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I.    BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė“ – ilgalaikis, tęstinis Lietuvos nacionalinio 

dramos teatro projektas, vykstantis nuo 2005 metų. Festivalio organizatorius – Lietuvos 

nacionalinis dramos teatras, tačiau jam talkina visi norintys dalyvauti profesionalūs Lietuvos 

teatrai, kūrėjai, teoretikai, praktikai. 

Festivalį sudaro trys pakopos:  

- skelbiamas pjesių idėjų konkursas, iš kurių trys geriausios atrenkamos vertinimo 

komisijos. Atrinktų pjesių idėjų autoriai įgyja teisę dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, 

kurios tema – mitas; prie atrinktųjų dalyvių be konkurso prisijungia ir trys jaunieji 

dramaturgai, pakviesti LNDT. 

- Birželį-gruodį kūrybinės dirbtuvės su dviem mentoriais – dramaturgu Piotru 

Gruszczynskiu (Lenkija) ir rašytoju Sigitu Parulskiu. 

- Pjesės pristatomos skaitymuose, o po jų siekiama sudaryti galimybes įvairiems Lietuvos 

teatrams sostinės publikai pristatyti užbaigtus pastatymus. 

 

- Pjeses atrenka ir geriausius spektaklius bei menininkus vertina kompetentinga 

dramaturgų, teatro profesionalų bei kritikų komisija:  

Prof. Leonidas Donskis  

Dr. Gabrielė Labanauskaitė 

Doc. Rolandas Rastauskas 

Dr. Aušra Martišiūtė 

Dr. Jūratė Čerškutė 
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Festivalio [skaitymų] laikas – 2016 m. spalio mėn. 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAI 

 

2.1  Sudominti teatro profesionalus bei žiūrovus šiuolaikine lietuvių dramaturgija. 

2.2  Sudaryti sąlygas kurti šiuolaikiniams jaunosios kartos dramaturgams. 

2.3  Suteikti progą dabarties režisieriams naujai įvertinti lietuvių dramaturgiją. 

2.4  Galimybė realizuoti dramaturgines idėjas scenoje. 

2.5  Partnerystės ir bendradarbiavimo formų kaita su režisieriais, aktoriais ir dramaturgais, 

suteikianti žinių apie teatro meno specifiką. 

2.6  Viešos paskaitos ir diskusijos, kurių metu sudaroma galimybė užmegzti ryšį tarp 

šiuolaikinio teatro kūrėjų – dramaturgų, režisierių – bei žiūrovų. 

2.7  Stiprinti Lietuvos teatro ryšius su mūsų kultūros paveldu bei aktualiais mūsų šalies 

visuomeniniais procesais. 

2.8  Festivalyje dalyvaujant užsienio profesionalams išplėsti regioninės kultūros sklaidos 

galimybes. 

2.9  Stiprinti tolerancijos ir bendradarbiavimo formas. 

2.10  Sudaryti sąlygas pristatyti visuomenei ir svečiams įdomiausiai teatro srityje dirbančius 

menininkus, didžiausią dėmesį skiriant nacionalinei dramaturgijai. 

2.11 Skatinti ir inicijuoti edukacinius procesus, padėsiančius jauniesiems dramaturgams 

ugdyti dramų kūrimo potenciją. 

 

III. FESTIVALIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3.1  Festivalio atidarymo data – 2016 m. spalio mėn. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. 

3.2  Festivalio programa sudaroma iš vasaros kūrybinių dirbtuvių metu parengtų tekstų scenai 

ir jų skaitymo. 

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4.1. Pirmą kartą festivalis „Versmė“ sėkmingai surengtas 2005 metų rudenį, kai įvyko 

išankstiniai festivalio skaitymai, sulaukę žiūrovų dėmesio ir patvirtinę, kad lietuvių 

dramaturgija turi ką pasakyti žiūrovui, o režisieriai su įkvėpimu imasi netikėtų 

sceninių sprendimų. Festivalis „Versmė“, skatindamas naujų lietuviškų kūrinių teatrui 
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atsiradimą bei padėdamas režisieriams naujai įvertinti lietuvių dramaturgijos klasiką, 

tikisi, kad tokia iniciatyva suteiks naują teatrinį impulsą, skatins naujos teatrinės 

kalbos atsiradimą, naujų formų įprasminimą, naujo bendravimo ir teatrinės patirties 

apsikeitimo su užsienio teatralais atsiradimą. 


