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9. Relikvier fra en 
kirke i  i tal ien

9. Gravsten i  Japan

1. Fra Frida Kahlo's hus i  Mexico

1. Sti l lads i  Tokyo

4.  Malene dumas

8. et  af  de få værker, som 
hun selv har skabt,  

 som hun ikke sælger.  

4.  Kai Althoff

3.  Vandmand fra huset i  Sverige

10. Cathrines Raben 
davidsens keramik

8. Sisters of Mercy af  
Klara Kristalova

9. Kirke på Sicil ien

7.  Naoshima, Japan

Cathrine 
Raben 

davidsen

8.  Kostumer t i l 
baletten det Utroligste 

af Marcel dzama Tekst Maja Hahne Regild   |   Foto Katrine Rohrberg

1 .  R e J S e R  Jeg rejser meget. For mig er det at rejse det vigtigste og 
bedste i mit liv og noget som jeg kan se frem til. Jeg bruger også den 
inspiration, jeg henter på rejserne i mine værker. Mine oplevelser fra 
mine seneste rejser til Japan og Mexico har jeg brugt direkte i mine 
nye keramikværker. Jeg rejser altid med min familie, for jeg elsker at 
opleve verden sammen med dem, og jeg er så vild med hvilke tanker og 
betragtninger mine børn gør sig. Hvordan de ser på verden er meget 
inspirerende. Vi besøger altid en masse museer, gallerier, kirker og 
gode spisesteder og bor og spiser både nøgternt og luxuriøst. Jeg kan 
lide begge dele. 

2 .  L i T T e R A T U R  Når jeg arbejder lytter jeg altid til enten musik eller 
lydbøger. Jeg kan slet ikke arbejde i stilhed, det bliver simpelthen 
for ensomt. Derfor (lyd)læser jeg meget og mine værker tager ofte 
udgangspunkt i konkrete litterære værker. Jeg har altid læst meget 
Hélène Cixous og Annie Besant. Men jeg lytter også til den vietname-
siske munk og fredsaktivist Thich Nhat Hanh, for hans stemme og ord 
hjælper mig til at finde den ro, der skal til, når jeg arbejder og hans 
betragtninger om vores tid er vigtige at vise.  

3 .  H U S e T  i  S V e R i G e  Min mand Jens er fra Sverige og for fem år siden 
købte vi et lille træhus på toppen af Hallandsåsen. Der er vi så meget 
som muligt. Det ligger helt fantastisk på en fredet naturgrund med 
udsigt ned over åsen. Huset er omkranset af det smukkeste oldnordi-
ske landskab med vandløb, enebærkrat, lyng, fyrretræer og masser af 
bær. Jeg kender ikke til andre steder på Jorden med så meget ro, og 
jeg elsker at være der. I det sidste år er jeg desuden begyndt at brænde 
og glasere al min keramik fra huset i Sverige sammen med Jens, som 
gav mig en rakuovn efter vores rejse til Japan. Han har styr på alt det 
tekniske med temperaturer og blandingsforhold, og det er ret godt da 
matematik og tal ikke er min stærkeste side. Min drøm er med tiden at 
bygge et stort atelier på grunden.

4 .  K A i  A LT H O F F  Den tyske kunstner og musiker Kai Althoff er en af de 
mest interessante kunstnere lige nu. Jeg så hans udstilling sidste år på 
Michael Werner Gallery i London og blev fuldstændig bjergtaget. I sine 
værker blander han historie med religiøs ikonografi og skaber imagi-
nære verdener, hvori hans malerier, skulpturer, tegninger, videoer og 
fundne objekter indgår i et surrealt og teatralsk univers. 

5 .  M A R C e L  d Z A M A  O G  M A L e N e  d U M A S   Jeg har i mange år været optaget 
af den canadiske kunstner Marcel Dzama, der ligesom Kai Althoff er en 
kunstner, der arbejder indenfor et bredt spektrum. Han har netop la-
vet scenografi og kostumer til New York City Ballet efter H C Andersen 
eventyret Det Utroligste i samarbejde med koreografen Justin Peck. 
Jeg elsker dans og teater, og jeg var selv i praktik på Det Kgl. Teater 
og drømmer om engang at lave en stor ballet for Den Kgl. Ballet. En 
anden, jeg er optaget er, er maleren Malene Dumas. Siden jeg var helt 
ung, har hun været en af mine helt store inspirationskilder. Hun er en 
særlig dygtig maler, som har en evne til at male vedkommende ved at 
betragte og læne sig op af den tid vi lever i. Det er fantastisk, at noget så 
simpelt som et maleri kan røre noget i os. 

