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Course Description: The seminar will examine different representations of marriage, 

sex, and the family on the early modern stage by studying the genre known as 

domestic tragedy as well as related dramatic forms such as domestic comedy and the 

witchcraft play. It will explore the social and cultural conditions under which these 

plays were produced and consumed, tracing the development of domestic drama from 

the 1590’s to the 1620’s. It will acquaint students with current critical approaches to 

sexuality, gender, and the family in early modern England. In the course of the 

seminar we will watch and discuss in class several recent productions of these plays. 

Type of Class: Seminar  

Course Requirements:   Attendance and reading 

                                         2 class presentations to be submitted in writing 2 x 15%  

                                         each at the end of each semester 

                                         1 bibliographical assignment (by end of 2nd semester)10% 

                                                 1 final paper (either a short paper of maximum 10 pages  

                                         long; or a  seminar paper 15-20 pages long) to be  

                                         handed in by 30.09.2015)  60 % 

 

Required Reading: 

 

Arden of Faversham (1591) 

William Shakespeare, The Merry Wives of Windsor (1597-1601) 

Thomas Heywood, A Woman Killed with Kindness (1603) 

William Shakespeare, Othello (1604) 

A Yorkshire Tragedy (1605) 

Elizabeth Cary. The Tragedy of Mariam (1613) 

Rowley, Dekker, and Ford. The Witch of Edmonton (1621) 
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 קוריאל-המחלקה לספרויות זרות ובלשנות ע"ש אברהמס

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

משפחה ותיאטרון באנגליה בתקופה המודרנית המוקדמת: הפואטיקה והפוליטיקה של דרמת  הקורס: שם

 המשפחה.

 דר. אהרן לנדאו  שם המרצה:

הסמינר יבחן ייצוגים שונים של מיניות, מוסד הנישואים והמשפחה בתיאטרון האנגלי  תיאור הסמינר:

, קומדיות נישואים ומחזות כישוף המשפח בעת החדשה המוקדמת. במהלך הקורס נקרא טרגדיות 

שמתייחסים לנושאים אלה מכיוונים ז'אנריים ואידיאולוגיים שונים. הסמינר יבחן מחזות אלה בהיקשר 

 היסטורי וחברתי בהתבסס על גישות עכשויות למיניות, מיגדר ומשפחה באנגליה בעת החדשה המוקדמת. 

 


