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العربية ،وفرقة الرقص املسرحي احلديث .وتقيم
األوبرا صالونات ثقافية ومعارض فن تشكيلي
ومهرجانات موسيقية صيفية لفرق الهواة ،كما
تعرض أعمال كبار الفنانني وال��ف��رق العاملية
باجتاهاتها املختلفة.
مسارح دار األوبرا املصرية

تتمتع مسارح املركز الثقافي القومي بأحدث
اإلمكانات املسرحية والتقنية في أفريقيا والشرق
األوسط ،مبا يسمح بتقدمي ثقافات وفنون العالم
املتعددة على مسارحه السبعة ،فهو يقدم ويعمل
على النهوض مبستوى الفرق املصرية التابعة
للمركز الثقافي القومي «دار األوب��را املصرية»
وهي :أوركسترا القاهرة السيمفوني ،فرقة باليه
أوبـرا القاهرة ،فرقة أوبـرا القاهرة ،أوركسترا
أوبـرا القاهرة ،فرقة الرقص املسرحي احلديث،
فرقة اإلنشاد الديني ،فرقة كورال األوبرا ،فرقة
عبد احلليم نويرة للموسيقى العربية ،الفرقة
القومية العربية للموسيقى وك���ورال أطفال
األوب���را ،وك��ذل��ك البرامج اخل��اص��ة وال���دورات
التدريبية للمواهب الشابة في كل املجاالت وذلك
على املسارح السبعة التابعة للمركز وهي:
املسرح الكبير

يعتبر املسرح الكبير بدار األوبرا املصرية محل
إعجاب كل الفرق الفنية املصرية ألنه باملقارنة بني
كل املسارح املصرية هو األكبر واألجمل واألكثر
بهاء .وميكن الوصول إلى قاعة املسرح الكبير عن
طريق مدخل يؤدى إليه من عدة أماكن مختلفة.
وه��و مصمم الستيعاب  1300مشاهد ويرتفع
ألربعة مستويات :ثالثة منها دائرية مرتفعة عن
مستوى قاعة املسرح األرضية ويصل كبار الزوار
من الشخصيات املهمة مباشرة إلى صالون الرئاسة
فيه وتصطف املقاعد في القاعة األرضية في ثالثة
صفوف متدرجة لتصل إلى غرف التحكيم املجهزة
بشاشات تعرض أفالما وتسمح بتركيب كاميرات
تلفزيونية .وأماكن اللوج والبلكون ليست مصممة
فقط بطريقة أنيقة ولكنها تضمن املشاهدة اجليدة
وال��رؤي��ة الواضحة خلشبة امل��س��رح .واملسرح
الكبير مجهز بكل املعدات والتقنيات املتقدمة في
افريقيا والشرق األوسط وتوجد حفرة متسعة
لألوركسترا وهي تتصل بخشبة املسرح بعرض
 20وارتفاع  10أمتار.
وخشبة املسرح ميكن تقسيمها إلى أربعة مسارح

صغيرة بحيث ميكن خلشبة املسرح الرئيسية
أن تتصل بالثالثة األخ���رى وب��ه��ذا ميكنها أن
تستوعب األوبرات الكبيرة والعروض الصغيرة.
وقاعة املسرح الكبير مجهزة بنظام إضاءة وكل
األج��ه��زة املطلوبة إلج���راء أي حتويل مطلوب
أثناء العرض وبحجمه الصغير ميكن خلشبة
امل��س��رح أن تستخدم للكونسيرات وع��روض
املسارح الصغيرة .وفي الكواليس توجد غرف
للمالبس ومخازن ضخمة مبداخل كبيرة لدخول
املعدات وتفريغها بسهولة وتوجد غرفتان لآلالت
واملعدات الفنية.
املسرح الصغير

يتسع امل��س��رح الصغير ل��ع��دد  500مشاهد
بحوائطه اخلشبية ومقاعده املتحركة ،كلها
موجودة على املنطقة األرضية واملسرح الصغير
له مدخله اخلاص به وعدة مخارج تسمح بدخول
وخروج الصناديق اخلشبية لكي تعطي اتساعا
خلشبة املسرح واملقاعد بجانبها.
وأبعاد املسرح الصغير «13م×7م» تعتبر مثالية
الستيعاب عدد معني من الفنانني وهو مناسب
حل��ف�لات أورك��س��ت��را احل��ج��رة والريسيتاالت
الصغيرة وميكنهم أيضا ً استخدامه في عقد
املؤمترات واألح��داث الثقافية املختلفة وميكن
حتريك املقاعد ،أما القاعة فيمكن حتويلها بالكامل
لصالة استقبال ضخمة لألحداث الرسمية املهمة.
وبجانب املسرح الصغير ،يوجد معرض للفنون
ومكتبة وقاعتان للمتحف وورشتان وأربع غرف
ضخمة للتدريبات ،حوائطها مغطاة مبرايات
طولية وذل��ك لتدريبات الباليه أو األوركسترا
ولعمل البروفات النهائية للعروض.
املسرح املكشوف

وتأخذ املنطقة املركزية للمسرح املكشوف شكل
املربع منخفض املستوى عن املنطقة احمليطة
باملربع .ومنطقة امل��س��رح املكشوف اخلاصة
باستيعاب املقاعد املتحركة للمشاهدين تأخذ
شكل مربع منخفض في الوسط يحيط به أربعة
أضالع متدرجة االرتفاعات عن الوسط.
مسرح اجلمهورية

