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Henryk Hayden
Widok na Beauval, 1968
Cena wylicytowana: 22 000 zł
olej, gwasz/tektura, 46 x 63 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Hayden | 68'
na odwrociu nalepka papierowa l.g.: 'Paysage orange 1968 50 x 65'; naklejka l.d.: 'Salon
Pem(...) a l'(...) 1980 | Hommage a Hayden 40'
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny
obiektu i wynosi 18%. - Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de
suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.
Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w
dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Esej
Działalność niektórych artystów czasami skupia się i intensyfikuje w krótkim okresie, z
którym potem najczęściej są kojarzeni. Inaczej rzecz się ma w przypadku Henryka Haydena.
Jego aktywność rozciąga się na kilka dekad i nie słabnie wraz z upływem czasu.
Niewątpliwie za fazę „heroiczną” jego twórczości uważa się czasy kubistyczne. Osobny i
niezwykle interesujący okres stanowią jednak lata 50. i 60. XX wieku. To właśnie wtedy
malarz wypracował osobną formułę pejzażu, którą trudno pomylić z czymkolwiek innym.
Powstałe podówczas krajobrazy charakteryzują się oscylowaniem między przedstawianiem
a abstrakcją oraz pięknymi kolorami. Barwne plamy są zarówno zagonami pól, jak i
elementami prawie abstrakcyjnej kompozycji. O etapie, z którego pochodzi prezentowana
kompozycja, tak pisał Christophe Zagrodzki: „(…) w tym czasie uwaga Haydena kieruje się
coraz bardziej w stronę centrum Francji, a dokładnie – w stronę krainy położonej nad Marną,
ok. 60 kilometrów na wschód od Paryża. Wybór tej okolicy związany jest z wcześniejszą
obecnością tam przyjaciela z czasów okupacji Samuela Becketta, który znajduje w niej
schronienie przed zgiełkiem metropolii. Haydenowie spędzają tu okresy letnie między 1951 i
1961 rokiem kolejno w Mareuil-sur-Ourcq, Ussy-sur-Marne, Fay-le-Bac i Changis-surMarne, miejscowościach, których nazwy odnajdujemy w tytułach jego krajobrazów tej epoki.
To tu krystalizuje się definitywnie malarstwo Haydena zafascynowanego spokojną urodą
owych krajobrazów, które w siedemdziesiątym roku życia zaskakuje świeżością spojrzenia,
delikatnością kreski i mistrzowskim operowaniem kolorem” (Chistophe Zagrodzki, Henri
Hayden 1883-1970, katalog wystawy, Biblioteka Polska w Paryżu, Paryż – Przemyśl 2013,
s. 45).
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