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Kunst gør en forskel
Kunstavisen har interviewet Vivi Haacke, kurator og
udstillingsleder af KulturforumWürth Kolding

Af Tom Jørgensen
tom@kunstavisen.dk

Hvor tit ser man lige det i et stort
firmas foyer? En kunstudstilling
medmasser af malerier og en glim-
rende butik med kunsthåndværk
og design.
Dette ultimative drømmescene-

rarium i mødet mellem erhvervsliv
og kunst finder man hos Würth
Danmark i Kolding.Würth-gruppen
er et verdensomspændende firma
med speciale i montage- og
befæstningsmaterialer. Professor
ReinholdWürth,der overtog ansva-
ret for virksomheden efter farens
død i 1954, åbnede MuseumWürth
i 1991 i firmaets hovedkvarter i
Künzelsau i den tyske delstat Bad-
en-Württemberg. 10 år senere åb-
nede Kunsthalle Würth i Sch-
wäbisch Hall, og i 2008 slog Jo-
hanitterkirsche dørene op. Udstil-
lingerne er bygget op omkring
Professor Reinhold Würths samling
af moderne kunst. I dag huser sam-
lingen mere end 17.000 værker.
Siden 1999 er lignende udstil-

lingssteder skudt op flere steder i
Europa og altså også i Danmark. I
Kulturforum Würth Kolding er
udstillingen med den fremragende
tyske veterankunstner, Karl Hurm,
netop slut. Af tidligere udstillings-
profiler kan man nævne verdens-
navne som Günter Grass, Robert
Jacobsen, Andy Warhol, Hundert-
wasser, Joan Miró og Marc Chagall.
Kunstavisen har talt med den

daglige leder af KulturforumWürth
Kolding, kurator og udstillingsle-
der Vivi Haacke (selv en glimrende
dansk kunstner).

Hvordan er det at arbejde i et
firma, hvor man lægger så
meget vægt på kunsten?
Det er ganske enestående, at en
privat virksomhed som Würth be-

skæftiger sig med kunst med alle
de facetter, den har. Jeg modtager
så meget positiv respons fra vores
gæster,og alle har en helt personlig
holdning og vinkel – dels på den
aktuelle kunst, men også Kultur-
forum Würth som et fænomen,
man ikke ser deslige i Danmark. Jeg
oplever dagligt besøgendes tak-
nemmelighed for vores indsats for
at udbrede kunsten og holdning til
at dele den med så mange som
muligt.

Er det dit indtryk, at medarbej-
derne er glade for at være på en
arbejdsplads, hvor kunst er højt
prioriteret?
Vi er vant til at omgive os med
kunst i dagligdagen, som jeg ved,
mange medarbejdere sætter stor
pris på.De fleste har en holdning til
kunst – og her er ingen holdning
rigtig eller forkert! Og i perioder
med udstillingsskift, hvor væggene
er tomme,bliver der i den grad suk-
ket efter kunst igen.

Har der været udstillinger,
hvor du har fornemmet,
at DET ikke lige var sagen?
Vores udstillinger løber typisk over
ca. 1 år, og det er derfor kun min
tredje udstilling. Men ja, der er stor
forskel på, om den aktuelle kunst er
inkluderende eller ekskluderende.
Vores udstilling med Karl Hurms
naivistiske univers havde utrolig
stor popularitet, fordi alle kunne
forholde sig til universet og afkode
det. Jeg er også sikker på, at vores
netop åbnede udstilling med
Robert Jacobsen og Op Art udstil-
ling vil have et stort publikum.
Robert Jacobsen, fordi de fleste har
en ”historie”om værker,de tidligere
har set eller oplevet. Op Art, fordi
det pirrer vores synsopfattelse. Til
Robert Jacobsen udstillingen hører
også en ganske fin historie, da
vores ejer, Professor Reinhold
Würth var personligt venner med

Store Robert, og at Sammlung
Würth er i besiddelse af den største
Robert Jacob-sen samling. Robert
Jacobsens største værk er et
ensemble på 5 store værker place-
ret foran hovedkvarteret i Künzel-
sau.

