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Compañia: Erindringsbilleder 1 Elsa Gress Hent PDF "Compañia" er tredje og sidste del af Elsa Gress‘
erindringer om sit begivenhedsrige liv. Bøgerne tegner et billede af en kvindelig og kunstnerisk vækstproces

fra barndommens nomadetilværelse over læreårene til livet som skribent og åndelig jordemoder i de
kulturelle miljøer, hun begik sig i. I "Compañia" husker Elsa Gress tilbage på 1950‘erne, som hun til dels
tilbragte USA, og hvordan hun sammen med sin mand, den amerikanske maler Clifford Wright, skabte

"Decentret" i Glumsø på Sjælland og Marienborg på Møn.

Elsa Gress (1919-1988) debuterede dobbelt med essaybindet "Strejftog" (1945) og romanen "Mellemspil"
(1947) om efterkrigsårenes rodløse eksistenser. Ud over de ofte selvbiografiske romaner skrev hun noveller,
hørespil, journalistik og oversættelser, og et studieophold i 1952 i USA gjorde hende desuden til formidler af
amerikansk kultur. Med sin intellektuelle nysgerrighed og sin livsform som "polymedium" blev Elsa Gress

inkarnationen af den frie kunstner og kritiker, på én gang hudløs, hårdtslående og generøs.

Elsa Gress‘ erindringer består af bøgerne "Mine mange hjem", "Fuglefri og fremmed" og "Compañia". Hvert
bind afdækker en bestemt periode i forfatterens liv.
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