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Jussi Nivan (s. 1966) ensimmäinen yksityisnäyttely Galerie Anhavassa avaa kevään 2020 näyttelyohjelman. 
Näyttelyssä on esillä kolmiulotteisia teoksia, joissa on vapaasti taittuvia, maalattuja pintoja. On kuin 
maalauspinta olisi irronnut maalauspohjastaan, ja kääntyilisi vapaasti suhteessa seinään ja katsojaan. 
Toisinaan maalauksen muoto näyttää riippuvan, toisinaan se leijuu, lepää tai näyttäisi olevan kiertyvässä 
liikkeessä.  
 
Näyttelyn nimi Matter – aiheen aine on samanaikaisesti konkreettinen ja abstrakti. Ei ole sattumaa, että 
englannin kielessä konkreettinen substantiivi ”matter” (aine), abstraktio (materiaalisuus) ja tärkeyttä tai 
olennaisuutta ilmaiseva verbi (”to matter”) ovat läheistä sukua toisilleen.1 Väripaletti yhdistää heraldisia ja 
vahvoja värikenttiä maan, ruosteen ja saven materiaalisiin sävyihin. Uusissa maalauksissa Nivaa kiinnostaa 
tasapaino massan ja kuvallisen tilan välillä. Teoksissa yhdistyy kaunis käsinmaalattu maalausjälki, 
vaivattomuuden tuntu ja tarkka rytmi, joka vaihtelee teoksesta toiseen. Polveilevien maalauspintojen myötä 
jotain pysyvää ja hierarkista maalauspohjan ja sen päälle maalattavan pinnan järjestyksessä rikkoutuu. 
Maalauspinta kytkeytyy näyttelytilaan omaehtoisesti ja vapaasti kuin aine, jolla on luontainen yhteys 
todellisuuden kanssa. 
 
Kuten aikaisemmissa teossarjoissa, myös uusissa teoksissa Nivaa kiinnostaa ja motivoi ajatus siitä, että 
maalaus on samanaikaisesti pintaa ja muuttuva tilallinen kokemus: teosten luonne muuttuu katsojan liikkeen 
mukaan. Terävät taitokset ovat kohtia, joissa maalauksen pinta muuttaa suuntaa. Teoksissa on sekä kuvan 
kaltaisia että täysin abstrakteja elementtejä, mutta erottelu esittävään ja ei-esittävään ei kuitenkaan ole 
oleellista; pikemminkin kaikki liittyy kokemukseen, jonka katsoja saa liikkuessaan näyttelytilassa.  
 
Jussi Nivan työskentely on leimallisesti maalauksellisen ilmaisun ohella ajattelua maalauksesta ja sen 
esitystavoista. Teoksissa on mahdollista nähdä kytköksiä niin kubismiin, futurismiin tai konstruktivismiin kuin myös 
japanilaiseen origami-paperintaitteluperinteeseen. Työskentelyn innoittajana taiteilija mainitsee myös mm. 
Dazzle camouflage -maalaukset, kubistien kehittämän kuviointitavan, joka perustuu objektin muodon ja 
volyymin muuttamiseen maalauksen avulla, ja jota käytettiin merialusten havainnoinnin vaikeuttamiseen 
ensimmäisessä maailmansodassa. Tunnusomaisesti Nivan teoksissa on kuitenkin johdonmukaisesti ja vahvasti 
läsnä hänen oma maalauksellinen ajattelunsa ja ilmaisu, joka on intuitiivista, rikasta, tarkkaa ja keveää.   
 
Jussi Niva on opiskellut Kuvataideakatemian maalaustaiteen osastolla 1984 –1989. Hän osallistui Kasselin 
Documentaan vuonna 1992 ja Venetsian Biennaaliin vuonna 1993. Jussi Nivan teoksia on useissa julkisissa 
kokoelmissa, mm. Nykytaiteen museo Kiasman, EMMA Espoon modernin taiteen museon, Aineen 
taidemuseon, Sara Hildénin taidemuseon, Malmön taidemuseon ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston 
kokoelmissa sekä lukuisissa yksityiskokoelmissa. Viimeaikaisia näyttelyitä ovat mm. Galerie Philipp von Rosen, 
Köln (2019); Faur Zsofi Gallery, Budapest (2018), ja Salon Dahlmann, Berliini (2018). 
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