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CZEGO UCZYMY?
Nacisk na historię

Studenci teatrologii na studiach licencjackich na WA
mają okazję poznać historię teatru. W ramach programu nie tylko zapoznają się szczegółowo z różnymi
okresami w historii teatru, ale także z historiografią
teatru (procesem tworzenia historii).
Kursy historii teatru są zakorzenione w najnowszych
badaniach post-pozytywistycznych, które podkreślają
pluralizm historii, a nie jedynie ideologicznie neutralną chronologię.

Nacisk na teorię

W ramach zajęć z teorii teatru oferujemy analizę kanonicznych dzieł w dziedzinie europejskiej teorii dramatu, semiotyki teatru, teorii teatru i performansu, badań nad recepcją performansu, sztuką aktorską oraz
wpływem przestrzeni teatralnej na widza. Studenci
będą mieli także niepowtarzalną okazję, aby poznać
wyniki najnowszych badań interdyscyplinarnych nad
reakcjami publiczności.

Nacisk na perspektywę społeczną i kulturową

Interdyscyplinarny i interkulturowy wymiar najnowszych podejść do badań nad teatrem oznacza większy nacisk na społeczne i kulturowe aspekty przedstawienia teatralnego. Koncentrujemy się również na
perfromatyce, blisko powiązanej z teatralnością. Tym
samym pragniemy poszerzyć perspektywę obejmując
także teatralne modele zachowań ludzkich.

Praktyka

Nasi studenci biorą również udział w zajęciach
praktycznych. Realizują własne projekty teatralne
w ramach zajęć z technik inscenizacyjnych, warsztatów, oraz działalności teatru studenckiego.

Nasze zajęcia

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć w dziedzinie historii, teorii oraz praktyki teatru i performansu, m. in.:
•
Historie teatru
•
Shakespeare i konwencje teatralne jego czasów
•
Badania teatrologiczne
•
Performatyka
•
Techniki inscenizacyjne
•
Krytyka teatralna
•
Dramat i teatr współczesny

STUDIA LICENCJACKIE:
Teatr i dramat
krajów angielskiego
obszaru językowego
Program specjalizacji teatrologicznej na studiach licencjackich został zaprojektowany z myślą o poszerzeniu wiedzy studentów na temat dramatu i praktyk
teatralnych. To jedyny program teatrologiczny w Polsce nauczany wyłącznie w języku angielskim. Teatrologia na WA oferuje przedmioty związane z teorią
oraz historią teatru i performansu, jak również zajęcia
praktyczne.
Współpracujemy z ośrodkiem teatrologicznym School
of Performing Arts Uniwersytetu Maltańskiego. Nasi
studenci korzystają z wiedzy i doświadczenia nie tylko
polskich specjalistów, ale równeż najlepszych zagranicznych wykładowców i badaczy obszaru studiów
nad teatrem i performansem, m.in z Coventry University, LMU Munich oraz innych wiodących ośrodków
teatrologicznych.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/
amutheatredrama/?ref=bookmarks
theatre@wa.amu.edu.pl

