
Vivi Haacke går nye veje
De fleste malere arbejder på lærred eller papir med akryl- eller oliefarve, vandfarve, 
pastel, gouache eller en kombination af disse.

Vivi Haacke har imidlertid valgt et helt andet materiale. Ved at bruge messingplader 
opnår hun en fundamentalt anderledes virkning, end hvis hun malede på bomulds- 
eller hørlærreder. På messing bliver farven ikke absorberet, som den gør på et tradi-
tionelt lærred, men lægger sig metallisk og skinnende på overfladen som oliepletter 
på våd asfalt givende en livagtig og helt specielt effekt.

Farven, der bruges, er heller ikke traditionel. Vivi Haacke arbejder udelukkende med 
de produkter, de fleste af os har liggende i husholdningsskabet, og ser så, hvad der 
sker, når disse oxiderer på metallet. I sagens natur er det en proces, der er langt 
vanskeligere at styre end olie- og akrylmaling, og gad vide, om hun ikke nogle gange 
må føle sig som en kemiker, der eksperimenterer med forskellige stoffers indbyrdes 
reaktioner. Tilfældet spiller under alle omstændigheder en betydelig rolle.

Og her kunne Vivi Haacke godt have valgt at stoppe. Det har andre kunstnere i 
hvert fald gjort arbejdende med netop tilfældet som udgangspunkt i helt abstrak-
te værker, hvor de kemiske stoffer så at sige gør hele arbejdet selv. Vi mennesker 
har bare, det viser alle videnskabelige undersøgelser, et instinktivt behov for at se 
figurer i selv de mest abstrakte malerier. Det er simpelthen sådan, vores hjerne er 
indrettet.

Ser man på Vivi Haackes billeder, opdager man, at hun er tro mod lige præcis 
disse instinkter, for de har nemlig alle en titel. Det kan være nogle, som henviser til 
natur- og landskabsfænomener som ”September Sky”, ”On the Edge of Nature” og 
”Forest for Trees only” eller de kan referere til mere mentale tilstande og processer 
som ”Break Through”, ”New Beginning” og ”You set Your Sail”. Titler, som sætter 
associationer i gang på en helt anden måde, end hvis billederne havde været ikke- 
figurative. I ”Break Through” skyder blå formationer op fra en gulligbrun baggrund 
signalerende iskrystaller, smeltevand, eller hvad ens fantasi nu ser i billedet. I ”You 
set Your Sail” genkender vi netop sejlformer og forestiller os små både på søen eller 
havet, men titlen kan også være mere talesprogsagtig betydende: ”Følg din egen 
kurs” eller ”Vær tro mod dig selv”. Endelig kan ophobningen af udadskydende for-
mer i nederste halvdel af ”New Beginning” symbolisere opbrud, oprør, nyskabelse 
og vækst: en ny begyndelse.

Det er efter min mening lige præcis dette, der gør Vivi Haackes billeder ekstra 
spændende. I sig selv er formerne og farverne smukke og uforudsigelige på en helt 
anden måde end ved traditionelt maleri, men ved i titlerne at referere til landskabs- 
og bevidsthedsfænomener, ”kommer vi med”, får lyst til at digte videre og bruge 
vores fantasi. Lidt ligesom, når vi kigger op i luften og ser alle mulige former og fig-
urer i skyformationerne på den blå himmel. Vi føler, vi er en del af den kunstneriske 
proces. Og det er noget utroligt livgivende.
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