
Jeg hedder Cecilie Vendelboe Ravn og jeg kommer fra Vejle og er en umiddelbart selvlært kunstner, 
den eneste form for undervisning jeg har fået har været på et ophold på Engelsholm Højskole, som 
har lært mig en hel del om kunst og det er efter mit ophold på Højskolen at jeg har følt at mine 
billeder har udviklet sig fra fritidstegninger til kunst.  
 
Jeg har som barn altid elsket at tegne og den interesse har fulgt mig siden da. Jeg har altid været 
meget inspireret af naturen, dyr og mennesket samt den japanske tegnestil Manga. Men jeg syndes 
at min stil er meget bred og jeg kan tegne lidt af hvert. 
  
Lige fortiden bruger jeg primært nogle tuscher som hedder Copicmarkers samt almindelige sorte 
tuscher som materiale til mine tegninger, men jeg kan også bruge andre materialer som blyant, 
akryl, akvarel og tryk.  
 
Jeg kommer fra en kreativ familie, både min mormor og min mor har også interesse i kunst, især 
min mormor og jeg har delt meget denne interesse, og vi har til tider udstillet sammen rundt 
omkring og været i avisen.  
 
Noget specielt ved udstillingen på Café Olga er at jeg denne gang har valgt at lave en 
generationsvæg, altså en væg hvor min mor, min mormor og jeg, hver især har lavet et billede ud 
fra det samme motiv, som er en frugtskål, men med hver vores fortolkning og brug af forskellige 
materialer. Jeg arbejder med tusch, min mor med blyant og min mormor med akrylmaling.  
 
Jeg håber du vil få glæde af at se mine billeder og at de måske vil føre dig, blot en kort stund ind i 
min egen lille fantasiverden.  
 
Hvis du har lyst til at se flere af mine billeder kan du finde dem på min hjemmeside eller facebook: 
 
Hjemmeside:  http://cecilievravn.wixsite.com/crdrawings 
Facebook: https://www.facebook.com/CRDRAWING/?ref=bookmarks 
 
Kontakt:  
Tlf: 23 82 00 16 
Email: Cecilie_v.ravn@hotmail.com 
 

http://cecilievravn.wixsite.com/crdrawings
https://www.facebook.com/CRDRAWING/?ref=bookmarks

