
 

 

 

                                 

                                     REPERTUARAS 2019.11.08-2019.11.14 
 

DIDŽIOJI SALĖ Lapkričio 8 d. 

penktadienis 

Lapkričio 9 d. 

šeštadienis 

Lapkričio 10 d. 

sekmadienis 

Lapkričio 11 d. 

pirmadienis 

Lapkričio 12 d. 

antradienis 

Lapkričio 13 d. 

trečiadienis 

Lapkričio 14 d. 

ketvirtadienis 

PREMJERA! 

BROLIAI MEŠKINAI IR FANTASTIŠKAS NUOTYKIS 

Fantastica: Boonie Bears Adventures / Įgarsinta lietuviškai 

Broliai meškinai ir naujieji draugai turi misiją – apsaugoti 

šventąjį artefaktą, kurio trokšta super galių turintys vagys. 

JAV, animacinis, nuotykių, 2019, 1:29, V 

Platintojas – UAB „Travolta“ 

13:20 11:40 13:30  15:40  14:00 

PREMJERA! 

ŽINUTĖ / Tekst 

Vienas laukiamiausių šių metų Rusijos filmų – režisieriaus Klimo 

Šipenko trileris, paremtas rašytojo Dmitrijaus Gluchovskio to 

paties pavadinimo 2017-ųjų metų bestseleriu, kalba apie žmogų, 

kuris praranda save, todėl daugelio kino kritikų vadinamas 

rusiškuoju „Džokeriu“. 

Rusija, drama, trileris, 2019, 2:12, N-18 

Originalo kalba: rusų, subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Theatrical Film Distribution“ 

21:15 19:20  21:30 19:15 21:15  

MONSTRŲ ATOSTOGOS 

Legend of Hallowaiian / Įgarsinta lietuviškai 

Paslaptinga, didinga, pamokanti, kupina nuotykių kelionė į 

mistinį praeities pasaulį – kviečiame į saulėtas Havajų salas švęsti 

pačios šiurpiausios šventės metuose – Helovino! 

JAV, animacinis, nuotykių, 2019, 1:22, V 

Platintojas – UAB „Garsų pasaulio įrašai“ 

 13:30 11:45 15:30  13:30 15:45 

NACIONALINĖ PREMJERA! 

LEÓNĖ. BĖGANTI Į ŠVIESĄ 

Filmas apie jaunimo realijas, kultūrines bei socialines 

problemas, padeda geriau pažinti save bei kitus, skatina 

susimąstyti apie tai, kaip išlikti, kai likimas siunčia be galo 

sunkius išbandymus. 

Lietuva, drama, nuotykių, 2019, 2:05, N-16 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – MB „Juodas katinas“ 

   17:15    
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TROŠKIMŲ KAMBARYS / The Room 

Keitė ir Metas ryžtasi kraustytis į atokų užmiesčio namą. Pradėjus 

remonto darbus Metas aptinka keista radinį – duris, slepiančias 

kambarį, kuris, kaip paaiškėja, pildo svajones. 

Prancūzija, Liuksemburgas, Belgija, drama, fantastinis, mistinis, 

2019, 1:40, N-13 

Originalo kalba: anglų, subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

17:30  21:40  21:40 17:30 19:15 

AŠ ESU LEONARDO / Io, Leonardo 

Atraskite Leonardo da Vinčį iš naujo. Vienas laukiamiausių šių 

metų meno tematikos filmų apie vieną didžiausių genijų žmonijos 

istorijoje. 

Italija, biografinis, atkuriamoji dokumentika, 2019, 1:30, N-13 

Originalo kalba: italų, subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Best film“ 

 15:15  19:40   17:30 

PIKTADARĖS ISTORIJA 2 / Maleficent: mistress of evil 

Šiemet Piktadarės istorijos tęsinys pasakoja apie sudėtingus ryšius 

tarp raguotosios fėjos (akt. Angelina Jolie) ir princesės (akt. Elle 

Fanning), netrukus tapsiančios karaliene. Jos mėgina sudaryti 

naujus aljansus, ir kovoti su naujais priešais, siekdamos apsaugoti 

karalystėje dabar jau taikiai gyvenančias stebuklingas būtybes. 

