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là. Èia jis, subûræs talentingø jaunuoliø bûrá,
pradëjo ugdyti pirmàjà profesionaliø Valstybës teatro aktoriø kartà.
1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos valstybës atkûrimà, prasidëjo naujas
Lietuvos kultûros etapas. Valstybës taryba
ásteigë Teatro komisijà (jos nariai buvo L. Gira, B. Sruoga, S. Ðilingas, A. Varnas, J. Vileiðis, A. Þmuidzinavièius, tarybai buvo pavesta rûpintis teatro plëtojimu). Teatro reikalus koordinavo ir Ðvietimo ministerijos
Meno departamentas.
Po Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo
Vilniaus Rotuðës teatre vaidino Antano Vaièkaus dramos trupë, ten koncertuodavo ir
Juozo Tallat-Kelpðos, Antano Vaièiûno vadovaujami chorai.
Lenkijai okupavus Vilniø, Lietuvos laikinàja sostine nuo 1919 m. sausio 2 d. tapo
Kaunas.
XX a. 3 deðimtmetyje, dedant pagrindus
lietuviø profesionaliam teatrui ir kuriant lietuviðko teatro mokyklà, ryðkiausià pëdsakà
paliko A. Sutkus (sukûrë Vilkolakio teatrà ir
Tautos teatrà) bei þemaièiai K. Glinskis ir
J. Vaièkus (sukûrë Valstybës teatrà Kaune).
1920 m. rudená Kaune Lietuviø meno kûrëjø draugija ákûrë Operos ir dramos vaidyklà. Tais metais ji veikë Kauno muzikinio
teatro pastate. Operos vaidykla iðaugo á dabartiná Lietuvos nacionaliná operos ir baleto
teatrà. Ji 1920 m. gruodþio 31 d. þiûrovus
pakvietë á pirmojo lietuviø profesionalios
operos trupës spektaklio – Dþiuzepës Ver-

dþio operos „Traviata“ premjerà (reþisierius
Konstantinas Glinskis). Pagrindinius vaidmenis atliko Kipras Petrauskas (Alfredas), Adelë Nezabitauskaitë-Galaunienë (Violeta), Antanas Sodeika (Þermonas).
Dirigavo Juozas Tallat-Kelpða.
1925 m. pastatytas pirmasis lietuviø profesionalios trupës baletas – Leo Delibes
„Kopelija“.
1921 m. birþelio 16 d. Operos vaidyklos
parodytame treèiame spektaklyje (A. Rubinðteino „Demone“) scenoje ðoko ir trys
ðokëjos (pirmosios ðio teatro besiformuojanèios baleto trupës narës).
1922 m. pradþioje Operos vaidykla tapo
valstybine ástaiga, o birþelio 2 d. pakvietë á
pirmàjá operos spektakliuose ðokusiø baleto studijos mokiniø koncertà, kurá surengë
teatro choreografë Olga Dubeneckienë.
1924 m. Valstybës teatre Kaune pradëjo
veikti Vaidybos mokykla.
1925 m. birþelio mënesá visuomenei prisistatë Operos vaidyklos teatro baleto trupë, parodydama vienaveiksmiø baletø ir miniatiûrø.
1925 m. gruodþio 4 d. Operos vaidykla
parodë pirmàjá savarankiðkai pastatytà
spektaklá – Leo Delibes’o „Coppelijà“.
1925 m. pabaigoje Operos teatras (vaidykla) buvo sujungtas su Dramos teatru ir
pavadintas Valstybës teatru. Jis gyvavo
iki 1944 m., suvaidino itin reikðmingà vaidmená lietuviø tautos kultûriniame gyvenime.
1925 m. Valstybës teatre jau buvo operos,
baleto ir dramos atlikëjø trupës.
1931 metø rugsëjo 23 d. ákurtas Ðiauliø
dramos teatras (antras profesionalus teatras Lietuvoje). Pirmuoju teatro direktoriumi
1931–1942 m. buvo reþisierius ir aktorius
Juozas Staniulis. Ðiuo laikotarpiu keturis metus teatras veikë Klaipëdoje (buvo ten iðkeltas 1935 m.). Þymiausi Ðiauliø dramos teatro aktoriai: Vytautas Benokraitis, Elena Bindokaitë, Alfonsas Dobkevièius, Liudas Dapðys, Galina Jackevièiûtë, Naubertas Jasinskas, Stepas Jukna, Stasys Paska, Pranas
Piaulokas, Stasys Pilka, Potencija Pinkauskaitë, Juozas Rudzinskas, Albina Simokaitytë, Kazimieras Tumkevièius, Leonas
Zmirskas ir kiti. 1940 m. Ðiauliø dramos teatras ásikûrë naujose patalpose miesto centre. Paskutiniais metais teatre pa-statoma
po 4–6 naujas pjeses. Veikia tetro Didþioji ir
Maþoji salës. Teatro repertuare – uþsienio
ir nacionalinës dramaturgijos klasika bei
ðiuolaikinës pjesës.
