
 

 

 
 
 
 

REPERTUARAS 2022.01.21-2022.01.27 
DIDŽIOJI SALĖ Sausio 21 d. 

penktadienis 
Sausio 22 d. 
šeštadienis 

Sausio 23 d. 
sekmadienis 

Sausio 24 d. 
pirmadienis 

Sausio 25 d. 
antradienis 

Sausio 26 d. 
trečiadienis 

Sausio 27 d. 
ketvirtadienis 

PREMJERA! 
TRYS RIEŠUTĖLIAI PELENEI / Įgarsinta lietuviškai 
Tre nøtter til Askepott 
Lietuvoje filmuota viena nuostabiausių pasakų Trakų pilį pavers 
nuostabaus grožio rūmais, kuriuose atsiskleis visiems taip gerai 
pažįstama meilės istorija. Filme išvysime ir akį traukiančių 
Lietuvos vaizdų, puikiai atpažįstamą aktorių Kristoferį Hivju iš 
„Sostų karų“, o Pelenę įkūnys visame pasaulyje žinoma muzikos 
atlikėja ir aktorė iš Norvegijos – Astrid S. 
Norvegija, šeimos, istorinis, nuotykių, 2021, 1:27, V 
Platintojas – UAB „Travolta“ 

17:20  12:15  15:45  16:50 

PREMJERA! 
MISIJA „MEŠKUČIAI“ / Teddy Boom! / Įgarsinta lietuviškai 
„Pandos širdis“ – ypatingai didelis rubinas – patenka į rankas 
aukštos klasės vagišiui Maksui, kuris brangakmenį paslepia 
pliušiniame meškutyje. Tik Maksas nežino, kad šis rubinas 
nepaprastas – „Pandos širdis“ meškučiui suteikia gyvybę. 
Rusija, animacinis, nuotykių, šeimos, 2021, 1:10, V 
Platintojas – UAB „Acme film“ 

15:50 11:45   14:15   

PREMJERA! 
MEILĖ KAIP BESTSELERIS / Book of Love 
Nesėkmingas anglų rašytojas Henris sužino, jog jo romanas apie 
gilią ir dvasingą meilę Meksikoje tapo bestseleriu. Už tai 
rašytojas dėkoja vertėjai Marijai, tačiau paaiškėja, kad Marija 
nusprendė perrašyti Henrio knygą ir taip gimė Meksikoje hitu 
tapęs erotinis romanas. Deja, pristatymo turas jau suplanuotas 
ir Henris patenka į viena už kitą keblesnes situacijas, o šalia 
esanti meksikietė Marija vis labiau kaitina brito kraują. 
Jungtinė Karalystė, Meksika, komedija, 2022, 1:45, N-13 
Platintojas – UAB „VLG filmai“ 

19:10 21:30  20:00   21:20 
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Sausio 24 d. 
pirmadienis 

Sausio 25 d. 
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Sausio 26 d. 
trečiadienis 

Sausio 27 d. 
ketvirtadienis 

PREMJERA! 
PASAULIO ČEMPIONAS / Chempion mira 
Šis mačas iki šiol vadinamas skandalingiausiu per visą šachmatų 
istoriją. Filmas nukels į Filipinus – kur 1987 m. vyko kova dėl 
pasaulio čempiono vardo. Prieš 27-erių metų jauną genijų 
Anatolijų Karpovą kovoja nenuspėjamo charakterio, aukščiausio 
meistriškumo žaidėjas 47-erių Viktoras Korčnojus. Milijonai 
žmonių „prilipę“ prie televizorių ir radijo imtuvų stebėjo, kuo gi 
baigsis net 110 dienų trukęs virtuoziškas žaidimas. 
Rusija, drama, 2021, 2:25, N-13 
Originalo kalba: rusų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

  16:15  19:30   

NACIONALINĖ PREMJERA! 
MR. LANDSBERGIS. SUGRIAUTI BLOGIO IMPERIJĄ 
Filmas pasakoja apie Sovietų Sąjungos žlugimą, kuriame 
svarbiausią vaidmenį atliko lietuvių tauta. Padedamas vieno iš 
nepriklausomybės judėjimo pradininkų – profesoriaus Vytauto 
Landsbergio, režisierius S. Loznica žiūrovus veda per lemtingus 
Lietuvai įvykius, apimančius 1988-1993 metus. 
Lietuva, Ukraina, dokumentinis, 2021, 4:09, N-13 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

 15:10    17:40  

UŽBURTA ARKA / Magic Arch / Įgarsinta lietuviškai 
Magiškų nuotykių kupina istorija nukels žiūrovus į prieš 
tūkstančius metų vandenyne nuskendusį miestą, kuriame vyksta 
neįtikėtini dalykai. 
Vokietija, animacinis, šeimos, 2022, 1:22, V 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

  10:40   14:15  

DIČKIS ŠUO KLIFORDAS / Įgarsinta lietuviškai 
Clifford the BIG Red Dog 
Tai klasika tapsianti šiuolaikiška širdį šildanti istorija visai 
šeimai apie tai, kaip žmonės reaguoja į dalykus, kurie yra 
kitokie nei visi, kupina juokingų išdaigų ir magijos. 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, komedija, nuotykių, 2021, 1:36, V 
Platintojas – UAB „Theatrical film distribution“ 
 

