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Ύλη εξετάσεων 

Α. Γραπτή εξέταση:  ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Ζητήματα που αφορούν την ιστορία της σκηνογραφίας-ενδυματολογίας, τη λειτουργία της 
συγκεκριμένης τέχνης στο πλαίσιο της θεατρικής παράστασης καθώς και την εξέλιξη του 
θεατρικού χώρου από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

1. Αθανασόπουλος Χρήστος Γ., Προβλήματα στις εξελίξεις του σύγχρονου θεάτρου, Ι. Σιδέρης, 
Αθήνα 1975. 
 

2. Brockett G. Oscar, Franklin J. Hildy, Ιστορία του θεάτρου, πρώτος τόμος, μτφ. Μ. 
Βιτεντζάκης, Α. Γαϊτανά, Α. Κεχαγιάς, Μ. Χατζηεμμανουήλ, ΚΟΑΝ, Αθήνα 2013. 
 

3. Brockett G. Oscar, Franklin J. Hildy, Ιστορία του θεάτρου, δεύτερος τόμος, μτφ. Μ. 
Βιτεντζάκης, Α. Γαϊτανά, Α. Κεχαγιάς, Μ. Χατζηεμμανουήλ, ΚΟΑΝ, Αθήνα 2017. 
 

4. Howard Pamela, Τι είναι σκηνογραφία, μτφ. Ε. Κιρκινέ, Επίκεντρο, Αθήνα 2006. 
 

5. Μανωλεδάκη Ιωάννα, Το κοστούμι. Στοιχείο συνερμηνείας στην ανάγνωση του θεατρικού 
λόγου, Ρώμη, Θεσσαλονίκη 2021. 
 

6. Μαρτινίδης Πέτρος, Μεταμορφώσεις του θεατρικού χώρου. Tυπικές φάσεις κατά την 
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των θεάτρων στη Δύση, Νεφέλη, Αθήνα 1999. 
 

7. Surgers Anne, Σταθμοί της σκηνογραφίας του δυτικού θεάτρου, εισαγωγή-μετάφραση-
επίμετρο Ίλια Λακίδου, Αιγόκερως, Αθήνα 2014. 

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες 
 

Β. ΣΧΕΔΙΟ 

Επίλυση σκηνογραφικού προβλήματος σε μορφή ελευθέρου σχεδίου (σκίτσο) και 
ζωγραφικής μακέτας (προοπτικό σχέδιο με χρώμα). 

Εξετάζεται τόσο η σχεδιαστική ικανότητα του υποψηφίου όσο και η ερμηνευτική-
σκηνογραφική του άποψη. Συνήθως ζητείται η σκηνογραφική και ενδυματολογική 
πρόταση για συγκεκριμένο απόσπασμα θεατρικού έργου  (μία πράξη ή μία σκηνή). 

Οι τεχνικές και τα υλικά αφήνονται στην κρίση του υποψηφίου (μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όλες οι τεχνικές και τα υλικά, από απλό μολύβι και μελάνι μέχρι 



ακουαρέλα, τέμπερα, παστέλ κ.λ.π.). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν τα μέσα 
στα οποία έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση και ευχέρεια και να φέρουν στην εξέταση  
τα αντίστοιχα υλικά (μολύβια, χρώματα και χαρτιά). 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 5 ώρες 


