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Tidlig på 60-tallet arbeidet Kivijärvi for norske og finske aviser og tidsskrifter, noe som førte han på mange og
lange reiser. Fotografiene fra disse reisene, gjerne ledsaget av underholdende tekster, forener dokumenterende
og estetiske kvaliteter. I denne boken presenteres 55 av Kivijärvis fotografier, og vi får også et innblikk i
forfatterens liv. Med biografiske opplysninger.
Kivijärvi tilbrakte store deler av livet pengelens og alkoholisert. I perioder var han også hjemløs og hadde lite
penger å bruke på dyre teknikker. Kivijärvi er imidlertid mest kjent for sine bilder fra trålerfiske i
Barentshavet i 1961, en jobb han gjorde på oppdrag fra Findus i Hammerfest. Fotograf. Foreldre:
Snekkermester Otto Kivijärvi (1909–98) og hustru Mildred (f. 1906). Gift 1965 med Outi Penttinen,
ekteskapet oppløst 1966.Kåre Kivijärvi var. Den anerkjente fotografen og kunsthistorikeren Robert Meyer
holder foredrag i utstillingen Kåre Kivijärvi – Min verden er en annen kl. 13.00. Blomqvist / Kunsthandel /
Contemporary by Blomqvist 2013 / Kivijärvi, Kåre - Et bohemliv, 1967-68. Tilbake Contemporary by
Blomqvist 2013. Neste objekt Forrige objekt. "Kåre Kivijärvi - fotografier 1956-1991" av Kristin Aasbø - Se
omtaler, sitater og terningkast.
Se hva andre. Kåre Kivijärvi ble født i Hammerfest i 1938 og han døde på Kypros i 1991. Kivijärvi var en
fotokunstner, og han ble en mytologisk skikkelse.
Kåre Kivijärvi, født i Hammerfest, norsk fotograf. Utdannet ved Folkwangschule für Gestaltung i Essen
1958–60 under Otto Steinert, debututstilling i Oslo. Kåre Kivijärvi (1938 – 1991).Kivijärvi er den første
norske fotografen som fikk bred anerkjennelse som billedkunstner, og han var den første fotografen som ble.
Kjøp 'Kåre Kivijärvi, fotografier' av Eli Høydalsnes fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende
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