
Aristotelisk dramaturgi



Dramaturgi

dramaturgi –avledning fra gresk drān = handling, og ourgos = arbeid

Ordet dramaturgi ble lansert på midten av 1700-tallet av Gotthold Ephraim Lessing

1. fra et tekstperspektiv, hvor dramatikerens oppbygging og strukturering av teksten 
står i fokus.

2. fra et komposisjonsperspektiv, hvor kunstnerens arbeid med å strukturere 
verkets elementer i en komposisjon står i fokus.

https://snl.no/dramaturgi



Aristoteles (384 – 322 f.Kr)

• Antikkens allsidige 
vitenskapsmann og  filosof

• Skrev Poetikken (Om 
Diktekunsten)

→Fremmer tragedien som den 
ypperste dramatiske form

• Spenningen og fabelen ligger i 
diktverkets dramaturgi

→Iscenesettelsen gjør fabelen
forståelig



Aristotelisk dramaturgi

• Retrospektiv fortellerteknikk

→ Fortida jager og driver framtida

→ Kjenner du en TV-serie med slik 
oppbygging?

• Handlingen er kronologisk og 
fullstendig

→begynnelse – midtdel - slutt



Har du eksempel på en film med slik oppbygging?



Eksposisjon
Presentasjon

Desis
Komplikasjon

Peripeteia
Vendepunkt, 
før klimaks

Anagnorisis
Klimaks, erkjennelsesøyeblikk

Lysis
Løsning



Mimesis

• Mimesis→ etterligning av   
virkeligheten

• Kunst som en etterligning 
eller en gjenspeiling av 
naturen

• Teatret som samfunnets 
speil?



Korets funksjon

Siden det er handlende mennesker
som skaper etferligningen, må det 
første scenebildet vel nødvendigvis 
være et element i tragdien; dernest 
også sangkomposisjonen og talen, 
for med disse midler skaper man jo 
efterligningen.

Aristoteles, Poetikken, 1989, s. 35

• Koret hadde en fortellende
og kommenterende
funksjon



Aristoteles begrep for teatermodell (tragedie): 

Prologus innledende korsang som inneholder presentasjon av myten/konflikten

Parodos Korets inntogssang

Episodion Dialog mellom skuespillerne

Kommos Vekselsang mellom kor og rollefigurene

Stasimon Korsang som binder episodene sammen

Exodus Korets utganggssang

Epilogus Avsluttende eller resymerende dialog



Katharsis
→ kunstens funksjon

Tilskuerne skulle renses ved 
at deres egne følelser fikk 
utløp gjennom innlevelse og 
empati når de betraktet det 
som foregikk på scenen.

Eriksen, Rolf og Leirvåg, Siren. 
Teater i perspektiv, 2009, s. 20
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