Kirkegårde over hele kloden, ovne med høje temperaturer og gåder, hun ikke kan slippe. 

Cathrine raben DaviDsen er en af vor tiDs største DansKe billeDKunstnere. her er ti ting, der inspirerer hende. 

M I N 

I N S P I R A T I O N

6 .  M i N  K U N S T  I mange år har kultegninger og grafik fyldt meget hos 
mig, men i de seneste par år laver jeg mere og mere keramik, og jeg 
er meget begejstret for arbejdet med glasurer og raku brænding, hvor 
man brænder med ild og savsmuld. Lige nu arbejder jeg op til en stor 
soloudstilling på Horsens Kunstmuseum. Maleriet kommer ikke så let 
til mig som f.eks. tegning gør det. Det tager mig meget lang tid at ar-
bejde op til maleriet, men når jeg endelig går igang går det lettere. Jeg 
kan godt lide at veksle mellem de forskellige medier, men nogle gange 
ville jeg da også ønske, at jeg bare malede, det ville nok gøre det hele 
lidt lettere. Op til en udstilling har jeg ofte svært ved at slippe mine 
værker, de er som gåder jeg forsøger at løse, og jeg kan vågne midt om 
natten og være nød til at skrive ideer og tanker ned. Hvis jeg ikke havde 
en familie ville jeg nok have svært ved at slippe den verden.

7 .  Y N d L i N G S M U S e e R  Jeg har to yndlingsmuseer. Det første er DIA: Bea-
con, som ligger en times togkørsel fra NY langs Hudsonfloden. Det er 
bygget op omkring en fabriksbygning fra 1960erne, men åbnede som 
museum i 2003. I tråd med Dia´s historie af soloudstillinger er hvert 
galleri dedikeret og designet specielt til én enkelt kunstner. Det er 
fasinerende og overvældende at gå rundt og opleve så gigantiske ho-
vedværker på de 15.000 m2. Det andet museum er faktisk en hel ø, som 
er bygget op omkring kunst. Det er den japanske museumsø Naoshima, 
som Tadao Ando har bygget flere museer på. Vi var der sidste år, og 
boede på et museum, som var åbent hele døgnet, og vi kunne derfor 
gå rundt sent ud på aftenen og opleve værkerne i stilhed.

8 .  A T  S A M L e  P Å  K U N S T  Kunstnermonografier og andre kunstbøger 
fylder efterhånden godt ophjemme hos mig. Jeg kan bruge timer i 
boghandlere og sætter altid en del tid af til det på vores rejser. Jeg også 
begyndt at samle på kunst og har netop købt et større keramisk værk 
af Klara Kristalova, som jeg har fulgt i flere år. Og så er jeg blevet bedre 
til at gemme mine egne værker også. Jeg synes, det er dejligt at omgive 
mig med de ting jeg kan lide at se på, og jeg er sikker på, at jo mere man 
bruger (i alle henseeender), jo mere får man tilbage.

9 .  K i R K e G Å R d e  Kirkegårde både tiltaler og skræmmer mig og jeg har 
altid haft et særligt forhold til dem. Jeg går dagligt tur med vores hund 
på Holmens Kirkegård, som ligger lige, hvor vi bor. Der er så smukt og 
fredsfyldt, og det er fint at se, hvor meget folk gør ud af de bitte små 
gravsteder. I vores familie taler vi åbent om, hvordan ting skal ske, når vi 
engang ikke er her mere, og på vores rejser besøger vi altid kirkegårde. 
Det er fascinerende at opleve en kultur på den måde, for alle lande har 
hver deres særlige skikke. 

1 0 .  K e R A M i K  Ler er så skrøbeligt et materiale, at der altid er chance 
for, at ting går i stykker i processen, og det gør det spændende. Jeg 
begyndte at interessere mig for ler og porcelæn, da jeg for et par år 
siden skulle dekorere nogle priser for Royal Copenhagen. I de sidste 
to år er jeg selv begyndt at arbejde med ler og har lavet både lamper og 
urner. Urnerne og lamperne er inspireret af mine rejser til Mexico og 
Japan,og i Japan blev jeg optaget af den japanske raku teknik, hvor man 
efter forglødning brænder leret med ild, træ og savsmuld.  


