
KNYGOS KINO SAL� / Vasario 23–26  
 
Vasario 23, KETVIRTADIENIS 

 
 

13.00 – 15.00 
 

 
 

Lenkijos institutas Vilniuje pristato: 
 
KOR�AKAS / Korczak 
Režisierius Andrzej Wajda, karo drama, 1990, 115 min. 
 
Filmas pasakoja apie tragiškus daktaro Januszo Korczako – rašytojo, 
pedagogo, vaik� bi�iulio – gyvenimo metus II pasaulinio karo laikais. Kai 
vokie�i� okupantai nusprend� sunaikinti get�, Korczakas nenori gelb�ti 
savo gyvenimo, bet su aukl�tiniais važiuoja � mirties stovykl�. 
 
Pristato kino kritikas Linas Vildži�nas 
 

16.00 – 17.00 
 

 
 
 

Europos šali� kino forumas „Scanorama“ pristato: 
 
KAREN BLIXEN: ANAPUS ŠIO PASAULIO 
Karen Blixen – En Fantastisk Skæbne 
Režisieriai Marcus Mandal, Anna von Lowzow, dokumentinis, Danija, 
2005, 58  min. 
 
Tai pasakojimas apie nepaprast� dan� rašytojos Karen Blixen gyvenim�. Ši� 
veržli�, išdidži� ekscentrik� ir labai jautr� žmog� vis� gyvenim� lyd�jo ir 
pakilimai, ir skaud�s nuopuoliai. Ji užkariavo žmoni� simpatijas savo k�ryba, 
ta�iau prarado meil�; taip ir nesusilauk� vaik�, gyveno skurde, kent� nuo 
depresijos. Apie rašytojos gyvenim� pasakoja jai artimi žmon�s – 102-ej� 
met� Karen Bliksen brolien�, 85-eri� patarnautojas Tumbo, pirmuosius 
dešimt savo gyvenimo met� praleid�s jos �kyje Afrikoje. Iš gausi� 
pasirodym� senose televizijos laidose � pasakojim� �sitraukia ir pati Karen 
Bliksen. Dan� kino komandai pirm� kart� buvo leista filmuoti rašytojos �kyje 
Afrikoje. Filme panaudojamos unikalios nuotraukos, laiškai, jame skamba 
daug muzikos iš vinilini� plokšteli�, kurias Karen Blixen rinko vis� 
gyvenim�. 
 

 
18.00 –20.00 

 

 
 

 
Danijos kult�ros institutas pristato:              

 
BABET�S PUOTA / Babettes gæstebud 
Režisierius Gabriel Axel, drama, Danija, 1987, 103 min. 

 
Dan� rašytojos Karen Blixen k�rinio ekranizacija, 1988 m. peln� „Oskar�“ 
kaip geriausias užsienio filmas.  
XIX amžius, Danija. Dvi jau suaugusios seserys gyvena mažame izoliuotame 
kaime kartu su savo t�vu, gerbiamu vietin�s, sekt� primenan�ios, protestant� 
bažny�ios šventiku. Nors abi seserys turi galimybi� išvykti, jos nusprendžia 
likti su t�vu – tarnauti jam ir Bažny�iai. Po keleri� met� pas juos atvyksta 
pab�g�l� iš Pranc�zijos, vardu Babet�. Ji maldauja priimti j�, o už tai 
pasižada tvarkyti namus ir gaminti valg�... 

 



Vasario 24, PENKTADIENIS 
 

11.00 – 12.15 
 

 
 

Lietuvos kinematografinink� s�junga pristato: 
 
PUTINAS 
Režisierius Rimtautas Šilinis, dokumentinis, 1970, 17 min. 
BILI�NAS 
Režisierius Robertas Verba, dokumentinis, 1968, 10 min. 
IEVA SIMONAITYT� 
Režisierius Robertas Verba, dokumentinis, 1970, 20 min. 
AR GYVAS DAR BAUBLYS? 
Režisierius Rimtautas Šilinis, dokumentinis, 1971, 10 min. 
 
Pristato režisierius Rimtautas Šilinis, rašytoja, kino ir teatro kritik� R�ta 
Oginskait�  

 
13.00 – 14.10 

 

 
 

Justino Marcinkevi�iaus atminimui: 
 
PRIE RUGI� IR PRIE UGNIES 
Režisier� Agn� Marcinkevi�i�t�, dokumentinis, 2010, 58 min. 
 
Justino Marcinkevi�iaus k�ryba lydi mus nuo mažum�s. Jo eil�s virto lietuvi� 
liaudies dainomis. Sovietme�iu ezopo kalba pridengtos rašytojo mintys apie 
valstybingum�, nuolatos primindavo m�s� identitet�, dramin� trilogija ved� � 
S�j�d�, jo publicistika augino mus Nepriklausomybei.  
Ta�iau šis filmas kelia klausim�: koks yra Justinas Marcinkevi�ius?  
Filme poetas pasakoja apie savo keli�, aplanko atmin�iai svarbias vietas, 
paž�stamus ir nepaž�stamus žmones, bendrauja su sutiktaisiais, su praeitim ir 
ateitim. Bendravimas suteikia gerumo, ramyb�s ir energijos, tarsi buvimas prie 
rugi� ir prie ugnies.  
 
