
Juan Kiti
Internationaal kunstenaar met vele talenten
door René Boissin, verschenen in World Periodical Press News (maart 1996)

Niemand beter dan Juan Kiti verdient de naam van kunstenaar in de absolute 
betekenis  van  het  woord :  maker  van  kunst.  Een  kunst  met  veel  facetten. 
Vrolijke  kleurexplosies,  harmonische  lijnen,  georkestreerd  licht  in  zijn 
schilderijen.  Originele,  verrassende,  interpellerende  composities,  gemateriali-
seerde dromen in zijn beeldhouwwerken. Zelfde dynamische projecties in zijn 
tapijten en stoffen. Rijkdom van lijnen en harmonie in zijn verhoudingen tussen 
edelstenen en edele metalen. Wonderbaarlijke muziek die van de sterren lijkt te 
komen, zacht en tintelend, instinctief en toch rijkelijk uitgewerkt wanneer hij 
aan de piano improviseert.  Men vindt  hem zelfs  terug in  de gastronomische 
kunst.  Hij  orkestreert  zijn culinaire ontdekkingen zoals hij  aan alle artistieke 
creaties werkt – de gastronomie is niet de minste der kunsten – als een groot 
componist.

Ieder kunstenaar is internationaal. Kunst kent geen grenzen. Toch begrijpt Juan 
Kiti dit woord in zijn ruimste betekenis. Zijn kunst is niet louter bestemd voor 
een paar geprivilegieerden, zonder andere betekenis dan een decoratieve, visuele 
of  auditieve  sfeer  te  verbeteren.  Hij  wil  ook  dat  zijn  kunst  bijdraagt  tot  de 
verzachting van het helaas zo aanwezige leed op onze planeet. Hij is evenwel 
geen  megalomaan  en  weet  heel  goed  dat  elke  bijdrage  op  dit  vlak 
noodzakelijkerwijs beperkt is.  Maar iedereen kan helpen in de mate van zijn 
mogelijkheden om een deel van het leven op aarde te verbeteren. Juan Kiti heeft 
in die zin reeds geijverd dankzij het succes van Art Gala ‘92 ten voordele van 
« Artsen zonder Grenzen », Art-Rycke ‘93 in  samenwerking met Lord Yehudi 
Menuhin, en Art Gala ‘94 ten voordele van de Koningin Fabioladorpen n°1 en 
n°2.  Hij  werkt  momenteel  aan een groots  project  dat,  dankzij  zijn  artistieke 
creatie,  zal  toelaten om een deel  te helpen van hen die het  het  meest  nodig 
hebben : de zieke en mishandelde kinderen. […]
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