Ðiauliø dramos teatras turi valstybinio re-
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pertuarinio teatro statusà. Teatro trupëje –
apie 30 aktoriø. Èia spektaklius yra statæ
reþisieriai Rolandas Atkoèiûnas, Aidas Giniotis, Antanas Gluskinas Paulius Ignatavièius, Mamertas Karklelis, Vytautas V. Landsbergis, Arvydas Lebeliûnas, Gytis Padegimas, Algimantas Pociûnas, Sigitas Raèkys,
Aurelija Ragauskaitë, Juozas Stanulis, Regina Steponavièiûtë, Peteris Stoièevas, Josifas Ðeinas, Kazimieras Tamkevièius, Rimantas Teresas, Saulius Varnas, Loreta Vaskova, Albertas Vidþiûnas ir kt.
1935 m., kai á Klaipëdà buvo perkeltas
uþdarytas Ðiauliø teatras, èia pradëjo formuotis Klaipëdos dramos teatras. Ið pradþiø
jis buvo pavadintas Klaipëdos valstybiniu teatru ir veikë iki 1939 m. pavasario – iki Klaipëdos kraðto aneksijos. Pirmosios teatro trupës vadovas buvo Juozas Stanulis, prie teatro veikë vaidybos studija. Á klaipëdieèiø trupæ tuo laikotarpiu ásiliejo ir dalis Kaune veikusio, bet vëliau iðirusio Jaunøjø teatro aktoriø. Klaipëdoje tuo laikotarpiu spektaklius reþisuodavo Borisas Dauguvietis (H. Zudermanas „Tëviðkë“, P. Vaièiûnas „Sulauþyta
priesaika“), Antanas Sutkus (K. Inèiûra „Vincas Kudirka“, Vydûnas „Vëtra“ ir kt.), Vladas
Sipaitis (P. Vaièiûnas „Aukso gromata“ ir kt.),
Ipolitas Tvirbutas (A. Kitsbergas „Vilkatë“, O
Indigas „Þmogus po tiltu“), Juozas Stanulis
(P. Vaièiûnas „Prisikëlimas“, „Varpø giesmë“, K. Binkis „Atþalynas“ ir kt., Romualdas
Juknevièis (H. Heyermanso „Viltis“).
(Nukelta á 58 p.)
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(Atkelta ið 57 p.)
1936–1945 m. lenkø okupuotame Vilniuje veikë Vilniaus lietuviø teatras (ákûrë Antanas Krutulys). 1939 m. Juozo Kanopkos iniciatyva teatras pavadintas Vilniaus skrajojamuoju teatru „Vaidila“.
Nuo 1940 m. jam vadovavo ir spektaklius statë reþisierius Algirdas Jakðevièius. 1945 m. Vaidilos trupë buvo prijungta prie Vilniaus
valstybinio dramos teatro. Vilniaus lietuviø teatre yra dirbæ ðie garsûs aktoriai ir reþisieriai: Juozas Kanopka, Mykolë Krinickaitë, Jonas Astaðka, Pranas Þemaitis, Vladas Jurkûnas, Kazys Inèiûra,
Aldona Liobytë, Napoleonas Bernotas, Vaclovas Ivanauskas, Viktoras Miliûnas, Petras Morkûnas, Stasys Audëjus, Dana Rutkutë.
Teatras pastatë ðiuos þymesnius spektaklius: Marcelino ÐikðnioÐiaulëniðkio „Pilënø kunigaikðtis“, Gabrieliaus Landsbergio-Þemkalnio „Birutë“, Sofijos Kymantaitës-Èiurlionienës „Auðros sûnûs“,
Liudvikos Didþiulienës-Þmonos „Lietuvaitës“, nemaþai á lietuviø
kalbà iðverstø rusø ir lenkø autoriø pjesiø.
