
 

 

 

 
 
 

              

     REPERTUARAS 2023.03.31 - 2023.04.01 
DIDŽIOJI SALĖ Kovo 31 d. 

penktadienis 
Balandžio 1 d. 

šeštadienis 
Balandžio 2 d. 
sekmadienis 

Balandžio 3 d.  
pirmadienis 

Balandžio 4 d. 
antradienis 

Balandžio 5 d. 
trečiadienis 

Balandžio 6 d. 
ketvirtadienis 

PREMJERA 
APAČIAI. PARYŽIAUS GAUJA/ Apache: Gang of Paris 
Nuo Monmartro iki Luvro, XIX a. pradžioje Prancūzijos sostinės 
Paryžiaus užkulisinis valdymas priklausė itin žiaurios gaujos – apačių 
– rankose. Tačiau nusikaltėlių klanui nužudžius vienos jaunos vagilės 
brolį, ji infiltruojasi į grupuotę ir yra pasirengusi padaryti viską, kad 
atkeršytų už brolio mirtį.Jos planas, atrodytų, paprastas: po vieną 
nužudyti kiekvieną klano narį, kol galiausiai ateis laikas jų žaviajam 
lyderiui. 
 Prancūzija, veiksmo, drama, istorinis, 1:33, 2023 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB “Theatrical film distribution” 

19:00    20:00  19:10 

PREMJERA 
BROLIAI LOKIAI: ATGAL Į ŽEMĘ/Boonie bears: back to 
earth/Dubliuotas lietuviškai 
Į Pušų Kalną atvyksta paslaptingas ateivis Avi ir susidraugauja su 
Briksniu. Šis pamažu sužino, kad ateivio žmonės, Rijotai, kilę iš 
žemės. Prieš milijonus metų itin pažangi Rijotų civilizacija klestėjo 
gamtos sąskaita. Galiausiai jie turėjo išvykti iš gimtosios planetos. 
Kai Avi nuveda Briksnį prie senovinių jo žmonių reliktų, juos abu 
užpuola įvairiais aukštųjų technologijų ginklais besinaudojanti 
žmonių kariuomenė. 
Kinija, animacinis, nuotykių, 2022, 1:37, N-7 
Platintojas: Unlimited Media OÜ 

15:00 11:45 11:30   15:00 15:00 

SU MEILE IR ĮSIUČIU/ Avec amour et acharnement 
Tai istorija apie Sarą (Juliette Binoche) ir du jos vyrus, kurie kadaise 
buvo geriausi draugai. Kai vėl susitikę po daugelio metų jiedu ima 
kartu dirbti, Sarai netikėtai atgyja geismas ir jausmai, kuriuos ji 
manė palikusi praeityje. Visi trys įsivelia į troškimų bei apgaulės 
tinklą ir moters gyvenime įsivyrauja sumaištis.   
Prancūzija, drama, 1:57, 2022, N-16 
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – “Kino Pavasaris distribution” 

21:00 18:00  19:30   21:00 



 

 

DIDŽIOJI SALĖ 
 

Kovo 31 d. 
penktadienis 

Balandžio 1 d. 
šeštadienis 

Balandžio 2 d. 
sekmadienis 

Balandžio 3 d.  
pirmadienis 

Balandžio 4 d. 
antradienis 

Balandžio 5 d. 
trečiadienis 

Balandžio 6 d. 
ketvirtadienis 

PREMJERA 
BEGALYBĖ/ L'immensità 
Aštunto dešimtmečio Roma. Klara ir jos vyras nebemyli vienas kito, 
bet nedrįsta žengti skyrybų keliu. Klara, prislėgta ir nusivylusi, 
susitelkia į tris savo vaikus. Ypač svarbus jai santykis su vyriausiuoju, 
kuris jaučiasi gimęs ne savo kūne. Nepaisydama aplinkinių 
nuomonės, Klara vaikams perduoda vertybes ir pasaulį tokį, kokį 
mato ji, – kupiną fantazijų, džiaugsmo, žaidimo ir laisvės. Net jei tai 
dar labiau skaldo šeimą... 
Italija, Prancūzija, drama, 1:37, 2022, N-13 
Originalo kalba: italų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – “Kino Pavasaris distribution” 
 

