Werner Szendi
Inspira ie – un moment creativ
Pictura este pentru mine un proces creativ care nu incepe cu activitatea in sine.
Inceputul fiec rui moment creativ se afl pentru mine in via a ins i. Recunoa terea
momentului potrivit pentru punerea in aplicare a inspira iei contureaz drumul fiec rui
artist. Instrumentele alese de mine sunt evaletul si pânza. Ceea ce se manifest in
timpul picturii pe fondul alb nu se reduce la un anumit stil si nici la o tehnic anume.
Via a, precum universul, nu sunt rezultatul unei limit ri, ci a unei extensii, dincolo de
puterea noastr de imagina ie. Actul creativ al picturii declan eaz in mine o legatur
permanent cu sinele meu adev rat, este medita ie, contemplare si refec ie intruna. Si
mai presus de toate, o expresie a unei bucurii sincere de via . In modul acesta, v d in
lucrarile mele un canal de energii vindecatoare care curg si vindec , dac observatorul
accept .

In elegerea lumii i a artei
Werner Szendi isi TR'IE)TE arta sa, din tinere e a avut posibilitatea s acorde
expresivitate creativita ii sale. “Nu aveam inca 16 ani când arta picturii a inceput s
ocupe o parte insemnat a vie ii mele. Sunt foarte recunosc tor pentru faptul c mediul
meu familial nu a pus obstacole in fa a voca iei mele artistice. Pâna in ziua de azi, când
partenera mea de via , sus ine si inso este pictorul din mine i tr ieste “pe viu”
na terea fiec rui tablou pictat de mine. Ea este mai mult decat o muz c l uzitoare, care
impodobe te fiecare artist. Ca si critic constructiv, prima observatoare a lucr rilor de
art
i adesea chiar ajutând la g sirea titlului potrivit, ea joac un rol esen ial”, afirm
Szendi, ale c rui opere de art nu p r sesc atelierul f r a avea un titlu. “Fiecare fiin
din univers este trezit la via
prin primirea unui nume. Crea ia cap t identitatea
proprie prin acordarea unui tiltlu. Noi recunoa tem si numim” spune artistul, numele sau
titlul lucr rii este primul indiciu pentru observator. “Este prima comunicare cu
observatorul”.

Materiale vizibile i energie mentala
Artistul Werner Szendi se caracterizeaz prin faptul c el utilizeaz mai mult decat doar
elemente de stil vizibile: "Eu nu ma concentrez pe nici un stil aparte, material sau forme
de prezentare". Artistul se ded mai degrab dup marii maestri ai Rena terii italiene, a
c ror energie creatoare este pus in aplicare in mai multe forme. Szendi lucreaz cu
materiale vizibile i "invizibile". Pentru ochiul nostru arta sa este facut vizibil prin
creion, vopsea acrilic , ulei, foi
de aur si pietre semipre ioase; pentru ochiul min ii
noastre prin energia spiritual pe care el o las s curg prin lucr rile sale. De aceea,
multe dintre lucr rile sale sunt comandate pentru institu ii de s n tate i pentru
cabinetele de t m duitori i de medici.

Biografia artistului
Artistul austriac Werner Szendi s-a n scut în 1966 în localitatea Güssing, in Burgenland.
Tinere ea i-a petrecut-o în sudul Burgenland-ului, intr-un peisaj natural i cultural cu
impuls contemplativ. Opera sa artistic începe devreme, deja la 18 ani Szendi are cereri
de pictur pentru mai multe biserici din mediul rural. Prin ocupa ia sa cu arta sacr ,
tân rul artist se ded tehnicilor vechilor mae tri. Sufletele creatoare f r limite ale
artistilor Leonardo da Vinci sau Michelangelo Buonarotti au marcat în elegerea sa pentru
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art pân in ziua de azi. În anii nou zeci Szendi picteaz în diverse stiluri i se dedic
diferitelor teme. Dupa mutarea sa la Viena au urmat primele expozi ii importante în
Austria i Turcia, precum i participarea la târguri de art din ar
i str in tate.
Proiectele actuale il vor deplasa în viitor în Germania i tot mai mult în regiunea arab ,
in
principal
in
Dubai.
Artistul
sus ine
de
asemenea
proiecte
sociale
(http://projektalice.org) i expune lucr rile sale in
public (www.radissonblu.de /
palaishotel-vienna). Tablourile sale pot fi g site pe coperte de c r i, afi e pentru
reprezenta ii muzicale i alte evenimente. În 2005 Szendi ob ine prestigiosul premiu
elve ian de art ARS NOVA SUISSE. Werner Szendi locuie te i lucreaz in Viena.
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