- Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
(ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1890 - ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960)
Επιστημονική υπεύθυνη: Ιωάννα Παπαγεωργίου, Επίκουρη
Καθηγήτρια
Συνεργάτης: Σπυρίδων Τούλιος, Υποψήφιος διδάκτωρ
Διάρκεια προγράμματος: 2 έτη
Στόχος του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός της ακαδημαϊκής
σπουδής στο Ελληνικό Θέατρο Σκιών

Στάδια της έρευνας
•

Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων τεκμηρίων που αφορούν
στις υποθέσεις των παραστάσεων της περιόδου ακμής του
Καραγκιόζη (δεκαετία 1890-δεκαετία 1960). Το υλικό που θα
συγκεντρωθεί θα προσεγγιστεί σύμφωνα με ειδικά κριτήρια
κατηγοριοποίησης που θα επιτρέψουν μια εξονυχιστική σπουδή της
αρχής και της εξέλιξης του δραματολογίου του Ελληνικού Θεάτρου
Σκιών. Σημαντικό τμήμα της έρευνας έχει εκπονηθεί κατά το
ερευνητικό έργο «Το δραματολόγιο του θεάτρου σκιών στην Πάτρα
κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1922-1940)» (πρόγραμμα «Κ.
Καραθεοδωρή», Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 20102013).

•

•
•

Ομαδοποίηση των καταγραμμένων υποθέσεων σύμφωνα με τους
καραγκιοζοπαίχτες που τα έπαιζαν, την πηγή της ιστορίας και το
περιεχόμενό τους.
Δημιουργία ιστοσελίδας με βάση δεδομένων που θα περιέχει τις
υποθέσεις των έργων και σχετικές πληροφορίες.
Απώτερος στόχος είναι η διεξαγωγή επιμελούς εξέτασης των
δεδομένων, προκειμένου να αναδειχθούν οι απαρχές και η εξέλιξη
του δραματολογίου του Καραγκιόζη.

Για την εκπόνηση του ερευνητικού έργου
•
•
•

Θα διευρυνθεί η στελέχωση της ερευνητικής ομάδας με νέα μέλη
Θα γίνουν μεταβάσεις σε αρχεία και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του
εξωτερικού
Θα διαμορφωθεί ειδική ιστοσελίδα βάσης δεδομένων
Θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας με ανακοινώσεις
και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Greek shadow theatre [Karaghiozis]
Collection, filling, and study of the repertory documents (1890s1960s)
Primary aim of the project is to enrich the academic study of Greek
Shadow Theatre. Most specifically it aspires to further the research into the
performances that were created during the period of its acme from the
1890s to the 1960s. The research team will collect and record the existing
evidence regarding the plots of the performances given during that period.
The collected material will be processed according to specific criteria of
classification that will allow a thorough study of the formation and
development of the repertory. The ultimate objective of the project is to
carry out a thorough examination of the data in order to demonstrate the
formation and evolution of Karaghiozis repertory.

Απόσπασμα ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του προγράμματος