17:00 16:00  17:30   17:15 

AŠTUONI KALNAI/ Le otto montagne 
Tai istorija apie draugystę. Du berniukai užaugę vengia tėvų išmintų 
takų, tačiau, nepaisant apylankų, vis grįžta namo. Pietras užaugo 
mieste, o Brunas buvo paskutinis užmarštin grimztančio kaimo 
vaikas. Brunas ištikimas kalnietiškai kilmei, o Pietras vis iškeliauja į 
pasaulį ir grįžta atgal. Bėgant metams jie vis susitinka, kartu 
išgyvena meiles, praradimus, apmąsto savo šaknis. Nors likimai 
klostosi skirtingai, abu jie žino, ką reiškia turėti draugą visam 
gyvenimui. 
Belgija, Italija, Prancūzija, drama, 2:27, 2022, N-13 
Originalo kalba: italų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – “Kino Pavasaris distribution” 
 

  13:20  17:15   

DŽONAS VIKAS 4/ Jonh Wick 4 
Trečiosios dalies pabaigoje Džonas Vikas buvo sunkiai sužeistas, 
tačiau išgyveno ir sudarė sąjungą su taip pat gerokai aplamdytu 
buvusiu nusikaltėlių bosu. Kadangi neveiksminga pasirodė net ir 14-
os milijonų dolerių premija už Viko galvą, Aukščiausioji samdomų 
žudikų Taryba pamažu ima netekti kantrybės. Džonui sugalvojus 
naują planą, kaip nugalėti Tarybą, jo kelias į šį tikslą nusidrieks per 
Niujorką, Paryžių, Osaką ir Berlyną, visur palikdamas sodrų kraujo ir 
neišvengiamos lemties pėdsaką. 
JAV, veiksmo, trileris, kriminalinis, 2:49, 2023, N-16 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB “Acme film“ 
 

 20:15 18:45   20:00  



 

 

DIDŽIOJI SALĖ 
 

Kovo 31 d. 
penktadienis 

Balandžio 1 d. 
šeštadienis 

Balandžio 2 d. 
sekmadienis 

Balandžio 3 d.  
pirmadienis 

Balandžio 4 d. 
antradienis 

Balandžio 5 d. 
trečiadienis 

Balandžio 6 d. 
ketvirtadienis 

SŪNUS/ The son 
Praėjus porai metų po skyrybų, Peterio gyvenimas pamažu 
susitvarko: su naująja drauge Bete vyras susilaukia kūdikio, darbe 
taip pat atsiranda naujų perspektyvų. Tačiau vieną dieną ant jo 
namų slenksčio pasirodo buvusi žmona, sunerimusi dėl jų paauglio 
sūnaus Nikolo. Vaikinas jau kelis mėnesius nelanko mokyklos bei 
atrodo turintis ir daugiau problemų, apie kurias nutyli. 
JAV, drama, 2:03, 2022, N-16 
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB “Acme film“ 

