Werner Szendi
Inšpirácia – tvorivý moment
"Maľovanie je pre mňa kreatívny proces, ktorý nezačína až samotnou činnosťou.
Počiatok tvorivého momentu spočíva pre mňa v živote samotnom. Rozpoznanie
tohto momentu, pripustenie a pretavenie skúseností a inšpirácie – to je cesta
každého umelca. Nástrojmi môjho výberu sú stojan a plátno. To, čo sa v priebehu
maľovania odzrkadľuje na bielom podklade, sa neredukuje ani na určitý štýl, ani na
určité techniky maľovania. Život, ako aj vesmír, nie sú výsledkom obmedzovania, ale
rozpínavosti – často mimo schopnosti našej predstavivosti. Kreatívny akt maľovania
vo mne vyvoláva vždy cestu k môjmu skutočnému ja; je meditáciou, kontempláciou
a reflexiou v jednom. A predovšetkým momentom hlboko precítenej radosti zo
života. Tak vidím svoje obrazy aj ako kanál pre ozdravujúce energie, ktoré môžu
začať účinkovať, pokiaľ to pozorovateľ pripustí."
Chápanie sveta a umenia
Werner Szendi ŽIJE svojim umením a už v mladom veku popustil uzdy svojej
kreativite. "Od mojich 16 rokov je maliarstvo dôležitou súčasťou môjho života.
Pociťujem veľkú vďačnosť za to, že moja rodina a okolie môjmu umeleckému
poslaniu nikdy nebránili. A je tomu tak až dodnes, keď ma moja partnerka sprevádza
a podporuje a zažíva so mnou takmer naživo každý „zrod“ mojich obrazov. Je pre
mňa viac ako múzou, ktorou sa každý umelec rád chváli. Ako konštruktívnej kritičke,
prvej pozorovateľke umeleckých diel a často aj pomocníčke pri hľadaní názvov
obrazov má významnú úlohu," vysvetľuje Szendi, ktorého obrazy nikdy neopustia
jeho ateliér bez názvu. "Každý tvor vo vesmíre sa k životu prebudí až po tom, ako
dostane svoje meno. Udelením mena získava dielo svoju vlastnú identitu.
Rozpoznávame a pomenúvame," preto, ako uvádza ďalej umelec, je meno alebo
názov obrazu istým druhom smerovania pre pozorovateľa. "Je to prvé oslovenie
pozorovateľa obrazu."
Viditeľné materiály a mentálna energia
Umelec Werner Szendi sa vyznačuje tým, že využíva viac ako len viditeľnú reč
foriem: "Nepridržiavam sa žiadnych smerov štýlu, materiálov alebo foriem
zobrazenia." Oveľa viac sa Rakúšan obracia na veľkých majstrov talianskej
renesancie, ktorých tvorivá energia sa prejavila v mnohých formách. Szendi pracuje
s viditeľnými a „neviditeľnými“ materiálmi. Jeho umenie sa pre naše oko stáva
viditeľným vďaka ceruzke, akrylu, oleju, lístkovému zlatu a polodrahokamov; pre
naše duševné oko je to spirituálna energia, ktorú vnáša do svojich obrazov. Preto sú
mnohé jeho diela dielami na objednávku od zdravotníckych inštitúcií a nachádzajú
sa v mnohých čakárňach liečiteľov a lekárov.
Životopis umelca
Rakúsky umelec Werner Szendi sa narodil v roku 1966 v burgenlandskej dedine
Güssing. Svoju mladosť prežil v južnom Burgenlandsku, v prostredí prírody a kultúry
plnom kontemplatívnych impulzov. Svoju umeleckú dráhu začal veľmi skoro, už v 18
rokoch maľuje Szendi diela na objednávku pre viaceré kostoly vo svojom okolí. Na
základe kontaktu so sakrálnym umením odhaľuje mladý umelec techniky starých
majstrov. Neobmedzene tvoriace duše Leonarda da Vinciho alebo Michelangela
Buonarottiho ovplyvňujú jeho umelecké chápanie až do dnešného dňa.
V deväťdesiatych rokoch maľuje Szendi v štýloch a venuje sa rôznorodým témam.
Po presťahovaní do Viedne nasledujú prvé veľké výstavy v Rakúsku a v Turecku,
ako aj účasť na umeleckých veľtrhoch doma a v zahraničí. Aktuálne projekty ho
v budúcnosti zavedú do Nemecka a do arabského sveta, predovšetkým do Dubaja.
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Umelec podporuje aj sociálne projekty (http://projektalice.org) a vystavuje umenie vo
verejných priestoroch (www.radissonblu.de/palaishotel-vienna). Jeho obrazy sa
nachádzajú na obaloch kníh, na ilustráciách plagátov, informáciách o muzikáloch
a iných podujatiach. V roku 2005 získal Szendi renomovanú cenu Švajčiarska za
umenie ARS NOVA SUISSE. Werner Szendi žije a pracuje vo Viedni.
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