REPERTUARAS 2022.09.23 - 2022.09.29
DIDŽIOJI SALĖ
LIETUVIŠKO KINO DIENOS 2022. ATIDARYMAS!
XIX A. FOTOGRAFO PALIKIMAS
Pasakojimas apie Juzefą Čechavičių – svarbiausią XIX a. Vilniaus
fotografą, bei istorinius fotografinius procesus. Epochos
metraštininkas – genijus ar prisitaikėlis, menininkas ar verslininkas,
o gal tiesiog modernus, tų laikų pulsą jautęs fotografas? Gausiu
fotografijų archyvu, interviu, rekonstruotais kompiuterinės grafikos
vaizdais ir vaidybiniais intarpais paremtas pasakojimas sugrįžta
prie fotografijos šaknų, supažindina su XIX a. fotostudija,
fotografijos procesais, apibrėžia Lietuvos fotografijos istoriją
pasauliniame kontekste.
Lietuva, dokumentinis, 2022, 1:10, V
Platintojas – “Era film”
PREMJERA!
BAIGTA!/Coupez
Apleistame pastate filmuojamas mažo biudžeto zombių siaubo
filmas. Filmavimo aikštelėje prasideda bėdos. Santykiai tarp
agresyvaus režisieriaus ir aktorių bei visos komandos jau labai
įtempti, o režisierius dar atskleidžia savo planą, kaip įnešti
energijos ir azarto į projektą: išlaisvinti tikrą senovinį zombių
prakeiksmą.
Prancūzija, komedija, siaubo, 2022, 1:50, N-16
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas - UAB „Estinfilm“
BILIETAS Į ROJŲ/Ticket to paradise
Tarpusavyje nesutariantiems tėvams teks suvienyti jėgas dėl
bendro tikslo ir pakeisti staigų dukros Lilės sprendimą ištekėti už
vietinio Balio gyventojo, kurį ji sutiko vos prieš kelias dienas.
Nesustabdomai artėjant sužadėtuvių ir vestuvių šventei tėvai
griebiasi kvailiausių išdaigų ir net nepastebi, kad griaudami
svetimą jie iš naujo atranda savo meilę.
JAV, komedija, romantinis, 2022, 1:44, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB “Dukine Film Distribution”
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TEN KUR GIEDA VĖŽIAI/Where the Crawdads Sing
Kaja Klark savo gimtojo miestelio Šiaurės Karolinoje gyventojams
visuomet kėlė prieštaringus jausmus, iš kurių stipriausi –
nepasitikėjimas, įtarumas ir panieka. Mergaitė gimė šalia miestelio
tyvuliuojančiose pelkėse, kur buvo įsikūrusi jos šeima. Pirmiausiai
kelerių metų dukrą paliko motina, tuomet vienas po kito išvyko
vyresnieji broliai ir seserys, o galiausiai pradingo ir tėvas. Nuo tada
Kaja pelkėse augo viena.
JAV, drama, mistinis, romantinis, 2022, 2:05, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB “Acme film“
KO NEŽINO VYRAI
Giedrius – populiariaus žurnalo redaktorius, kurį supa gražios
moterys, bet kuriam neįdomi niekieno kito, o ypač moterų,
nuomonė. Egocentrikas, egoistas, šovinistas - tik jo charakterio
„ledkalnio viršūnė“. Vis dėlto nesiskaitymas su kitais vieną dieną
kardinaliai pakeičia Giedriaus gyvenimą: jis atleidžiamas iš darbo,
o jį pakeičia jauna ir ambicinga redaktorė Ieva. Įsiutęs ir
padauginęs bare, Giedrius netikėtai atsiduria pas būrėją, o kitą
rytą pasitinka didžiausiame savo košmare – jis atsibunda moterimi.
Lietuva, komedija, 1:43, N-13
Platintojas - UAB “Acme film“
PASIUTUSIOS LETENOS. HENKO LEGENDA/Dubliuotas lietuviškai
Paws of fury
Henkas – šuo, kuriam nesiseka turbūt labiausiai už visus pasaulyje.
