
Kunst
 i din virksomhed gør noget ved 

klimaet
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Som skulptør, kunstner og art director har jeg bygget bro mellem virksomheders ledelse, 
ansatte og det kreative, skabende univers med dokumenterede resultater: 
Større engagement, bedre trivsel og stigende innovationskraft. Her et par eksempler:

-   Hos TDC har jeg været udtaget flere gange som jubilæumskunstner. 
    Bygget visuel bro for mangeårige ansatte fra ansættelsesstart til nu
-   Til FLSmidth har jeg skabt en stor udendørs skulptur i delvis samarbejde med medar-
    bejdere, hvilket gjorde projektet vedkommende for den enkelte
-   Til Novo har jeg leveret malerier og bronzeskulptur, som medarbejdere var med til at 
    vælge, da det visuelt skulle pryde og inspirere i deres arbejdsrum
-   Til Dansk Arbejdsgiverforening har jeg skabt en række PhotoCollager, som et kunst- 
    nerisk udvalg stod i spidsen for
-   Til Miljøministeriet har jeg leveret bronzeskulptur, som en dedikeret medarbejdergave
-   I Kulturministeriet ses mine ikoner og malerier, udvalgt af kulturministeren
-   Hos YouSee kan du opleve koncept kunst; skulpturer, malerier, collager 
    og installationskunst, hvor idéløsningen er tilblevet i en workshop med virksomheden
-   For Summerbird har jeg udviklet et nyt produkt, som blev årets julegavehit
-   Deloitte og LearningLab Denmark  har dokumenteret hhv. den økonomiske og den
    kreative effekt af et samarbejde med en ingeniørvirksomhed. Indehaveren blev årets 
    borger på grund af vores innovative arbejde 
-   TuborgFondet har præmieret mit kreative samarbejde med erhvervslivet

Skal vi sammen skabe en ny visuel identitet eller eller udsmykning, der inkluderer din 
virksomheds værdisæt, et kreativt projektforløb, der involverer virksomhedens medarbejere?
Eller er I interessseret i allerede tilblevne værker, der kan understrege jeres budskab og 
bidrage til et godt indeklima? 

Kontakt mig for et besøg, så vi kan tage konstruktivt hul på 2016. 
I kan stadig nå at signalere, at I tager hånd om medarbejders trivsel på arbejdspladsen og 
derved skaber et positivt image, der stimulerer glæden og trivslen på arbejdspladsen.
Det styrker produktiviteten.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

De bedste hilsener 

  
Vivi Haacke
 

www.haacke.dk      ·     vivi@haacke.dk      ·     +45 40 26 52 00



Afsløring af skulptur til FlSmidth, Mariager

Afsløring af malerier og bronzekøb hos NOVO

Prisoverrækkelse. TuborgFondet for innovativt
erhvervssamarbejde

Jubilæumskunstner hos TDC. 
Forener virksomhedens historie med nutid

Customized PhotoCollage med en visuel fortælling om 
virksomhedens aktiviteter og historie.

Del af customized art til YouSee, København
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