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Henrik Ibsen Georg Brandes Hent PDF Henrik Ibsen er et indlevende portræt af den norske forfatter med
skarpe og originale analyser af hans værker baseret på et livslangt venskab og en righoldig brevveksling.
Henrik Ibsen regnes ikke blot for en af det moderne gennembruds største forfattere, men er også den mest
spillede dramatiker efter Shakespeare. Hans realistiske samtidsdramaer, der satte samfundsproblemer under
debat, omfatter bl.a. Et dukkehjem, En folkefjende, Vildanden og Peer Gynt. Georg Brandes’ portræt af Ibsen
er delt op i tre 'indtryk', som er skrevet med 16 års mellemrum. I disse indtryk går Brandes ikke blot i dybden
med Ibsens kunstneriske person, men ligeledes med Ibsens dramaer, karakterer og digte samt modtagelsen af

hans værker verden over.

"Den biografiske læsning er klassisk Brandes. Han indlæser samtiden, sætter forfatteren i forbindelse hermed
og derpå ser han på teksten." – Jesper Beinov, Berlingske
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