Werner Szendi

Eserleri hakk nda
lham - yarat c bir an
“Ressaml k benim için resim ile sonuçlanan bir ey de il, üretici bir süreç demektir. Her
ilham n ba lang c benim için hayat n içinden gelir. Bu an yakalamak, tecrübeyle ilham
bir arada bulu turmak ve gerçekle tirmek her sanatç n n yolunu belirler. Ben gereç
olarak ressam sehpas ve tuval tercih ediyorum. Resim yapma esnas nda beyaz düzeyde
olu an eser belli bir tarz veya boyama tekni iyle k s tl de ildir. Ya am ve evren,
k s tlamalar n de il yay l m n sonucu demektir ve hayal gücümüzün d ndad r. Üreticilik
içimde her zaman kendime do ru bir geziyi ça r t r yor ve meditasyon, dalg nl k ve
dü üncelerin bir arada yans mas demektir. Her eyden önce ya ama kar hissetti im
derin sevginin ifadesidir. Bu yüzden eserlerimi, e er izleyici kabul ederse ifa etkisi olan
enerji arac olarak görüyorum.“

Dünya ve sanat anlay
Werner Szendi sanat n ya yor ve genç ya ta üreticili ini kan tlad . “16. ya mdan bu
yana resim sanatlar benim için hayat m n önemli bir parças oldu. Aileme ve çevreme,
benim sanata içten e ilim duymam engellemedikleri için çok minnettar m. Bugüne kadar
hayat arkada m da ressaml ma e lik ediyor, beni destekliyor ve hemen hemen her
eserimin do u unun tan
oluyor. O, her sanatç n n kendisini süslemesini isteyen ilham
perisinin ötesinde biri. Yap c yorumlamalarda bulunan, sanat eserlerimi ilk izleyen ve
onlar adland rmamda yard mc olan ve bu hususta önemli bir rol aland r.“ diye aç kl yor
Szendi. Szendi`nin resimleri, atölyesini hiçbir zaman isimsiz terk etmiyor. “Evrendeki her
varl k ancak ad konuldu unda canlan yor. Yarat l , isim verildi inde ayr bir kimli e
sahip oluyor.“ Sanatç devam ediyor; “Biz tan yoruz ve adland r yoruz. Bir resmin ad
izleyici için yol gösterici demektir. zleyiciye ilk hitapt r.“

Görünen malzemeler & zihinsel enerjiler
Ressam Werner Szendi`nin özellikleri görünen çizimlerden ötesini kullanmas . “Kendimi
belli tarzlara, malzemelere simge ve biçimlere ba lam yorum.“ Avusturya`l sanatç ,
daha çok talyan rönesans ustalar n n ve onlar n eserlerinde görülen yarat c enerjilerinin
yolunu takip ediyor. Szendi, görünen ve görünmeyen malzemelerle çal yor. Bizim
gözümüz, Szendi`nin eserlerinde kullanm oldu u sadece kur un kalemi, akrilik boyay ,
ya lar , alt n yapraklar , yar k ymetli ta lar görüyor. Do rudan ruhumuza hitap ederek
pozitif enerjiler aktar yor. Bu yüzden, eserlerinin ço u sa l k kurulu lar nca talep ediliyor,
doktor ve ifa uygulay c lar n muayenehanelerinde yer al yor.

Sanatç n n hayat hikayesi
Avusturya`l sanatç Werner Szendi 1966 senesinde Avusturya`n n Burgenland
eyaletindeki Güssing`de do du. Gençli ini Güney Burgenland`da geçirdi ve oradaki
do an n ve kültürün kendisini derin dü üncelere kapt ran motivasyonlardan yararland .
Kendini erken ya ta yarat c sanata verdi. 18 ya nda Szendi k rsal bölgedeki bir çok
kiliseden gelen sipari ler için resimler üretti. Kutsal sanatlarla u ra mas sayesinde genç
ressam eski ustalar n tekniklerini ö rendi. Bu güne kadar Leonardo da Vinci ve
Michelangelo Buoanrotti`nin s n r tan mayan sanatsal ruhlar Szendi`nin sanat anlay n
çok etkiledi. Doksanl y llarda Szendi de i ik tarzlarda de i ik konularda eserler
üretmeye devam etti. Viyana`ya ta nmakla, Avusturya`da ve Türkiye`de ilk büyük
sergilerini gerçekle tirdi. Ayn zamanda yurt içinde ve yurt d nda çe itli sanat fuarlar na
kat ld . Aktüel projeler, Szendi`yi gelecekte Almanya`ya ve daha çok Arap ülkelerine,
özellikle
Dubai`ye
yönlendirecek.
Sanatç
sosyal
projeleri
de
destekliyor
(http://projektalice.org)
ve
eserlerini
kamusal
alanlarda
da
sergiliyor
(www.radissonblu.de/palaishotel-vienna). Resimleri kitap kapaklar nda, afi lerde,
müzikal ve di er etkinliklerin duyurular nda yer al yor. 2005 y l nda Szendi me hur ARS
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çal yor.

sviçre Sanat Ödülünü al yor. Werner Szendi Viyana`da ya yor ve
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