
 

 

 

 

 

    REPERTUARAS 2020.02.21-2020.02.27 
 

DIDŽIOJI SALĖ Vasario 21 d. 

penktadienis 

Vasario 22 d. 

šeštadienis 

Vasario 23 d. 

sekmadienis 

Vasario 24 d. 

pirmadienis 

Vasario 25 d. 

antradienis 

Vasario 26 d. 

trečiadienis 

Vasario 27 d. 

ketvirtadienis 

PREMJERA! 

AUGINTINIAI SUSIVIENIJA / Pets united / Įgarsinta lietuviškai 

Nuotykių kupina istorija apie draugystę, pasitikėjimą ir drąsą – 

filmo herojų laukia nenumatytų iššūkių kelias bei svarbi užduotis 

– išgelbėti savo mylimą miestą ir į jį sugrąžinti pabėgusius žmones. 

Vokietija, Jungtinė Karalystė, animacinis, 2019, 1:29, V 

Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

15:30  11:40 15:00 15:45 13:15 13:00 

IŠANKSTINĖ PREMJERA! 

EMA/ Emma. 

2020-aisiais į kinus atkeliauja ekranizuotas kultinės rašytojos 

Jane Austen komedijinis romanas „Ema“, žiūrovams pristatantis 

kostiuminę satyrą apie pagrindinę romano heroję – protingą, 

gražią ir turtingą aristokratę Emmą Woodhouse. 

Didžioji Britanija, istorinis, komedija, 2020, 2:12, N-13 

Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „NCG Distribution“ 

      19:15 

PREMJERA! 

BALTŲ GENTYS. PASKUTINIEJI EUROPOS PAGONYS 

Baltu ciltis / Įgarsinta lietuviškai 

Unikali ir dramatiška kelionė į praeitį – į nežinomas baltų genčių 

žemes. Tai turi pamatyti kiekvienas lietuvis ir... jo kaimynas. 

Latvija, drama, istorinis, 2018, 1:45, N-13 

Platintojas – VŠĮ „Film Jam“ 

17:15     19:30  

PREMJERA! 

PAREIGŪNAS IR ŠNIPAS / J‘accuse 

Šį kartą kino genijus – Romanas Polanskis imasi narplioti tikrais 

faktais paremtą istoriją – garsiąją prancūzų karininko Alfredo 

Dreifuso bylą, sukrėtusią visą XIX a. Prancūziją. Venecijos kino 

festivalyje filmas kritikų įvertintas didžiuoju žiuri prizu. 

Prancūzija, Italija, drama, istorinis, 2019, 2:11, N-13 

Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

21:10   16:50  15:00  
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PARTIZANAS 

Filme autentiškų Prisikėlimo apygardos vado Paliūno-Ryto 

atsiminimų ištraukos, kurias jo paties žodžiais skaito aktorius 

Paulius Markevičius, persipina su J.Paliūno-Ryto anūkės, jo 

bendražygių ir kovos draugų, bei istorikų pasakojamais. To 

laikmečio atmosferą įtaigiai kuria labai įspūdingos 

rekonstrukcinės scenos. 

Lietuva, dokumentinis, 2020, 1:05, N-7 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – UAB „Cinema Ads“ 

  13:30  17:30   

ARKTIES KOMANDA / Artic dogs / Įgarsinta lietuviškai 

Arktyje gyvenantis lapiukas Žaibas dirba vietiniame siuntų 

pristatymo skyriuje, tačiau svajoja tapti rogių kinkinio šunų 

vedliu. Vieną dieną jam pasitaiko puiki proga įrodyti savo 

tinkamumą naujoms pareigoms. 

Didžioji Britanija, Indija, Pietų Korėja, animacinis, 2020, 1:51, V  

Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

 

13:40    14:00   

EMA. PIROMANĖ / Ema 

Rež. Pablo Larrainas savo filmuose tyrinėja tamsiąsias žmogaus 

puses – šį kartą laisvą, destruktyvią ir kuriančią seksualinę 

energiją, įkūnytą Emos personažo. Filmo hipnotizuojantį garso 

takelį sukūrė elektroninės muzikos dievaitis Nicolas Jaar. Juosta  

dalyvavo pagrindiniame Venecijos kino festivalio konkurse bei 

pelnė Jaunųjų žiuri apdovanojimą už geriausią filmą. 

Čilė, drama, muzikinis, 2019, 1:42, N-16 

Originalo kalba: ispanų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – VŠĮ „A-One films Baltic“ 

 

  19:10     

TARP ŽEMĖS IR DANGAUS / Dem horizont so nah 

2016-aisiais gimtojoje Vokietijoje tapęs perkamiausia metų knyga, 

Jessica Koch kūrinys „Tarp žemės ir dangaus“ remiasi pačios 

autorės išgyventa meilės istorija, kurią aprašyti ji išdrįso po 

pirmojo susitikimo su mylimuoju praėjus 13-ai metų. Ši istorija 

persikelia į kino ekranus. 

