Cathrine Raben Davidsen
UNGDOMSVÆRKER

FAMILIE
For Cathrine Raben Davidsen har vejen til at blive kunstner ikke været en
lige og logisk vej, men den vej som hun har fulgt, vidner om en stærk nødvendighed og en frygtløshed i forhold til at bruge sit eget ophav og sin egen
identitet i sit kunstneriske univers. Vi møder den kunstneriske nødvendighed
allerede i 1996 i maleriet Familie fra samme år. På det store maleri ses fire
menneskeskikkelser, tre af dem står op, den sidste ligger ned i baggrunden.
Det er tydeligt, at den liggende person, faderen, er alvorligt syg, han holder
sig til hjertet. Han ligger på sit sygeleje, og bag ham ses silhuetten af hans
kiste. Maleriet Familie fra1996 er uroligt og faretruende, de løst malede skikkelser er formforvrængede og langt fra æstetisk skønne i den traditionelle
forstand. Maleriet er voldsomt dramatisk, og tankerne bevæger sig i retning
af et familieportræt - (en bearbejdelse af faderens alt for tidlige død i 1985). I
maleriet ligger tydelige kim til de motiver, der folder sig ud i hendes efterfølgende kunstneriske praksis. Her ses masken, kostumet, spejlingen, formforvrængende personer og de insisterende øjne. Maleriet emmer af seksualitet;
det tildækkende kvindekøn og den blottede penis. Den dominerende farveholdning i hidsig turkisblå er en farve, som Cathrine Raben Davidsen har
genoptaget i malerier som The Dark Night (III) og The Alchemist, som begge
vises på den aktuelle udstilling Kenosis.

Familie, 1996. Olie på lærred, 240 x 200 cm

Blodhænder, 1996. Olie på lærred, 180 x 150 cm

BLODHÆNDER
På maleriet Blodhænder fra 1996 ses ligeledes en del af de elementer, som Cathrine
Raben Davidsen igennem sin kunstneriske praksis har arbejdet med. De to kvindelige
skikkelser (mor og barn) står begge med blodige hænder, som et symbol på en voldsom
og traumatisk handling. Pigen med de lyserøde sløjfer i håret har en lille dukke bundet
om det ene håndled. Dukken hænger som en spejling af pigen. indre univers.

Fælles for barnet og kvinden er, at de skildres med en form for maske, der
rent symbolsk bliver benyttet til at skjule eller beskytte egen identitet. Vi
fornemmer en dyb historie med stor symbolsk klangbund hentet fra et
mere subjektivt Værket har en dyster og foruroligende stemning, som om
noget er sket, eller vil ske. Pigens intense blik rettet mod beskueren bidrager yderligere til denne fornemmelse. Emner som overgangsstadier og seksualitet kan iagttages, da barnets krop er udviklet rent kvindeligt. Dette
skaber en følelse af stor ambivalens, da det modstridende (barn/kvinde)
indhold berør noget, vi forbinder med det mere tabubelagte. Fra maleriets
mørke baggrund kan ses nogle mere opløste skikkelser, der nærmest fremstår transparente. Det tilføjer værket en ekstra dimension af noget surreelt
- hvor vi befinder os mellem det virkelige og uvirkelige.
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.
BIOGRAFI
Cathrine Raben Davidsen (f. 1972, Danmark) bor og arbejder i København. Hun har studeret på kunstakademier i Italien og Holland og tog
afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003. Raben Davidsen har
udstillet i både ind- og udland med soloudstillinger på Gl. Strand, Trapholt og Horsens Kunstmuseum. Hun er repræsenteret i en lang række nationale og internationale samlinger herunder Statens Museum for Kunst,
Trapholt og Horsens Kunstmuseum. Hun har modtaget prestigefulde
legater bl.a. Statens Kunstfond, Niels Wessel Bagges Hæderslegat og Anne
Marie Telmanyi, Født Carl-Nielsens Hæderslegat. Hendes værkproduktion
spænder vidt fra monumentale kul- og blæktegninger på papir til maleri,
collage, broderi og keramik samt scenografi og kostumedesign senest for
Den Kongelige Ballet.

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.