يعتبر مسرح اجلمهورية من املسارح األنيقة
بجانب قصر عابدين امللكي وتتبع إدارت��ه لدار
األوبرا املصرية وهو مصمم بواجهة جميلة وتقام

على خشبة املسرح املتسعة العروض الفنية
متوسطة احلجم.
مسرح معهد املوسيقى العربية

أصبح مسرح معهد املوسيقى العربية مالئما ً
ل��ع��روض املوسيقى العربية الرئيسية بعد
عملية التجديد وإضافة التقنية احلديثة عليه
والذي أصبح تابعا ً للمركز الثقافي القومي «دار
األوب��را املصرية» وأخ��ذ املركز الثقافي القومي
على عاتقه عملية جتديد املبنى والذي استغرق
العام ونصف العام مت من خالله إصالح األثاث
أو تبديله ومت إصالح القوائم اخلشبية وترميم
الزخارف بعناية فائقة حتى متت إع��ادة املبنى
إلى شكله القدمي املتألق مرة أخرى .ومت إدخال
التكنولوجيا احل��دي��ث��ة إل��ي��ه كنظام الصوت
واإلض��اءة والتجهيزات الفنية اخلاصة بخشبة
املسرح ومت إنشاء مبنى ملحق للخدمات اإلدارية
ومكاتب للموظفني.
مسرح سيد درويش

بني مسرح سيد درويش عام  1921من تصميم
املهندس الفرنسي جورج بارك والذي استوحى
تصميمه الفني من عناصر أوبرا فيينا ومسرح
أوديون في باريس.
وك��ان اسمه في األص��ل هو مسرح محمد علي
ولكنه سمي فيما بعد مبسرح سيد درويش نظرا ً
لريادته في عالم املوسيقى العربية ،ومع األسف
أتى الزمن على اجلمال املتبقي للمبنى وكانت
محاوالت حفظه قد أضرت به أكثر مما أفادته.
وفي عام  2000كان املبنى املهمل قد أدرج حتت
قائمة التراث املصري وب��دأت العمليات املكثفة
لتجديده ،وبعد عدة سنوات من العمل الدؤوب
واملاهر داخ��ل املبنى من ترميم وزخرفة عالية
اجل��ودة ،عاد املبنى لسابق عهده وإل��ى رونقه
وبهائه .وأدخلت الدولة عليه التسهيالت الفنية
الالزمة لكي يصبح دارا ً لألوبرا املؤهلة لكي
تنافس دور األوبرا العاملية ذات املستوى الراقي.
وفي عام  2004تفضل رئيس اجلمهورية آنذاك
محمد حسني مبارك والسيدة حرمه بافتتاح
متحف سيد درويش.
املسرح الروماني

مت اكتشاف املسرح الروماني في منطقة كوم الدكة
باإلسكندرية ،فكونه صغيرا لم مينع احتفاظه
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بنفس هيئته على شكل اثني عشر أنصاف دوائر
وميكن رؤي��ة ع��دد م��ن األع��م��دة وأرض��ي��ات من
الفسيفساء وفي املاضي كان من احملتمل تقدمي
كل أنواع العروض الفنية ولكن في أيامنا هذه يتم
تقدمي العروض الصيفية مثل عروض املوسيقى
العربية التي تقدم في شهري يوليو وأغسطس.
املراكز الثقافية باألوبرا

 - 1قصر الفنون وهو مركز ثقافي ويعد معرضا
ضخما لكافة االعمال الفنية التشكيلية وكذلك
ملحق بالقصر مكتبة فنية تهتم باألساس بالفنون
التشكيلية.
 - 2مركز الهناجر للفنون ويحتوي على قاعة
عرض ومسرح صغير للعروض احلرة.
 - 3نقابة الفنانني التشكيليني.
 - 4مكتبة األوب��را املوسيقية وملحق بها قاعة
للعرض الفني.
 - 5مركز اإلب��داع الفني التابع ل��وزارة الثقافة
املصرية.
 - 6متحف الفن املصري احلديث.
 - 7املسرح الكبير اخلاص بالعروض األوبرالية
والغنائية الضخمة وجميعها تكون رسمية قد مت
جتهيزه أمنيا ضد احلرائق ويسع  1200مقعد.
 - 8املسرح الصغير :ويختص بعرض الندوات
واألمسيات الثقافية وكذلك ال��ع��روض الفنية
الصغيرة وغير الرسمية ويسع لنحو  500مقعد.
 - 9امل��س��رح امل��ك��ش��وف :خصص ه��ذا املسرح
للعروض الصيفية والشبابية وتبلغ سعته نحو
 600مقعد وقد متت عليه عروض محلية وعاملية
عديدة.
الفرق احمللية التابعة لدار األوبرا املصرية

 - 1فرقة باليه أوبرا القاهرة.
 - 2أوركسترا القاهرة السيمفوني
 - 3كورال أوبرا القاهرة.
 - 4فرقة أوبرا القاهرة.
 - 5أوركسترا أوبرا القاهرة.
 - 6كورال أكابيلال.
 - 7فرقة الرقص املسرحي احلديث املصرية.
 - 8فرقة عبداحلليم نويرة للموسيقى العربية.
 - 9الفرقة القومية للموسيقى العربية.
 - 10فرقة أوبرا اإلسكندرية للموسيقى العربية.
 - 11فرقة املوسيقى العربية للتراث.
 - 12فرقة اإلنشاد الديني.

