
 

 

KINO CENTRAS „GARSAS“ 

(Klaipėdos g. 146, Panevėžys) 

 

Spalio 8 – 14 d. 

 

 
DIDŽIOJI SALĖ 

 

LIETUVIŠKO KINO DIENOS 2021. ATIDARYMAS! 

Filmų programa, skirta partizano Juozo Lukšo-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms. 

Dalyvauja ir patriotines dainas atlieka rež. Vytautas V. Landsbergis 

PARTIZANO ŽMONA (Lietuva, dokumentinis, 2011, 0:50, V) – 14 d. 18 val. 

 

Kino programa „LOKYS, LIŪTAS IR ŠAKELĖ“ 

Intriguoti ir provokuoti žiūrovus mėgstančio režisieriaus François Ozono rankose net ir savotiška tabu tema – 

šįkart eutanazija – tampa grakščia istorija. „Noriu, kad padėtum man tai užbaigti”. 

VISKAS PRAĖJO GERAI (Prancūzija, drama, 2021, 1:52, N-13) – 8 d. 19:00 val. 

 

Kino programa „LOKYS, LIŪTAS IR ŠAKELĖ“ 

Šių metų Kanus ištaškė ir Auksinę palmės šakelę laimėjo tarantiniškas smurto, sekso ir pulsuojančios muzikos 

pliūpsnis. 

TITANĖ (Prancūzija, trileris, 2021, 1:48, N-18) – 8 d. 21:15 val. 

 

Kino programa „LOKYS, LIŪTAS IR ŠAKELĖ“ 

Venecijos kino festivalyje pristatytas trumpametražis filmas – Pedro Almodóvaro debiutas anglų kalba. Po filmo 

žiūrovų laukia antra seanso dalis – filmuotas interviu su Tilda Swinton ir Pedro Almodóvaru apie „Žmogiško 

balso“ kūrybinį procesą. 

ŽMOGIŠKAS BALSAS (Ispanija, drama, 2020, 0:30 + 0:45 interviu, N-13) – 9 d. 19:00 val. 

 

Kino programa „LOKYS, LIŪTAS IR ŠAKELĖ“ 

Režisierius Gasparas Noé psichodelinėje juostoje „Lux Æterna“, kurią užsakė mados namai „Saint Laurent“, 

prancūzų aktorės Charlotte Gainsbourg ir Béatrice Dalle įkūnija pačios save. Jos dalijasi istorijomis apie 

keistas patirtis filmavimo aikštelėse ir... raganas. 

LUX ÆTERNA (Prancūzija, trileris, 2019, 0:51, N-18) – 9 d. 20:30 val. 

 

Kino programa „LOKYS, LIŪTAS IR ŠAKELĖ“ 

Praktiškai be žodžių nufilmuotas filmas-paveikslas patiks kino kaip meno ir dailės gerbėjams. Tai įspūdingai 

nufilmuota poezija apie gyvenimo ir gamtos gelmes. 

URVAS (Italija, drama, 2021, 1:33, N-13) – 10 d. 18:00 val. 

 

Kino programa „LOKYS, LIŪTAS IR ŠAKELĖ“ 

Bohemiškojo Gainsbourgų klano pristatinėti nereikia – dainininkė ir aktorė Jane Birkin, muzikantas Serge’as 

Gainsbourgas, jų dukra aktorė Charlotte Gainsbourg. Charlotte imasi režisierės vaidmens ir debiutiniame savo 

filme kamerą nukreipia į mamą.  

CHARLOTTE APIE JANE (Prancūzija, biografinis, dokumentinis, 2021, 1:26, N-13) – 10 d. 20:00 val. 

 



 

 

PREMJERA! 

Keistos Adamsų šeimynėlės nuotykių tęsinys, kuriame juodą spalvą dievinanti šeimyna išsiruošia atostogoms 

su šiurpą keliančiu kemperiu aplink garsias vietas Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ 2 (JAV, animacinis, komedija, šeimos, 2021, 1:33, V) – 8 d. 14:00 val.; 9 d. 10:10 val.; 

10 d. 13:00 val.; 11 d. 16:00 val.; 12 d. 17:10 val.; 13 d. 16:00 val.; 14 d. 14:10 val. 

 

PREMJERA! 

Dviejų moterų likimai susikerta gimdymo palatoje:  Dženisė (akt. Penélope Cruz) – sėkminga fotografė, 

Ana (akt. Milena Smit) – pasimetusi paauglė.... 

