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Nacionalinis Kauno dramos teatras - seniausias profesionalus teatras Lietuvoje,
veikiantis nuo 1920 metų gruodžio 19 dienos.
Per ilgus gyvavimo metus profesionaliosios dramos lopšys išgyveno skirtingą vardų
kaitą. 2012 m lapkritį už nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą, nuoseklią
edukacinę

veiklą

ir

išskirtinio

kūrybinio

braižo
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teatrui

suteiktas

nacionalinio teatro statusas, todėl šiuo metu vadinasi Nacionaliniu Kauno dramos

teatru.
Šio teatro istorija ir dabartis pažymėta iškilių režisierių: H. Vancevičiaus, J. Jurašo, J.
Vaitkaus, G. Pagedimo, G. Varno vardais. Taip pat teatre aktyviai ir produktyviai
kuria ir savo sumanymus realizuoja jaunosios kartos režisieriai: A. Jankevičius, A.
Areima, V. Bareikis, E. Kižaitė. Teatro trupę sudaro 37 aktoriai, taip pat dirba
kviestiniai, nepriklausomi aktoriai.
Nuo 1959 m. teatras įsikūręs buvusiame kino teatro "Metropolitan", Art Deco
stiliaus pastate, datuojamame 1928 m. Šiuo metu teatro pastatas iš vidaus
atsinaujinęs ir pakitęs po rekonstrukcijos, tačiau nepraradęs senosios teatro auros.
Žiūrovus pasitinka atnaujintas interjeras, naujos vaidybinės erdvės, kavinė.
Didžiosios scenos fojė pritaikyta dailės darbų eksponavimui. Rekonstravus gamybos
cechus, didžiąją sceną, modernizavus scenos įrangą, garso, apšvietimo sistemas,
įrengus funkcionalią repeticijų salę, teatras pelnytai vadinamas moderniausiu
visose Baltijos šalyse.
Šiuo metu teatro pagrindiniame pastate ir mažųjų scenų kiemelyje veikia penkios
scenos: Didžioji ir Mažoji scenos, Rūtos salė, Ilgoji, Tavernos. Per vieną kūrybinį
sezoną Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyksta apie 350 renginių, apsilanko
apie 60 000 žiūrovų. Sezono metu žiūrovai pakviečiami į 5-6 premjeras, vyksta
festivalis jaunimui "Nerk į teatrą", rengiamas bent vienas tarptautinis festivalis arba
projektas. Taip pat organizuojami spektakliai su sinchroniniu vertimų į anglų kalbą
bendradarbiaujant su KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto BA ir
MA technikos kalbos vertimo studijų studentais, o kartu su Vilniaus universiteto
Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo institutu spektakliai pritaikomi
žmonėms su regėjimo ir klausos negalia.
Teatro repertuarą sudaro 30 spektaklių, skirtų vaikams, jaunimui ir suaugusiems.
Aktyvus teatro sezonas prasideda rugsėjį ir baigiasi birželį.

