
 

 

 

 
 

     
                     

     REPERTUARAS 2023.01.27 - 2023.02.02 
DIDŽIOJI SALĖ Sausio 27 d. 

penktadienis 
Sausio 28 d. 
šeštadienis 

Sausio 29 d. 
sekmadienis 

Sausio 30 d. 
pirmadienis 

Sausio 31 d. 
antradienis 

Vasario 1 d. 
trečiadienis 

Vasario 2 d. 
ketvirtadienis 

KINO RENGINYS. VEIDRODŽIO LOŽĖ 
LARSO VAN TRIERO FILMŲ RETROSPEKTYVA 
PRIEŠ BANGAS/Breaking the waves 
Jauna dievobaiminga Bes tiki, kad Viešpats kiekvienam atseikėja 
išbandymus tam, kad taptume geresniais. Karščiausias jos troškimas 
– visada būti šalia mylimo sutuoktinio Jano. Noras išsipildo ir 
audringoje šiaurės vakarų Škotijos jūroje sužeistas mylimasis grįžta 
gyvas, tačiau paralyžiuotas. Vyro pagijimo vardan Bes pasiryžta 
didžiausiai aukai.  
Danija, Švedija, Prancūzija, Nyderlandai, Norvegija, Islandija, Ispanija, 
Jungtinė Karalystė, psichologinė drama, 1996, 2:33, N-16 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VšĮ “A- One films Baltic” 

     17:30  

PREMJERA! 

OPERACIJA FORTŪNA: APGAULĖS MENAS/ Operation Fortune: 
Ruse de guerre 
Britų žvalgybos MI6 agentas Orsonas Fortūna  – vienas kiečiausių 
agentūros darbuotojų. Įprastai Fortūna dirba vienas, bet šįkart jis 
yra priverstas prisijungti prie amerikiečių CŽV agentų grupės, nes 
grėsmė irgi neeilinė. 
JAV, komedija, veiksmo, trileris, 2023, 1:54, N-13 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB “Acme film“ 

21:10  19:20   21:10  

PREMJERA! 
MAN VISKAS GERAI/Filmas lietuvių kalba 
Linksmas ir ironiškas filmas apie mokslininkę, kuri visomis išgalėmis 
stengiasi išlaikyti susikurtą tobulos moters įvaizdį. Marija grįžta į 
savo įprastą gyvenimą po laiko, praleisto klinikoje. Ji siekia 
susigrąžinti vietą savo pačios sukurtame moksliniame tyrime ir 
įtikinti šeimą bei kolegas, kad jai viskas gerai. 
Lietuva, komiška drama, 2023, 1:33, N-13 

Platintojas – VšĮ “Dansu films” 

16:45 19:30   17:30   



 

 

DIDŽIOJI SALĖ 
 

Sausio 27 d. 
penktadienis 

Sausio 28 d. 
šeštadienis 

Sausio 29 d. 
sekmadienis 

Sausio 30 d. 
pirmadienis 

Sausio 31 d. 
antradienis 

Vasario 1 d. 
trečiadienis 

Vasario 2 d. 
ketvirtadienis 

PREMJERA! 
FABELMANAI/Fabelmans 
Skatinamas motinos, Semis vis drąsiau žvelgia į pasaulį pro kino 
kameros objektyvą. Netrukus paaiškėjus sukrečiančiai šeimos 
istorijos detalei, filmų kūrimas berniukui tampa neprilygstamu 
įrankiu ieškant atsakymų į jį kamuojančius klausimus bei 
išsigelbėjimu nerimą keliančioje, o kartais ir gąsdinančioje gyvenimo 
realybėje. Pamažu augdamas ir tobulėdamas, vaikinas tvirtai 
įsitikina, kad kinas jam – vienintelė ir nepamainoma priemonė, 
ieškant tiesos apie aplinkinius ir save patį. 
JAV, drama, 2022, 2:31, N-13 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB “Acme film“ 

18:30 14:00  17:15   17:15 

BABILONAS/Babylon 
Ankstyvajame Holivude vienų veikėjų laukė didžiuliai užmojai ir 
staigi sėkmė iškilimas, o kitų – siaubingas nuosmukis ir viską 
apimantis egzistencinis skurdas. Filmas pasakoja apie ryškius 
personažus ir jų neeilinius nuotykius „laukiniame“ Holivude. 
JAV, drama, 2022, 3:08, N-16 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB “Dukine distribution” 

  15:50    20:00 

REEMIGRANTAI/ Filmas lietuvių kalba 
Kai šalyje įsisiautėjus „Brexitui“ tris draugus – Arminą, Karosą ir 
Dariušą – išmeta iš vištų fabriko Anglijoje, jaunuoliai nusprendžia 
grįžti trumpų atostogų į gimtąją Lietuvą. 
Lietuva, komedija, 2022, 1:40, N-13 
Platintojas – UAB “Stambus planas” 

