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“ Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης ”

Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειώσει τους συµµετέχοντες µε τη
θεατρική µετάφραση ως µιας κατεξοχήν επικοινωνιακής και ανα-δηµιουργικής
όψης του θεατρικού φαινοµένου. Με δηµιουργικό τρόπο και πρακτική εργασία οι
συµµετέχοντες θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις και την εµπειρία τους ως κριτικοί
αναγνώστες πρωτότυπων και µεταφρασµένων θεατρικών κειµένων και θα
πειραµατιστούν µε τη µεταφραστική πρακτική, ώστε να είναι σε θέση να
λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά και ολοκληρωµένα ως δραµατουργοί και
κριτικοί θεάτρου. Κύριες γλώσσες εργασίας η ελληνική και η αγγλική.
Με διαλογική συζήτηση, πρακτικές ασκήσεις και σύντοµες εισαγωγικές
διαλέξεις της διδάσκουσας σχετικά µε τις σύγχρονες µεταφραστικές θεωρίες, οι
συµµετέχοντες θα εξοικειωθούν µε βασικά µεταφραστικά ζητήµατα και
παράγοντες που επηρεάζουν τη µεταφραστική πρακτική. Αναφέρω ενδεικτικά: το
θέµα της ισοδυναµίας, της πιστότητας στο πρωτότυπο (κείµενο-αφετηρία /
κείµενο-πηγή), της πολιτισµικής εξηµέρωσης των έργων του παγκόσµιου
λογοτεχνικού κανόνα, των στρατηγικών οικειοποίησης και αντιστάθµισης
προκειµένου για την απόδοση του χιούµορ, της διεθνοποιηµένης µαζικής
θεατρικής κουλτούρας, τα ηθικά διλήµµατα του µεταφραστή.
Ξεκινώντας από την ανάλυση των ίδιων των κειµένων-πηγών στις
εβδοµαδιαίες συναντήσεις µας θα προσεγγίζουµε τα µορφολογικά, υφολογικά και
δραµατουργικά ζητήµατα, που καλείται να αντιµετωπίσει ο µεταφραστής
θεατρικών έργων. Στόχος είναι οι συµµετέχοντες να ξεχωρίσουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη θεατρική από τη λογοτεχνική ή
επιστηµονική µετάφραση, όπως προφορικότητα, αληθοφάνεια και θεατρικότητα.
Ένας κύκλος συναντήσεων θα επικεντρωθεί στη µετάφραση κλασικών
θεατρικών κειµένων. Εκεί θα αντλήσουµε παράδειγµατα από σαιξπηρικές
κωµωδίες στο πρωτότυπο και θα µελετήσουµε αντιπαραβολικά µεταφρασµένα
αποσπάσµατά τους, προκειµένου να συζητήσουµε το θέµα της διασκευής στο
θέατρο. Μελετώντας πρότυπες (ιδιαίτερα επιτυχείς) µεταφράσεις-διασκευές
σαιξπηρικών έργων (κυρίως κωµωδιών), στις οποίες οι µεταφραστές απέδωσαν
εξαιρετικά στην ελληνική γλώσσα την ποιητικότητα των αρχικών κειµένων, οι
φοιτητές αναµένεται να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία της
σαιξπηρικής δραµατουργίας ως παραδείγµατος του παγκόσµιου λογοτεχνικού
κανόνα και, βέβαια, να εξοικειωθούν µε το ζήτηµα της θεατρικής διασκευής. Με
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στοχευµένες µεταφραστικές ασκήσεις θα συγκρίνουµε µεταφράσεις και διασκευές
της ίδιας κωµωδίας και θα κρίνουµε τις µεταφραστικές στρατηγικές και το
αποτέλεσµά τους. Με δηµιουργικό τρόπο θα αξιολογήσουµε τις επιλογές των
µεταφραστών και θα τοποθετηθούµε απέναντι σε αυτές.
Στον δεύτερο κύκλο του Εργαστηρίου Θεατρικής Μετάφρασης θα
πειραµατιστούµε εκτενώς και ποικιλοτρόπως στη µετάφραση αποσπασµάτων
ή/και ολόκληρων έργων της σύγχρονης αγγλικής και αµερικανικής δραµατουργίας.
Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν περαιτέρω µε τη
µεταφραστική πρακτική και µεθοδολογία. Αφού προηγουµένως έχουµε
προσεγγίσει σε δραµατουργικό και ερµηνευτικό επίπεδο επιλεγµένα έργα των
Oscar Wilde, Harold Pinter, Samuel Beckett, David Mamet Edward Albee, Tennessee
Williams κ.ά., θα µεταφράσουµε συγκεκριµένα αποσπάσµατα. Μέσα από αυτή τη
µορφή δηµιουργικής ανάγνωσης και επαν-ερµηνείας των κειµένων θα εστιάσουµε
σε ειδικές µεταφραστικές περιοχές, όπως το χιούµορ στο θέατρο και την ποικιλία
ιδιωµάτων, τα ζητήµατα εξουσίας και ελέγχου των δραµατικών χαρακτήρων. Στον
ίδιο κύκλο θα ασχοληθούµε επίσης µε την ιδιαίτερη περίπτωση της µετάφρασης
του θεατρικού µονολόγου.
Καθώς το µάθηµα είναι εργαστηριακό, έχει µεγάλη σηµασία οι φοιτητές όχι
µόνο να συµµετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, αλλά και να
µπορούν να αξιολογηθούν σε µικρής έκτασης εργασίες-µεταφραστικές ασκήσεις
που ολοκληρώνονται στις εβδοµαδιαίες συναντήσεις µας. Για την αξιολόγηση των
φοιτητών και την εξαγωγή τελικού βαθµού συνυπολογίζονται τα εξής: α. [40%]
Αξιολόγηση µεταφραστικών ασκήσεων που ολοκληρώνονται από τους φοιτητές
κατά τη διάρκεια των εβδοµαδιαίων εργαστηρίων-συναντήσεων (π.χ. µετάφραση
αποσπάσµατος θεατρικού κειµένου, σχολιασµός µεταφράσεων του ίδιου έργου,
παρουσίαση και σχολιασµός ενός επιστηµονικού άρθρου σχετικά µε τη θεατρική
µετάφραση)· β. [60%] τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου.
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Ηλεκτρονικά λεξικά (αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, δίγλωσσα ή µονόγλωσσα):

Collins Cobuild, Freedictionary, Magenta, Polylex
https://el.glosbe.com/
http://www.wordreference.com/engr/
Σε έντυπη µορφή: λεξικά των εκδόσεων Collins Cobuild, Oxford (D.N. Stavropoulos),
Γιάννη Ρίζου.

Περισσότερες λεπτοµέρειες, κείµενα και βιβλιογραφία θα συζητηθούν στο πλαίσιο
των εβδοµαδιαίων παραδόσεων, και θα αναρτηθούν στο e-class.

Ώρες επικοινωνίας µε τους φοιτητές : Τρίτη 15.00-17.00, Τετάρτη 16.00-18.00

Η διδάσκουσα
Βίκυ Μαντέλη
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