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Det står skrevet i stjernerne Anne Wolden-Ræthinge Hent PDF Den danske maler Carl-Henning Pedersen
(1913-2007) fortæller i en lang række interviews med Ninka om sin fattige barndom, sine første forsøg med
kunsten og mødet med maleren Else Alfelt, der fik så afgørende betydning for hans liv. Han fortæller om sine
kollegaer og den spændende periode i den danske kunsthistorie, som han selv var en af de skabende kræfter
bag. Carl-Henning Pedersen var en af de ledende skikkelser inden for Cobra-bevægelsen og har i det hele

taget haft stor indflydelse på dansk kunst i det tyvende århundrede.

Den danske forfatter og journalist Anne Wolden-Ræthinge (1929-2016) – bedre kendt som Ninka – skrev i
mange år for Politiken og står i øvrigt bag en lang række interviewbøger og biografier af kendte mennesker

lige fra dronning Ingrid til Bille August. Anne Wolden-Ræthinge vandt Cavlingprisen i 1974.
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