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KUNSTNERPRISEN 2003
Pen Pencil Poison hed udstillingen, som Cathrine Raben Davidsen kvitterede med, 
da hun i 2003, modtog Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris. Horsens 
Kunstmuseum havde set hendes værker på Exitudstillingen samme år og var ikke i 
tvivl om, at her stod vi over for en ung kunstner med et meget stort potentiale. En 
særegen og meget personlig udtryksform og en fornemmelse af  store dybder, hvor 
stoffet til stor kunst ligger. De første værker i Horsens Kunstmuseums samlinger 
kom til huse i 2003, og siden er vores samling med værker af  Cathrine Raben 
Davidsen blevet suppleret, så hun i dag indtager en stor og betydningsfuld plads i 
museets samlinger. 

KENOSIS
Med udstillingen Kenosis præsenterer Cathrine Raben Davidsen en række nye 
malerier og tegninger, som udforsker den menneskelige figur som en metafor for 
transformation. Udstillingens titel, Kenosis, er græsk og betyder at tømme sig selv 
menneskeligt. Begrebet refererer til det stadie, hvor Kristus opgiver sin guddom-
melighed og bliver menneske. I værkerne undersøger Cathrine Raben Davidsen 
bevægelsen fra ånd til materie, og hun ser kenosis-begrebet som et billede på den 
kunstneriske proces. Værkerne befinder sig i et krydsfelt mellem figuration og ab-
straktion - imellem tegning og maleri. I den kunstneriske proces har Cathrine Ra-
ben Davidsen arbejdet på at løsne op for kompositionen i de monumentale malerier 
og tegninger ved at hælde pigmenter, olie og vand blandet med bindemiddel ud på 
fladen i en ukontrollérbar kemisk proces, hvorefter hun intuitivt har tegnet og malet 
med udgangspunkt i de strukturer, der er opstået. 

På udstillingen ses desuden en række værker skabt med baggrund i samtidens krigs- 
og terrorbilleder. Værkerne er lette og transparente i deres farveholdning, men 
værkernes forlæg og budskaber er alt andet end lette at forholde sig til. Selv forklar-
er hun: “Jeg tager udgangspunkt i samtiden, særligt i de mindre olieværker, der er 
malet ud fra nutidige fotografier. Dette blander jeg med min egen, indre streg for at 
udtrykke forholdet mellem krop og ånd.” 

Igennem årene har Cathrine Raben Davidsen arbejdet ud fra en bred kunstnerisk 
praksis, der omfatter maleri, tegning, keramik, fotografi og grafik ofte med et gen-
nemgående tema i figurationens univers. Med et tilbagevendende fokus på histor-
iske figurer og åndelige spørgsmål har hun igennem hele sit virke været optaget af  
forhold vedrørende identitet, og af  hvordan identitet er knyttet til hukommelse og 
historie. Kunsthistorien og en lang række tekstuelle referencer forbundet med den 
vestlige og østlige mytologi og litteratur er en konstant kilde til inspiration for hen-
des valg af  både motiver og teknik. Men værkerne henter ligeledes sit underliggen-
de materiale i egne erindringer og i dramatiske billeder fra samtidens mediebillede, 
hvor Raben Davidsen arbejder med udgangspunkt i spørgsmål om menneskets 
identitet og livets måske allerstørste mysterium – nemlig døden. 



THE DARK NIGHT
Det otte strofer lange digt Dark Night of  the Soul fra det 16. århundrede af  den spanske, 
katolske mystiker og digter Juan de Yepes (1542-1591) belyser rejsen fra kroppen og sjælen 
hjem til den endelige forening med Gud. Rejsen kaldes ”the dark night”, fordi mørket 
repræsenterer det faktum, at Gud endnu er ukendt. Digtet handler om sjælens rejse fra dens 
kropslige hjem til foreningen med Gud. Cathrine Raben Davidsen arbejder i sit kunstner-
iske projekt med sin egen form for ”dark night” ved hele tiden at vende sig mod ukendt 
land, som hun på særegen vis indkredser, analyserer og definerer gennem sin helt egen 
billedterminologi. I de store monumentale malerier The Dark Night (I-IV) fra 2016 oplever vi 
en tydelig bevægelse fra mørket mod lyset.

Dark Night (IV), 2016. Olie, pigment på lærred, 300 x 300 cm



Udstillingen er gavmildt støttet af: 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond, Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond, L.F. Foghts Fond, Statens 
Værksteder for Kunst, Beckett-Fonden og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond.

Believer, 2016. Olie, pigment, blegemiddel på lærred, 49.5 x 45 cm

BELIEVER
Maleriet Believer er et portræt af  en ung selvmordsbomber. Den unge mand 
ofrer sit liv på jorden ud fra en tro på, at hans handling sikrer ham en plads 
i paradiset. Med maleriet berører Cathrine Raben Davidsen nogle af  de 
tab, som krig og terror udløser, men antyder en form for omvendt kenosis, 
da den unge mand vælger troen og håbet om en plads i paradiset frem for 
livet på jorden. I samme serie som Believer finder vi malerierne Human Nature, 
The Alchemist, Completion, Ghost Mouth og The Disease, som alle har udgang-
spunkt i samme konflikt. Værkerne fremstår som en slags memento mori, og 
maleriernes skikkelser vidner om vores samtids kompleksitet. 


