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Ibsen'o-p de planken
Al tijdens zijn leven werd de Noorse
toneelschrijver Henrik Ibsen (1828-1906)
gelauwerd als 'de Shakespeare van de
moderne tijd', onder meer omdat hij,
door zijn groot psychologisch inzicht,
een aantal onvergetelijke personages creëerde. In 1889 betekende een enscenering van Een p o p p e n h u i s zijn doorbraak in Nederland. Vanaf dat
moment behoort Ibsens werk ook hier tot het klassieke repertoire.
Ibsen op de planken ontrafelt wat er in de
loop van 115 jaar veranderde in de manier
waarop stukken als Een poppenhuis, Spoken en Hedda Gabler werden opgevoerd
en wat de consequenties daarvan waren
voor de betekenis van deze stukken. Hiermee brengt dit boek ook een eeuw Nederlandse toneelgeschiedenis in kaart.
Rob van der Zalm (1959]
studeerde Nederlandse
taal- en letterkunde en
Theaterwetenschap en
was als onderzoeker vijf
jaar verbonden aan de
UvA. Momenteel is hij
werkzaam op het Theater Instituut Nederland.
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