Panevëþio J. Miltinio dramos teatro iðtakos siekia 1938 metus,
kai po studijø Paryþiuje ir Londone á Lietuvà sugráþæs Juozas Miltinis (1907–1994) pradëjo vadovauti Darbo rûmø teatro studijai Kaune. Ið ðios studijos nariø ëmë formuotis bûsimojo Panevëþio dramos teatro trupë. 1940 m. lapkrièio 18 d. LTSR ðvietimo liaudies
komi-saras Antanas Venclova pasiraðë ásakymà, kuriuo leido Jonui Sakui ákurti ir vadovauti dramos teatrui Panevëþyje.
1940 m. lapkrièio 27 d. vietoj Valstybës teatro ásteigtas Kauno
valstybinis muzikinis teatras (Kauno operetë, dabartinis Kauno Muzikinis teatras). Pirmasis spektaklis buvo B. Aleksandrovo „Vestuvës Malinovkoje“, jo premjera ávyko 1941 metais.
1940 m. sausio 25 d. Romualdo Juknevièiaus iniciatyva ið Valstybës teatro trupës Kaune dalies ásteigtas Vilniaus valstybës (valstybinis) teatras.
1940 m. spalio 6 d. tuometiniame Vilniaus valstybiniame teatre
(veikë Basanavièiaus g. Nr. 13, dabartinio Lietuvos rusø dramos
teatro patalpose) buvo parodyta olandø dramaturgo Hermano Heijermanso drama „Viltis“. Ði diena laikoma dabartinio Lietuvos nacionalinio dramos teatro veiklos pradþia. 1941–1944 m. (Antrojo
pasaulinio karo laikotarpiu) ðis teatras vadinosi Vilniaus miesto
teatru, 1944–1947 m. – Vilniaus valstybiniu dramos teatru, 1947–
1955 m. – Lietuvos valstybiniu dramos teatru, 1956–1998 m. –
Lietuvos valstybiniu akademiniu dramos teatru. 1998 m. rugpjûèio
3 dienà teatras pavadintas Lietuvos nacionaliniu dramos teatru.
1941 m. pabaigoje, Vokietijai okupavus Lietuvà, Vilniuje buvo
ásteigtas operos teatras.
1940–1944 ir 1953–1954 m. Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui vadovavo Romualdas Juknevièius (1906–1963). Tuo laikotarpiu
teatras pastatë ðiuos þymesnius spektaklius: V. Ivanovo „Ðarvuotis
14 – 69“ (1941), A. Èechovo „Dëdë Vania“ (1954), B. Sruo-gos „Apyauðrio dalia“ (1956), E. de Filipo „Melo ilgos kojos (1958), M. Lermontovo „Maskaradas“ (1960), I. Turgenevo „Mënuo kaime“ (1962).
Antrojo pasaulinio karo metais Valstybës teatras savo veiklos
nenutraukë, nors veikë ir gerokai sunkesnëmis sàlygomis.
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje á Vakarus iðvyko apie 30 Valstybës teatro operos solistø, apie pusæ baleto trupës, dirigentai, chorvedþiai, scenografai, kompozitoriai. Dauguma jø susitelkë Detmolde ir èia 1947 m. pradëjo savo koncertinæ veiklà. Vëlesniais metais
daugelis jø persikëlë gyventi á Jungtines Amerikos Valstijas.

1957 m. Èikagoje (JAV) buvo ákurta Èikagos lietuviø opera. Niujorko Metropolitano operoje dainavo Lietuvos solistës Anna Kaska
(Ona Katkauskaitë), Polyna Stoski (Apolonija Stoðkutë), Liliana Sukis (Lilija Ðukytë).
1944–1949 m. Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui vadovavo
Borisas Dauguvietis (1885–1949). Svarbesni ðio laikotarpio pastatymai: A. Èechovo „Vyðniø sodas“ (1945), Molière’o „Tartiufas“
