytatywne. 

Zaś podczas III Światowego 
Zjazdu Rodzin Osadników w War-
szawie wystawi 10 obrazów, a 50 % 
dochodu z każdego sprzedanego ob-
razu, przekazane będzie naszemu 
Stowarzyszeniu. 

Wierzymy, że szlachetne czyny 
i dobro człowieka echem powrócą 
i dobrem zaowocują. 

Na ostatniej stronie okładki prezentujemy obraz Marka Kraussa pt. 
„ORP Błyskawica”. 

Antoni Tomczyk 


