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Catilina Henrik Ibsen Hent PDF Tragedien "Catilina" fra 1850, der handler om den romerske politiker og
oprører af samme navn, er Henrik Ibsens første drama. Stykket, der er skrevet på blankvers, blev i første
omgang udgivet under pseudonymet Brynjolf Bjarme. Man kan allerede her spore nogle af Ibsens senere

gennemgående temaer – blandt andet konflikten mellem idealer og realiteter. Det solgte imidlertid dårligt, og
det meste af oplaget blev makuleret. 25 år senere gennemarbejdede Ibsen imidlertid sit ungdomsværk og

udgav det under eget navn med bedre resultat. Den norske dramatiker og digter Henrik Ibsen (1828-1906) er
én af de vigtigste forfattere i Det Moderne Gennembrud og regnes som grundlæggeren af det moderne drama
med skuespil, der sætter den menneskelige psykologi i centrum og kredser om den fortid, det er så umuligt at
flygte fra. Ibsen er verdensberømt for skuespil som "Et dukkehjem", "Peer Gynt" og "Hedda Gabler", men

producerede i alt over tyve dramaer, der stadig opføres på teatre over hele verden.
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