Du er jo selv kunstner.
Hvordan er det at have et ben i
begge ”lejre”, kunstens verden
og den finansielle?
Egentligt er det meget sundt at
”hoppe over på den anden side af
skrivebordet” og i virkeligheden
ikke så forskelligt fra min egen
kunst- og designvirksomhed. Siden
2004 har jeg på fuldtid som udø-
vende skabt værker såsom: Bronze-
skulpturer,PhotoCollager og billed-
kunst. En anden facet har været
produktdesign og innovation. Gen-
nem årene har jeg løst forskellige
udsmyknings- og designopgaver.
Derudover har jeg modtaget Tu-
borgFondets InnovationsAlliance-
Pris for Danmarks mest innovative
samarbejde med en ingeniørvirk-
somhed i Randers.Så den verden er
absolut ikke fremmed for mig.
Siden 2015 har jeg så udover mine
egne aktiviteter været udstillingsle-
der og kurator for Kulturforum
Würth på halv tid. Det kræver
naturligvis, at jeg kan håndtere at
vende blikket 180 grader, hvis jeg
skal have et ben i begge lejre, som
du siger. For mig er begge ”ben”

vigtige. Det, der er det altafgøren-
de omdrejningspunkt for mig – og
mit hjerteblod – er kunsten. Det er
der i rigt overmål i begge ”lejre”.

Hvad kan de to parter
lære af hinanden?
Jeg har altid haft to sider i mit virke:
Den strukturerede og den kreative
og så virker det som en dynamo for
mig at se tingene blive ført ud i
livet. Det er den perfekt kombina-
tion, hvis man formår at skifte
mellem de to hjernehalvdele. Hos
Würth får jeg bestemt næring til
den strukturerede side, men jeg
medbringer også den kreative tan-
kegang, som tit udmønter sig i at se
muligheder fremfor begrænsning-
er. Bryde vanetænkningen og være
bevidst om ikke at se alt ”med
hukommelsen”og bare gøre som vi
plejer. Det er også vigtigt at have
en fornemmelse af, hvad der rører
sig på kunst- og design feltet.

Med udgangspunkt i dit arbejde
hos Würth kan du da sige, at
kunst gør en forskel?
Her især i sammenhæng med
den dårlige omtale udgifter til
kunst får på f.eks. hospitaler?
Ja, kunst gør en forskel og det er
helt grundlæggende intentionen
bag Sammlung Würths aktiviteter.
Vi oplever dagligt, at kunst har ind-
virkning på medarbejdere og gæs-
ter i huset. Kunst bidrager til et

godt arbejdsmiljø, kunst skaber en
hjemlig atmosfære. Kunst giver
også anledning til dialoger, man
ellers ikke ville have haft. Det er
udfordrende og flytter grænser.
Når man taler om kunst i sund-

hedssektoren, så er det ganske
klart, at kunsten også her vil have
indflydelse på ansatte, patienter og
pårørende. Men det er også en
”kunst” at få mest kvalitet for de
bevilligede kunst-kroner, som er
beskåret ligesom resten af budget-
terne også. Samtidig har forskning-
en vist, at integreret kunst i sund-
hedssektoren kan gøre undervær-
ker, hvis kunsten har en rekreativ
attitude. Jeg ser derfor kunsten
som en del af en bygning, en del
som også vil skabe bedre trivsel.
Men også et element, som svært
lader sig amputere. Et samfund
uden kunst og kultur er som
bekendt et fattigt samfund.
HosWürth er vi ganske vist beri-

gede med en overvældende sam-
ling af kunst af høj international
standard. Vi driver en speciel form
for museumsdrift i samspil med
hovedsæderne i de udstillende
lande. Vi vil gerne tage vores sam-
fundsansvar og give gode kunstop-
levelser videre til så mange kunst-
gæster som muligt, fordi vi ved, at
kunsten gør en positiv forskel.
Derfor har vores 14 udstillingsste-
der alle fri entré.

Vivi Haacke, kurator
og udstillingsleder af
Kulturforum Würth
Kolding.


