REPERTUARAS 2020.09.11-2020.09.17

DIDŽIOJI SALĖ
NACIONALINĖ PREMJERA!
PILIS
Tai nuoširdus ir jautrus pasakojimas apie trijų kartų moteris,
kupinas juokingų situacijų bei dramatiškų išgyvenimų.
Lietuva, vaidybinis, 2020, 1:31, N-13
Originalo kalba: lietuvių
Platintojas – UAB „Artbox”
PREMJERA!
MULAN / Mulan
Klasikinė Kinijos legenda apie merginą, apsimetusią vyru ir
išvykusią kariauti už savo šalį, pirmą kartą buvo ekranizuota 1998
metais. Dabar ši graži ir įkvepianti animacinė istorija tampa
įspūdingu Disnėjaus studijos veiksmo ir nuotykių filmu.
JAV, drama, nuotykių, veiksmo, 2020, 1:50, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“
TROLIAI 2 / Trolls World tour / Įgarsintas lietuviškai
Šokančių ir dainuojančių trolių pasaulį sukrečia netikėta žinia –
pasirodo, egzistuoja ir kitos trolių gyvenvietės, o muzikos pasaulis
– kur kas didesnis negu jie manė!
JAV, animacinis, nuotykių, šeimos, 2020, 1:30, V
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“
GOGO / Gogo / Įgarsintas lietuviškai
Gogo yra 94-eri ir ji yra seniausia pasaulyje pradinės mokyklos
moksleivė, tačiau drąsinama mokytojų, klasės draugų bei savo 54
proanūkų, ji ryžtingai imasi įgyvendinti savo tikslą ir tampa
įkvėpimu bei pavyzdžiu ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.
Prancūzija, dokumentinis, šeimos, 2020, 1:27, V
Platintojas – UAB „Estinfilm”
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DIDŽIOJI SALĖ
TENETAS / Tenet
Filmo herojus Johnas Davidas Washingtonas gauna užduotį
užkirsti kelią trečiam pasauliniam karui. Viskas, ką jam užtenka
žinoti, yra vienintelis žodis „Tenet“, kuris turėtų padėti atsirinkti,
kas yra jo sąjungininkai ir priešai. Agentas leidžiasi į protu
nesuvokiamą misiją, kurioje laiką reikės suvokti kitaip. Tai ne
kelionė laiku. Inversija.
Didžioji Britanija, JAV, veiksmo, drama, trileris, 2020, 2:30, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB „ACME film“
ADVOKATAS
Mirus tėčiui advokatas Marius permąsto savo vertybes. Gedulą
keičia nauji jausmai, kai Marius ima megzti netikėtą ryšį su
gražuoliu siru – pabėgėliu Ali. Susitikimas Belgrade pakeis abiejų
vyrų gyvenimą.
Lietuva, drama, 2020, 1:37, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – VŠĮ „Naratyvas“
PASLAPTINGAS SODAS
The Secret garden / Įgarsintas lietuviškai
Po tėvų mirties paauglė Merė išsiunčiama gyventi į niūriąją
Angliją pas bjauraus charakterio dėdę Arčibaldą. Neturėdama
pernelyg daug veiklos, Merė dienas leidžia tyrinėdama savo
naująją aplinką. Kol vieną dieną aptinka dureles į slaptą sodą,
kurį kažkada su meile puoselėjo ir prižiūrėjo jos mirusi teta.
Didžioji Britanija, Prancūzija, fantastinis, šeimai, 2020, 1:39, N-7
Platintojas – UAB „ACME film“
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Renginiai:
Rugsėjo 16 d. 18:00 val. susitikimas su filmo „PILIS“, Lietuva, režisiere Lina Lužyte ir kūrybine grupe. Kaina nuo 3 Eur.
Rugsėjo 23 – 27 d. kino retrospektyva, skirta operatoriaus Rimvydo Leipaus 60-ečio proga. Atidarymas rugsėjo 23 d. 18:00 val.
filmas „NAMAS SU BOKŠTELIU“, Ukraina. Dalyvauja: operatorius Rimvydas Leipus, kinotyrininkė Neringa Kažukauskaitė. Kaina nuo 3 Eur.
Parodos:
Dailės terapeutės Vaidos Virbalaitės tapybos paroda „PASKUI SAVE“. Parodos lankymas NEMOKAMAS.
Kino centro „Garsas“ renginių akimirkos. Parodos 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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MAŽOJI SALĖ
GOGO / Gogo / Įgarsintas lietuviškai
Gogo yra 94-eri ir ji yra seniausia pasaulyje pradinės mokyklos
moksleivė, tačiau drąsinama mokytojų, klasės draugų bei savo 54
proanūkų, ji ryžtingai imasi įgyvendinti savo tikslą ir tampa
įkvėpimu bei pavyzdžiu ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.
Prancūzija, dokumentinis, šeimos, 2020, 1:27, V
Platintojas – UAB „Estinfilm”
LANGUOTAS NINDZĖ / Ternet Ninja / Įgarsintas lietuviškai
Dėdė Stiuartas parveža Aleksui lauktuvėms iš Tailando –
languoto
audinio lėlę nindzę. Nuotykiai prasideda, kai nindzė netikėtai
atgyja – susidraugavę jiedu pradeda spręsti Alekso bėdas
mokykloje ir namuose.
Danija, animacinis, 2019, 1:20, V
Platintojas – UAB „Estinfilm”
TESLA / Tesla
Ši kino juosta – apie aršią kovą už savo inovatyvias idėjas, kurios
pakeitė žmonijos ateitį. Painūs, kupini intrigų ir beprotiškų
mokslinių eksperimentų N. Teslos santykiai su verslininku T.
Edisonu bei fiziku Dž. Vestinghauzu dar labiau sustiprino jo
ambicingas ateities vizijas.
JAV, drama, 2020, 1:36, N-7
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
WESTWOOD: PANKĖ, IKONA, AKTYVISTĖ
Westwood: punk. Icon. Actyvist
Vivian Westwood – maištaujanti pankė, pripažinta kūrėja, aktyvi
kovotoja ir iškili mados ikona. Kadaise pradėjusi pankų judėjimą
ir savo išskirtiniu stiliumi sudrebinusi mados pasaulį, šiandien ji
vadinama viena įtakingiausių pastarojo meto kūrėjų.
Didžioji Britanija, dokumentinis, 2018, 1:23, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB „Greta Garbo“
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