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Henryk Hayden
The Marne Valley, Ussy-sur-Marne, 1966
Hammer price: 24,000 PLN
oil/paperboard, 38 x 55 cm
signed and dated lower left: 'Hayden | 66'
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium
on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price. - To
this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a
sliding scale of percentages of the hammer price.
Esej
Dzialalnosc niektorych artystow skupia sie nieraz i intensyfikuje w krotkim okresie, z ktorym
potem najczesciej sa kojarzeni. Inaczej rzecz sie ma w przypadku Henryka Haydena. Jego

aktywnosc rozciaga sie na kilka dekad i nie slabnie wraz ze zblizaniem sie do smierci.
Niewatpliwie za faze "heroiczna" jego tworczosci uwaza sie czasy kubistyczne. Osobny i
niezwykle interesujacy okres stanowia jednak lata 50. i 60. XX wieku. To wlasnie wtedy
malarz wypracowal osobna formule pejzazu, ktora trudno pomylic z czymkolwiek innym.
Powstale podowczas krajobrazy charakteryzuja sie oscylowaniem miedzy przedstawianiem
a abstrakcja - oraz pieknymi kolorami. Barwne plamy sa zarowno zagonami pol, jak i
elementami prawie abstrakcyjnej kompozycji. O etapie, z ktorego pochodzi prezentowana
kompozycja, tak pisal Christophe Zagrodzki: "(…) w tym czasie uwaga Haydena kieruje sie
coraz bardziej w strone centrum Francji, a dokladnie - w strone krainy polozonej nad Marna,
ok. 60 kilometrow na wschod od Paryza. Wybor tej okolicy zwiazany jest z wczesniejsza
obecnoscia tam przyjaciela z czasow okupacji Samuela Becketta, ktory znajduje w niej
schronienie przed zgielkiem metropolii. Haydenowie spedzaja tu okresy letnie miedzy 1951 i
1961 rokiem kolejno w Mareuil-sur-Ourcq, Ussy-sur-Marne, Fay-le-Bac i Changis-sur- Marne, miejscowosciach, ktorych nazwy odnajdujemy w tytulach jego krajobrazow tej epoki.
To tu krystalizuje sie definitywnie malarstwo Haydena, zafascynowanego spokojna uroda
owych krajobrazow, ktore w siedemdziesiatym roku zycia zaskakuje swiezoscia spojrzenia,
delikatnoscia kreski i mistrzowskim operowaniem kolorem" (Chistophe Zagrodzki, Henri
Hayden 1883-1970, katalog wystawy, Biblioteka Polska w Paryzu, Paryz-Przemysl 2013, s.
45).
Provenance
- private collection, Warsaw