PARALELINĖS MAMOS (Ispanija, drama, 2021, 2:00, N-13) – 9 d. 13:40 val.; 10 d. 21:30 val.; 11 d. 18:00 

val.; 12 d. 19:00 val.; 13 d. 18:00 val. 

 

Padūkusi Anė dažnai neduoda ramybės savo broliui Piteriui, bet vieną dieną Anė dingsta. Persigandęs Piteris 

ima ieškoti sesutės ir sužino, jog Anę pagrobė klastingasis Mėnulio Žmogus. Piteris nedvejodamas iškeliauja į 

Mėnulį. 

Į MĖNULĮ (Vokietija, Austrija, animacinis, šeimos, 2021, 1:25, V,  įgarsinta lietuviškai) – 9 d. 12:00 val.; 10 d. 

11:15 val.; 14 d. 16:00 val. 

 

Jubiliejinis, 25-asis bondiados filmas pasakoja apie įvykius, praėjus 5 metams po Ernsto Stavro Blofeldo 

sugavimo ir pasodinimo į kalėjimą. Ypatingasis Didžiosios Britanijos vyriausybės agentas Džeimsas Bondas 

(penktasis, paskutinis aktoriaus Daniel Craig agento 007 vaidmuo) mėgaujasi užtarnautu poilsiu. Tačiau net 

jei Bondas ir paliko praeitį, praeitis dar nepaliko jo. 

MIRTIS PALAUKS (Didžioji Britanija, JAV, nuotykių, trileris, veiksmo, 2021, 2:43, N-13) – 8 d. 16:00 val.; 9 

d. 16:00 val.; 10 d. 15:00 val.; 11 d. 20:20 val.; 13 d. 20:15 val.; 14 d. 20:30 val. 

 

Etjenas, talentingas, bet vargstantis aktorius, nusprendžia suorganizuoti teatro dirbtuves kalėjime, kurių tikslas 

– pastatyti spektaklį pagal įžymiąją pjesę „Belaukiant Godo". Visų nuostabai pasirodymas sulaukia itin didelio 

pasisekimo, dėl to kaliniams išduodamas leidimas pasirodymus organizuoti už kalėjimo ribų. 

TRIUMFAS (Prancūzija, komedija, drama, 2020, 1:45, N-13) – 9 d. 21:30 val.; 12 d. 21:15 val. 

 

 
MAŽOJI SALĖ 

 

Paviešintas besimylinčių vyro ir moters vaizdo įrašas sparčiai išpopuliarėja. Nors abu dėvėjo kaukes, moters 

tapatybė nustatoma. Emi yra mokytoja, išaukštinta kaip  pavyzdys visuomenei. Jos karjerai ir reputacijai ⎯ 

galas. Moteris priversta susitikti su tėvais, reikalaujančiais ją atleisti. Šalių debatams virtus tribunolu, Emi 

gina savo teises ir atsisako nusileisti spaudimui. 

NESĖKMĖ DULKINANTIS ARBA ŠELMIŠKAS PORNO (Rumunija, Liuksemburgas, Čekija, komedija, 

drama, 2021, 1:45, N-18) – 8 d. 21:30 val.; 9 d. 18:30 val.; 10 d. 19:15 val.; 11 d. 21:10 val.; 12 d. 20:15 val.; 14 

d. 18:15 val. 

 

Etjenas, talentingas, bet vargstantis aktorius, nusprendžia suorganizuoti teatro dirbtuves kalėjime, kurių tikslas 

– pastatyti spektaklį pagal įžymiąją pjesę „Belaukiant Godo". Visų nuostabai pasirodymas sulaukia itin didelio 

pasisekimo, dėl to kaliniams išduodamas leidimas pasirodymus organizuoti už kalėjimo ribų. 

TRIUMFAS (Prancūzija, komedija, drama, 2020, 1:45, N-13) – 8 d. 19:30 val.; 10 d. 17:15 val.; 11 d. 19:10 val.; 

13 d. 19:15 val.; 14 d. 20:15 val. 



 

 

 

Patrakėlė Marta Džein – animacinis filmas visai šeimai, pasakojantis įkvepiančią drąsios mergaitės istoriją. 

Kai keliaujant didele vežimų vilkstine dvylikametės Martos Džein tėtis rimtai susižeidžia, mergaitė privalo 

prisiimti atsakomybę ir pasirūpinti savo broliukais ir sesutėmis bei išmokti vadelioti šeimos vežimą. 

PATRAKĖLĖ MARTA DŽEIN (Prancūzija, Danija, animacinis, šeimos, 2020, 1:25, V, įgarsinta lietuviškai) –  

8 d. 16:10 val.; 9 d. 12:30 val.; 10 d. 10:20 val.; 11 d. 15:15 val.; 12 d. 16:50 val.; 13 d. 15:45 val. 