Vokietija, drama, romantinis, 2019, 1:49, N-13 

Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

 

  21:15  18:50  14:50 
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LEDAS 2 / Лёд 2 

Dramatiška meilės istorija apie valios stiprybę, pastangas ir 

tikėjimą, kad nėra kliūčių, kurių nebūtų galima įveikti. 

Rusija, drama, romantinis, 2020, 2:10, N-13 

Originalo kalba: rusų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

   21:10  21:30  

YPATINGIEJI / Hors Normes 

Po šio filmo pilnutėlė Kanų filmų festivalio salė ištisas 5 min plojo 

atsistojusi, šluostėsi ašaras ir kvatojo vienu metu – šitaip buvo 

sutiktas ir įvertintas naujausias „Neliečiamųjų“ režisieriaus 

darbas „Ypatingieji“ – savo mintimis, gilumu ir nepakartojamu 

humoru pranokstantis pirmąjį! Tai – šedevras, įeisiantis į kino 

istoriją, kuriame susipina klastinga liga ir gyvenimas, į kurį 

lengviausia žiūrėti – nuoširdžiai juokiantis. 

Prancūzija, drama, 2019, 1:54, N-13 

Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Theatrical Film Distribution“ 

  14:50    17:00 

IMPORTINIS JAUNIKIS 

Juokingų situacijų kupina režisieriaus Simono Aškelavičiaus 

komedija apie ne visai tipinę mūsų kraštuose situaciją. 

Lietuva, komedija, 2020, 1:37, N-13 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – UAB „Acme film“ 

19:15 21:00 17:10 19:15 21:10 17:30 21:40 

 
 

Renginiai: 

Kovo 2 d. pirmas mėnesio pirmadienis – GARSADIENIS – bilieto kaina į visus filmus tik 3 Eur. 

Kovo 6-12 dienomis XVI-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“. Kovo 6 d. 12 val. vaikų ir jaunimo programos 

„Pažadinti žvilgsniai“ atidarymas: raudonas kilimas, fotosesija, šokių studijos „Red Action“ pasirodymas, atidarymo filmas „NEPAMIRŠTAMA 

VASARA SU TESA“, Nyderlandai, Vokietija, kaina nuo 3 Eur. Kovo 6 d. 18:30 val. iškilmingas festivalio atidarymas, 6 filmų programa, 

išankstinių bilietų kaina 9 Eur. 

 

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

 
 

 

http://www.garsas.lt/
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PREMJERA! 

BALTŲ GENTYS. PASKUTINIEJI EUROPOS PAGONYS 

Baltu ciltis / Įgarsinta lietuviškai 

Unikali ir  dramatiška kelionė į praeitį – į nežinomas baltų genčių 

žemes. Tai turi pamatyti kiekvienas lietuvis ir... jo kaimynas. 

Latvija, drama, istorinis, 2018, 1:45, N-13 

Platintojas – VŠĮ „Film Jam“ 

  15:20  14:15  17:40 

PREMJERA! 

PAREIGŪNAS IR ŠNIPAS / J‘accuse 

Šį kartą kino genijus – Romanas Polanskis imasi narplioti tikrais 

faktais paremtą istoriją – garsiąją prancūzų karininko Alfredo 

Dreifuso bylą, sukrėtusią visą XIX a. Prancūziją. Venecijos kino 

festivalyje filmas kritikų įvertintas didžiuoju žiuri prizu. 

Prancūzija, Italija, drama, istorinis, 2019, 2:11, N-13 

Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

 20:45 17:20  20:40   

PARTIZANAS 

Filme autentiškų Prisikėlimo apygardos vado Paliūno-Ryto 

atsiminimų ištraukos, kurias jo paties žodžiais skaito aktorius 

Paulius Markevičius, persipina su J.Paliūno-Ryto anūkės, jo 

bendražygių ir kovos draugų, bei istorikų pasakojamais. To 

laikmečio atmosferą įtaigiai kuria labai įspūdingos rekonstrukcinės 

scenos. 

Lietuva, dokumentinis, 2020, 1:05, N-7 

Originalo kalba: lietuvių 

Platintojas – UAB „Cinema Ads“ 

20:10     18:00  

ARKTIES KOMANDA / Artic dogs / Įgarsinta lietuviškai 

Arktyje gyvenantis lapiukas Žaibas dirba vietiniame siuntų 

pristatymo skyriuje, tačiau svajoja tapti rogių kinkinio šunų vedliu. 

Vieną dieną jam pasitaiko puiki proga įrodyti savo tinkamumą 

naujoms pareigoms. 

Didžioji Britanija, Indija, Pietų Korėja, animacinis, 2020, 1:51, V  

Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

  11:50 15:40   14:00 
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EMA. PIROMANĖ / Ema 

Rež. Pablo Larrainas savo filmuose tyrinėja tamsiąsias žmogaus 

puses – šį kartą laisvą, destruktyvią ir kuriančią seksualinę 

energiją, įkūnytą Emos personažo. Filmo hipnotizuojantį garso 

takelį sukūrė elektroninės muzikos dievaitis Nicolas Jaar. Juosta  

dalyvavo pagrindiniame Venecijos kino festivalio konkurse bei 

pelnė Jaunųjų žiuri apdovanojimą už geriausią filmą. 

