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Orlandos døtre Anne Mette Bruun Hent PDF ”Vidt forskellige, om end støbt i samme form – var det
tænkeligt, at de hver for sig udfyldte, hvad der slumrede i den anden …?”

Hvem har ikke hørt om Virginia Woolf? Kendt for sine fremragende og banebrydende romaner, for sit bidrag i
kampen for kvinders ligeberettigelse og for sammenbruddene og det tragiske selvmord. Men hvor mange
herhjemme kender hendes søster, Vanessa Bell? Billedkunstner og en af hovedskikkelserne i engelsk

malerkunst i første halvdel af det 20. århundrede.

I denne første danske biografi fortæller Anne Mette Bruun den forunderlige historie om to kvinder, som brød
med den viktorianske epokes snævre livs- og kvindesyn og realiserede sig selv som kunstnere og mennesker.

Bogen skildrer kampene og deres omkostninger, men også sejrene og det liv, de vandt sig.

Orlandos døtre er et portræt af et unikt søskendeforhold, der var så tæt, at de to søstre selv til tider betegnede
det som nærmest incestuøst. Men også sjæleligt så nært, at de følte sig som dele af samme helhed. Trods

udbrud af jalousi og besiddertrang var de hinanden en daglig støtte livet igennem, og de blev en inspiration
både for hinanden og for de mennesker der omgav dem.

“Klog og underholdende biografi” – Politiken
“Anne Mette Bruun er en eminent, engageret og vidende skribent” – Nordjyske Stiftstidende
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