
                          

H A R R I   K I V I
raketin apulainen

TEOKSIA  .  VERK  .   WORKS
Galleria  KATARIINA      12. – 30.  8. 2009

”Pois takatunkkainen tuhina, takapihojen hyttysten ininä, sillä nyt ajaudutaan korreen kuvan 
mysteeriseen  juhlavirtaan,  jossa  kalasaalis  on  taattu.  Kosmisia  tähtitaiteen  historian  
meteoriittisia  kerrostumia  olen  kierrättänyt  ja  sorminäppärästi  karttakepillä  ojentanut  
törmäyskursseille  keskenään.  Planeetanjahtaukseni  viivakoodit  laukaisevat  kuusen  alta 
elämän painosta vapaan äitimaan lentoon supernovan tulitikkuleikkien aarteiden äärelle. 

Körttikansan kaalipeltojen kylmien pilvien vastainen värieni voimakas oma tahto,  koristautua 
aurinkopeilien  kimmellysherkän   täystimanttisessa  tällingissä,  räjäyttää  outouden  iloista 
tykkilunta silmille.”

Maailmankaikkeutta  luodatessaan  Kivelle  avaruus  on  myös  näkymättömän  ja  kaiken  katoavaisuuden 
vertauskuva.  Vastakohtaisuuksien  ilotulituksessa  esille  nousee  suurten  sävyjen  kirjo,  joka  koskettaa  ja 
kohahduttaa.
Veistoksellisten  maalausten  sisälle  on  vangittu  välähdyksiä  elämästä.  Teosten  optisuus  ja  transparenssi 
korostavat koristeellisuuden ja askeettisuuden liittoa. Heijastukset ovat olennaisessa roolissa.
Pop-taiteen hengessä, surrealismin jalanjäljillä, mutta selkeästi omaa tietään kulkien ja vertailukohtia paeten 
Kivi haastaa itsensä ja katsojan avaruusmatkalle pinnan syvyyksiin. Rohkeasti,  kiillettä  ja loisteliaisuutta 
kaihtamatta.

• Harri Kivi (s. 1961) debytoi kuvataiteilijana 1990-luvulla. Kivi on osallistunut ryhmänäyttelyihin, kuratoinut 
näyttelyitä ja tapahtumia ja pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä, viimeksi Kemin taidemuseossa 2008. Hänet 
tunnetaan myös mm. Kauppala- Puska- Myrsky- ja Tervetuloa meille -hankkeiden moottorina. 
Kivi on Helsingin Taiteilijaseuran, Taidemaalariliiton ja Muu ry:n jäsen. Galleria Katariinassa nähtävät teokset 
ovat ensi kertaa esillä Helsingissä.

• Avajaiset tiistaina  11. 8.  klo  17-19.        Tonteilla:   Tapani Rinne, Iro Haarla ja Verneri Lumi. 
   Näyttelyn avaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.                                             TERVETULOA! 
   Mukana juhlien aatelia: Anna de Codorniu, cava.
• Taiteiden yönä 21.8. galleriassa kirpakat kinkerit. Kivi paikalla.
• Taiteilijatapaaminen: Kivi esittelee näyttelyään sunnuntaina 30.8. klo 13–16. 
• Katso muut ulottuvuudet: harrikivi.fi  ja helsingintaiteilijaseura.fi
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