(1945), M. Gorkio „Prieðai“ (1946) ir Jegoras „Bulyèiovas“ (1948),
A. Ostrovskio „Miðkas“ (1948), F. Schillerio „Klasta ir meilë“ (1949).
1946 metø rugsëjo 21 d. Vilniuje vël pradëjo veikti stacionarus
Lietuvos rusø dramos teatras – parodyta Aleksandro Ostrovskio
pjesës „Be kaltës kalti“ premjera. Pirmosios ðio teatro spektakliø
repeticijos tais metais vykdavo Maskvoje. Pirmuoju teatro meno
vadovu buvo Uzbekijos TSR liaudies artistas V. Ladyginas. Vëliau
teatro meno vadovais dirbo S. Vladyèinskis, V. Velikatovas, A. Novoskolcevas, J. Markova, A. Poliakovas, Viktoras Golovèineris
(1955–1962), Vladimiras Galickis (1962–1966), Jevgenijus Chigerovièius (1966–1970), Romanas Viktiukas (1970–1974), Vitalijus
Lanskojus (1975–1978), Vladimiras Zacharovas (1979–1981), Ivanas Petrovas (1981–1988), Vladimiras Mirzojevas, Genadijus Trostianeckis, Dmitrijus Èerniakovas, Borisas Juchananovas (Rusija),
Eduardas Mitnickis, Grigorijus Gladijus (Ukraina), Borisas Lucenka (Baltarusija), Adamas Chanuszkiewiczius (Lenkija) ir kiti.
Ilgà laikà teatras veikë Jogailos gatvëje (pastatas neiðliko), o
XX a. 8 deðimtmeèio viduryje persikëlë á istoriná teatro pastatà Vilniaus miesto J. Basanavièiaus gatvëje, kuriame jis veikia iki ðiol.
Ðis pastatas yra architektûros paminklas UNESCO saugomame kultûros paveldu paskelbtame Vilniaus senamiestyje.
Nuo 1946 m. Lietuvos rusø dramos teatras yra pastatæs daugiau
negu 400 spektakliø. Ðiuo metu tai vienintelis Lietuvoje profesionalus teatras, kuriantis rusø kalba.
1948 m. ið Kauno á Vilniø perkeltas Operos ir baleto teatras.
1948 m. Operos ir baleto teatrà ið Kauno perkëlus á Vilniø, Kauno
valstybinio muzikinio teatro kolektyvas ásikûrë buvusiuose Valstybës teatro rûmuose, o 1959 m., dramos trupei persikëlus á naujas
patalpas, vieninteliu teatro pastato ðeimininku tapo Kauno valstybinis muzikinis teatras.
Pokario metais Lietuvoje buvo panaikintos Vilniaus ir Ðiauliø
teatrø trupës bei 1949 m. nutraukta Klaipëdos teatro trupës veikla,
tad tuo laikotarpiu Lietuvoje ið viso veikë tik du teatrai – Kauno
muzikinis teatras bei Operos ir baleto teatras Vilniuje. XX a. 5–
6 deðimtmetyje ðiø teatrø repertuaras buvo gana þemo lygio. Situacija ëmë keistis XX a. 7 deðimtmetyje.
1945 m. spalio 1 d. uostamiestyje ásteigtas Klaipëdos muzikinës
komedijos teatras (dabartinis Klaipëdos dramos teatras). Oficialiai
teatras visuomenei prisistatë 1946 m. liepos 27 dienà. Ta proga
buvo parodyta K. Juraðûno muzikinës pjesës „Eglë þalèiø karalienë“ (reþ. J. Gustaitis) premjera. Pirmuosius kelerius metus teatre
veikë dramos ir muzikinë trupë, repertuare buvo ir dramos kûriniø,
ir opereèiø. 1946–1949 m. Klaipëdos muzikinës komedijos teatre
veikë rusø trupë. 1949 m. Klaipëdos muzikinës komedijos teatras
pavadintas Klaipëdos muzikiniu dramos teatru, o 1951 m. – Klaipëdos dramos teatru. Pirmasis teatro vyr. reþisierius (1946–1949)
buvo Juozas Gustaitis. Antrasis Klaipëdos dramos teatro raidos
etapas siejamas su ilgameèio vyr. reþisieriaus (1963–1996), teatro
vadovo (1998–2001), nuo 2001 m. – teatro meno vadovo Povilo
Gaidþio vardu.
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1949–1951 ir 1954–1966 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovas buvo Juozas Rudzinskas (1905–1975). Þymesni ðio
laikotarpio pastatymai: S. Romaðovo „Ugnies tiltas“ (1954), W. Shakespeare‘o „Hamletas“ (1959), A. Arbuzovo „Tai buvo Irkutske „
(1960), H. Ibseno „Ðmëklos“ (1961), M. Gorkio „Dugne“ (1964),
V. Krëvës „Skirgaila“ (1966)
Nuo 1951 m. dabartinis Lietuvos nacionalinis dramos teatras
veikia Vilniaus miesto Gedimino prospekte 4 numeriu paþymëtame pastate. 1981 m. buvo uþbaigti ðio pastato rekonstrukcijos darbai (architektai – Algimantas ir Vytautas Nasvyèiai). Ðis teatras turi
600 þiûrovø vietø Didþiàjà salæ ir 156 þiûrovø vietø Maþàjà salæ,
teatro fojë yra rengiamos dailës, fotografijø, scenografijos, kostiumø, teatriniø plakatø parodos.
