
 

 

 
 
 
 

 
 

REPERTUARAS 2021.11.26-2021.12.02 
 
 

DIDŽIOJI SALĖ Lapkričio 26 d. 
penktadienis 

Lapkričio 27 d. 
šeštadienis 

Lapkričio 28 d. 
sekmadienis 

Lapkričio 29 d. 
pirmadienis 

Lapkričio 30 d. 
antradienis 

Gruodžio 1 d. 
trečiadienis 

Gruodžio 2 d. 
ketvirtadienis 

Ankstyvojo kino festivalis PIRMOJI BANGA. ATIDARYMAS 
FILIBUSĖ / Filibus 
Paslaptingoji Filibusė – persirengusi baronienė Truamond, 
skrodžianti padanges į dirižablį panašiu orlaiviu ir plėšianti turtuolių 
vilas. Kai ją sugausiančiam žmogui pažadamas didelis piniginis 
atlygis, bylos nusprendžia imtis žymus detektyvas Hardis. Jis yra 
apsiginklavęs pačiais moderniausiais sekimo prietaisais, bet nežino, 
kad Filibusei pergudrauti neužtenka vien naujausių technologijų. 
Italija, nuotykių, gyva muzika, 1915, 1:11, N-7  
Režisierius: Mario Roncoroni 
Originalo kalba: italų; subtitrai: olandų, anglų, lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Kino Aljansas“. Kaina 4 Eur. 

18:00 
Filmui 

akomponuos 
Pavel 

Pavlosyuk 
(pianinas) 

      

Ankstyvojo kino festivalis PIRMOJI BANGA 
GJESTAS BAARDSENAS / Gjest Baardsen 
Gjestas Baardsenas vienas žymiausių XIX a. norvegų nusikaltėlių, 
spėjęs per savo gyvenimą ir pabuvoti kalėjime, ir tapti dainininku bei 
rašytoju. Šis Robino Hudo nuotykius primenantis kertinis norvegų 
„aukso amžiaus“ kino kūrinys paremtas jo biografija. Tai energinga 
nuotykių istorija, sukurta daugiau nei prieš 80 metų, bet iki šiol 
daugelio laikoma vienu sėkmingiausių norvegiškų filmų. 
Norvegija, drama, komedija, 1939, 1:39, N-13 
Režisierius: Tancred Ibsen 
Originalo kalba: norvegų; subtitrai: anglų, lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Kino Aljansas“. Kaina 4 Eur. 

      18:00 
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PREMJERA! 
ENKANTO / Encanto / Įgarsinta lietuviškai 
Animacinė nuotykių komedija pasakoja apie nepaprastą šeimą – 
Madrigalus – kurie gyvena pasislėpę Kolumbijos kalnuose, 
stebuklinguose namuose, gyvybingame miestelyje, nuostabioje, 
žavingoje vietoje, vadinamoje Enkanto. 
JAV, Kolumbija, animacinis, 2021, 1:39, V 
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“ 

15:00 11:15 10:40  17:15 14:45 16:00 

PREMJERA! 
GUCCI MADOS NAMAI / House of Gucci 
„Gucci“ – visame pasaulyje dominuojantis prekės ženklas, bet 
atskleidžiama dar negirdėta šeimos istorija, kurioje slypi melas, 
išdavystė, kerštas ir žmogžudystė. 
JAV, drama, 2021, 2:37, N-13 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“ 

20:10 20:30 16:40 19:00 19:10  20:20 

PREMJERA! 
ŠVELNŪS KARIAI 
Trys merginos iš skirtingų Lietuvos miestų nusprendžia tapti pradinės 
karo tarnybos savanorėmis. Devynis mėnesius joms teks treniruotis ir 
gyventi izoliuotoje karo bazėje su keliais šimtais vyrų. Kuo jos taps, 
kai romantika ir jaunatviškas maksimalizmas išblės? Kai paaiškės, 
kad realybė primena karą ir tikroji kova vyksta jų pačių viduje? 
Lietuva, dokumentinis, 2021, 1:14, V 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Moonmakers“ 

 15:15   13:45   

NACIONALINĖ PREMJERA! 
BĖGIKĖ  
„Bėgikė“ – tai trilerį primenanti meilės drama, kurios pagrindinė 
aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė už šį vaidmenį įvertinta prestižiniu 
„Shooting Stars 2021“ apdovanojimu. Filmo herojė Marija nubunda 
namie su prakirsta lūpa, jos ranka nutirpusi. Kas nutiko? 
Lietuva, Čekija, drama, 2021, 1:27, N-16 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Čiobreliai“ 
 

 18:40  17:15    



 
DIDŽIOJI SALĖ Lapkričio 26 d. 

penktadienis 
Lapkričio 27 d. 

