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Sam Havadtoy urodził się w Londynie w roku 1952 w rodzinie o węgierskich 
korzeniach i wychował  w Budapeszcie. Mając dwadzieścia lat wyemi-
grował do Nowego Jorku, gdzie pracował jako dekorator wnętrz. Zna-
lazł się w samym centrum narodzin nowych postaw artystycznych, 
ożywionym środowisku twórczym, w pobliżu artystów takich jak 
John Cage, Robert Rauschenberg czy Jean-Michel Basquiat. Szcze-
gólnie bliskie relacje łączyły go z Yoko Ono i Andym Warholem, 
w którego Fabryce asystował przy wykonowaniu serigrafii. 
Wkrótce zaczął też malować, nie zarzucając  przy tym projekto-
wania wnętrz, a z czasem włączając w pole swoich działań rzeźbę.

Prace Sama Havadtoya – zwięzłe, niekiedy powściągliwe, potrafią 
też emanować delikatnością i ciepłem. Ich radosne bogactwo barwy 
i faktury dobrze oddaje określenie „barokowy postmodernizm”, za-
stosowane przez krytyka Davida Gallowaya. Twórczość ta rozwijała 
się przede wszystkim pod wpływem estetyki minimalzmu i pop artu. 
Sam artysta podkreśla też inspiracje surrealizmem oraz twórczo-
ścią artystów obsesyjnie powracających do tego samego przedmiotu 
w seriach przedstawień. Podobnie jak Alexiej Jawlenski w abstrakcyj-
nych portretach czy Giorgio Morandi, włoski twórca z kręgu malarstwa 
metafizycznego, w martwych naturach.

Niektóre z płócien są ukrytymi historiami. Artysta tworzy swoisty rodzaj palimpsestu, 
spisując swoje wspomnienia na podobraziu, które następnie chowa, „zapieczętowu-

je” pod kolejnymi warstwami.  Większość swoich prac otula frag-
mentami używanej  koronki i pokrywa farbą, wszcześniej 

długo mieszając dostępne kolory w poszukiwaniu od-
powiednich barw. Sposób nakładania farby przywo-

łuje skojarzenia z dziełami francuskich pointylistów 
i rastrem komiksowych plansz Roya Lichtensteina. 
Technikę tą Sam Havadtoy zaczął stosować pod 
wrażeniem akwareli węgierskiego artysty László 
Mohol-Nagyego. 

W roku 1990 Sam Havadtoy utworzył w Budapeszcie, 
gdzie obecnie mieszka, Galerię 56 eksponującą dzieła 

artystów wschodnioeuropejskich.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jele-
niej Górze na otwarcie wystawy 8 listopada o godzinie 16. 

Wystawa potrwa do 15 grudnia 2013 r.