1954 m. kovo mënesá Maskvoje vykusios lietuviø literatûros ir
meno dekados metu Vilniaus dramos teatras parodë du spektaklius: Þemaitës „Marèià“ ir A. Gudaièio-Guzevièiaus „Kalvio Ignoto
teisybæ“.
1956–1986 m. uostamiestyje veikë Klaipëdos liaudies operos
teatras.
1958 m. lëlininkas, aktorius ir reþisierius Balys Lukoðius ákûrë Vilniaus lëliø teatrà, ið kurio iðaugo ðiuo metu Vilniuje veikiantis teatras
„Lëlë“. Jis yra ásikûræs Vilniaus senamiestyje, buvusiuose grafø
Oginskiø rûmuose, kuriuose veikia ir Valstybinis jaunimo teatras.
1965 m. Vilniuje kaip Jaunojo þiûrovo teatras ákurtas Valstybinis
jaunimo teatras (1966–1995 m. – Lietuvos valstybinis jaunimo teatras). Jis veikia buvusiuose didikø Oginskiø rûmuose (pastatyti
1703–1758 m.), kurie teatrui pritaikyti 1982 metais.
1966 m. geguþës 27 d. ðis teatras þiûrovus pakvietë á pirmàjá
spektaklá – Viljamo Ðekspyro „Romeo ir Dþuljeta“ premjerà (reþisierë Aurelija Ragauskaitë). Teatro branduolá sudarë ðios reþisierës parengtas aktoriø kursas. Iki 1982 m. teatras spektaklius rodydavo Respublikiniuose profsàjungø kultûros rûmuose. 1967 m. Lietuvos valstybiniame jaunimo teatre veikë pantomimos trupë (vadovas Modris Tenisonas). 1976 m. Lietuvos valstybiniame jaunimo
teatre buvo pastatytas pirmasis lietuviðkas miuziklas – Sauliaus
Ðaltenio, Leonido Jacinevièiaus, Giedriaus Kuprevièiaus. „Ugnies
medþioklë su varovais“.
1966–1989 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovu dirbo Henrikas Vancevièius (g. 1924). Jam vadovaujant buvo pastatyti
ðie þymesni spektakliai: F. Dostojevskio „Stepanèikovo dvaras ir jo
gyventojai“ (1971), H. Ibseno „Laukinë antis“ (1973), J. P. Sartres’o
„Altonos atsiskyrëliai“(1968), Just. Marcinkevièiaus draminë trilogija „Mindaugas“ (1969), „Katedra“ (1971), „Maþvydas“(1978).
1967 m. P. Mataièio ir D. Mataitienës iniciatyva ákurtas ir 1967–
1990 m. veikë Lietuviø folkloro teatras. Jo repertuaras buvo grindþiamas tautosakos, etnografijos, mitologijos, autentiðkø istorijos
ðaltiniø, ikonografijos medþiaga. 1967–1974 m. ðis teatras veikë
kaip lietuviø etnografinis ansamblis (jam priklausë Jaunimo teatro
aktoriai, Vilniaus miesto muzikantai, dainininkai), 1974–1990 m.
ðis teatras oficialiai veikë kaip Lietuvos buities muziejaus Liaudies
muzikos teatro trupë.
1974 m. dabartinis Lietuvos operos ir baleto teatras Vilniuje
persikëlë á naujus rûmus miesto centre, kuriuose jis veikia iki ðiol.
1987 m. sausio 1 d. ákurtas Klaipëdos valstybinis muzikinis
teatras – dabar tai didþiausias profesionalaus meno kolektyvas
Vakarø Lietuvos regione. Ið pradþiø teatro branduolá sudarë 1956–
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1986 m. veikusio Klaipëdos liaudies operos teatro trupë. Pirmasis
spektaklis buvo parodytas 1987 metais. Tai kompozitorës A. Þigaitytës opera „Maþvydas“ pagal to paties pavadinimo J. Marcinkevièiaus dramà (dirigentas Gintaras Rinkevièius, reþisierius Gintas
Þilys, dailininkë Virginija Idzelytë).
