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Prowadzące od wielu lat, cieszące się wielką popularnością oraz szeroko zakrojone działania
popularyzatorskie i naukowe, Okręgowe Archiwum Państwowe w Przibramie (Státní okresní
archiv Příbram) przygotowało i otworzyło nową wystawę opartą na swoich zbiorach
archiwalnych. Tym razem dotyczy ona życia teatralnego w tym leżącym na południe od Pragi
czeskim mieście.
Wystawa pt. „Teatr amatorski w Przibramie. Droga do profesjonalnej sceny” (Ochotnické
divadlo v Příbrami. Cesta k profesionální scéně) otwarta została 17 kwietnia w budynku
Okręgowego Archiwum Państwowego w Przibramie, a czynna będzie aż do 30 listopada 2019
roku. Opowiada ona o dziejach tej zasłużonej placówki kulturalnej w Czechach, wywodzącej się
z niezwykle popularnych w tym kraju amatorskich trup teatralnych. Pierwsze takie samorodne
zespoły dramatyczne zawiązywały się w Przibramie już w połowie XIX wieku, występując w
salach restauracyjnych lub koncertowych, a także w prywatnych mieszkaniach. Ich
przedstawienia cieszyły się zwykle niezmierną popularnością. Niektórzy aktorzy z czasem stali
się prawdziwymi zawodowcami i miejscowymi gwiazdami sceny. Jednak profesjonalny teatr
powstał tu dopiero w 1959 roku. Ulokowano go w specjalnie wybudowanym w latach 1957-1959
budynku, mieszczącym dwie sceny teatralne, estradę i kino. Teatr otrzymał imię Antoniego
Dvořaka, a jego zespół liczył z reguły 15 stałych aktorów. Budynek teatru, choć stosunkowo
młody, został w 2006 roku zaliczony przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej do zabytków
kultury.

Na wystawie zaprezentowano różne dokumenty, dyplomy, a przede wszystkim fotografie i
plakaty, jak również przedmioty muzealne (kostiumy, fragmenty dekoracji) obrazujące
działalność teatru i jego zespołu, ukazujące ich przeobrażenie z grup amatorskich w pełni
profesjonalna scenę.

Więcej:

Výstava představí ochotnické předchůdce profesionálního divadla
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Ochotnické divadlo v Příbrami

Výstava “Ochotnické divadlo v Příbrami. Cesta k profesionální scéně”
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