Pristato režisier� Agn� Marcinkevi�i�t� ir aktorius Regimantas Adomaitis 
 

 
15.00 – 17.00 

 

 
 

A-One films ir kino teatras „Pasaka“ pristato: 
 
COCO CHANEL IR IGORIS STRAVINSKIS 
Coco Chanel & Igor Stravinsky 
Režisierius Jan Kounen, vaidybinis, Pranc�zija, Japonija, Šveicarija, 2009, 119 
min. 
 
Tai prabangi� medžiag� fakt�romis, bohemiškais interjerais ir ekspresyviomis 
muzikos gaidomis pasakojama istorija apie Coco Chanel ir rus� meno genij� – 
kompozitori� Igor� Stravinsk�. Filmas nukelia � tre�i�j� dešimtmet�, kai �vyko 
trumpa, ta�iau inteligentiškos aistros ir elegancijos kupina dviej� meninink� 
konfrontacija. J� pažintis prasid�jo 1913-taisiais, Eliziejaus lauk� teatre, kur 
Coco Chanell, kylanti mados žvaigžd�, vienintel� sal�je buvo paker�ta vis� 
nušvilptos Stravinskio baleto „Šventasis pavasaris“ premjeros. 
 

 
17.30 – 19.00 

 

 
   

SMOGIKAI / RED TROJANS 

Režisierius: Jonas Öhman, Lietuva, Švedija, 2008, 55 min., dokumentinis  

Pokariu slapti agent� smogik� b�riai soviet� saugumo buvo naudojami kaip 
priemon� galutinai nuslopinti ginkluot� pasipriešinim� soviet� valdžiai. 
Dauguma smogik� – perverbuoti pasipriešinimo dalyviai, kurie, atsisuk� prieš 
buvusius bendražygius, juos su�m� ar likvidavo. Agentai smogikai pasakoja 
apie ši� visiškai slapt� sistem�, apie klastingas operacijas, apie save ir savo 
sprendimus, kaip ir kod�l jie sutiko tapti smogikais. Ši skaudi tema anks�iau 
nebuvo pristatyta kino ekrane. 
Filmo k�r�jai pusantr� met� keliavo po Lietuv�, kalb�jo su liudininkais, surinko 
daug medžiagos iš archyv� ir kit� šaltini�. Filme stengtasi kiek �manoma 
objektyviau pristatyti ši� skaudži� istorijos pamok�, su iki šiol visiškai 
neatskleistais niuansais. 



Pristato: režisierius, vert�jas Jonas Öhman 
 
 

 
19.30 – 20.30  

 

 
 

 
MISIJA SIBIRAS’11 
Dokumentinis filmas apie 2011 m. jaunimo ekspedicij� Tomsko srityje 
(Rusijos Federacija). Režisierius Karolis Kaupinis, 2012, 50 min. 
 
Šis filmas – tai maža dalel� m�s� patirties, ta�iau neabejojame, kad ji pad�s Tau 
geriau suprasti, k� patyr�me ir jaut�me b�dami tautie�i� tremties vietose. �ia 
išvysi m�s� pa�i� užfiksuotus �simintiniausius ekspedicij� vaizdus ir 
momentus: medin� kryži�, kur� patys padar�me, vešli� taigos augmenij�, po 
miško samanomis pasisl�pusius, apleistus ir beveik išnykusius lietuvi� kapus, 
ilgus vakarus, leistus drauge prie laužo.  M�s� mintys ir emocijos surinktos �ia. 
 
Misija prasid�jo 2011-�j� met� liep�, kai tur�jome galimyb� prisiliesti prie savo 
tautos istorijos, pagerbti tautie�i� atminim� ir svarbiausia – �prasminti savo 
pilietiškumo ir patriotiškumo jausm�, o gr�žus – dalintis unikalia patirtimi su 
Tavimi.   
 
Pristato: Lietuvos jaunimo organizacij� taryba (LiJOT) 
 



Vasario 25, ŠEŠTADIENIS 
 

 
11.00 – 12.00 

 

 
 

 
Danijos kult�ros institutas pristato: 
 
LAUKIN�S GULB�S / De vilde svaner 
Režisieriai Ghita Nørby, Peter Flinth, 2009, Danija, pasaka, 60 
min. 
 
Spalvinga, stebukling� nuotyki� kupina Hanso Kristijano 
Anderseno to paties pavadinimo pasakos ekranizacija. 

