REPERTUARAS 2022.11.18 - 2022.11.24
DIDŽIOJI SALĖ
SCANORAMA
PENKI VELNIAI/ Les cinq diables
Ar meilė turi kvapą? O vienatvė, baimė, pavydas? Mažoji Viki į
visus šiuos klausimus galėtų atsakyti teigiamai. Jai septyneri, ir ji
turi stebuklingą dovaną: geba užuosti geriau, nei bet kuris skalikas.
Sunkiai pritampanti mokykloje, VIki itin prisirišusi prie savo mamos
ir visą laisvalaikį leidžia kolekcionuodama įvairius kvapus.
Prancūzija, drama, 2022, 1:43, N-16
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – VšĮ „Kino aljansas“
SCANORAMA
VIENĄ GRAŽŲ RYTĄ/ Un beau matin
Geriausiame Kanų „Dviejų režisierių savaičių“ programos filme
režisierė Mia Hansen-Løve švelniais potėpiais kuria daugiasluoksnį
ir elegantišką portretą moters, sugebančios kasdienybės sūkuryje
rasti drąsos vėl atsiduoti meilei.
Prancūzija, drama, 2022, 1:52, N-13
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – VšĮ „Kino aljansas“
PREMJERA!
MENIU/ The menu
Ar norėtumėte jaukiai praleisti laiką pasakiškoje aplinkoje ir
paragauti dar neatrastų patiekalų? Net jei tai kainuotų gyvybę?
JAV, siaubo komedija, 2022, 1:46, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB “Theatrical film distribution”
JUODOJI PANTERA. WAKANDA AMŽIAMS/Black panther.
Wakanda forever
Po jaunojo Wakandos karaliaus T‘Challa, kitaip dar žinomo kaip
Juodosios Panteros, mirties wakandiečiai kovoja, kad apsaugotų
savo tautą nuo blogio jėgų.
JAV, veiksmo, nuotykių, 2022, 2:41, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB “Theatrical film distribution”
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DIDŽIOJI SALĖ
PREMJERA!
SKYRYBOS/ Filmas lietuvių kalba
Kai potencialaus uošvio gimimo dienos šventėje Titas neturi
dovanos, jo išsisukinėjimą merginos tėvai supranta kaip nedrąsų
bandymą pasipiršti jų dukrai. Viskas būtų neblogai, tačiau šiuo
metu Londone gyvenančio Tito Lietuvoje laukia jo žmona Marta.
Norėdamas slapta išsiskirti Titas grįžta į Lietuvą, tačiau Tito ir
Martos susitikimas viską pasuka netikėta linkme.
Lietuva, komedija, 2022, 1:30, N-16
Platintojas – VšĮ “Lumo” studija
LILAS, LILAS, KROKODILAS/Dubliuotas lietuviškai
Lyle, Lyle, Crocodile
Primų šeimai persikėlus į Niujorką, jų sūnus Džošas sunkiai
pritampa naujoje vietoje. Tačiau tuomet draugų neturinčio
berniuko gyvenimą pakeičia nuostabus atradimas: savo naujojo
namo palėpėje jis aptinka krokodilą!
JAV, komedija, nuotykių, muzikinis, 2022, 1:46, V
Platintojas – UAB “Acme film“
PIKTŲJŲ KARTA
Viena už kitą žiauresnių žmogžudyčių serija sukrečia idilišką
provincijos miestelį ir jo politinį elitą, panardindama į kruviną
trisdešimties metų senumo KGB detektyvą. Nepatogi praeitis
pradeda persekioti. Ramus ir sotus gyvenimas pasibaigė.
Lietuva, kriminalinis, trileris, 2022, 1:53, N-16
Originalo kalba: lietuvių
Platintojas – VšĮ “Kino kultas”
TIGRO KELIONĖ HIMALAJUOSE/Tiger‘s nest/ Dubliuotas
lietuviškai
Derlinguose slėniuose, nusidriekusiuose galingųjų Himalajų kalnų
papėdėje, gyvena našlaitis vardu Balmanis. Vieną naktį Balmanis
netyčia pamato, kaip brakonieriai nušauna tigrę, o jos jauniklį
įmeta į narvą, tikėdamiesi pelningai parduoti. Negalėdamas tiesiog
stovėti ir nieko nedaryti, berniukas, prisidengęs nakties tamsa,
išvaduoja tigriuką iš nelaisvės.
Italija, nuotykių, 2022, 1:34, N-7
Platintojas – UAB “Acme film“
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REPERTUARAS 2022.11.18 - 2022.11.24
MAŽOJI SALĖ
SCANORAMA
SUPERKOMIKĖ/Comedy queen
Nusikirpti plaukus. Neskaityti knygų. Niekada nesirūpinti jokia gyva
būtybe. Ne, tai ne „Kovos klubo“ taisyklės. Tai sąrašas, kurį sudarė 13metė Saša. Ji yra drąsi ir pasitikinti savimi, o jos stiprybės ir meilės
gyvenimui galėtų pavydėti kiekvienas. Saša turi tikslą: tapti stand-up
komike. Išmokti juoktis iš savęs ir prajuokinti kitus.