šeštadienis 
Lapkričio 28 d. 
sekmadienis 

Lapkričio 29 d. 
pirmadienis 

Lapkričio 30 d. 
antradienis 

Gruodžio 1 d. 
trečiadienis 

Gruodžio 2 d. 
ketvirtadienis 

TĖVAS / The Father 
Dukters prižiūrimas tėvas (akt. A. Hopkins‘as) iš paskutiniųjų 
priešinasi viską naikinančiai senatvei. Filmas atskleidžia 
nepagražintą ir nesumeluotą demencinių ligonių kasdienybę ir 
parodo, kad senatvė, nebūtinai  būna tokia, apie kokią svajojame. 
Didžioji Britanija, Prancūzija, drama, 2020, 1:37, N-13 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Best Film“ 
 

 16:45  15:15    

TEISINGUMO RITERIAI / RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE 
Dislokuotas karys Markusas priverstas grįžti namo pas dukrą po to, 
kai jo žmona tragiškai žūsta traukinio avarijoje. Atrodo, kad visur 
lydi nesėkmės, kol prie jo durų pasirodo matematikas Otas su dviem 
savo ekscentriškais kolegomis. Otas irgi važiavo tuo pačiu traukiniu 
ir jis įsitikinęs, kad tai nebuvo nelaimingas atsitikimas. 
Švedija, Danija, Suomija, veiksmo, komedija, drama, 2020, 1:56, N-13 
Originalo kalba: danų, arabų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Greta Garbo“ 
 

  14:15   20:30 13:45 

VILKAS IR LIŪTAS / Le loup et le lion / Įgarsinta lietuviškai 
Po milžiniškos sėkmės sulaukusio filmo šeimai „Mija ir baltasis 
liūtas“ režisierius Gilles de Maistre grįžta į kino teatrus su dar viena 
jaudinančia istorija – „Vilkas ir liūtas“, kurioje nusikelsime į 
nepaprasto grožio pasakojimą apie žmogaus ir gyvūno draugystę. 
Prancūzija, nuotykių, 2021, 1:40, V 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio įrašai“ 
 

 13:15   15:15   

PRANCŪZIJOS KRONIKOS IŠ LIBERČIO, KANZASO VAKARO SAULĖS 
The French Dispatch 
Naujausias W. Andersono filmas – istorijų rinkinys – meilės laiškas 
žurnalistams, nukeliantis į išgalvotą XX a. Prancūzijos miestelį: čia 
įsikūrusi amerikiečių laikraščio užsienio redakcija kuria žurnalą. 
Vokietija, komedija, drama, romantinis, 2021, 1:48, N-13 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“ 
 

  19:45     
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KAIP „TITANIKAS“ MANE IŠGELBĖJO / Įgarsinta lietuviškai 
How the Titanic Became My Lifeboat 
Filmas autistiškų vaikų lūpomis supažindina su tokių vaikų 
išskirtiniais gebėjimais, jų pasaulio matymu. Filmo herojus, Brynjar, 
dabar jau studentas, tapo visame pasaulyje žinomu vaikų įkvėpėju, 
siekiančiu, kad mokyklose ir visuomenėje atsirastų vietos visų vaikų 
skirtingumui. Nes kiekvienas vaikas, autistiškas ar ne, turi savo 
unikalų „X faktorių“. 
Islandija, dokumentika, 2021, 1:12, V 
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“ 

  12:40     

 
 
 

Renginiai: 
Lapkričio 26 d. 18 val. ankstyvojo kino festivalio „PIRMOJI BANGA“ atidarymas, filmas „FILIBUSĖ“, Italija, 1915 m., akomponuoja Pavelas Pavlosyukas (pianinas), filmą 

pristato Aleksas Gilaitis. Kaina 4 Eur. 
Gruodžio 2 d. 18 val. ankstyvojo kino festivalis „PIRMOJI BANGA“, filmas „GJESTAS BAARDSENAS“, Norvegija, 1939 m. Kaina 4 Eur. 

Gruodžio 5 d. 10:30 val. kino centro „Garsas“ animacinio  filmo „MAŽOSIOS KLAROS KALĖDOS“, Norvegija, premjera. Mažųjų laukia staigmenos, saldūs siurprizai, 
animatoriai. 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/
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PREMJERA! 
ŠVELNŪS KARIAI 
Trys merginos iš skirtingų Lietuvos miestų nusprendžia tapti pradinės 
karo tarnybos savanorėmis. Devynis mėnesius joms teks treniruotis ir 
gyventi izoliuotoje karo bazėje su keliais šimtais vyrų. Kuo jos taps, 
kai romantika ir jaunatviškas maksimalizmas išblės? Kai paaiškės, 
kad realybė primena karą ir tikroji kova vyksta jų pačių viduje? 
Lietuva, dokumentinis, 2021, 1:14, V 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Moonmakers“ 