JAV, nuotykių, fantastinis, šeimos, 2019, 1:58, N-7 

Originalo kalba: anglų, subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Theatrical Film Distribution“ 

15:10  15:15   15:15  

PATS SAU MILIJONIERIUS 

Jau penktoji žiūrovų įvertinto režisieriaus Tado Vidmanto 

komedija. Šį kartą režisierius kviečia į nutrūktgalvišką nuotykį -

istoriją, kupiną juokingų nesusipratimų, pikantiškų paslapčių, 

taiklaus humoro ir nuginkluojančio nuoširdumo. 

Lietuva, komedija, 2019, 1:30, N-13 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – UAB „Stambus planas“ 

19:30 21:40 17:30  17:30 19:30  

DŽOKERIS / Joker 

Venecijos kino festivalyje Geriausiu metų filmu pripažintoje 

juostoje režisierius Todd Phillips pateikia dar nematytą Džokerio 

atsiradimo istoriją. 

JAV, drama, kriminalinis, trileris, 2019, 2:02, N-16 

Originalo kalba: anglų, subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Acme film“ 

 17:00 19:15    21:10 
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KINO GURMANŲ KLUBAS „VEIDRODŽIO LOŽĖ“ 

TREJETAS 

Trijų dalių konceptualus filmas su dokumentiniais, 

avangardiniais ir animaciniais elementais. Kiekviena dalis skirta 

vis kitokiai žmogaus egzistencinių santykių sričiai. 

Lietuva, dokumentinis, 2019, 1:05, N-13 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – VŠĮ „Rado –  rodo“ 

Dalyvauja režisieriai: Ignas Staškevičius, Audrius Lelkaitis. 

Diskusija prie arbatos puodelio, tema: „Žmogaus santykis su 

negyvąja materija, su kitomis gyvomis būtybėmis ir su laiku“. 

Kaina nuo 3 Eur. 

      

18:00 + 

diskusija 

su 

kūrybine 

grupe 

NACIONALINĖ PREMJERA! 

LEÓNĖ. BĖGANTI Į ŠVIESĄ 

Filmas apie jaunimo realijas, kultūrines bei socialines 

problemas, padeda geriau pažinti save bei kitus, skatina 

susimąstyti apie tai, kaip išlikti, kai likimas siunčia be galo 

sunkius išbandymus. 

Lietuva, drama, nuotykių, 2019, 2:05, N-16 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – MB „Juodas katinas“ 

21:00 19:10 15:40  19:00 17:15  

ELNIUKO AILO KELIONĖ PER LAPLANDIJĄ 

Ailo: une odyssee en Laponie / Įgarsinta lietuviškai 

Pirmus elniuko gyvenimo metus vaizduojanti įstabi pasaka – jo 

pažintis su laukiniu pasauliu, kur kiekvienas gyvūnas kovoja už 

išlikimą ir giminės tęstinumą. 

Suomija, Prancūzija, dokumentinis, nuotykių, šeimos, 2018, 1:26, V 

Platintojas – UAB „Estin film OU“ 

13:40 13:45 12:00 15:45 17:15   
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PLAYMOBIL FILMAS 

Playmobil: the movie / Įgarsinta lietuviškai 

Suvienijusi jėgas su sunkvežimio vairuotoju Delu ir paslaptingu 

slaptuoju agentu Reksu Dašeriu, Marla leidžiasi ieškoti brolio, 

kuris, kaip paaiškėja netrukus, pakliuvo į sukto ir nuožmaus 

imperatoriaus Maksimo nagus... 

Prancūzija, Vokietija, komedija, animacija, nuotykių, 2019, 1:39, V 

Platintojas – UAB „Acme film“ 

15:20 11:50 13:40 17:30 15:15   

AŠ ESU LEONARDO / Io, Leonardo 

Atraskite Leonardo da Vinčį iš naujo. Vienas laukiamiausių meno 

tematikos filmų apie vieną didžiausių genijų žmonijos istorijoje. 

