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En folkefjende Henrik Ibsen Hent PDF En folkefjende er et af Ibsens mest læste og opførte dramaer. Dramaet
udspiller sig i en lille norsk kystby, hvor lægen ved det netop opførte kurbad, Dr. Tomas Stockmann, får
mistanke om, at badevandet er forurenet. Hans mistanke bliver bekræftet, da analysen af en vandprøve
kommer med posten. Badevandet er sygdomsfremkaldende. Dr. Stockmann forventer, på baggrund af sin
opdagelse, at blive mødt af hele byens taknemmelighed, men ikke alle er lige begejstrede for lægens

afsløring. I det samfundskritiske drama En folkefjende viser Ibsen, hvordan han mestrer balancen mellem det
komiske og det tragiske i sin skildring af sammenstødet mellem idealisme og egoisme.

"Stykket hører til de skarpeste og vittigste, som Ibsen har skrevet, og han har fortræffeligt forstået at holde
hovedpersonen ud fra sig selv og meddele den eget liv." Georg Brandes, Henrik Ibsen

"Ibsen ændrede teatret for altid. Der er selvfølgelig andre måder at lave teater på end hans, men så
fundamental var den ændring, han satte i værk, at den vestlige verdens teater aldrig igen er blevet, som det

var før Ibsen." – Thomas Bredsdorff, Et Dukkehjem og fire andre skuespil

 

En folkefjende er et af Ibsens mest læste og opførte dramaer.
Dramaet udspiller sig i en lille norsk kystby, hvor lægen ved det
netop opførte kurbad, Dr. Tomas Stockmann, får mistanke om, at

badevandet er forurenet. Hans mistanke bliver bekræftet, da analysen
af en vandprøve kommer med posten. Badevandet er

sygdomsfremkaldende. Dr. Stockmann forventer, på baggrund af sin
opdagelse, at blive mødt af hele byens taknemmelighed, men ikke
alle er lige begejstrede for lægens afsløring. I det samfundskritiske
drama En folkefjende viser Ibsen, hvordan han mestrer balancen

mellem det komiske og det tragiske i sin skildring af sammenstødet
mellem idealisme og egoisme.

"Stykket hører til de skarpeste og vittigste, som Ibsen har skrevet, og
han har fortræffeligt forstået at holde hovedpersonen ud fra sig selv

og meddele den eget liv." Georg Brandes, Henrik Ibsen

"Ibsen ændrede teatret for altid. Der er selvfølgelig andre måder at
lave teater på end hans, men så fundamental var den ændring, han
satte i værk, at den vestlige verdens teater aldrig igen er blevet, som
det var før Ibsen." – Thomas Bredsdorff, Et Dukkehjem og fire andre

skuespil



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En folkefjende&s=dkbooks

