
„Świat barw i słów 
w/g Natalii Pietrzak-Krauss” 

Nie jest to pierwsza wystawa Natalii Pietrzak-Krauss na 
naszym  terenie.  W  marcu  2019  roku  miała  wspólną  z 
mężem, znanym malarzem Markiem Kraussem, wystawę 
„Koty” też w „Ciasnej”. Wystawa ta była powtórzona od 
26.  czerwca  w jastrzębskiej  galerii  „Acartus”,  a  potem, 
już indywidualnie,  w lutym 2020 w galerii „Na sali” OK 
w  Olzie  towarzysząc  także  warsztatom  malarskim  o 
kociej tematyce.
Obecnie miała to być  wystawa przekrojowa,  ale  galeria 
jest  zbyt  mała,  żeby  pomieścić  ponad  250  obrazów. 
Trzeba było więc wybierać. Dlatego ekspozycja składa się 
z dwóch części „Obiekty sakralne” i „Obrazy z tekstem”. 
Pozostałe  prace,  między  innymi  duży  cykl  nazwany 
wstępnie  „Zwierzyniec”,  zostaną  pokazane  w 
późniejszym terminie. 
„Obiekty sakralne” to barwne przedstawienia kościołów, 
kaplic, a nawet cmentarzy. Kilkadziesiąt niewielkich (A4 
i  A5)  kart  papieru,  na  nich  moc  kolorów  od 
naturalnych,do  całkowicie   nierealistycznych.  Trudno 
byłoby nie zatrzymać się przed każdym obrazkiem, żeby 
choć przez chwilę nacieszyć oczy.
Druga  część  jest  zupełnie  inna,  tu  nie  ma malarskiego 
pokazania  rzeczywistego  świata.  Są  linie,  obiekty 
geometryczne,  nierealistyczne  przedstawienia  roślin  i 
zwierząt.  A  nad  tym  panują  teksty  Natalii  Pietrzak-
Krauss.  Teksty ważne,  teksty  poetyczne,  teksty  niejako 
wymuszone przez otaczający świat. Są one zgrupowane w 
cykle, niestety już niepełne, ale nadal zborne. 

Z cyklu „Kawiarnie” - „Hiszpańska kawa”

Wystawa 277

Zrealizowano przy pomocy 
środków budżetowych 
Miasta Jastrzębie-Zdrój

Galeria czynna:
pon. - czw.  9-16
piątek          9-12

w inne dni i o innych
porach po uzgodnieniu
lub na własne ryzyko.

Opracowanie katalogu
Galeria  „CIASNA”

ul. Katowicka 17  /25
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. (0-32) 4716-456   kom. +48 667542341
ciasna.dl.pl

http://ciasna.netarteria.info/
www.facebook.com/Galeria.Ciasna/

https://www.zonerama.com/GaleriaCiasna/
e-mail:ciasna@gazeta.pl, GaleriaCiasna@wp.pl 

„Świat barw i słów 
w/g Natalii Pietrzak-

Krauss” 
„Obiekty sakralne”

i
„Obrazy z tekstem”

Jastrzębie-Zdrój 15.07.2021 do 12.08.2021



z cyklu „Obiekty sakralne”

z cyklu „Obiekty sakralne”

Chopin w Paryżu - Konserwatorium przy Rue Conservatorie 2 bis

z cyklu „Groby” - Jacek Kuroń

W galerii  będzie można zobaczyć wierszoobrazy z serii 
Kawiarnie,  Stare  dworce  kolejowe,  Chopin  w  Paryżu, 
Życie wokół de Gaulla, Japonia 1945, Sadako chce żyć, 
Groby  (Gustaw  Holoubek,  Jacek  Kuroń,  Aleksandra 
Śląska, Violetta Villas), Poland, Szary dzień, 
O osobach i Rodzeństwo w podróży. 

Z cyklu „Dworce kolejowe” - Stary dworzec Katowice

Jeśli ktoś chce lepiej poznać Autorkę, powinien wejść na 
stronę  http://www.n.mkrauss.com/, a podczas ekspozycji 
zapoznać  się  z  informacjami  o  wystawie  i  Natalii 
Pietrzak-Krauss na ciasna.dl.pl.

z cyklu „Rodzeństwo”- Smalec z kozy

http://www.n.mkrauss.com/

