HOMO LUDENS – DEN LEKANDE MÄNNISKAN
Harri Kivi framstår idag som mångsidig förnyare inom det konstnärliga fältet och som en av Finlands originellaste konstnärer. Han har skapat verk som med sina starka visuella optiska medel fungerar som ett slags
miniatyruniversum, liksom glimtar från andra solsystem. Fria från konstens kanoniserande konventioner rör
sig verken i ett fluidum mellan skulptur och målad yta, betraktaren glider som på vatten mot rymders innersta rum. Med denna upp och nedvända optik skapar Harri Kivi metaforer för existensens outgrundlighet.
Ljus, tid, rum, förtrollning, tröst och meditation är alla begrepp centrala för dessa vitala och färgstarka
verk. Lik en barometer för tidens behov svarar Harri Kivi med samma ord som Ferdinand Léger: ” då livet är som
grymmast måste vi upptäcka leken”. Kivi har i sin produktion omutligt följt sin egen väg och förverkligat sin
vision på oefterhärmligt sätt, unikt för Finland. Han har jämförts inte minst med sådana konstnärer som Jeff
Koons, Yayoi Kusama och Anish Kapoor.
Antti J. Kallio, Producer, CEO
Design& Art Management Finland Ltd.
MOLNFARKOSTERNAS SKULPTÖR
Bildkonstnär Harri Kivi har verkat som en uppfriskande och utmanande kraft inom finländskt konstliv, under
lång tid och på bred front. Hans många projekt, så som Kauppala (köping), Puska (bukett), och Tervetuloa
meille (välkommen) har i många avseenden gett uttryck för en fullvärdigt kollektiv form av konst. I synnerhet det av honom planerade Storm-projektet (Myrsky) har haft vittgående positiva återverkningar på ungdomars sociokulturella liv.
Utöver den rätlinjigt konkretiserade kollektivkonsten är Harri Kivis konst framförallt målarens. Hans
verksamhet på detta område omfattar två intressanta delområden. Han har återfört ornamentet och de små
formerna till deras givna plats i bildkonsten och dessutom gett dem ”glans”, något som tyvärr ofta tolkats
enbart ur ”det invandas” synvikel. Förutom detta har hans måleri riktat in sig på dimensioner, som inte följer
traditionellt måleri. I stället har han åstadkommit skitade speglingar med den följd att färgen liksom skjuts
ut ur materien mot ett utrymme mellan de olika ytorna. Kivi har på ett lyckat sätt nått den transparenta
färgens möjligheter.
I den senaste produktionen har Kivis plastkupor öppnat sig och vänts mot betraktaren. Med sina bottenlösa
speglingar blickar de rätt ut. Det karelsk-bystantiska torget med sin dunkla spetsväv ledsagas nu av sin
oförblommerat förundrade motpol. Kivi har tömt torget och kastar iväg färgen i form av ljusellipser mot
platsen där vi står. Stirrar man in i dessa molnfarkoster vänds även betraktaren ut och in mot den genomskinliga kupans ögonbotten. Klart och skimrande lyses den upp, som av ett inre liv. Emellanåt är den som en
glansigt tom mage, andra gånger är det som om genomfors den av färger stadda i glittrande metamorfoser.
Som en kontrast mot Alvar Aaltos plastkupa slöt sig Kivis tidigare arbeten i lager på lager om ett mörkt
mikrokosmos i spetsar. Nu byggs vår förundran upp av reflexer djupt i kupors inre rum . Färgernas flackande
blick möter betraktaren i vida bågar. Reflexerna hamnar till sist någonstans utanför verket, samtidigt som
de förblir i sin egen lysande värld.
Var är ytan, ropar Kivis verk till betraktaren. ”Vi ser endast djup!” Reflexerna döljer ytan för oss i den takt
som elementen glimmar till. ”Schein”, Skenet, den drömska illusionen är det tillstånd som medvetet eftersträvats. Ett sken som byggts upp, det gotiska rosenfönstrets sken, romantikens gestaltlösa sken, Pompejis röda
sken, ”lumen” (lat. ljus, öppning, hålighet).
Altti Kuusamo Professor, konsthistoria
KONSTNÄRENS UPPGIFT
Jag har ofta hört sägas om konstnärer att det är ett huvudlöst, överdrivande och tokigt släkte. I fråga om
Harri Kivi förverkligas denna galenskap just så som jag själv vill förstå och omfatta den, - som stor känslighet, intelligens, mod och beredskap att ta risker. Drivna till sin spets är det just dessa egenskaper som
tvingar vissa konstnärer att följa sin vision så långt det bara är möjligt att driva den. Konsten föds i en
själslig dimension där förnuft och intuition går samman. Det skapande arbetet förutsätter att iakttagelser
görs, observationer av skillnader, jämförelser. Nya behov fylls av en ny konst, då samhället förändras,
förändras även konstens budskap och verkan.
Konstnärens uppgift är att sprida själsligt välbefinnande och öppna för nya estetiska och etiska värderingar. I Harri Kivis produktion är varje verk en individ med just de egenskaper som hör samman bara med den.
Kultur är en verksamhet där kvaliteter ställs mot varandra, en värderingarnas boxningsring. Konstnärens
problem är metafysiskt; en strävan att nå en sanning, en sanning han naturligtvis inte finner. Men på vägen
ser han sådant som andra inte ser. Det universellt allmängiltiga kan vi nå bara genom den personliga erfarenheten. Den som vill ta emot konst måste kunna lita på att konstnären inte fjäskar för vad han tror är den
allmänna smaken, utan på att han är uppriktig i sitt allvar, förblir sig själv och bevarar sin självständighet.
Jorma Uotinen konstnärsprofessor
EN NY KANAL FÖR KONSTFÖRMEDLING
Konstnärens huvudkontor och presentationsutrymmen befinner sig i Helsingfors: Harri Kivis Showroom
inför ett nytt utställningskoncept, en mysig kombination av salong och galleri.
Verken går att köpa direkt av den som skapat dem! Välkommen!
Översatt av: Pamela Brandt, konstnär

