
HOMO LUDENS- MÄNGIV INIMENE

Harri Kivi on mitmekülgne inimene, kunsti uuendaja, üks Soome omapärasemaid  kunstnikke. Tema poolt 
loodud optilised teosed, tundlikud miniuniversumid, on nagu vihjed kaugest päikesesüsteemist. Kunsti 
kanoniseerimisest vabad teosed liiguvad skulptuuride ja maalide vahelisel keskteel, juskui juhtides 
vaataja kosmose viimaste veekogude juurde. Pahupidi pööratud optilised ruumid on talle  salapärane 
eksistentsiaalsuse  võrdkuju.

valgus, aeg, ruum, võlu, lohutus ja meditatsioon, on kõik elujõuliste ja värviküllaste teoste identiteedi 
keskne osa.
Kivi vastab baromeetri kombel maailmale, sarnaselt nagu Fernand Léger, "Kui elu on kohutav, tuleb leida 
üles mäng."
Kivi loominguline tee on kompromissitu ja jäljendamatu, sellele ei leidu Soomes vastast. Tema toodangut 
võib võrrelda selliste kunstnike nagu Jeff Koons, Yayoi Kusama ja Anish Kapoor loominguga.

Antti J. Kallio, produtsent, tegevdirektor
Design & Art Management Finland Ltd.

PILVELAEVADE SKULPTOR

Kunstnik Harri Kivi  on mõjutanud Soome kunstielu stimuleerivalt ja nõelavalt, seda laial rindel ja pikka 
aega. Tema paljud projektid, nagu ”Kauppala”, ”Puska” ja ”Tervetuloa meille” on esindanud täisväärtusliku 
ühiskondliku kunsti. Eelkõige tema poolt loodud ”Myrsky”-projekt, on see millel on olnud kaugeleulatuv 
sotsiaal-kultuuriline mõju noorte elu positiivsel peegeldamisel.

Lisaks selgepiirilisele ja konkreetsele kogukondliku kunsti viljelemisele on  Harri Kivi ennekõike maali-
kunstnik. Tema töö selles valdkonnas on jagatud kaheks huvitavaks valdkonnaks: Ta on toonud ornamen-
did ja väikevormide tagasi kujutavasse kunsti ja andnud neile veel " sära " , mida on sageli kahjuks tõlgenda-
tud, kui midagi "vanaaegset". Lisaks sellele on tema  maalid oma olemuselt sellised, et nad ei näe välja nagu 
traditsioonilised maalid, vaid toovad välja mitmekihiliste pindade peegeldused ja suunavad  värvi mateeri-
ast välja, edasi uutesse kihtidesse. Kunstnik oskab  kasutada läbipaistva värvi peeni võimalusi.

Harri Kivi viimase aja teostes plastkupud on avanenud ja pöördunud vaataja suunas. Nad jälgivad teose 
vastuvõtjat haigutava peegeldusena.
Karjala-bütsantsi torni tume pits on saanud üllatava ja krüpteerimata vastandi. Kivi on vabastanud torni 
ja peegeldab värvi valgusellipsina vaataja suunas. Pilvelaevade silmitsemine pöörab läbipaistva kupli 
vaataja silmanurka. Nende pilvelaevade sisemine elu on selge, kuid kergelt ujuv. Kohati ämbri läikiv kõht on 
tühi, mõnikord seda pimestavad värvide metamorfoosid.
Kui kunstniku varasemates töödes kosmos sulgus kihiliselt ja tehes arhidekt Alvar Aalto plastkapslitest 
nende vastandi, tumeda pitsiliku mikrokosmose, muutub korraga see konstruktiivne ime peegeldust nõud-
vaks  vaagnaks. Teoste värvide ekslev silm jälgib vaatajat kaarjate vahendusel. Peegeldused asetuvad 
kusagile väljaspool teost ja on siiski pimestavas siinpoolsuses.
“Kus on pind”,  hüüab Kivi tööde vaataja.  “Näeme ainult sügavust”. Me ei avasta pinda peegeldustes, sest 
struktuurid muutuvad pimestavaks.
Scheini illusioon, on teadlik eesmärk. Konstruktiivne illusioon, gooti ümarakna illusioon, romantika 
vormitu illusioon, Pompei punane illusioon (ladina: valgus, ava, süvend).

Altti Kuusamo, kunstiajaloo professor.

KUNSTNIKU ÜLESANNE

Olen tihti kuulnud, et kunstnikud on peatud, liialdajad ja hullud. Harri Kivi meelest kunstnikele omistatud 
hullus toimub täpselt nii, nagu ta ise kunstnikuna seda mõistab ja aktsepteerib, see tähendab ülitundlik-
kust, intelligentsust, julgust ja julgust võtta riske. Äärmuslikel juhtudel just need omadused sunnivad 
kunstnike viima lõpuni oma sügavaima veendumuse. Kunst sünnib inimese vaimsest aktiivsusest, tema meele ja 
vaimu koostööst. Loov töö nõuab tähele panemist, võrdlemist ja erinevuste avastamist. Uut kunsti tuleb 
luua vastavalt uutele vajadustele, kui ühiskond muutub, muudab ka kunsti sõnum ja mõju. Kunstniku töö 
ülesanne on levitada vaimset rõõmu ja viia tsivilisatsiooni edasi ning avada uusi esteetilisi ja eetilisi väärtu-
skogemusi. Harri Kivi loomingus iga teos on isiksus, kellel on omad, vaid talle kuuluvad omadused. 
Kultuur on tegevus kus kõrvutatakse kvaliteeti, valdkond kus tegevus tähendab väärtuste omavahelist 
võitlust. Kunstniku dialemma on metafüüsiline, eesmärgiga leida tõde, mida ta muidugi ei leia, kuid teekonnal 
ta näeb midagi sellist, mida teised ei näe. Me võime tabada universaalse ainult isikliku kogemuse kaudu. 
Kunsti vastuvõtja peab usaldama kunstnikku, et ta pole jagamas tavapärast kunstimaitset, vaid ta tõepoo-
lest jääb iseendaks ja säilitab sõltumatuse. 

Jorma Uotinen , kunstiprofessor 

KUNSTI VAHENDAMISE UUS TEEKOND

Kunstnikul on peakorter ja showroom Helsinkis.
Harri Kivi Showroom on uutmoodi katse tuua kunst vaatajani. See on  salongi ja galerii omavaheline soe liit.

Kunstiteoseid saab osta otse selle tegijalt ehk  kunstnikult endalt.

Tere tulemast tagasi!

Tõlkinud Imbi Paju/kirjanik, rezhissöör


