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G I O  P O N T I
Derfor elsker vi stadig den italienske mester

I N T E R V I E W  M Ø D  K U N S T N E R  &  K R E A T I V  D A R L I N G  C A T H R I N E  R A B E N  D AV I D S E N
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C H R I S T M A S  T I M E
Gør dit hjem klar til gæstfrie decemberdage  

 – og stille stunder for dig selv 

VINTERHJEM
Fem stilige kvinder byder indenfor til  

østers, champagne & julepynt
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M Ø D  M U L T I K U N S T N E R E N

Den gule Knudsen-kile holder den tunge dør på klem ind til ate-
lieret i en lidt anonym gade midt i København. Udenpå står med bit-
tesmå bogstaver blot hendes initialer, som for at kunne være lidt i 
fred for omverdenen. Det er også sådan, Cathrine Raben Davidsen 
foretrækker at arbejde. Normalt går hun rundt med hørebøffer på 
for at koncentrere sig, men i dag holder hun en pause midtvejs i tids-
rummet mellem kl. 8 og 16, som er hendes faste ramme for at skabe 
nye værker.
Her dufter ikke så meget af oliemaling som forventet, og staffeliet 
er da også rykket ind mod væggen for at give 
gulvplads til et enkelt, men kæmpestort lito-
grafi og tre høje kegler af keramik med mat 
glasur på i feminine nuancer. 
I alle vindueskarme står cylindriske kruk-
ker i mere neutral grå-sort glasur med 
karakteristiske små konturer af ansigter, 
der forsvinder ind i leret. Lidt ligesom de 
mange æteriske kvindeportrætter, der gen-
nem mere end et årti har gjort hende kendt 
og populær herhjemme på print og lær-
red. Ansigtstrækkene går igen i nogle af de 
bordlamper, som står i forreste række på de 
øvrige sparsomme tomme flader i atelieret – 
og  som er på vej til at skulle kigge amerika-
nerne i øjnene.
Cathrine Raben Davidsen har allerede væ-
ret i kontakt med det internationale publikum hos Nilufar Gallery 
i Milano i foråret 2017, hvortil hun skabte Triangle Collection, en 
serie af unika keramik i stringente geometriske figurer i lamper og 
småborde belagt med bronze-lignende glasur, der blev vist under 
 Milano Design Week. Det var her, hun fik David Alhadeff i tale, der 
med The Future Perfect er en af tidens mest omtalte gallerister, og 
nu flytter en ny kollektion keramikbordlamper med håndmalede 
skærme ind i hans New York-galleri.
”Det er kun to år siden, jeg begyndte med lamper og krukker som et 
legende projekt, fordi jeg havde nogle ideer til at prøve noget andet 

end tegning og maleri. Jeg synes, der er lige så meget udtryk i leret 
som i mine andre værker, og efter at have vist de første ting hos The 
Apartment og på Horsens Kunstmuseum sagde flere, at jeg skulle 
prøve at kontakte David, som er meget passioneret omkring kera-
mik.” 
”Designverdenen hungrer jo efter unika i en tid med hurtighed og 
masseproduktion, så det er mere vigtigt end nogensinde at skabe 
noget, hvor man kan se langsomheden, og at det er et menneske og 
ikke en maskine, der står bag. Så jeg sendte ham en mail, hvor jeg 

vedhæftede billeder af mit arbejde, og til 
sidst mødtes vi hos Nilufar,” fortæller hun 
over te i små, skæve keramikskåle, velegnet 
til den varme drik.

ELLE Decoration ringer senere til David 
Alhadeff for at høre, hvad der fik ham til at 
tage Cathrine Raben Davidsen ind i sit gal-
leri. Hans svar er rosende:
”Hendes baggrund i billedkunst giver et 
spændende perspektiv på interiør-design, 
specielt hendes teknik med det figurative og 
hendes forståelse for farver. Det forener det 
brugbare med det kunstneriske i lamperne, 
og dét, at skærmene også er håndmalede, 
gør det endnu mere unikt. Til nogle af lam-
perne har hun udviklet en blå lava-glasur, 

næsten Yves Klein-blå, hvor pigmenterne er meget kompakte, og 
det ved jeg lige vil være noget for mine samlere,” fortæller han.
Det var også David Alhadeff, der foreslog Cathrine Raben Davidsen 
at putte ansigter på nogle af lamperne til The Future Perfect.
”Han er fantastisk dygtig til at kuratere, og jeg har stor respekt for 
hans måde at arbejde på. Amerikanere er jo sjove, fordi de er mere 
frie og åbne, fandenivoldske og grænseoverskridende. De har meget 
mere selvtillid, og en mand som David følger sine instinkter. Selv 
om jeg i den store sammenhæng er et ubeskrevet blad, er han inte-
resseret – ikke i hvad jeg har lavet før, eller hvad min forhistorie er. 

