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Jussi Nivas (f. 1966) första separatutställning på Galerie Anhava öppnar galleriets vårsäsong 2020. Niva 
ställer ut tredimensionella verk med fritt vikta, målade ytor. Den målade ytan förefaller ha lossnat från 
underlaget så att den svänger fritt i förhållande till väggen och betraktaren. Ibland förefaller formen hänga, 
ibland sväva eller vila, eller också tycks den rotera. 
 
Utställningens titel Matter – ämnets ämne är samtidigt både konkret och abstrakt. Det är ingen slump att 
engelskans konkreta substantiv ”matter” (materia), abstrakta substantiv ”materiality” (materialitet, kroppslighet) 
och verb ”to matter” (någonting är viktig eller väsentligt) är nära besläktade.1 Färgpaletten kombinerar 
heraldikens starka färgfält med materiella nyanser av jord, rost och lera. I sina nya målningar riktar Niva sitt 
intresse mot balansen mellan massa och bildfält. I verken förenas en vackert handmålad yta och en känsla av 
lätthet med en exakt rytm som varierar från verk till verk. De vindlande målytorna bryter någonting permanent 
och hierarkiskt i relationen mellan målningens underlag och yta. Ytan förhåller sig självständigt och fritt till det 
omgivande rummet liksom ett ämne med en naturlig förbindelse med verkligheten. 
 
Liksom i sina tidigare verkserier fascineras och motiveras Niva även i dessa verk av tanken på att en målning 
är både en yta och en föränderlig rumslig upplevelse på en och samma gång: verkens karaktär förändras efter 
betraktarens rörelser. Det är vid de vassa vecken där målningens yta byter riktning. Verken innehåller såväl 
delvis föreställande som helt abstrakta element, men en sådan dikotomi är egentligen oväsentlig; snarare är 
det fråga om den upplevelse vi får då vi rör oss i utställningssalen. 
 
Utmärkande för Jussi Nivas konstnärliga arbete är att det förutom konkret måleri inkluderar även reflektioner 
kring måleriets redskap och framställningssätt. I hans verk är det lätt att se kopplingar till kubismen, futurismen 
och konstruktivismen, men också till den japanska origamitraditionen. Som en inspirationskälla nämner Niva 
också bl.a. Dazzle camouflage -måleriet, en av kubisterna utvecklad mönsterteknik där ett objekts form och 
volym skenbart förställs med målade optiska mönster. Tekniken användes under världskrigen för att göra skepp 
svårare att upptäcka. Ett genomgående och starkt präglande element i Nivas verk är hans personliga 
måleriska tänkande och det intuitiva, rika, exakta och lätta uttrycket. 
 
Jussi Niva studerade vid Bildkonstakademins målerilinje 1984 –1989. Han deltog i Kassel Documenta 1992 
och Venedigbiennalen 1993. Nivas verk ingår i många offentliga samlingar, däribland Museet för 
samtidskonst Kiasmas, Esbo moderna konstmuseum EMMAs, Aine konstmuseums, Sara Hildéns konstmuseums, 
Malmö konstmuseums och Jenny och Antti Wihuris fonds samlingar samt i talrika privata samlingar. Under den 
senaste tiden har han ställt ut på bl.a. Galerie Philipp von Rosen, Köln (2019), Faur Zsofi Gallery, Budapest 
(2018) och Salon Dahlmann, Berlin (2018). 
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