14:00 13:15  16:00  15:45  
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VYRAS UŽ PINIGUS 
Romantinė komedija apie meilę, pinigus ir mokesčius, kupina 
humoro ir smagių nesusipratimų. 
Lietuva, komedija, romantinis, 2021, 1:44, N-13 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Dublis LT“ 

21:15 19:30  18:00 17:30   

MARGARITA – ŠIAURĖS KARALIENĖ / Margrete den første 
1402-aisiais Margarita pasiekė tai, ko anksčiau nesugebėjo joks 
vyras. Ji sujungė Daniją, Norvegiją ir Švediją į taikią sąjungą, 
valdomą per įvaikintą sūnų Eriką. Kai sąjungą apninka priešai, 
Margarita pradeda planuoti Eriko ir anglų princesės santuoką. 
Danija, Švedija, Norvegija, Čekija, Islandija, Lenkija, drama, 
istorinis, 2021, 1:55, N-13 
Originalo kalba: danų, norvegų, švedų, vokiečių; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – "Estinfilm OU" Lietuva 

  14:00    14:40 

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“ 

  18:50     

 
 
 
 

Renginiai: 
Sausio 26 d. 18 val. kviečia kino gurmanų klubas „Veidrodžio ložė", filmas „TIKTAI ŽVĖRYS“, Prancūzija. Po filmo žiūrovai kviečiami puodeliui arbatos ir diskusijai tema 

„Egoistiška meilė ir vertybių samprata“, moderatorė – psichologė Vilma Skibiniauskaitė. Kaina nuo 3 eur. 
Vasario 4 – 13 d. 17-asis prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, 7 filmų programa, 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/


 
 

 
 
 

 
 

                                 REPERTUARAS 2022.01.21-2022.01.27 
 
 

MAŽOJI SALĖ Sausio 21 d. 
penktadienis 

Sausio 22 d. 
šeštadienis 

Sausio 23 d. 
sekmadienis 

Sausio 24 d. 
pirmadienis 

Sausio 25 d. 
antradienis 

Sausio 26 d. 
trečiadienis 

Sausio 27 d. 
ketvirtadienis 

Kino gurmanų klubas „VEIDRODŽIO LOŽĖ“ 
TIKTAI ŽVĖRYS / Seules les bêtes 
Venecijos kino festivalyje pristatytame ir Tokijuje apdovanotame 
neo-noir filme paprastas atsitiktinumas apvers mažo kaimelio 
gyventojų gyvenimus. Alpių kaimo apylinkėse per sniego audrą 
dingsta turtinga paryžietė. Policija neranda jokių pėdsakų, o į 
klaidų tinklą, susijusį su šiuo mįslingu įvykiu, įsipina keturi 
veikėjai: ūkininkas ir jo žmona, nuo nelaimingos meilės kenčianti 
jauna padavėja ir vietinis vienišius. 
Prancūzija, trileris, kriminalinė drama, 2019, 1:57, N-16 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „A-One films Baltic“ 
Po filmo žiūrovai kviečiami puodeliui arbatos ir diskusijai tema 
„Egoistiška meilė ir vertybių samprata“, moderatorė – psichologė 
Vilma Skibiniauskaitė. 

     
18:00 

+ diskusija 
 

PREMJERA! 
TRYS RIEŠUTĖLIAI PELENEI / Įgarsinta lietuviškai 
Tre nøtter til Askepott 
Lietuvoje filmuota viena nuostabiausių pasakų Trakų pilį pavers 
nuostabaus grožio rūmais, kuriuose atsiskleis visiems taip gerai 
pažįstama meilės istorija. Filme išvysime ir akį traukiančių 
Lietuvos vaizdų, puikiai atpažįstamą aktorių Kristoferį Hivju iš 
„Sostų karų“, o Pelenę įkūnys visame pasaulyje žinoma muzikos 
atlikėja ir aktorė iš Norvegijos – Astrid S. 
Norvegija, šeimos, istorinis, nuotykių, 2021, 1:27, V 
Platintojas – UAB „Travolta“ 

 12:15  17:30    
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PREMJERA! 
PASAULIO ČEMPIONAS / Chempion mira 
Filmas nukels į Filipinus – kur 1987 m. vyko beprecedentė kova dėl 
pasaulio čempiono vardo. Prieš 27-erių metų jauną genijų 
Anatolijų Karpovą kovoja nenuspėjamo charakterio, aukščiausio 
meistriškumo žaidėjas 47-erių Viktoras Korčnojus. Milijonai 
žmonių „prilipę“ prie televizorių ir radijo imtuvų stebėjo, kuo gi 
baigsis net 110 dienų trukęs virtuoziškas žaidimas. 
Rusija, drama, 2021, 2:25, N-13 
Originalo kalba: rusų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

