Werner Szendi

Művészetéről
Inspiráció – az alkotó pillanat
"A festés számomra egy olyan kreatív folyamat, amely nem magával a tevékenységgel
kezdődik. Számomra minden alkotó pillanat kezdete magában az életben rejlik. Minden
művész útját e pillanat felismerése, a tapasztalat és az inspiráció befogadása és
átültetése jelenti. Munkaeszközeimként a festőállványt és a vásznat választottam. Az,
ami a festés folyamán a fehér felületen megjelenik, nem korlátozható sem egy
meghatározott stílusra, sem meghatározott festőtechnikákra. Az élet, mint a
világegyetem, nem a korlátozás, hanem a kitágítás eredménye — legtöbbször
képzelőerőnkön túli. A festés kreatív cselekedete bennem mindig a saját énemhez vezető
utazást jelenti; meditáció, szemlélődés és elmélkedés is egyben. És mindenekelőtt, az
élet iránti mélyen átérzett öröm egyik kifejezése. Így a képeimet a gyógyító energiák
csatornájának is tekintem, amelyek, amennyiben a szemlélő befogadja, kifejthetik
hatásukat."

Világ- & művészetfelfogás
Werner Szendi MEGÉLI művészetét és már korán kifejezésre tudta juttatni kreativitását.
"16 éves korom óta a képzőművészet az életem egyik fontos része. Nagy hálával
tartozom azért, hogy családom a művészi hivatásom elé sosem gördített akadályt. A mai
napig, amikor is az élettársam elkíséri és támogatja festői létemet, és szinte valamennyi
képem "születését" közvetlenül velem éli meg. Ő több, mint egy múzsa mellettem,
amellyel minden művész szívesen ékesíti magát. A műalkotások konstruktív
kritikusaként, első szemlélőjeként és gyakran a névadásnál is segítőként jelentős szerep
hárul rá", magyarázza Szendi, akinek képei név nélkül sosem hagyják el műtermét. "A
világegyetemben minden teremtmény csak a névadás révén kel életre. Az alkotás a
névadással nyeri el saját identitását. Felismerjük és nevet adunk", majd így folytatja a
művész, a kép címe egyfajta útmutató a szemlélő számára. "Ez a kép szemlélőjének első
megszólítása."

Látható anyagok & mentális energia
Werner Szendi művész azáltal tűnik ki, hogy ő a látható formavilágnál többet használ:
"Egyik stílusirány, anyag vagy megjelenítési mód iránt sem kötelezem el magam". Az
osztrák művész inkább még az olasz reneszánsz nagy mestereihez kötődik, akiknek
alkotóenergiájuk sokféle formában valósult meg. Szendi látható és "láthatatlan"
anyagokkal dolgozik. A szemünk számára a ceruza, az akrilfesték, az olaj, az aranyfüst
és a féldrágakövek teszik láthatóvá művészetét; ez a szellemi szemünk számára a
spirituális energia, amelyet a képekbe beenged.
Ezért sok képe egészségügyi
intézmények megrendeléseire készül és természetgyógyászok és orvosok rendelőit
díszítik.
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Werner Szendi

A művész életrajza
Az osztrák művész Werner Szendi 1966-ban a burgenlandi Güssingben született. Ifjúsági
éveit Dél-Burgenlandban töltötte, egy elmélkedésre inspiráló természeti- és kultúrtájban.
Művészi-alkotói tevékenysége korán kezdődik, Szendi már 18 évesen több környékbeli
vidéki templom megrendelésére fest. A szakrális művészettel való foglalkozás során a
fiatal művész felfedezi a régi mesterek technikáit. Leonardi da Vinci vagy Michelangelo
Buonarotti korlátok nélkül alkotó művészlelke formálja máig is művészeti felfogását. A
90-es években Szendi a legkülönbözőbb stílusirányokban fest és a legkülönfélébb
témáknak szenteli magát. Bécsbe költözését követően kezdődtek az első nagyobb
kiállítások Ausztriában és Törökországban, valamint a művészeti vásárokon való részvétel
bel-és külföldön. Az aktuális projektek a jövőben Németországba és fokozottan az arab
térségbe, ott mindenekelőtt Dubaiba vezetik. A művész szociális projekteket is támogat
(http://projektalice.org)
és
művészetét
közintézményekben
(www.radissonblu.de/palaishotel-vienna) is kiállítja. Képei megtalálhatók könyvek
borítóin, plakát-illusztrációkon, musical-és más rendezvények meghívóin. Szendi 2005ben megkapta a neves svájci művészdíjat az ARS NOVA SUISSE-t. Werner Szendi
Bécsben él és dolgozik.
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