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Χειμερινό	Εξάμηνο	2017/2018	

	

	

“	Αμερικανικό	Θέατρο	I	”				
	

	

Είναι το πρώτο µέρος της σειράς των µαθηµάτων για το αµερικανικό θέατρο. Το 
δεύτερο µέρος, Αµερικανικό Θέατρο II, θα δοθεί στο εαρινό εξάµηνο σπουδών. 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η γνωριµία των φοιτητών µε µια 
δραµατουργία παγκόσµιας εµβέλειας, η οποία, επιπλέον, έχει σηµαντική πρόσληψη 
στην Ελλάδα. Στους ειδικότερους στόχους εντάσσεται η εξοικείωση των φοιτητών µε 
τη δραµατουργική ανάλυση σηµαντικών θεατρικών κειµένων του 20ου αιώνα, τα 
οποία συνεχίζουν να γνωρίζουν πλείστες σκηνικές (και κινηµατογραφικές) 
προσεγγίσεις.  

Εισαγωγικά θα αναφερθούµε στην αµερικανική λογοτεχνική παράδοση πριν τον 
20ο αιώνα. Θα εστιάσουµε στην έννοια της «αµερικανικής ταυτότητας» (ή πιο σωστά 
των αµερικανικών ταυτοτήτων) και στους κύριους σταθµούς εξέλιξης της ιστορίας 
του αµερικανικού θεάτρου πριν τον 20ο αιώνα. Χρονολογικά το µάθηµα Αµερικανικό 
Θέατρο I εστιάζει στην αµερικανική δραµατική και θεατρική παραγωγή του 20ου 
αιώνα, από τις αρχές έως τη δεκαετία του 1960. Θα αναφερθούµε σε θεατρικά 
γεγονότα, σκηνικές πρακτικές και σχήµατα που διαµόρφωσαν το θέατρο της 
Αµερικής του 20ου αι και θα συζητήσουµε τους σηµαντικότερους εκπροσώπους 
αυτής της περιόδου, αναλύοντας αντιπροσωπευτικά έργα τους. Συγγραφείς και έργα 
που θα µας απασχολήσουν: Λίλιαν Χέλµαν (Παιχνίδια στη σοφίτα), Θόρντον 
Ουάιλντερ (Η µικρή µας πόλη), Ευγένιος Ο’Νηλ (Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα), 
Τέννεση Ουίλλιαµς (Λεωφορείο ο πόθος και Γυάλινος Κόσµος), Άρθουρ Μίλλερ (Ο 
θάνατος του εµποράκου).  

Για την αξιολόγηση των φοιτητών και την εξαγωγή του τελικού βαθµού 
συνδυάζονται: Α. [30%] Συγγραφή εργασίας δοκιµιακού χαρακτήρα. Η εργασία έχει 
ως αντικείµενο ένα έργο (όχι απαραίτητα από εκείνα που περιλαµβάνονται στην 
εξεταστέα ύλη) συγγραφέα που θα µελετηθεί, και  παρουσιάζεται προφορικά στο 
πλαίσιο των εβδοµαδιαίων διαλέξεων πριν το τέλος του εξαµήνου. Β. [70%]: Γραπτή 
τελική εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. 
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Στο πλαίσιο του µαθήµατος θα πραγµατοποιούνται επίσης εβδοµαδιαίες 
συναντήσεις στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Στόχος των συναντήσεων αυτών 
θα είναι η υποστήριξη και η καθοδήγηση των φοιτητών σε θέµατα εργασιών, 
έρευνας και βιβλιογραφικής αναζήτησης στο πλαίσιο του µαθήµατος. Οι 
συναντήσεις αυτές, µε τη µορφή εξατοµικευµένης και ανοιχτής συνεργασίας 
ανάµεσα στη διδάσκουσα και τον φοιτητή, θα ενισχύσουν τις ερευνητικές 
δυνατότητες των φοιτητών και τον ακαδηµαϊκό διάλογο σε θέµατα που 
άπτονται του γνωστικού αντικειµένου, αλλά και επεκτείνονται πέραν αυτού.  
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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  

	

	