 13:40 16:30   17:30  

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

                                            REPERTUARAS 2023.03.31 - 2023.04.06 

MAŽOJI SALĖ Kovo 31 d. 
penktadienis 

Balandžio 1 d. 
šeštadienis 

Balandžio 2 d. 
sekmadienis 

Balandžio 3 d.  
pirmadienis 

Balandžio 4 d. 
antradienis 

Balandžio 5 d. 
trečiadienis 

Balandžio 6 d. 
ketvirtadienis 

PREMJERA 
MARIUPOLIS 2/Mariupol 2 
Žinote, kas Mariupolyje buvo visiškai neįtikėtina? Niekas nebijojo mirties, 
nors ir manė, kad bijo. Mirtis jau buvo čia ir kiekvienas norėjo mirti 
prasmingai. Žmonės padėjo vienas kitam net rizikuodami gyvybe. Jie rūkė 
lauke ir šnekučiavosi net krintant bomboms. Pinigai nebeegzistavo, nes 
gyvenimas tapo per trumpas, kad apie juos galvotum. Visi buvo 
patenkinti tuo, ką turėjo, tapdami geresne savo pačių versija; nebuvo nei 
praeities, nei ateities, smerkimo, dviprasmybių! Tai buvo rojus pragare. 
Susiliečiantys trapūs drugelio sparnai. Mirties tikrosios vertės kvapas. 
Toks ten buvo gyvenimas. 
Lietuva, Prancūzija, Vokietija, drama, 1:52, 2022, N-13 
Originalo kalba: rusų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – “Kino Pavasaris distribution” 

 16:30 19:50   17:15  

ASTERIKSAS IR OBELIKSAS: DRAKONŲ IMPERIJA/ Asterix & Obelix: The 
Middle Kingdom/ Dubliuotas lietuviškai 
Galijos narsuoliai Asteriksas ir Obeliksas leidžiasi į naujus nuotykius! 
Šįkart į tolimąją Kiniją, kur princesės prašymu jie turės išlaisvinti nuo 
sosto nuverstą ir įkalintą jos mamą Imperatorienę, o taip pat apginti 
Drakonų Imperiją nuo jai grasinančios galingos Cezario armijos. 
Prancūzija, komedija, nuotykių, šeimos, 1:52, 2023, N-7 

Platintojas – UAB “Acme film“ 

 12:00      

AMŽINAI JAUNI/ Les Amandiers 
Paryžius, devinto dešimtmečio pabaiga. Žymus režisierius Patrice’as 
Chéreau (Louis Garrel) prestižinėje teatro mokykloje ką tik surinko naują 
kursą. Talentingi, entuziastingi jaunuoliai atsiduria konkuravimo įtampos 
persmelktoje aplinkoje ir žengia čia pirmuosius aktorinės karjeros 
žingsnius. Jie ne tik mokosi ar kuria vaidmenis, bet ir karštai neria į naują 
gyvenimą – išgyvena stipriausias meiles ir baimes, semia iš gyvenimo 
viską, patiria pirmąsias tragedijas. 
Prancūzija, drama, 2:05, 2022, N-16  
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – “Kino Pavasaris distribution” 

 14:10   17:30  20:30 



 

 

MAŽOJI SALĖ Kovo 31 d. 
penktadienis 

Balandžio 1 d. 
šeštadienis 

Balandžio 2 d. 
sekmadienis 

Balandžio 3 d.  
pirmadienis 

Balandžio 4 d. 
antradienis 

Balandžio 5 d. 
trečiadienis 

Balandžio 6 d. 
ketvirtadienis 

POETAS/ Fimas lietuvių kalba 
Jaudinanti juosta apie laisvės troškimą, drąsą priešintis režimui bet kokia, 
net ir savo gyvybės kaina. Tai tarsi gyva istorijos pamoka, vaizdingai 
iliustruojanti pasirinkimą, kurį pokario metais privalėjo padaryti daugybė 
buvusių nepriklausomos Lietuvos karininkų, studentų, mokytojų bei kitų 
paprastų šalies piliečių. 
Lietuva, drama, istorinis, 2022, 1:52, N-13 

Platintojas – UAB “Acme film“ 

17:15   17:00    

ŽVĖRYS/Beasts 
Kai vieno žmogaus pragaras yra kito žmogaus rojus, konfliktas – 
neišvengiamas.Vidutinio amžiaus prancūzų pora persikelia į ispanišką 
kaimelį, ieškodama ryšio su gamta, kur augina ir parduoda savo 
ekologiškus produktus bei atkuria kadaise apleistas patalpas, kad jose 
galima būtų vėl gyventi.Tačiau svetimšalių atvykimas pakursto du 
vietinius gyventojus iki visiško priešiškumo ir net šokiruojančio smurto. 
Ispanija, Prancūzija, drama, trileris, 2023, 2:17, N-16 
Originalo kalba: anglų, prancūzų, norvegų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB “Theatrical film distribution” 
 