Čilė, drama, muzikinis, 2019, 1:42, N-16 

Originalo kalba: ispanų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – VŠĮ „A-One films Baltic“ 

   21:40   19:40 

TARP ŽEMĖS IR DANGAUS / Dem horizont so nah 

2016-aisiais gimtojoje Vokietijoje tapęs perkamiausia metų knyga, 

Jessica Koch kūrinys „Tarp žemės ir dangaus“ remiasi pačios 

autorės išgyventa meilės istorija, kurią aprašyti ji išdrįso po pirmojo 

susitikimo su mylimuoju praėjus 13-ai metų. Ši istorija persikelia į 

kino ekranus. 

Vokietija, drama, romantinis, 2019, 1:49, N-13 

Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

 

15:20   19:30    

LEDAS 2 / Лёд 2 

Dramatiška meilės istorija apie valios stiprybę, pasiaukojimą ir 

tikėjimą, kad nėra kliūčių, kurių nebūtų galima įveikti. 

Rusija, drama, romantinis, 2020, 2:10, N-13 

Originalo kalba: rusų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

 

17:40    18:10   

YPATINGIEJI / Hors Normes 

Po šio filmo pilnutėlė Kanų filmų festivalio salė ištisas 5 min plojo 

atsistojusi, šluostėsi ašaras ir kvatojo vienu metu – šitaip buvo 

sutiktas ir įvertintas naujausias „Neliečiamųjų“ režisieriaus darbas 

„Ypatingieji“ – savo mintimis, gilumu ir nepakartojamu humoru 

pranokstantis pirmąjį! Tai – šedevras, įeisiantis į kino istoriją, 

kuriame susipina klastinga liga ir gyvenimas, į kurį lengviausia 

žiūrėti – nuoširdžiai juokiantis. 

Prancūzija, drama, 2019, 1:54, N-13 

Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Theatrical Film Distribution“ 

 

     19:20  
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KLARA IR STEBUKLINGASIS DRAKONAS 

Clara / Įgarsinta lietuviškai 

Klara gyvena nuostabiame pasakų pasaulyje. Kartą per tūkstantį 

metų čia gimsta stebuklingas drakonas. Tik jį pagrobia piktosios 

jėgos. Klaros ir jos draugų laukia neįtikėtini nuotykiai ir nutikimai, 

kai jie leisis vaduoti stebuklingojo drakono. 

Ukraina, animacinis, nuotykių, šeimos, 2020, 1:27, V 

Platintojas – UAB „Travolta“ 

13:30  13:40   14:15  

MANO ŠUO KVANKA / Mon chien Stupide 

Rašytoją Henrį užgriūna galybė krizių – įkvėpimas kurti dingo, 

santykiai su depresyvia žmona – seniai atšalę, o rasti bendrą kalbą 

su suaugusiais vaikais, neįmanoma. Bet kelyje išnyra didžiulis ir 

įkyrokas benamis šuo, kurį Henris pavadina Kvanka. 

Belgija, Prancūzija, komedija, 2019, 1:45, V 

Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

   17:30   15:45 

LES MISERABLES. VARGDIENIAI / Les Miserables 

,,Oskarui'' nominuotas, Kanų kino festivalyje apdovanotas ir 

Europos kino akademijos geriausiu debiutu pripažintas šis 

režisieriaus Ladj Ly draminis trileris atskleidžia sudėtingą vietinių 

kasdienybę šiandieniniame Monfermėjuje – Paryžiaus priemiestyje, 

kuriame prieš daugiau nei 150 metų rašytojas V. Hugo sukūrė 

vieną garsiausių savo romanų ,,Vargdieniai''. 

Prancūzija, drama, kriminalinis, 2019, 1:44, N-16 

Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB „Greta Garbo“ 

  21:30   16:00 21:45 

LAIMĖS GĖLELĖ / Little Joe 

Milžiniškoje laboratorijoje kuriamos naujos augalų rūšys. 

Biotechnologė Elis sukuria ypatingą gėlelę, kuri, tinkamai 

prižiūrima, sukelia laimės jausmą. 

Austrija, J. Karalystė, Vokietija, drama, mistinis, 2019, 1:40, N-13 

Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – VŠĮ „A-One films Baltic“ 

  19:40  16:15   

TOBULAS PASIMATYMAS / Originalo kalba: lietuvių 

Romantinė komedija, kupina gyvenimiškų nesusipratimų, 

nuoširdžių jausmų, netikėtų šeimyninių dramų ir, žinoma, viską 

nugalinčios meilės. 

Lietuva, komedija, romantinis, 2020, 1:45, N-13 

Platintojas – UAB „Nord play“ 

21:30     

 

 

21:40 

 

 

 



 

 