Cathrine Raben Davidsen er kendt og elsket herhjemme for sine følelsesfulde  
billeder, men det er arbejdet med robust keramik, som nu baner vejen for  

international bevågenhed. Mød en kvinde, kunstner og designer, der i årevis 
har brugt sorg og tab som omdrejningspunkt, men som med tiden har fundet  

ud af sin styrke og af sine venner kaldes ukuelig som en mælkebøtte.

E L L E  D E C O R A T I O N  interview

”Designverdenen 
hungrer jo efter 

unika i en tid med 
hurtighed og masse-

produktion”
C A T H R I N E  R A B E N  D A V I D S E N  

O M  A T  A R B E J D E  M E D  K E R A M I K
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E L L E  D E C O R A T I O N  interview

M E R E  O M  
C A T H R I N E  

R A B E N  
D A V I D S E N

Cathrine Raben Davidsen er 
45 år, gift med Jens og bor i 

København med deres to børn 
på 11 og 15 år. Hun er uddan-
net 1991-2003 fra Instituto 

d’Arte i Firenze, De Vrije voor 
Beeldende Kunst, Den Haag, og 
Det kgl. Danske Kunstakademi, 

 Købehavn. Har desuden læst 
teologi og er cand.phil i kunstteori 

og formidling.
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Han ser på værket, og hvem jeg er her og nu,” siger Cathrine Raben 
Davidsen.

TAB SOM OMDREJNINGSPUNKT
Hun har ellers meget i livsbagagen, som har været vendt og drejet 
inden i hende selv, og i de senere år også i offentligheden. Hun vok-
sede op i et københavnsk boheme-hjem med sin sygeplejerske-mor 
og designer-far, et hjem, hvor der både blev læst Vogue Italia og 
Picasso-bøger.
”Der var meget kunst i hjemmet, vi rejste ofte, og fars og mors ven-
ner var ekstremt kunstneriske, så det var ikke kedeligt. Jeg lærte, at 
det ikke altid handlede om at tage den lige vej, men at turde over-
skride grænser, være én, der bevæger sig lidt som en kamæleon og 
suger til sig. Der var ikke noget, som var rigtigt eller forkert, og jeg 
fik lov til at være barn rigtig længe med en frihed til ikke at skulle 
indordne mig under noget, som nogen mente var bedst for mig. Der-
for handler kunst for mig i dag også om, hvordan man udtrykker sig 
som menneske. Ikke kun i kunsten, men i høj grad over for andre 
mennesker med den tolerance, der følger med,” siger hun.
Den farverige, men også turbulente barndom stoppede brat, da hen-
des far, modedesigner Torben Davidsen, døde af aids-relateret syg-
dom, og fra da af blev moderen hendes urokkelige støtte, både før og 
efter at Cathrine Raben Davidsen stiftede sin egen familie.
”I og med at jeg mistede min far som 13-årig, manglede jeg pludse-
lig et sprog til at udtrykke mine følelser og bearbejde min sorg. Jeg 
havde aldrig tænkt på at ville gå i hans fodspor som designer, men 
da min skoleveninde Line Halberg, som nu er guldsmed, begyndte 
at tegne modedamer for sjov, tog jeg det også op, og det var måske de 
første skridt hen mod de portrætter, som jeg senere har rendyrket.”

”Jeg brugte sorgen over tabet konstruktivt, den har været omdrej-
ningspunkt for mig i mange år og er det stadig. Min sidste udstilling 
på Horsens Kunstmuseum hed Kenosis, som er bedst kendt som det 
stadie, hvor Kristus opgiver sin guddommelighed for at blive men-
neske. Jeg har altid været optaget af transformation som begreb, og 
nogle gange har jeg brugt den i forbindelse med en udstilling, eller 
når jeg tænker idéer til et nyt koncept, men de fleste mennesker, 
især kunstnere, fortæller den samme historie. Vi har alle en historie, 
som er den, vi er og har fundet ro i. Ikke fordi jeg ikke videreudvikler 
mig, men fordi det er dét, som jeg synes er nært for mig.”
”Der er mange måder at lave god kunst på. Jeg kan godt lide, når et 
menneske står frem og står ved, hvem de er, og hvad de er skabt af. 
Der kan skabes fantastisk kunst af humor og lykke, men min måde, 
hvor jeg ikke kan lade være med at tune ind på og genkalde følelsen 
af tab, kan jeg ikke løbe fra. I de senere år har jeg dog lagt min egen 
historie på hylden for at fortælle andres. Jeg har lavet en række vær-
ker, baseret på nyhedsstrømmen, på mediernes billeder fra krigen i 
f.eks. Syrien, for jeg synes, det er en kunstners ansvar at interessere 
sig for den tid, vi lever i, og vise omverdenen, hvad andre mennesker 
bliver udsat for.”

