
Krausz (Kristóf-Krausz) Albert 
(19 aprilie 1892, Temesvár – 18 decembrie 1958, Timișoara)  

Arhitect, pictor, critic de artă, jurnalist 

A absolvit Liceul Real de Stat din Timișoara în 1910. A obținut diploma de arhitect în anul 
1915 la München, unde i-a fost profesor Theodor Fischer , unul din arhitecții și planificatorii 
cei mai importanți și influenți din acea vreme. În Primului Război Mondial a servit în armată 
ca inginer. S-a căsătorit cu Erna, pe care a cunoscut-o probabil în Germania. 

După război, a pictat și a lucrat ca arhitect. Prima expoziție la Timișoara a avut loc în 1919. A 
luat parte la multe expoziții colective cu lucrări care poartă amprenta școlii franceze 
impresioniste, peisaje și portrete. În 1926 participă la deschiderea Căminului Artiștilor.  

După studii de artă (1929-1932) la Berlin, întors la Timișoara, a pictat portretele multor 
personalități ale Timișoarei interbelice: scriitori și ziariști celebri ca Asztalos Sándor, Endre 
Károly, Franyó Zoltán, Jovánovity Dobrivoj, Kalotai Gábor, Pogány László, Szirmai László 
írók, pictori ca Podlipny Gyula, pianistul Freund Leo, violonistul Brandeisz József, 
președintele Comunității Evreilor din Timișoara, dr.Vertes Adolf și mulți alții. 

A desenat ilustrații pentru unele cărți și pentru partituri publicate de  Moravetz Zeneműkiadó. 
Articole de critică de artă, însemnări de călătorie publică în Temesvári Hírlap, Keleti Újság, 
Új Ember, Heti Magazin, Déli Hírlap, Brassói Lapok, iar după 1944 în Szabad Szó, A Világ, 
Utunk și Előre.  

 În perioada interbelică a proiectat vile în stil modernist (cu forme simple, geometrice, fără 
decorații). Exemple: Vila pe str. Eminescu nr.5 ; Imobilul în Piața 700, colț cu str. Paris. Toate 
clădirile de pe Bd. 3 August au fost construite înainte de anul 1914, cu o singură excepţie: 
Casa Dr. Samuel Kohn (Bd. 3 Aug. nr.3, arh. Albert Krausz, antreprenori Carol Müller şi 
Galasch, aut. construire 26.02.1935), o valoroasă clădire în stil modern internaţional 
(“cubist“), din păcate astăzi în stare de degradare. 

În anii 1950 a trăit în mare sărăcie. A fost înmormântat în cripta familiei, în cimitirul evreilor 
de pe Calea Lipovei.  

 
 
Legături externe 

Albert Krausz pe wikipedia.hu 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Krist%C3%B3f-Krausz_Albert 
 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, online 2006 
http://mek.oszk.hu/03600/03628/html/k2.htm 
 
Pictura bănățeană interbelică 
Expoziție la Galeria Andreas, Timișoara, 22 aprilie 2013 
http://www.andreasantic.ro/eveniment/catalog.pdf 
 
Informatii de la arhitect Gabriel Szekely si muzeograf Marius Cornea 
 
 
 
 


