
Når man banker på hos Vivi
Haacke, er det Miró, der
tager imod. Den spanske
kunstner døde ganske vist i
1983, men Vivis hund er
opkaldt efter den mesterli-
ge maler.

Vivi har mange ting i
gang, både som kunstner
og som grafiker. I sit lyse
atelier i sydbyen, har hun
indrettet adskillige ar-
bejdsstationer: Her maler
hun sine store lærreder,
her arbejder hun med de
finurlige bronzefigurer, og
ved computeren arbejder
hun med de fotocollager,
som hun for et års tid siden
kastede sig over med ka-
rakteristisk engagement. 

– Jeg kan godt se, at for
andre ser det måske over-
vældende ud, at jeg arbej-
der med så mange for-
skellige genrer indenfor
kunsten, men for mig er
det på mange måder det

samme, jeg gør hele tiden -
det er bare med skiftende
virkemidler, for det kom-
mer jo samme sted fra
forklarer 49-årige Vivi.

Nye opdagelser
Råstoffet til hendes foto-
collager er et billedarkiv på
30.000 fotos. Fotos hun har
taget over tid og forskellige
steder i verden. Ofte har
hun fotograferet dyr, huse
eller landskaber, som må-
ske kunne bruges en dag i
en eller anden sammen-
hæng. Nogle gange er moti-
verne brugt til at løse en
grafisk bestillings-opgave,
men en tidligere udtryks-
form er genoptaget og nu
bliver der skabt spænden-
de fotocollager ved at mik-
se motiverne i computeren.
Sat sammen bliver de kon-
krete motiver til mere ab-
strakte størrelser, der kal-
der på både smilet og fan-
tasien.

– Et enkelt foto er på en
måde ret hurtig visuelt

overstået. Min tanke var, at
ved at sætte dem sammen
lag-på-lag, kan man gå på
opdagelse i collagen og
hele tiden finde noget nyt,
så vi ikke fristes til blot at
se med hukommelsen, for
øjet skal lede efter motiver-
ne.

Kunstavisens kunst-
anmelder Lars Lisberg var
forbi en dag i atelieret, og
han konkluderer således
efter at have set hendes
collager: "Hvert enkelt
motiv er et udtryk for Vivi
Haackes fotografiske øje i
nuet. Med den kunstneri-

ske bearbejdning, hvor Vivi
Haacke komponerer flere
billeder ind i det færdige
resultat, skabes et nyt
motiv, som man næsten
tvinges til at gå på op-
dagelse i og finde alle lage-
ne. En forfriskende og
kunstnerisk tilgang til den

komplekse nutidige ver-
den, vi lever i".

Jo, tak. Et af de motiver,
der har fået det omtalte
forfriskende pust, er gode
gamle Koldinghus. Kæmpe-
tårnet står centralt i byen
og derfor også på den Kol-
ding-collage, der er blandt

hendes seneste. Her blan-
der de lokale fotos sig af
Det gamle Borgerhus, Nico-
lai komplekset, Trapholts
mur, Koldinghus og Den
Spanske Trappe. Det lokalt
forankrede værk er sat til
salg hos turistbureauet på
Akseltorv, på Kunstmuseet

Trapholt og Koldinghus og
hos kunstneren selv natur-
ligvis.

Udlandet venter
– Hvad bliver så dine planer
for 2015?

– Jeg vil fortsat udvikle
mit kreative virke indenfor

design- og kunstfeltet - og
også gerne grænselandet
derimellem. Kunstnerisk
vil jeg intensivere focus på
PhotoCollagerne og bron-
zeskulpturer, hvor jeg
arbejder på et projekt i
udlandet, som gerne skulle
blive en realitet i 2015.

I år har Vivi Haacke i høj grad arbejdet med sine fotocollager, og noget af det seneste,
som er færdigt, er den Kolding-collage, som ses forrest. Foto: Ludvig Dittmann
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Vivi, fantasien - 
og ny inspiration
blandt 30.000 fotos
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jpe@jv.dk
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Vivi Haacke
■ Vivi Haacke bor i Kolding
og arbejder som maler, skulp-
tør og grafiker.
■ Hun står bl.a. lavet en
større udsmykning for YouSee
København og kunst til over-
rækkelse i forbindelse med
TuborgFondets Innovations-
AlliancePris.
■ Man kan se på hjemmesi-
den www.haacke.dk
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Et enkelt foto er på
en måde ret hurtig
visuelt overstået.
Min tanke var, at
ved at sætte dem

sammen lag-på-lag,
kan man gå på op-
dagelse i collagen
og hele tiden finde

noget nyt.
VIVI HAACKE,

KUNSTNER OG GRAFIKER

Sprudlende: Kunstner Vivi Haacke har føjet en ny genre til sit
repertoire. I år har hun for alvor kastet sig over fotocollager, der
opstår, når hun kigger dybt i sit omfattende billedarkiv.


