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Λίγα ιόγηα γηα ηελ νκηιήηξηα

Η εηζήγεζε αλαιύεη ηα ζεκεία ηνπ δξάκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ δνκηθέο
νκνηόηεηεο κε ηειεηνπξγηθά δξώκελα θαη ππνγξακκίδεη ηηο ηδηόηεηεο
εθάζηνπ είδνπο. Σην πξώην κέξνο ε βηβιηνγξαθία ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο

 Η Αλλίηα Μηζνπνιηλνύ έρεη δηαηειέζεη
δηδάζθνπζα ζηε Θεκαηηθή Ελόηεηα «Αξραίν
Ειιεληθό
Θεάηξν»
ζην
Πξόγξακκα

εκπινπηίδεηαη κε εθείλε ηεο Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο από όπνπ
αληινύληαη κειέηεο πνπ παξαηεξνύλ εθ παξαιιήινπ ην ζεαηξηθό γεγνλόο
θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο/θνηλωληθέο ηειεηνπξγίεο. Σην δεύηεξν κέξνο
ηεο εηζήγεζεο εμεηάδνληαη ωο παξαδείγκαηα ην κνηξνιόη
ηωλ Χοηθόρων ηνπ Αηζρύινπ, ε ζηάζε ηνπ ρνξνύ απέλαληη ζηνλ κηαξό
Οιδίποδα επί Κολωνώ ηνπ Σνθνθιή θαη ε εθζηαηηθή ζπκπεξηθνξά
ηωλ Βακχών ηνπ Επξηπίδε. Ελ θαηαθιείδη, ζην ηξίην κέξνο ηεο εηζήγεζεο
νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνηείλνπλ ζεωξεηηθέο ζθελνζεηηθέο
πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αληιήζνπλ ζηνηρεία ηειεηνπξγηθήο
ζηάζεο θαη θίλεζεο

Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ ΕΑΠ θαη ζηε
Θεκαηηθή Ελόηεηα «Σηνηρεία Θεωξίαο ηνπ
Θεάηξνπ» ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ
Σπνπδώλ ηνπ ΑΠΚΥ.
Έρεη ζπνπδάζεη ζεαηξνινγία θαη ππνθξηηηθή ζην Τκήκα Θεάηξνπ ηνπ
ΑΠΘ. Η δηδαθηνξηθή ηεο έξεπλα θαη ε εθπόλεζε ηεο δηαηξηβήο ηεο κε
ζέκα Jerzy Grotowski: Ecstasy and Initiation in Performance
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ (Τκήκα Theater
and Drama ηνπ Goldsmith’s College) κε ππνηξνθία εμωηεξηθνύ από ην
Ι.Κ.Υ.
Τν 2016 εμέδωζε ην ζεαηξηθό έξγν Ορέζηειας «παραμύθι» (εθδ.
Σνθόιε), κηα ζπλνπηηθή δηαζθεπή ηεο Ορέζηειας ηνπ Αηζρύινπ. Έρεη
επίζεο δηδάμεη «Θεαηξηθό Παηρλίδη» ζην ΠΤΕΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο θαη «Υπνθξηηηθή» ζην ΤΘΣ ηνπ ΠΑΠΕΛ.
Έρεη ζθελνζεηήζεη θαη έρεη εξκελεύζεη ξόινπο ζε παξαζηάζεηο ζηελ
Ειιάδα θαη ην εμωηεξηθό. Κπξίωο έρεη δεκηνπξγήζεη παξαζηάζεηο κε
καζεηέο ωο δαζθάια Θεαηξηθήο Αγωγήο ζηελ Ειιάδα θαη ζηε
Γεξκαλία ζπκκεηέρνληαο ζε πιήζνο εθδειώζεωλ, πξνγξακκάηωλ θαη
θεζηηβάι.
Πξνο ην παξόλ δεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζηε Γεξκαλία.

Η δηάιεμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί:
ηελ Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2022, 3 κ.κ. κε πβξηδηθό ηξόπν (δηα δώζεο ζηελ
αίζνπζα Πξνβνιώλ ηνπ ΣΘ θαη δηαδηθηπαθά)
ύλδεζκνο: https://hou.webex.com/meet/papadopoulou.ioanna
Αρ ζημειωθεί όηι, μολονόηι η διάλεξη απεςθύνεηαι ζηοςρ πποπηςσιακούρ
θοιηηηέρ ηηρ καηεύθςνζηρ θεαηπολογίαρ, είναι ανοισηή και για ηοςρ
θοιηηηέρ ηηρ καηεύθςνζηρ ηηρ θεαηπικήρ ππακηικήρ και ηοςρ
μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ.
* Θα δοθούν Βεβαιώζειρ Παπακολούθηζηρ ζηοςρ/ηιρ ενδιαθεπόμενοςρ/ερ.
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