 

Pokeryje ypač svarbu likti šaltakraujišku ir apgalvoti keletą žingsnių į priekį. Tai – iki tobulumo nublizginti 

Viljamo gebėjimai. Užnugaryje palikęs kalėjimą, aibę paslapčių ir tamsią savo praeitį vyras kuria naują 

gyvenimą, tačiau praeitis pasiveja jį. 

KORTŲ SKAIČIUOTOJAS (Jungtinė Karalystė, Kinija, JAV, veiksmo, trileris, 2021, 1:50, N-16) – 9 d. 20:45 

val.; 10 d. 21:15 val.; 11 d. 17:00 val.; 13 d. 21:15 val. 

 

Pasaulį pavergusi istorija apie 1970-aisiais Simą Kudirką, kuris peršoko iš sovietinio laivo į JAV pakrančių 

apsaugos katerį ir pasiprašė politinio prieglobsčio. Grąžintas atgal ir įkalintas, Simas sulaukė didžiulio 

tarptautinio palaikymo, dėl jo išlaisvinimo buvo rengiamos tūkstantinės demonstracijos. 

ŠUOLIS (Lietuva, Latvija, Prancūzija, dokumentinis, 2020, 1:24, V) – 8 d. 17:45 val.; 10 d. 15:30 val., 13 d. 

17:30 val. 

 

Išgyvenęs nužudyto brolio netektį, rež. Audrius Mickevičius įžengė į Lukiškių kalėjimą. Čia jis susitiko su 

nuteistaisiais iki gyvos galvos Rimu ir Rolandu. Gyvagalviais vadinami kaliniai gyvena stovinčiame laike, bet 

nepraranda vilties pasikeisti ir kada nors išeiti į laisvę.  

PAVYZDINGAS ELGESYS (Lietuva, Bulgarija, Slovėnija, dokumentinis, 2019, 1:25, N-7) – 9 d. 16:30 val.; 12 

d. 18:30 val.; 14 d. 16:15 val. 

 

Gabus 11-metis Džimas aistringai domisi mokslu ir kosmosu. Po mamos mirties jo tėtis atsisakė kosminės 

misijos projekto, o Džimas slapta stato oro balioną, padedamas savo draugės Emos. Nuotykiai, kupini pavojų, 

prasideda! 

KOSMINIS VAIKIS (Belgija, nuotykių, šeimos, 2021, 1:40, N-7) – 9 d. 14:30 val.; 10 d. 13:30 val. 

 

Klara – maža karvytė, gyvenanti mieste su mama ir svajojanti tapti garsia žvaigžde. Vieną dieną Klara suranda 

tėčio jai siųstus laiškus ir pasiryžta keliauti į kaimą susitikti su juo. 

MAŽOJI KLARA (Norvegija, animacinis, 2018, 1:06, V) – 8 d. 14:45 val.; 9 d. 11:00 val.; 10 d. 12:00 val.; 12 

d. 15:30 val.; 14 d. 14:50 val. 

 

Renginiai: 

 

Spalio 5 – 10 d. kino programa „LOKYS, LIŪTAS IR ŠAKELĖ“ – geriausi ir naujausi filmai iš Venecijos, 

Kanų ir Berlyno kino festivalių, 11 filmų laimėtojų programa. Kaina nuo 3 eur. 

Spalio 14 – 21 d. kino programa „LIETUVIŠKO KINO DIENOS 2021“ – lietuviškų dokumentinių, 

vaidybinių, trumpametražių filmų programa, susitikimai su filmų kūrybinėmis grupėmis, diskusijos, 

žiūroviškiausio filmo rinkimai. 

Spalio 14 d. 18 val. kino programos „Lietuviško kino dienos 2021“ atidarymas. Kino vakaras, skirtas 

partizano Juozo Lukšo-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms, filmas „PARTIZANO ŽMONA“, 



 

 

Lietuva. Dalyvauja, filmą pristato ir patriotines dainas atlieka režisierius Vytautas V. Landsbergis. Kaina 

nuo 3 eur. 

 

Parodos: 

Kino centro „Garsas“ renginių akimirkos. Parodos lankymas NEMOKAMAS. 

Kino centras „Garsas“ pasilieka teisę keisti repertuarą. Daugiau informacijos: tel. 8-45 46 88 33, +370 684 

75441 arba www.garsas.lt 

 

 

http://www.garsas.lt/