20:50 15:40  19:15   16:15 

NACIONALINĖ PREMJERA! 
MR. LANDSBERGIS. SUGRIAUTI BLOGIO IMPERIJĄ 
Filmas pasakoja apie Sovietų Sąjungos žlugimą, kuriame 
svarbiausią vaidmenį atliko lietuvių tauta. Padedamas vieno iš 
nepriklausomybės judėjimo pradininkų – profesoriaus Vytauto 
Landsbergio, režisierius S. Loznica žiūrovus veda per lemtingus 
Lietuvai įvykius, apimančius 1988-1993 metus. 
Lietuva, Ukraina, dokumentinis, 2021, 4:09, N-13 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

  12:40  17:40   

UŽBURTA ARKA / Magic Arch / Įgarsinta lietuviškai 
Magiškų nuotykių kupina istorija nukels žiūrovus į prieš 
tūkstančius metų vandenyne nuskendusį miestą, kuriame vyksta 
neįtikėtini dalykai. 
Vokietija, animacinis, šeimos, 2022, 1:22, V 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

15:00 14:00     14:30 

DIDŽIOJI LAISVĖ / Gross Freiheit 
Kanų kino festivalyje žiūrovų numylėtiniu tapęs filmas su vienu 
talentingiausių šių dienų vokiečių aktoriumi Franzu Rogowskiu 
nehumaniškoje tamsoje sugeba įžiebti ryškią laisvės šviesą. 
Austrija, drama, 2021, 1:57, N-16 
Originalo kalba: vokiečių; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „A-ONE FILMS BALTIC“ 
 

18:40  19:20    21:00 
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MARGARITA – ŠIAURĖS KARALIENĖ / Margrete den første 
1402-aisiais Margarita pasiekė tai, ko anksčiau nesugebėjo joks 
vyras. Ji sujungė Daniją, Norvegiją ir Švediją į taikią sąjungą, 
valdomą per įvaikintą sūnų Eriką. Kai sąjungą apninka priešai, 
Margarita pradeda planuoti Eriko ir anglų princesės santuoką. 
Danija, Švedija, Norvegija, Čekija, drama, istorinis, 2021, 1:55, N-13 
Originalo kalba: danų, norvegų, švedų, vokiečių; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – "Estinfilm OU" Lietuva 

 18:20      

VYRAS UŽ PINIGUS 
Romantinė komedija apie meilę, pinigus ir mokesčius, kupina 
humoro ir smagių nesusipratimų. 
Lietuva, komedija, romantinis, 2021, 1:44, N-13 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „Dublis LT“ 

  17:15    19:00 

PARYŽIUS. 13-AS RAJONAS / Les Olympiades, Paris 13e 
Nuolatinis Kanų kino festivalio konkurso dalyvis (ir „Auksinės 
šakelės“ laimėtojas už „Dypaną“) rež. Jacques Audiard’as šiemet 
pristatė juostą apie jaunus žmones, seksą ir miestą. 
Prancūzija, drama, 2021, 1:45, N-16 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VŠĮ „A-ONE FILMS BALTIC“ 

 20:40    16:00  

AINBO / Ainbo: spirit of the Amazon / Įgarsinta lietuviškai 
Drąsuolė Ainbo, lydima dviejų savo dvasių globėjų – mielo 
šarvuočio Dilo ir stambaus tapyro Vakos – išsiruošia į nuotykių 
kupiną kelionę, kad surastų išeitį, kaip sužlugdyti piktosios 
Jakarunos planus ir išgelbėti savo namus bei mylimus žmones. 
Nyderlandai, Peru, animacinis, nuotykių, 2021, 1:24, V 
Platintojas – UAB „Best film“ 

  11:00   14:00  

ĮSIMYLĖJUSI FIGARO / Falling for Figaro 
Tikrą meilę sutiksi tik atradus save. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
Milė turi viską: jai puikiai sekasi karjera, o šalia – palaikantis ir 
ilgametis vaikinas. Tačiau ji turi seną neišpildytą svajonę – tapti 
operos dainininke, kurią pagaliau ryžtasi įgyvendinti. 
Australija, JAV, J. Karalystė, komedija, romantinis, 2021, 1:44, N-13 
Originalo kalba: anglų, subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Greta Garbo“ 

    15:30   



 
ALKIO SKONIS / Smagen af sult 
Megė – maisto antropologijos specialistė, Karstenas – talentingas 
virtuvės šefas; tad ir bendro restorano atidarymas porai 
neišvengiamas. Vieną dieną Karstenas gauna laišką su vienintele 
eilute – „tavo žmona myli kitą“. 
Danija, drama, romantinis, 2021, 1:44, N-13 
Originalo kalba: danų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Best film“ 

16:40   15:20    

 
 
 
 
 
 

Renginiai: 
Sausio 26 d. 18 val. kviečia kino gurmanų klubas „Veidrodžio ložė", filmas „TIKTAI ŽVĖRYS“, Prancūzija. Po filmo žiūrovai kviečiami puodeliui arbatos ir diskusijai tema 

„Egoistiška meilė ir vertybių samprata“, moderatorė – psichologė Vilma Skibiniauskaitė. Kaina nuo 3 eur. 
Vasario 4 – 13 d. 17-asis prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, 7 filmų programa, 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/

