GRUODŽIO 3–5 D. VISUOMENEI PRISTATOMŲ
RESTAURUOTŲ LIETUVIŠKŲ FILMŲ APRAŠYMAI:
VISI SEANSAI NEMOKAMI
ŽYDRASIS HORIZONTAS
1957 m., 70 min., Lietuvos kino studija
Žanras: Nuotykių filmas vaikams
Cenzas: V
Režisierius Vytautas Mikalauskas
Scenarijaus autorius Romualdas Lankauskas
Operatorius Algimantas Mockus
Kompozitorius Eduardas Balsys
Dailininkas Arūnas Žebriūnas
Vaidina: Jonas Sutkus, Vakaris Lopas, Vytautas Buizys, Eustachijus Aukštikalnis, Romas Lietuvaitis,
Napoleonas Bernotas, Zuzana Masiulevičiūtė, Bronė Kurmytė, Gražina Balandytė, Elena Jackutė, Juozas
Jaruševičius

Jaunuolis Zigmas pasakoja jam pačiam ir jo draugams nutikusią istoriją. Našlaitis, kurio visas turtas – tėvo
palikta valtis, planuoja tapti jūreiviu ir ruošiasi keliauti į Klaipėdos jūreivystės mokyklą. Gimtajame Zigmo
miestelyje gyvena vaikai – Saulius ir Vytukas, kurie taip pat svajoja apie jūrininko profesiją. Vaikai

atsitiktinai susipažįsta su avantiūristu Tiburcijumi, kuris apsimeta buvusiu jūreiviu ir paskatina berniukus
bėgti su juo į Klaipėdą. Sauliaus ir Vytuko apsisprendimą keliauti prie jūros nulemia ir įvykiai namuose –
Vytuką dėl nudaigoto paršelio išplakė motina, Saulius buvo verčiamas mokytis griežti smuiku, jam nebuvo
leidžiama žaisti su kitais bendraamžiais, vykti į pionierių stovyklą. Bėgliai įkalba Zigmą priimti juos į valtį ir
nuplukdyti į Klaipėdą. Norėdamas greičiau pasiekti dėdės ūkį, prie šios kompanijos prisideda Sauliaus ir
Vytuko draugas Vincukas. Tiburcijus, pažadėjęs susitikti su bendrakeleiviais vėliau, greitai palieka vaikus
maisto ir pinigų beveik neturinčiam Zigmui. Zigmas už paskutinius pinigus nesėkmingai bando vaikus
grąžinti namo. Žaibo nutrenkta pušis suniokoja valtį, todėl trijulei tenka keliauti pėsčiomis. Tėvai ieško
pabėgėlių, Zigmas nežino, ką daryti, vėl pasirodęs Tiburcijus ieško naudos tik sau. Vis dėlto pajūrį jie
pasiekia, jūrą išvysta, Zigmas spėja į mokyklą ir svajoja, gal kada laivuose susitiks mažuosius savo draugus.
Seansų laikai:
Gruodžio 3 d. 19 val. „Forum Cinemas“ Kaune (5 salė)
Gruodžio 4 d. 19 val. „Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje (5 salė), „Forum Cinemas“ Klaipėdoje (3 salė)

ADOMAS NORI BŪTI ŽMOGUMI
1959 m., 87 min., Lietuvos kino studija
Žanras: Drama
Cenzas: N-13
Režisierius Vytautas Žalakevičius
Scenarijaus autoriai Vytautas Sirijos Gira, Vytautas Žalakevičius (pagal Vytauto Sirijos Giros romaną
„Buenos Airės“)
Operatorius Algimantas Mockus
Kompozitorius Eduardas Balsys
Dailininkas Algirdas Ničius
Vaidina: Vytautas Puodžiukaitis, Audronė Bajerčiūtė, Juozas Miltinis, Stasys Petronaitis, Valerijonas
Derkintis, Vaclovas Blėdis, Donatas Banionis

Ikikarinis Kaunas. Pagrindinis filmo herojus Adomas – jaunas gražus vyras, turintis dailią merginą Liucę.
Tačiau jis neturtingas, neturintis nei darbo, nei pastogės. Adomas glaudžiasi senoje baržoje pas keistuolį
Kapitoną, kurio vaidmenį sukūrė legendinis lietuvių teatro režisierius Juozas Miltinis. Adomas ir Liucė
svajoja išvykti į tolimą egzotišką Amerikos šalį, kur pasibaigtų jų pilnas nepriteklių egzistavimas, kur
išsipildytų jų gražaus gyvenimo fantazijos. Adomui pagaliau pavyksta įsidarbinti emigracijos biure ir
pradėti kaupti pinigus bilietui į Buenos Aires, tačiau vargu ar svajonėms lemta išsipildyti.
Seansų laikas:
Gruodžio 5 d. 19 val. „Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje (5 salė), „Forum Cinemas“ Kaune (5 salė), „Forum
Cinemas“ Klaipėdoje (3 salė)

VASARA BAIGIASI RUDENĮ
1981 m., 90 min., Lietuvos kino studija
Žanras: Psichologinė drama
Cenzas: N-13
Režisierius Gytis Lukšas
Scenarijaus autorius Romualdas Granauskas
Operatorius Rimantas Juodvalkis
Kompozitorius Bronius Kutavičius
Dailininkas Galius Kličius
Vaidina: Vaiva Mainelytė, Valentinas Masalskis, Algimantas Masiulis, Justina Širvinskaitė

Psichologinėje dramoje vaizduojamas iš įkalinimo vietų į gimtąją sodybą grįžusio Jakimkaus ir jo našlaičiu
tapusio sūnaus Viliaus gyvenimas. Viliui atidėjo šaukimą į armiją, nes reikėjo slaugyti motiną, dabar jis kasa
melioracijos griovius ir jam pavyko įkalbėti viršininką, kad priimtų į tą patį darbą tėvą. Kartu jie vyksta kasti
melioracijos griovio į tolimą vienkiemį, kurio šeimininkė dar jaunyva našlė Milda, auginanti mažą dukrelę.
Jakimkai apsistoja pas ją, žaidžia su mažyle Laimute, kažkaip ir patys toje draugijoje vidujai atšildami. Pagal
Romualdo Granausko scenarijų kurtame filme pasakojama gyvenimiška drama apie meilės trikampyje
atsidūrusį tėvą ir sūnų, siužete subtiliai įkomponuotos Lietuvos istorinės realijos.
Seansų laikai:
Gruodžio 3 d. 19 val. „Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje (5 salė), „Forum Cinemas“ Klaipėdoje (3 salė)
Gruodžio 4 d. 19 val. „Forum Cinemas“ Kaune (5 salė)