17:15  16:00   17:45  

NACIONALINĖ PREMJERA! 
BĖGIKĖ  
„Bėgikė“ – tai trilerį primenanti meilės drama, kurios pagrindinė 
aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė už šį vaidmenį įvertinta prestižiniu 
„Shooting Stars 2021“ apdovanojimu. Filmo herojė Marija nubunda 
namie su prakirsta lūpa, jos ranka nutirpusi. Kas nutiko? 
Lietuva, Čekija, drama, 2021, 1:27, N-16 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Čiobreliai“ 

18:45  17:40  20:15 19:20 19:10 

VISKAS PRAĖJO GERAI / Tout s'est bien passé 
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”. 
Prancūzija, drama, 2021, 1:52, N-13 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „A-ONE FILMS BALTIC“ 

20:40 18:30 13:45 19:45 15:30   
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MIESTAS PRIE UPĖS / Pilsēta pie upes 
Nedideliame miestelyje įstrigęs jaunas menininkas Ansis piešia 
iškabas ir stebi dramatiškus Antrojo pasaulinio karo politinius 
įvykius. Vienas režimas keičia kitą, ir jaunuolis gatvių pavadinimus ir 
pageidaujamą spalvų paletę priverstas keisti taip dažnai, kad dažai 
vos spėja išdžiūti. Be to, jis įsipainioja į keistą meilės trikampį. 
Latvija, dama, 2021, 1:57, N-13 
Originalo kalba: latvių; subtitrai: lietuvių. 
Platintojas – UAB „Artbox“ 

 20:45  17:30 13:15 21:10 15:15 

BENEDETA / Benedetta 
Naujas legendinio olandų rež. Paul‘o Verhoeven‘o filmas jau sukėlė 
nemenką triukšmą Kanų kino festivalyje. Pagal tikrą istoriją sukurta, 
erotikos nestokojanti juosta pasakoja apie Italijoje gyvenusią 
vienuolę, kuri buvo teisiama už savo seksualinę orientaciją. 
Nyderlandai, Prancūzija, biografinė drama, istorinis, 2021, 2:11, N-18 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių. 
Platintojas – UAB „Best Film“ 

 16:00 19:30  17:45  21:00 

KAIP „TITANIKAS“ MANE IŠGELBĖJO / Įgarsinta lietuviškai 
How the Titanic Became My Lifeboat 
Filmas autistiškų vaikų lūpomis supažindina su tokių vaikų 
išskirtiniais gebėjimais, jų pasaulio matymu. Filmo herojus, Brynjar, 
dabar jau studentas, tapo visame pasaulyje žinomu vaikų įkvėpėju, 
siekiančiu, kad mokyklose ir visuomenėje atsirastų vietos visų vaikų 
skirtingumui. Nes kiekvienas vaikas, autistiškas ar ne, turi savo 
unikalų „X faktorių“. 
Islandija, dokumentika, 2021, 1:12, V 
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“ 

15:40 11:30  15:45  14:30 17:30 

ŠUOLIS 
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. 
Lietuva, Latvija, Prancūzija, dokumentinis, 2020, 1:24, V 
Originalo kalba: lietuvių, anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Moonmakers“ 

 13:00 12:00   16:00  
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MAŽOJI KLARA / KuToppen / Įgarsinta lietuviškai 
Klara – maža karvytė, gyvenanti mieste su mama ir svajojanti tapti 
žvaigžde. Vieną dieną Klara suranda tėčio jai siųstus laiškus ir 
pasiryžta keliauti į kaimą susitikti su juo. 
Norvegija, animacinis, 2018, 1:06, V 
Platintojas –  Kino centras „Garsas“ 

 14:40 10:20     

 
 
 

Renginiai: 
Lapkričio 26 d. 18 val. ankstyvojo kino festivalio „PIRMOJI BANGA“ atidarymas, filmas „FILIBUSĖ“, Italija, 1915 m., akomponuoja Pavelas Pavlosyukas (pianinas), filmą 

pristato Aleksas Gilaitis. Kaina 4 Eur. 
Gruodžio 2 d. 18 val. ankstyvojo kino festivalis „PIRMOJI BANGA“, filmas „GJESTAS BAARDSENAS“, Norvegija, 1939 m. Kaina 4 Eur. 

Gruodžio 5 d. 10:30 val. kino centro „Garsas“ animacinio  filmo „MAŽOSIOS KLAROS KALĖDOS“, Norvegija, premjera. Mažųjų laukia staigmenos, saldūs siurprizai, 
animatoriai. 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 