 21:20  20:00 19:40   

BATUOTAS KATINAS PŪKIS: PASKUTINIS NORAS/Dubliuotas 
lietuviškai/ Puss in boots: the last wish 
Žaliojo žmogėdros Šreko pasaulyje drąsusis batuotas katinas sužino, 
kad jo aistra pavojams ir saugumo nepaisymas padarė didžiulę žalą 
– Pūkis neteko net aštuonių iš devynių gyvybių. Norėdamas atkurti 
prarastas gyvybes, batuotas katinas privalo surasti mitinę Norų 
žvaigždę. Jis leidžiasi į kelionę Juoduoju mišku, kur už kiekvieno 
kampo slypi nuotykiai ir pavojai. 
JAV, animacija, nuotykių, šeimos, 2022, 1:40, V 
Platintojas – UAB “Dukine distribution” 
 

 

14:30 12:00 11:15   15:30 15:00 



 

 

AŠ NORIU ŠOKTI. WHITNEY HOUSTON FILMAS/ I wanna dance 
with somebody 
Prieš dešimt metų šį pasaulį tragiškai palikusi dainininkė Whitney 
Houston į muzikos istoriją visiems laikams įrašyta aukso raidėmis. 
Laužiusi standartus, nevengusi kontroversijų ir dainavusi taip, kaip 
nepavyko niekam nei prieš, nei po jos, moteris tapo ne vien 
dainininke ir aktore, bet tikra kultūrine ikona, kurios įtaka buvo 
milžiniška ir išlieka jaučiama iki pat mūsų dienų. 
JAV, drama, biografinis, muzikinis, 2022, 2:24, N-13 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB “Acme film“ 

 16:50 13:10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
                                                                  

  REPERTUARAS 2023.01.27 - 2023.02.02 
MAŽOJI SALĖ Sausio 27 d. 

penktadienis 
Sausio 28 d. 
šeštadienis 

Sausio 29 d. 
sekmadienis 

Sausio 30 d. 
pirmadienis 

Sausio 31 d. 
antradienis 

Vasario 1 d. 
trečiadienis 

Vasario 2 d. 
ketvirtadienis 

PREMJERA! 
ANTANAS SUTKUS: SCENOS IŠ FOTOGRAFO GYVENIMO 
Vieno žymiausių Lietuvos fotografų kino portretas, atskleidžiantis veržlų, 
kūrybišką negalios sukaustyto fotografo būdą net ir brandžioje senatvėje. 
Prapuolusių ir netikėtai atrastų sovietmečio archyvų tvarkymas, 
tarptautinės parodos, humanistinės fotografijos pamokos Nidoje 
pradedantiems, galbūt būsimiems fotografams, moksleiviams. Kartu tai 
žinutė sovietmečiu negyvenusiems. Žinutė apie tai, kad ir totalitarinio 
režimo aplinkybėmis įmanoma laisvė, žaidimas, griaunantis sistemos 
pagrindus.  
Lietuva, dokumentinis, 2021, 1:03, N-7 
Platintojas – Kino centras „Garsas“ 

  15:10     

SALŲ TYLA/ Tourment sur les îles 
Kolonialistinis anti-trileris. Linčiškas post-detektyvas. Apokaliptinė 
pranašystė. Bene vienintelis šių metų Kanų filmas, vertas šedevro vardo. 
Ispanų vizionieriaus Alberto Serra naujausiam ir ambicingiausiam filmui 
tinka daug apibrėžimų, bet nė vienas jo neišsemia. Prancūzijos Polinezijos 
salynus gaubia saulės kaitinama tyla. Nuo karščio pasislėpti galima tik 
sutemus, kai vietiniai naktiniai klubai prisipildo politikų, šnipų ir 
keistuolių. Juose, kažkur tarp sapno ritmu virpančių tikrovės klosčių 
atgimsta atominio karo šmėklos. 
Prancūzija, Italija, Vokietija, Portugalija, 2022, 2:45, N-16 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VšĮ „Kino aljansas“ 

 20:15 19:00   20:00  

KIŠKIŲ MOKYKLA. MISIJA KIAUŠINIAI/Dubliuotas lietuviškai 
Po šimts morkų! Švenčių išvakarėse nutiko pats keisčiausias dalykas! 
Kiškių mokyklos puošmena – magiškasis auksinis kiaušinis tapo juodas 
kaip anglis... Mokytojams kiškiams net ausys susiglaudė, nes taip nutinka 
pirmą kartą! Išmintingų kiškių knygose parašyta, jeigu kiaušinis kada nors 
taps juodas, vadinasi šventei gresia didelis pavojus! 