Švedija, drama, 2022, 1:33, N-13
Originalo kalba: švedų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – VšĮ „Kino aljansas“
PREMJERA!
SKYRYBOS/ Filmas lietuvių kalba
Kai potencialaus uošvio gimimo dienos šventėje Titas neturi dovanos, jo
išsisukinėjimą merginos tėvai supranta kaip nedrąsų bandymą pasipiršti
jų dukrai. Viskas būtų neblogai, tačiau šiuo metu Londone gyvenančio
Tito Lietuvoje laukia jo žmona Marta. Norėdamas slapta išsiskirti Titas
grįžta į Lietuvą, tačiau Tito ir Martos susitikimas viską pasuka netikėta
linkme.
Lietuva, komedija, 2022, 1:30, N-16
Platintojas – VšĮ “Lumo” studija
GERAS GYVENIMAS/Good life
Geras gyvenimas“ kviečia žiūrovus susipažinti su unikaliu startuoliu, kurio
darbuotojai nuomojasi bendrą gyvenamąjį bei darbo plotą ir savo
privačius gyvenimus tvarko, lyg šie būtų įmonės dalis. Visus čia jungia
bendras tikslas – siekti maksimalios savirealizacijos sumažinant savo
poreikius iki miego kapsulės dydžio. Kas nutinka, kai verslo kalba tampa
asmenybės dalimi, o bendruomenė virsta preke?
Švedija, Lietuva, Suomija, dokumentinis, 2022, 1:12, V
Originalo kalba: anglų, švedų, vokiečių; subtitrai: lietuvių, anglų
Platintojas – VšĮ “Just a moment”
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MAŽOJI SALĖ
RŪPINTOJĖLIS/Filmas lietuvių kalba
Mariui visada atrodė, kad aplink jį visi yra talentingi ir populiarūs, o jis
pats – tiesiog paprastas, niekuo neypatingas. Jis nepritapo ir savo klasėje,
tad ir į išleistuvių šventę vykti neplanavo. Bet paaiškėjus, jog klasiokų
užsakyta sodyba atšaukta, Marius iš savo mamos, nekilnojamo turto
agentės, nugvelbia raktus nuo kitos sodybos ir taip netikėtai tampa
klasės gelbėtoju.
Lietuva, siaubo, trileris, 2022, 1:22, N-16
Platintojas – UAB “Acme film“
FĖJA IŠDYKĖLĖ/My fairy troublemaker/Dubliuotas lietuviškai
Vieną rytą pramerkusi akis mažoji Maksė negali patikėti - jos lėlių
namelyje snaudžia sparnelius suglaudusi labai miela dantukų fėja Violeta.
Pasirodo ji vykdo labai rimtą misiją – mažylė ieško pieninio dantuko, kurį
privalo nugabenti į fėjų pasaulį.
Vokietija, animacija, 2022, 1:20, V
Platintojas - UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
SPEAK NO EVIL/ Speak no evil
Tai vienas giliausiai sukrečiančių metų filmų – istorija apie tai, kaip
mandagumas nuveda nuo saulėtų atostogų Italijoje iki košmaro
gūdžiame Olandijos miške.
Danija, Olandija, drama, siaubo trileris, 2022, 1:37, N-18
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – Kino pavasaris distribution
PASIUTUSIOS LETENOS. HENKO LEGENDA/Dubliuotas lietuviškai
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“
KOMPROMATAS/Kompromat
Tikrais įvykiais paremta jaudinanti ir įtraukianti drama, kurioje gausu
lietuvių aktorių. Paskirtas vadovauti prancūzų aljansui Sibire, diplomatas
Metju nedelsdamas imasi naujų pareigų. Pokyčiai karjeroje, galbūt, padės
išspręsti šeimynines problemas ir išsaugoti santuoką. Tačiau visi planai,
tikslai ir svajonės priverstos žlugti.
Prancūzija, drama, trileris, 2022, 2:07, N-13
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas - UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
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MAŽOJI SALĖ
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“
LIŪDESIO TRIKAMPIS/Triangle of sadness
Nepadoriai juokingoje antrą Auksinę palmės šakelę Rubenui Östlundui
pelniusioje satyroje režisierius tai, kas instagramiška, paverčia
pragariška. Į glamūrinį kruizą susirenka uberturtuoliai, gražuolė
manekenė ir jos deimantinis vaikinas. Prabangiai jachtai nuskendus ir
daliai šios kompanijos išsigelbėjus negyvenamoje saloje, vaidmenys
socialinėje hierarchijoje apsiverčia aukštyn kojom.
D. Britanija, Graikija, Prancūzija, Švedija, komedija, 2022, 2:27, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas - Platintojas – VšĮ “A- One films Baltic”
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