1989 m. Lietuvos muzikos akademijos absolventai aktoriai Ilona Balsytë, Aidas Giniotis ir Sigutis Jaèënas (kurso vadovë prof.
Irena Vaiðytë) bei reþisierius Romualdas Vikðraitis Vilniuje ákûrë
pirmàjá nepriklausomà profesionalø teatrà ir já pavadino „Keistuoliø teatru“, kurio teatre daugiausia spektakliø, skirtø vaikams ir
jaunimui. Teatras veikia buvusiuose Vilniaus Spaudos rûmuose
(Laisvës pr. 60).
1989 m. Vilniaus Universiteto Kiemo teatro steigëjas ir ilgametis
vadovas Vladas Limantas ákûrë Vilniaus Senamiesèio teatrà.
1989 –1995 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktoriumi
dirbo Jonas Vaitkus (g. 1944 m. geguþës 20 d. Armonuose, Betygalos valsèius, Raseiniø rajonas). Jam vadovaujant teatre buvo pastatyti ðie svarbesni spektakliai: A. Mickevièiaus „Vëlinës“ (1990),
F. Bajoro opera „Dievo avinëlis“ (1991), Y. Mishimos „Markizë de
Sad“ (1992), I. Bergmano „Persona“ (1994), A. Strindbergo „Sapnas“ (1995), O. Milaðiaus „Migelis Manjara“ (1996), F. Dostojevskio „Stepanèikovo dvaras“ (1998).
1990 m. pradëjo veikti Valstybinis Vilniaus Maþasis teatras. Ilgà
laikà savo spektaklius jis rodydavo Lietuvos nacionalinio dramos
teatro pastate. 2005 m. teatras ásikûrë Vilniaus senamiestyje (Gedimino pr. 22). Teatro trupës branduolá sudaro dar XX a. 8 deðimtmeèio pabaigoje susibûræs buvusiø Rimo Tumino studentø kursas.
1995–1999 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovas buvo Rimas Tuminas (g. 1952 m. sausio 20 d. Kelmëje). Tuo laikotarpiu didþiausio atgarsio visuomenëje sulaukë teatre pastatyti ðie
spektakliai: J. Ðehadës „Emigrantas ið Brisbeno“ (1980), A. Kuternickio „Fëjos Draþë variacijos“, V. Kukulo ir R. Tumino „Èia nebus
mirties“ (1982), H. Müllerio „Tyli naktis“ (1984), A. Galino „Ir vëlei
tenai, kur marios ðviesø“ (Þana) (1986), Sofoklio „Edipas karalius“
(1998), W. Shakespeare’o „Rièardas III“ (1999).
1997 m. reþisieriø E. Þukausko, R. Urbonavièiûtës, J. Jankûnaitës iniciatyva ákurtas Raganiukës teatras. 2000 m. ðiam teatrui
suteiktos nuolatinës patalpos Vilniuje – S. Stanevièiaus g. 24.
1999–2000 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktoriumi
dirbo kompozitorius Faustas Latënas (g. 1956), 2000–2005 m. –
aktorius Vytautas Rumðas (g. 1951 m. gruodþio 3 d. Plungëje),
2005–2010 m. – aktorius ir reþisierius Adolfas Veèerskis (g. 1949 m.
rugsëjo 4 d. Kretingoje). Þymesni ðio laikotarpio pastatymai buvo:
J. Anouilh‘o „Bamba“ (2002), J. Ortono „Grobis“ (2003), R. Cooney
„Meilë pagal grafikà“ (2005), D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigho „Þmogus ið La Manèos“ (2009), A. Gotesmano „Dievo þmogaus
istorija“ (2010).
Nuo 2010 m. pabaigos Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui
vadovauja Lietuvos teatro ir kino aktorius, 1998–2010 m. buvæs
Oskaro Korðunovo teatro direktorius Martynas Budraitis (g. 1969).
1999 m. Vilniuje Oskaras Korðunovas kartu su Martynu Budraièiu ir Gintaru Sodeiku ásteigë nepriklausomà Oskaro Korðunovo
teatrà. 2004 m. jam suteiktas Vilniaus miesto teatro vardas.
2000 m. ásteigtas Anþelikos Cholinos ðokio teatras (A|CH). Teatro ákûrëjos – choreografë Anþelika Cholina ir jos sesuo, teatro
direktorë Greta Cholina.
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