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Maleren Anna Ancher Lise Svanholm Hent PDF Forlaget skriver: Blandt de danske Skagensmalere står Anna
Ancher i dag som den nok mest populære. Med sine lysfyldte og koloristisk følsomme billeder beherskede
hun kvinders verden som kun få – om overhovedet nogen. Den aktualitet, der næsten firs år efter hendes død
stadig omgiver Anna Anchers malerier og pasteller, har fået litteraturen om hendes indsats til at vokse videre.
Ingen er mere kvalificeret til at skrive monografien om Anna Ancher end kunsthistorikeren Lise Svanholm.

Hun har gennem et langt livs beskæftigelse med malerne fra Skagen erobret sin helt egen plads på
kunstscenen som en af Danmarks vigtigste kendere af Skagensmalerne og deres virke. Maleren Anna Ancher
– Et kunstnerliv i lys er et vedkommende portræt af en kvindelig kunstner og hendes professionelle virke,

som det udspandt sig i dansk kunsthistories mest interessante periode.
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