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Det vanvittige dramaet om Far Ubu - den feige terror.isten som ikke skyr noen midler for å tilfredsstille sitt
eget begjær etter rikdom og makt - og hans blodige .revolusjon mot kongen av Polen og følgende despotiske
lederskap, foreligger her i en ny oversettelse og utgis for første gang i bokform på norsk.
Urpremieren på Théâtre de l'.uvre i Paris i 1896 ble en storartet «succès de scandale», akkurat slik Alfred Jarry
hadde håpet på. Med sin totale mangel på respekt for tidens normer, og med sin lekende form og sitt vulgære
innhold, skulle det gå mange år før stykket inntok sin rettmessige plass som en teater-historisk begivenhet uten
sidestykke. Først på 1920-tallet, med Antonin .Artaud i spissen, begynte man for alvor å få øynene opp for det
nyskapende ved "Kong Ubu", og i vår tid peker det seg ut som den viktigste forløperen til det surrealistiske
teater fra mellomkrigstiden og det .absurde teater fra .etterkrigstiden.
Kjøp 'Kong Ubu, drama i fem akter' av Alfred Jarry fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende
formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok 9788256018543 Det vanvittige dramaet om Far Ubu – den feige
terroristen som ikke skyr noen midler for å tilfredsstille sitt eget begjær etter rikdom og makt – og hans. Kong
Ubu. Ferdigspilt. Av Alfred Jarry (1873-1907) Regi: Kjetil Lilleaas Kong Ubu ble urframført i 1896. Det
skapte skandale og gjorde at Alfred Jarry ble berømt. Kong Ubu (Innbundet) av forfatter Alfred Jarry.
Noveller, lyrikk og drama. Pris kr 349. Se flere bøker fra Alfred Jarry. Da «Kong Ubu» ble satt opp i 1896,

reagerte publikum så sterkt at forestillingen ble stoppet midt i forestillingen. Nå sette Dahlske-elevene opp
samme stykket. Kong Ubu Av Alfred Jarry (1873-1907) Regi: Kjetil Lilleaas Kong Ubu ble urframført i 1896.
Det skapte skandale og gjorde at Alfred Jarry ble berømt over. KONG UBU Første spilledato: 03.11.1979
Oppsetningstype: DRAMA Forestillingstype: EGEN. Om Kong Ubu. Kong Ubu (1979) var en
teaterproduksjon av Nationaltheatret. Kong Ubu var faktisk en norgespremiere basert på et skuespill av Alfred
Jarry med samme. "Kong Ubu” er skrevet av Alfred Jarry, og ble første gang satt opp i 1896. Kong Ubu.
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