Vokietija, animacinis, 2022, 1:16, V 
Platintojas - UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

15:00  11:30    15:30 



 

 

MAŽOJI SALĖ Sausio 27 d. 
penktadienis 

Sausio 28 d. 
šeštadienis 

Sausio 29 d. 
sekmadienis 

Sausio 30 d. 
pirmadienis 

Sausio 31 d. 
antradienis 

Vasario 1 d. 
trečiadienis 

Vasario 2 d. 
ketvirtadienis 

BLOGA NUO SAVĘS/Syk pike 
Signė ir Tomas yra nepagydomi narcizai. Jie negali pakęsti, kai vakarėlio 
svečių akys nėra nukreiptos į juos. Kad atsidurtų dėmesio centre, gali 
griebtis bet ko. Nesumokėti už maistą restorane? Lengvai. Pavogti kėdę iš 
parduotuvės? Jokių bėdų! Problemos prasideda, kai Tomas surengia 
kelias sėkmingas parodas ir sulaukia žiniasklaidos dėmesio. Jausdama, 
kad liko partnerio šešėlyje, Signė karštligiškai ieško išeities ir pradeda 
gerti baisų šalutinį poveikį turinčius vaistus. „Bloga nuo savęs“ yra baisiai 
šlykšti ir šlykščiai juokinga satyra apie žmones, kurių niekas nesugebėtų 
pamėgti. Bet reikia būti aklam, kad neatpažintum juose savęs. 

Norvegija, komedija, 2022, 1:35, N-16 
Originalo kalba: norvegų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – Estin film 
 

 16:00  20:10   19:20 

MIAURICIJUS PUIKUSIS/ Dubliuotas lietuviškai 
Katinas Miauricijus yra nepaprastai sumanus benamis katinas. Jis visą 
laiką sugalvoja, kaip pasaldinti savo gyvenimą ir dažniausiai tai padaro 
už jį kiti. Panašiai nutiko ir mūsų pasakoje, kurioje Miauricijus Puikusis 
pasišovė išgelbėti miestą nuo žiurkių. Planas buvo paprastas: išgelbėto 
miesto apdovanojimas atitenka katinui, o visą „juodą darbą“ atlieka 
patiklus berniukas. Tačiau viskas pakrypo kita linkme ir vietoje paprasto 
darbo, gauname nuotykių kupiną istoriją, kuri pakerės tiek vaikus, tiek jų 
tėvelius. 
Didžioji Britanija, Vokietija, JAV, animacija, šeimos, 2022, 1:32, V 
Platintojas – UAB “VLG filmai” 

 

 11:45    15:15  

KAIRO SĄMOKSLAS/Boy from heaven 
Išskirtiniais gabumais apdovanotas žvejo sūnus netikėtai gauna 
valstybinę stipendiją prestižiniame Al Azcharo universitete Kaire, kur 
anksčiau naktimis po antklode knygas skaičiusiam jaunuoliui atsiveria 
beribės knygų lentynos, saugomos tūkstantmetėje religijos ir mokslo 
šventovėje. Tačiau netrunka paaiškėti, kad išminties rūmų koridoriai 
persmelkti veidmainystės, politinių intrigų ir konspiracijų. Vaikinas prieš 
savo valią įsivelia į mirtinai pavojingą galios žaidimą, kuriame jį kaip 
šachmatų figūrėlę stumdo ciniškas, tačiau principingas valstybės 
saugumo agentas.  
Danija, Prancūzija, Suomija, Švedija, drama, trileris, 2022, 2:06, N-16 
Originalo kalba: arabų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – VšĮ “A- One films Baltic” 

 13:30   19:30   



 

 

MAŽOJI SALĖ Sausio 27 d. 
penktadienis 

Sausio 28 d. 
šeštadienis 

Sausio 29 d. 
sekmadienis 

Sausio 30 d. 
pirmadienis 

Sausio 31 d. 
antradienis 

Vasario 1 d. 
trečiadienis 

Vasario 2 d. 
ketvirtadienis 

SAUSIS/Sausis 
1991-ieji Latvijoje. Devyniolikmetis Jazis ir jo draugai Ana ir Zepas – 
būsimieji kino kūrėjai, svajojantys statyti filmus ir skubantys mėgautis 
jaunystės laisve. Deja, regiono politinės sistemos žlugimas sugriauna jų 
planus, šeimos ryšius ir draugystę. Dalyvavimas taikiame pasipriešinime 
tampa lemiamas jų brandos momentu. 

Latvija, Lietuva, Lenkija, drama, 2022, 1:37, N-13 
Originalo kalba: latvių; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB “Artbox” 

  13:20    17:30 

MASKARADAS/ 
Adrienas ir Margot – jauni ir gražūs žmonės, kurie nori imti iš gyvenimo 
viską. Savo tikslų jie siekia skirtingais keliais, tačiau likimas suveda juos į 
vieną aukštuomenės vakarėlį. Marta ir Simonas – jau pagyvenę ir 
nemažai pasiekę elito atstovai. Nostalgijos ar nuobodulio vedini, jie 
nesiekia ramaus gyvenimo savo komforto zonoje. Gyvenimas netrukus 
apsivers visiems šios istorijos herojams. Daugiakampė meilės istorija, kuri 
įtrauks ir nepaleis iki finalinių titrų. 
Prancūzija, kriminalinė drama, romantinis, 2022, 2:14, N-16 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „VLG“ filmai 

18:45  16:30 17:30    

 