Ilgus metus gyvena pavojingiausiamie miesto rajone, amžinai
įsivelia į konfliktus su bjauriais gatvės šunimis ir nuolat gauna į
kailį. Tačiau, viskas apvirsta aukštyn letenom, kai Henkas
atsitiktinai, atklysta į keistą Kakamučio miestą, kuriame gyvena
vienos katės!
JAV, animacija, nuotykių, šeimos, 2022, 1:38, N-7
Platintojas - UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
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NEMOKAMAS KINO RENGINYS SU DISKUSIJA
DRUGELIO ŠIRDIS / Lietuvių kalba
Lietuviškas filmas šeimai apie draugystę ir drąsą būti kitokiu nei
visi. Tai istorija apie ypatingą berniuką Juozapą, kuris slepia
didelę paslaptį. Jo širdį saugo gaubtas ir storas šarvas.
Lietuva, drama, šeimos, 2022, 1:48, V
Platintojas – UAB “Acme film”
PREMJERA!
KRIU/Įgarsintas lietuviškai
Knor
Devynmetei Babsei jos senelis padovanoja paršelį vardu Kriu. Tėvai
jai leidžia Kriu laikyti namuose su viena sąlyga: jis privalo praeiti
šuniukų dresavimo kursus. Tačiau Babsės tėvai nėra didžiausias Kriu
rūpestis, nes senelis paslapčia planuoja dalyvauti dešrų
konkurse
Nyderlandai, animacija, komedija, šeimos, 2021, 1:10, V
Platintojas - UAB „Estinfilm“
GULIVERIS GRĮŽTA /Dubliuotas lietuviškai
Po ilgų klajonių grįžęs namo, žymusis nuotykių ieškotojas Guliveris
sužino, kad po kadaise šlovingos pergalės prieš galingą Blefusku
armiją apie jį buvo sukurta tiek legendų, jog Liliputijos gyventojai
įtikėjo Guliverį esant tikru milžinu. Tačiau nebūtina būti milžinu,
norint nuveikti milžiniškus darbus. Guliveriui teks patikėti savo
jėgomis, pasitelkti draugystę, meilę, išradingumą, plačią šypseną,
kardo valdymo įgūdžius.
Ukraina, animacija, 2021, 1:30, V
Platintojas – UAB “Acme film”
ATOSTOGOS PRANCŪZIŠKAI /Joyeuse reatraite 2
Sutuoktinių porelei Filipui ir Marlow pagaliau atostogos! Pats metas
pamiršti viską ir pasinerti į poilsio malonumus. Ilgus metus dėję
centą prie cento jie pagaliau įsigijo nuosavą vasaros rezidenciją
saulėtoje Portugalijoje. Tad pabėgti iš namų Prancūzijoje, galima bus
kada tik užsinorėjus! Saulė, jūra, žydras dangus, tingūs rytai ir ilgi
ramūs vakarai be vaikų ir anūkų– kas gali būti geriau!
Prancūzija, komedija, 2022, 1:32, N-13
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas Lietuvoje: UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
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ESKORTĖS / Dziewczyny z Dubaju
Skandalinga, šokiruojanti, tikra istorija!
Lenkija, drama, erotinis, 2022, 2:24, N-18
Originalo kalba: lenkų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai
MELAGIS/Menteur
Smagi komedija apie košmarą, kuomet melai virsta tiesa.
Prancūzija, komedija, 2022, 1:35
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB “Best Film”
SUPERHEROJAI/ Superheroi
Vieną itin lietingą dieną Milane susiduria dviejų jaunų žmonių – Anos
ir Marko – keliai. Jie dar to nežino, bet tą akimirką jų likimai
pasikeičia visiems laikams.
Italija, komedija, drama, romantinis, 2021, 2:02
Originalo kalba: italų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB “Best Film”
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