 19:30    20:00  

PARADAS/ Filmas lietuvių kalba 
Praėjus 26 metams po skyrybų, Miglė sulaukia keisto buvusio vyro 
skambučio. Norėdamas Dievo akivaizdoje vesti savo naująją merginą, 
Eimantas paprašo Miglės išsiskirti dar kartą. Dabar per „Bažnytinį 
teismą“ - vienintelę instituciją, galinčią bažnytinę santuoką paskelbti 
negaliojančia. Ilgo ir varginančio teismo proceso metu, Miglė ir Eimantas 
tampa vis labiau artimi. 
Lietuva, komedija, drama, 2022, 1:33, N-13 
Platintojas – MB “Po mokyklos” 

  18:10  20:00   

TRYS VAGIŠIAI IR LIŪTAS/ When the Robbers Came to Cardamom Town/ 
Dubliuotas lietuviškai 
To dar niekada nebuvo! Į mažą ir jaukų Kardamono miestelį įsisuko patys 
tikriausi VAGYS! Paslaptingai iš mažų maisto parduotuvėlių ėmė dingti 
skaniausios dešros, kumpiai, kepsniai ir net visokie pyragėliai. Niekas net 
neįtaria, kad tai trijų miestelio blogiečių – Kasparo, Jaspero ir Džonatano 
darbeliai. Vogti maistą – smulkmena! Dabar trijulės planuose – dar vienas 
planas X – iš miestelio šventės meistriškai „nušvilpti“ kalbantį 
kupranugarį, o po to net vienintelį miestelio tramvajų arba dar ką nors! 
Norvegija, animacinis, 2023, 1:19, V 
Platintojas - Platintojas - UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

  11:15   15:30  



 

 

MAŽOJI SALĖ Kovo 31 d. 
penktadienis 

Balandžio 1 d. 
šeštadienis 

Balandžio 2 d. 
sekmadienis 

Balandžio 3 d.  
pirmadienis 

Balandžio 4 d. 
antradienis 

Balandžio 5 d. 
trečiadienis 

Balandžio 6 d. 
ketvirtadienis 

ŽVAIGŽDĖS VIDURDIENĮ/ Stars at noon 
Triš ir Danielis susitinka neramumų apimtoje Nikaragvoje. Ji yra jauna 
amerikiečių žurnalistė be paso, darbo ir pinigų. Jis – anglų verslininkas dėl 
paslaptingų sandorių atsidūręs dideliame pavojuje. Pažintis jai įžiebia viltį 
išsigelbėti. O jiems abiem – aistros kibirkštį. Triš ir Danielio desperatiškos 
pastangos palikti šalį ir stiprėjanti abipusė trauka išsivysto į trilerį, kupiną 
politikos, baimės, erotinės įtampos ir tropinio džiunglių karščio. 
Panama, Prancūzija, drama, 2:18, 2022, N-16 
Originalo kalba: Anglų, ispanų, prancūzų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – “Kino Pavasaris distribution” 

20:00   19:15   17:30 

DETEKTYVAS SANIS/Dubliuotas lietuviškai/  
Inspector Sun and the curse of the black widow 
Sveiki atvykę į vabzdžių pasaulį. Vorai čia yra policininkai, o bet kuris 
kitas vabzdys gali būti blogiuku. Detektyvas Sanis yra vienas geriausių 
kovotojų su tamsos jėgomis. Nuotykiai ir pavojingiausios misijos 
prasideda, kai skrydžio į San Franciską metu yra padaromas nusikaltimas. 
Žinoma, Detektyvas Sanis imsis šio painaus reikalo ir teisingumas, bei 
draugystė tikrai nugalės.  
Ispanija, animacinis, nuotykių, 2023, 1:30, N-7 
Platintojas – UAB “Adastra cinema” 

15:15  12:50    15:15 

 