Italija, biografinis, atkuriamoji dokumentika, 2019, 1:30, N-13 

Originalo kalba: italų, subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Best film“ 

19:20  20:00  21:20   

PATS SAU MILIJONIERIUS 

Jau penktoji žiūrovų įvertinto režisieriaus Tado Vidmanto 

komedija. Šį kartą režisierius kviečia į nutrūktgalvišką nuotykį -

istoriją, kupiną juokingų nesusipratimų, pikantiškų paslapčių, 

taiklaus humoro ir nuginkluojančio nuoširdumo. 

Lietuva, komedija, 2019, 1:30, N-13 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – UAB „Stambus planas“ 

   19:30   20:30 

AUKSINĖ PIRŠTINĖ / Der goldene handschuh 

Ši siaubo komedija – meistriškai sukurta kelionė atgal laiku, kuri 

ne tik dokumentiškai tiksliai atkuria žudiko namus ir nusikaltimų 

aplinkybes, bet ir aniems laikams būdingą naivumą – gerti tiek 

daug ir taip nuoširdžiai, kad išgelbėti gali tik Dievas. 

Vokietija, siaubo komedija, 2019, 1:55, N-18 

Originalo kalba: vokiečių, prancūzų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – VŠĮ „A-One films Baltic“ 

17:15 21:30  21:15  21:30  

NEAPOLIO PIRANIJOS / La paranza dei bambini 

Berlyno festivalyje Sidabriniu lokiu apdovanotas filmas, sukurtas 

pagal kultinį to paties pavadinimo žurnalisto Roberto Saviano 

romaną. Filmo epicentre – svajonių apie prabangą ir šlovę 

apsėsta draugų šešeriukė. Jiems – vos penkiolika, tačiau grupuotė 

pasiryžusi tapti naujais Neapolio nusikalstamo pasaulio karaliais. 

Italija, drama, kriminalinis, 2019, 1:45, N-13 

Originalo kalba: italų, subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

  18:00     
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SALDI DIENOS PABAIGA / Dolce fine Giornata 

Po gyvenimo idilę nutraukusio teroristinio išpuolio Romoje 

Marija atsisako pasiduoti isteriškai baimei ir antiimigrantinėms 

nuotaikoms, viešai pasakydama skandalingą kalbą. 

Originalo kalba: lenkų, subtitrai: lietuvių 

Lenkija, drama, 2019, 1:32, N-13 

Platintojas – VŠĮ „A-One films Baltic“ 

  21:45   19:40  

KITA TYLOS PUSĖ 

Intriguojantis, provokuojantis ir nepatogus A. Puipos darbas 

nukels į vandens apsuptą Švedijos salą narplioti istorijos, kurioje 

kiekvienas rasime kažką sau pažįstamo. 

Lietuva, drama, 2019, 1:52, N-13 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – UAB „Garsų pasaulio įrašai“ 

 17:10    15:00  

DAMŲ LAIMĖ / Les dames / Įgarsinta lietuviškai 

Atviro, šilto ir jautraus filmo herojės – penkios į septintą 

gyvenimo dešimtmetį įkopusios moterys. Niekad nesukūrusios 

šeimos, jau išsiskyrusios ar našlės. Tačiau jas visas jungia 

bendras bruožas: kasdienė kova su vienatve. 

Šveicarija, dokumentinis, 2018, 1:20, V 

Platintojas: UAB „Greta Garbo“ 

 15:30      

 

 

 

 

Renginiai: 

Lapkričio 14 d. 18:00 val. kviečia kino gurmanų klubas „Veidrodžio ložė“, filmas „TREJETAS“, Lietuva. Dalyvauja režisieriai: Ignas 

Staškevičius, Audrius Lelkaitis. Diskusija prie arbatos puodelio, tema: „Žmogaus santykis su negyvąja materija, su kitomis gyvomis būtybėmis 

ir su laiku“. Kaina nuo 3 Eur. 

Paroda: 

Rimgaudo Karvelio teatro režisierių ir aktorių portretų galerija. Lankymas NEMOKAMAS. 

Kino centras „Garsas“ pasilieka teisę keisti repertuarą. Daugiau informacijos: tel. 8-45 46 88 33 arba www.garsas.lt 
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