Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna została ustanowiona w 2007 roku przez Prezydenta
Gdyni Wojciecha Szczurka. Jej laureat, wyłaniany w trybie trzyetapowego konkursu, otrzymuje
statuetkę i 50 tysięcy złotych. Do 15 lutego ogłoszone zostają tytuły dramatów, które przejdą
wstępną selekcję (zgodnie z regulaminem ma to być co najmniej 25 procent sztuk), do końca
marca kapituła nagrody typuje finalistów (nie więcej niż 5 tekstów). Zgłoszenia do konkursu
dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona. Konkurs organizowany jest w
powiązaniu z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT.
Prezydent Gdyni o Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej:
Szanowni Państwo!
Zakładam - bez wielkiego ryzyka - że adresatami tych słów są miłośnicy teatru, wśród nich
twórcy, widzowie, teoretycy i recenzenci. Mam więc zaszczyt i honor zaprosić wszystkich
Państwa w stronę, a może raczej na strony WWW Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej...
To najnowsza z naszych inicjatyw kulturalnych, których ostatnio rodzi się w Gdyni wiele, co
ważne - ambitnych, oryginalnych, znaczących.
Gdynia - młode, ledwie 81 lat liczące miasto, jest żywym symbolem romantycznej odwagi,
wolności, dynamizmu, otwarcia na nowe idee. Czy sprzyja temu bliskość morza, wszechobecny
wiatr, wpisana w tradycję nowoczesność - trudno dociec. Z pewnością - jest tu dobry klimat dla
sztuki!
Samorząd Gdyni przywiązuje ogromną wagę do tego, by swoim mecenatem obejmować
wyłącznie wartościową, ambitną twórczość, zwłaszcza tę zmagającą się z najistotniejszymi
problemami współczesnego człowieka. To dzięki niej bowiem trwa obywatelski dyskurs o
Polsce, patriotyzmie, ale i o odwiecznych wartościach, bez których życie traci sens - o prawdzie,
wolności, miłości, przyjaźni...
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna to przecież „młodsza siostra" Nagrody Literackiej GDYNIA i
Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych RaPort, organizowanego przez Teatr Miejski im.
Witolda Gombrowicza w Gdyni. Właściwie, ich nieuchronna konsekwencja...
Wierzę, że ta najnowsza gdyńska inicjatywa okaże się równie udana jak poprzednie i wyzwoli
wenę twórczą zarówno dojrzałych, jak i młodych dramaturgów, skutecznie ich zachęcając do
podjęcia doniosłej problematyki w atrakcyjnej dla publiczności formie. O którą w dalszej
perspektywie zadbają również teatry w całym kraju...
Życzę tego z całego serca im oraz nam - publiczności!
Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek
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