 

 
13.00 –14.30 

 

 
 

 
Tyto alba pristato dviej� prezident� pokalb�: 
 
PROFESIJA: PREZIDENTAS 
 
Dalyvauja prezidentai Valdas Adamkus ir Aleksander Kwa	niewski. 
Pokalb� moderuoja Egidijus Aleksandravi�ius. Angl� k. su 
sinchroniniu vertimu � lietuvi�. sinchronas 

 

 
15.30 – 17.20 

 

 
 

Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ 
pristato: 
NIEKIENO S�NUS 
 
Režisierius Arsen A. Ostojic, kriminalin� drama, Kroatija, 
Slov�nija, 2008, 100 min. 
 

„Oskarui“ pristatyta kriminalin� drama atveria skausmingas kroat� 
tautos žaizdas. Buvusiam roko grup�s dainininkui Ivanui tik 36-eri, 
bet negailestingame kare už šalies nepriklausomyb� jis paaukojo abi 
kojas, gr�ž�s namo neberado žmonos ir ne�sivaizduoja, k� dar 
blogesnio likimas gal�jo jam paruošti... 
 

Pristato scenarijaus autorius, rašytojas Mate Matisic 
 

 
18.00 – 20.40 

 

 
 

 
Danijos kult�ros institutas pristato: 
 
PÈL� UŽKARIAUTOJAS / Pelle Erobreren 
Režisierius  Bille August, 1987, drama, Danija, Švedija, 156 min. 
 
Klasikinio Martino Anderseno-Nexo romano ekranizacija, pelniusi 
Kan� auks� bei „Oskar�“ geriausiam užsienio filmui.  
Pra�jusio amžiaus pabaigoje emigrantas iš Švedijos Las� su s�numi 
Pelia ieško laim�s Danijoje. Subtiliai parodytas vaiko brendimas, 
atkurta epocha, puikus operatoriaus darbas. 
 

 



Vasario 26, SEKMADIENIS 
 

 
11.00 – 12.15 

 

 

 
TARPTAUTINIO ANIMACINI� FILM� FESTIVALIO 
„TINDIRINDIS“ FILM� RINKTIN� 
 
Naujausias animacijos meno tendencijas, stilius ir technikas atspindintys 
�vairi� šali� meninink� sukurti animaciniai filmai vaikams ir ne vaikams. 
Film� rinktin�, sudaryta iš �simintiniausi� ir originaliausi� 2010–2011 met� 
„Tindirindžio“ festivalio film�. 
 
Pristato: režisierius animatorius, festivalio generalinis direktorius Valentas 
Aškinis 
 
 

 
12.30 – 14.10 

 

 

 
Europos šali� kino forumas „Scanorama“ pristato: 
 

VISATOS ANGELAI / Englar alheimsins 
Režisierius Fridrik Thór Fridriksson, drama, Islandija, Norvegija, Vokietija, 
Švedija, Danija, 2000, 100 min. 
 
Island� rašytojo Einaro Maro Gudmundssono to paties pavadinimo romano 
ekranizacija. Filmas susilauk� didžiul�s s�km�s Islandijoje: ketvirtadalis 
Islandijos gyventoj� užpl�do kino teatrus, nor�dami j� paži�r�ti. 
 
Paulis serga šizofrenija. Išmestas iš socialinio konteksto, jis grimzta � gili� 
asmenyb�s kriz�. Ta�iau retsykiais Pauliui ir trims klinikoje 
besigydantiems jo draugams pavyksta �veikti asmenines prarajas pasitelkus 
humor�. Vienas iš draug�, Oli Bitlas, yra šventai �sitikin�s, kad paraš� visas 
„Beatles“ dainas ir telepatiškai jas išsiuntin�jo atlik�jams. Kitas bi�iulis 
Viktoras kartais žaibiškai persik�nija � Adolf� Hitler�. Dar vienas Paulio 
kambario draugas Peteris paveiktas narkotik� pamet� galv� ir svai�ioja apie 
tai, kad viename Kinijos universitete yra paraš�s daktaro disertacij� apie 
Schiller�. Kiekvienas bi�iulis turi savo idea fix, kuri� išpaž�sta ir gina... 
  

 
15.00 –16.45 

 

 

 
Europos šali� kino forumas „Scanorama“ pristato: 
BADAS / Sult 
Režisierius Henning Carlsen, vaidybinis, 1966, Danija, 112 min. 
 
Filmas sukurtas pagal to paties pavadinimo Nobelio premijos laureato norveg� 
rašytojo Knuto Hamsuno roman�. Už Pontuso vaidmen� šved� aktorius Peras 
Oscarssonas �vertintas keliais svarbiais apdovanojimais, tarp kuri� Kan� kino 
festivalio ir Nacionalin�s kino kritik� asociacijos prizai už geriausi� vyro 
vaidmen�.  
 
XIX a. pabaiga, Norvegijos sostin� Kristianija. Jaunas rašytojas Pontusas 
badauja ir klaidžioja miesto gatv�mis, tik�damasis publikuoti savo k�rin�. Jis 
nes�kmingai ieško darbo, kad gal�t� susimok�ti už stog� virš galvos ir 
prasimaitinti. Badas ir nuolatiniai pralaim�jimai stumia Pontus� beprotyb�s 
link, jis pamažu praranda realyb�s jausm�.  
 

 