FARVERNES SYMBOLIK
Alle, som har fulgt med i Cathrine Raben Davidsens udvikling som 
billedkunstner, vil også have lagt mærke til, hvor meget farverne har 
været med til at fortælle historien. Det begyndte allerede, da hun 
efter gymnasiet gik på kunstskole i Firenze, inden hun kom ind på 
Kunstakademiet i København, og der arbejdede hun meget med 
chakra-farver og deres betydning.
”Det startede med den turkise, som sidder omkring hals og strube, 

”Hendes baggrund  
i billedkunst giver et  

spændende perspektiv på 
 interiørdesign”

D A V I D  A L H A D E F F  O M  S A M A R B E J D E T  

M E D  C A T H R I N E  R A B E N  D A V I D S E N

E L L E  D E C O R A T I O N  interview
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og den symboliserer for mig de ord, du ikke kan få frem. Nogle af 
mine første malerier fra slutningen af 1990’erne har ansigter, som 
er helt turkise … Jeg er normalt ikke en, der snakker meget om cha-
kraer, men jeg tror på, at vi mennesker har en database, hvor tingene 
på mystisk vis kommer fra, hvis man giver sig selv lov til at arbejde 
per instinkt. Nogle gange sker der ting, som man ikke kan forklare, 
og jeg kan selv undre mig over, ”hvor” jeg var henne, da jeg lavede dét 
og dét,” siger Cathrine Raben Davidsen.
Hun har haft en lang periode med blå, som ikke er helt overstået, og 
den står for integritet og klarsyn. Spørger man hende, hvilken farve 
hun ”er” i dag, svarer hun uden tøven ”rød”, som er rod-chakraet og 
symbol for jordforbindelse og det moderlige aspekt. Det er bl.a. li-
vet med en teenager og den transformation, han går igennem, som 
har påvirket hende til en serie litografer med titlen ”Mater” (mor) i 
mørk rød.
”Siden foråret har jeg haft min gang på Royal Copenhagens fabrik i 
Glostrup, hvor jeg har mulighed for at arbejde med deres gamle gla-
surer, bl.a. en Axel Salto-glasur, som hedder okseblod, og jeg har en 
masse ideer til, hvordan den skal bruges,” fortæller Cathrine Raben 
Davidsen.
Netop det samarbejde begyndte, da hun i 2009 blev bedt om at be-
male nogle porcelænskrukker til en prisoverrækkelse, og det var 
første gang, hun var på fabrikken. Det har siden udviklet sig til et 
venskab med direktør Niels Bastrup, som har stor forkærlighed for 
kunstnersamarbejder, og som giver hende mulighed for at udvikle 
sine egne unikaer.
”Min egen interesse for lertøj stammer fra rejser til Mexico og Ja-
pan, og det er især japansk keramik, jeg har lært meget af. Den har 
mange løbere i glasuren, skår og fejltagelser, men hvor jeg altid har 

tænkt om mit eget, at så var det mislykket, så ser de japanske kunst-
nere det som en guddommelig intervention. Ikke fordi jeg selv laver 
noget, der altid er helt perfekt – jeg maler jo bare over på lærredet, 
hvis jeg synes, noget ser forkert ud – men med keramik kan du ikke 
styre processen i ovnen. David Alhadeff forelskede sig faktisk i en af 
mine første blå lamper med bobler i glasuren, og jeg har nu lært, at 
kunsten også ligger i det uperfekte. Fejlene bag gør netop tingene 
unikke, og ligesom i livet må man bruge alle de ting, man egentlig 
tror er forkerte, som en styrke.”
Fordi Cathrine Raben Davidsen ofte bruger sig selv meget i billed-
kunsten, er det drænende for hende, og her er keramikken blevet en 
helle i hendes kunstproduktion.
”Jeg ser det som en naturlig forlængelse af mit værk at lave unika 
brugskunst. Dels fordi jeg ikke er bange for at gå ind i forskellige 
tværfaglige medier, og dels fordi det giver en tilfredsstillelse at ska-
be noget, som er et kunstobjekt, der også er brugbart.” 
”Jeg vil ikke lade mig begrænse, for det handler hele tiden om at ud-
vikle sig. Når man er ung, er ens verden så lille, og hvis jeg kun lavede 
kunst på baggrund af det med min far, ville jeg ikke have flyttet mig. 
Man må vælge, om ens drift skal føre én opad eller nedad.”
”Mine venner siger, jeg er som en mælkebøtte. Sejlivet og ukuelig. 
Jeg har fået sindssygt mange afslag, men så er man nødt til at prøve 
at rejse sig igen. Måske sidder der én på min skulder og holder øje 
… men jeg lader mig i hvert fald ikke slå ud. Jeg knokler selv for det, 
det er benhårdt, og ingen beder mig om at stå op hver morgen og 
lave kunst. Nogle af mine veninder har faste job, og det kan jeg godt 
misunde dem, men de siger, at det vil aldrig være noget for mig. Jeg 
stiller mig selv opgaverne, og så er det min gave at kunne mærke, når 
folk sætter pris på det.”

De matblå keramiklamper er blandt de værker af 
Cathrine Raben Davidsen, som man fremover kan 

finde hos The Future Perfect i New York.

E L L E  D E C O R A T I O N  interview
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