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Lyset strømmer ind fra alle sider i Vivi Haackes 
stue. En stor dobbeltdør ud til træterrassen 
forbinder stuen med haven, der er lukket, men 
lys, luftig og præget af store farveklatter fra 
blomster og buske.

Vivi Haacke er kunstner, grafisk designer og 
”krealysator” (innovativ og kreativ konsulent, 
red.). Hun bor i en godt, gemt krog af Kolding 
sammen med sin datter, der blev student i 
sommer. Med kunstnerens frie fabuleren og 
designerens sans for æstetik har hun indrettet 
sig skønt og stilrent i et hus i to planer.

– Jeg er nok lidt af en enspænder, jeg har brug 
for at trække mig tilbage arbejdsmæssigt og 
nyder at have atelier herhjemme, så jeg kan 
arbejde, når inspirationen og spontaniteten er 
der, siger Vivi Haacke. Hun arbejder gerne og 
har brug for at være sig selv i processen, både 
når hun samler inspiration og efterfølgende 
giver det kunstnerisk form og udtryk. 

Arbejderne spænder vidt fra de helt store gulv-
til-loft malerier i stærke, klare farver over unika 
ikoner i bl.a. beton, bly, sølv, kobber og glas til 
de serieproducerede icollager (en sammen-
trækning af ordene ikoner og collager) på 13 x 
13 cm. 

Nyder fri-rum
Vivi Haacke har brug for arbejdsro og alene-
hed, når hun er i den kreative proces, og hun 
nyder at have frirum indimellem. 

– Nu kommer det måske til at lyde, som om 
jeg ikke bryder mig om andres selskab, men 
det er helt forkert. Jeg kan slet ikke undvære 
gode relationer til andre mennesker – det er 
også derfor, det passer mig så fint at være 
kunde i vestjyskBANK, hvor min bankrådgiver 
kender mig – hun og jeg taler godt sammen, 
siger Vivi Haacke.

Kreativiteten er altid vågen i hende og holder 
hende i gang i en frugtbar proces, hvor hun ofte 
forholder sig til det, hun ser som  kunstner. 

– Jeg lader mig i høj grad inspirere visuelt, og 
hvis jeg f.eks. er hos blomsterhandleren for at 

købe en buket, så kan jeg jo ikke lade være 
med at se med en kunstners øjne. Jeg kom-
mer ofte hjem fra en bytur med noget i baga-
gen, der påvirker min kreativitet. Selv om jeg 
går og kigger lige ud, fanger mit blik noget, der 
er til den ene eller den anden side, og som 
kalder på at blive set og brugt, fortæller hun. 
Vivi Haacke har også sit eget begreb ”de 
skjulte perler” – ting, som andre ikke ser 
skønheden i, men som hun kigger ud og sæt-
ter ind i en ny sammenhæng. Det kan være 
naturens smukke forfald eller steder og ting, 
hvor tiden har sat siden spor og skrevet et 
stykke historie – patina i mange former. 

Både unika og serieproduktion
Hun udvikler hele tiden nye produkter f.eks. 
Icobergé ægget – Vivi Haackes version af det 

Kreativiteten har 
jeg med overalt
Kunstner Vivi Haackes kreative side er altid vågen og hun ser ”de skjulte perler” hvor andre 
ikke ser andet end helt almindelige og dagligdags ting.

■ Af Mette Stenumgaard

Vivi Haackes chokolade-ikoner er populære som firma-julegaver.

Vivi Haacke nyder at kunne arbejde i sit 
atelier i hjemmet når som helst inspiratio-
nen og spontaniteten er til det. 
Foto Bo Amstrup.
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russiske Fabergé æg og Acryllager, der er små 
transparente collager, som hver især udtryk-
ker et kinesisk ordsprog. Rikki Tikki Company 
fremstiller begge dele, ligesom de står bag 
serieproduktionen af Icollagerne.

– Jeg vil gerne glæde mange, ikke bare nogle 
få, og det kan jeg med serieproduktionerne. 
Jeg får så mange søde mails, fra folk der kan 
lide mine ting og samler på dem, og det gør 
mig selvfølgelig glad, siger Vivi Haacke. Der er 
ingen tvivl om, at hun er glad for og stolt af 
både unika-kunsten og serieproduktionen. 
Hun praler ikke af nogen af delene, med viser 
dem gerne frem og har begge som udsmyk-
ning i sit eget hjem.

Historien inspirerer 
Vivi Haackes hjem er i høj grad indrettet med 
ting, der har en historie med sig f.eks. et gam-

melt apoteksskab fra Kina og spisebordet, 
som hun selv har designet. På samme måde 
udvælger hun også de materialer, hun anven-
der i sine ikoner. 

– Omdrejningspunktet for mit arbejde er historien, 
at tingene har noget med sig, der stikker dybere 
end som så, noget der i tidernes morgen dannede 
grundlag for dette eller hint, fortæller hun.

I perioder er det en bestemt historie eller et 
særligt tema, der optager hende. Som regel 
bringer den ene fortælling hende på en eller 
anden måde videre til den næste. 

– Jeg kan lide at suge inspiration og viden til 
mig, og når jeg så går i gang i mit atelier, luk-
ker jeg fuldstændigt op for intuitionen, for ikke 
bevidst at lade mig styre af historien, men 
bare tage af posen med inspirationer.

Seneste udtryk for dette er en eksklusiv serie 
af unika ikoner med kinesiske og japanske 
mønter, der alle er identificeret F. Schjöth: 
 Chinese Currency. Både den enkelte mønt og 
identifikationen er integreret i det enkelte ikon.

I sommer udstillede hun i Skagen parafraser 
over flere velkendte Skagen malerier. I hvert af 
Vivi Haackes malerier fra udstillingen er et ud-
snit af et af de kendte malerier sat ind i en 
abstrakt, nutidig form, der domineres af klare, 
stærke farver. Henover udsnittet af originalbil-
ledet er monteret en indramning i form af en 
glasplade, der giver betragteren en oplevelse 
af at blive suget ind i fortiden.

Læs og se meget mere på 
www.haacke.dk

Vivi Haacke har udstillet i mange for-
skellige sammenhænge og løser design- 
og udsmykningsopgaver for virksomhe-
der og private. 

Kulturminister Brian Mikkelsen har er-
hvervet sig både hendes malerier og 
unika-ikoner,  ligesom hun på 2. år er ju-
bilæumskunstner hos TDC. Et af Vivi 
Haackes  malerier udgjorde Samfunds-
prisen og FLSmidth’s udviklings afdeling 
nyder dagligt godt af hendes store uden-
dørs skulptur. 

Udover sin kunst har Vivi Haacke for-
mået at slå sit navn fast som en innova-
tiv samarbejdspartner for en række 
virksomheder. En klar anerkendelse af 
hendes talent blev givet i form af Tuborg-
fondets InnovationsAlliancepris 2004.


