
 

 1 

 
 
 
 

TRUMPALAIKIS REZIDAVIMAS AAT | ARTŪRO AREIMOS TEATRE 
 

INFORMACIJA IR NUOSTATAI 
 

 
Paraiškas trumpalaikiam (1-7 mėn. trukmės) rezidavimui, laikotarpiui 2021-02-01 - 2021-08-31, gali 
teikti: 
 
 Fiziniai asmenys: nepriklausomi įvairių meno sričių kūrėjai ir nepriklausomos menininkų grupės; 
 Nevyriausybinės organizacijos (viešosios ir pelno nesiekiančios kultūros ir meno įstaigos, išskyrus 

įstaigas, kurių steigėjai yra valstybės arba savivaldybių institucijos). 
 
 

Rezidentas įsipareigoja: 
 
 Pristatyti aukštos meninės kokybės, novatoriškus, aktualius šiuolaikinius meninius darbus (spektaklis, 

performansas, instaliacija, paroda, koncertas, pjesės skaitymas ir kt.); 
 Bendradarbiauti su įvairių meno sričių jaunaisiais kūrėjais; 
 Rezidavimo metu surengti bent vieną viešą susitikimą su žiūrovais ir pristatyti kūrybinį procesą / 

kūrybinio proceso etapą; 
 Rezidavimo metu suorganizuoti bent vieną edukacinį užsiėmimą pasirinktai tikslinei grupei; 
 Pasirūpinti projekto vizualinėmis sklaidos priemonėmis (plakatai, skrajutės, vaizdinė medžiaga). 
 

 
AAT | Artūro Areimos teatras rezidavimo metu įsipareigoja: 
 
 Už sutartą mokestį, skirtą padengti komunalines išlaidas, suteikti rezidentui erdvę ir dalį techninės 

įrangos repeticijoms, kūrinių įgyvendinimui ir viešam pristatymui; 
 Suteikti renginio organizavimo, sklaidos ir vadybos konsultacijas ir paslaugas, platinti renginio bilietus 

(mokama reklama internete (Facebook, Instagram) yra apmokestinama ir apmokama rezidento pagal 
egzistuojančius įkainius). 
 

Atranka: 
 
 Atrankai fizinis asmuo arba organizacija gali pateikti tik vieną paraišką; 
 Paraiškas vertins ir rezidentus iki 2021 m. sausio mėn. 15d. išrinks Artūro Areimos teatro trupės nariai; 
 Atranka vyks dviem etapais: pirmojo etapo metu (2021 m. sausio 1 - 10d.) bus atrenkamos teatrą 

dominančios paraiškos; antrojo etapo metu (2020 m. sausio 10 - 15d.) kūrėjai bus kviečiami susitikti su 
trupės atstovais detaliau aptarti kūrybinės veiklos planų; 

 Galutinės rezidavimo sąlygos bus derinamos individualiai, po įvykusios atrankos bus pasirašoma 
rezidavimo sutartis.  

 
AAT | Artūro Areimos teatro salės išmatavimai: 
 
Plotis: 6 m 
Ilgis: 16 m 
Aukštis: 6 m 
 
Salė talpina 80-100 žiūrovų.  
 
Rezidentai taip pat turės galimybę naudotis pagalbinėmis teatro patalpomis. 
 
Su patalpų technine informacija/galimybėmis susiję klausimai: Monika: +37065532823 
Su rezidencijos sąlygomis susiję klausimai: Inga +37065539316 
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MENO KŪRINIŲ / KŪRYBINIŲ PROJEKTŲ PRISTATYMAS  
AAT | ARTŪRO AREIMOS TEATRE 

 
INFORMACIJA IR NUOSTATAI 

 
 

Paraiškas meno kūrinių / kūrybinių projektų pristatymui, laikotarpiui 2021-02-01 - 2021-08-31, gali 
teikti: 
 
 Fiziniai asmenys: nepriklausomi įvairių meno sričių kūrėjai ir nepriklausomos menininkų grupės; 
 Nevyriausybinės organizacijos (viešosios ir pelno nesiekiančios kultūros ir meno įstaigos, išskyrus 

įstaigas, kurių steigėjai yra valstybės arba savivaldybių institucijos). 
 
 

Savo kūrinius pristatantys meno kūrėjai įsipareigoja: 
 
 Pristatyti aukštos meninės kokybės, novatorišką, aktualų, šiuolaikinį meninį darbą (spektaklis, 

performansas, instaliacija, paroda, koncertas, pjesės skaitymas ir t.t.); 
 Pasirūpinti projekto vizualinėmis sklaidos priemonėmis (plakatai, skrajutės, vaizdinė medžiaga); 
 Renginio organizatoriams (AAT) skirti 20% nuo parduotų renginio bilietų vertės.  
 

 
AAT | Artūro Areimos teatras įsipareigoja: 
 
 Suteikti erdvę ir dalį techninės įrangos repeticijoms, kūrinių įgyvendinimui ir pristatymui; 
 Suteikti renginio organizavimo, sklaidos ir vadybos konsultacijas ir paslaugas, platinti renginio bilietus. 

 
 

Atranka: 
 
 Atrankai fizinis asmuo arba organizacija gali pateikti ne daugiau nei 2 paraiškas; 
 Paraiškas vertins ir dalyvius iki 2021 m. sausio mėn. 10d. atrinks Artūro Areimos teatro trupės nariai; 
 Galutinės meno kūrinių pristatymo sąlygos bus derinamos individualiai, pasirašant bendradarbiavimo 

sutartį po įvykusios atrankos.  
 
 
AAT | Artūro Areimos teatro salės išmatavimai: 
 
Plotis: 6 m 
Ilgis: 16 m 
Aukštis: 6 m 
 
Salė talpina 80-100 žiūrovų.  
 
Rezidentai taip pat turės galimybę naudotis pagalbinėmis teatro patalpomis. 
 
Su patalpų technine informacija / galimybėmis susiję klausimai: Monika: +37065532823 
Su rezidencijos sąlygomis susiję klausimai: Inga +37065539316 

 
 


