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Scala — místo pro vzdělávání,
zážitky a setkávání

Kino pro rodiče s dětmi

Vstupné je na běžné projekce 110 Kč,
3D projekce 130 Kč (neplatí pro EXTRA
a speciální akce). Studentská a seniorská
sleva na běžné projekce (mimo EXTRA
a 3D projekce) činí 30 Kč a pravidelné
projekce pro seniory stojí 60 Kč. Pravidelné
projekce Baby Bio 80 Kč. Kino pro rodiče
s dětmi 60 Kč + výtvarná dílna 20 Kč.
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Pokladna je otevřena denně od 17 do 21 hod.
Telefonické rezervace přijímáme od pondělí
do pátku od 10 do 17 hod. na 608 330 088.
Bar je otevřen denně od 14 do 24 hod.
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Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3
602 00 Brno

Scala naslepo

MET: Live in HD

brněnská
premiéra

NT Live

30/1 — 12/2/2014
#009

MET: Rusalka

Znění / Version

12 let
v řetězech

Titulky / Subtitles

Blízko od sebe Cizí oběd

Osage County

Dabba

Čtyři dohody

Los Cuatro Acuerdos

Twelve Years a Slave

Strhující příběh o muži,
který se zničehonic
ocitl spoutaný v řetězech jako otrok. Ze dne
na den přišel o všechno a zůstal mu jen boj
o přežití a víra ve svobodu. V hlavních rolích
se představí Chiwetel
Ejiofor, Benedict
Cumberbatch, Michael
Fassbender, Paul Dano,
Paul Giamatti a objeví
se také Brad Pitt.

USA 2013, 134 min.
Steve McQueen
anglicky / English
české / Czech

Básník Beverly Weston
má problémy s alkoholem, zatímco jeho
manželka Violet, která
má rakovinu jícnu, si
nově vypěstovala závislost na drogách. Beverly se rozhodne, že
najme mladou Johnnu,
aby o Violet pečovala.
Pustý vybydlený dům
se zabedněnými okenicemi na americkém
Středozápadě se stává
dějištěm rodinného
dramatu, okořeněného
notnou dávkou sarkastického humoru.

USA 2013, 130 min.
John Wells
anglicky / English
české / Czech

Pro rodiče s dětmi

Plakát k prodeji na www.terryhoponozky.cz

Máte po krk depresivních sociálních dramat? Pak si nenechte
ujít vtipnou, elegantní
a pozitivně laděnou
romanci, zasazenou
do současné Bombaje.
Celovečerní hraný
debut talentovaného
indického tvůrce nabízí
správnými ingrediencemi „ochucený“
příběh zatoulaného
oběda, který propojí
půvabnou a v manželství mírně strádající Ilu
s posmutnělým Saajanem, jemuž penze
klepe na dveře.

IND 2013, 104 min.
Ritesh Batra
hindsky, anglicky
/ Hindi, English
české / Czech

Úspěšné divadelní představení
Jaroslava Duška na
motivy stejnojmenného bestselleru „Čtyři
dohody“ zaznamenala
dokumentaristka Olga
Špátová a kreativně ho
doplnila o soukromé
rodinné filmové archivy.
Duškova hra inspirovaná nadčasovou
toltéckou moudrostí
knihy Dona Miguela
Ruize provedla za
devět let více než
150 000 diváků v cestě
za osobní svobodou
a štěstím.

CZ 2013, 118 min.
Olga Špátová,
Miroslav Janek
česky / Czech

Naslepo

NT Live

MET: Live in HD

Nechceme po rodičích,
aby své děti odkládali
v předsálí kina. Naopak.
Vezměte své děti
s sebou do sálu.
Dědictví
aneb Kurva
se neříká

Husiti

Je na čase vrátit se ke
kořenům...k flašce. Po
sedmi letech se Bohuš
zase napije. A bude
to jízda, během které
se bláznivě zamiluje
do herečky, málem se
stane filmovým producentem a majitelem
zámku, málem přijde
o vnuka, málem uvěří,
že Vlastička pořád žije,
přijde o několik miliónů,
rozbije v přímém
přenosu finále soutěže
Hvězdy tančí, aby
nakonec pod tlakem
dcery a věrného přítele
dobrovolně našel klid
a sebe samého v
protialkoholní léčebně
v tichém rozjímání.

Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než
se nám snaží namluvit
učebnice dějepisu?
Co když se Mistr Jan
Hus v Kostnici ani neohřál, natož aby shořel?
Co když měl Jan Žižka
víc než jen jedno zdravé oko? Animovaná
komedie režiséra Pavla
Koutského hravě boří
mýty o husitské éře.

CZ 2014, 106 min.
Robert Sedláček
česky / Czech

Klub poslední
naděje

Koyaanisqatsi

Krásno

Něžné vlny

Dallas Buyers Club

Nymfomanka,
část I. + II.
Nymph()maniac

O myšce
a medvědovi

Špinavý trik
American Hustle

Velká nádhera
La grande bellezza

Ernest et Célestine

Vlk z Wall
Street

The Wolf of Wall Street

Walter Mitty
a jeho tajný
život

Do pohádky
za zvířátky

Krtek a hodiny Scala naslepo

Nesmělý a věčně snící
fotoeditor časopisu
Life se ve svém
jednotvárném životě
jen těžko potkává
s realitou, a proto raději
žije ve svém vysněném
světě. Ale i ve svém
reálném životě se
jednoho dne Walter
musí rozhodnout
k zásadnímu kroku
do neznáma a opustit
bezpečný přístav
archivu plného
negativů a fotografií,
kde je jeho největším
nepřítelem jen pomalu
padající prach.

Sobotní pohádkové
odpoledne s kombinovaným programem.
Čekají na vás nejen
pohádky, ale i tvořivé
činnosti. Zima je
v plném proudu, možná
jste už byly i na horách,
kde jste lyžovali, nebo
si byly zasáňkovat,
dokonce už i sněhuláka
šlo postavit. Co ale
dělají v zimě zvířátka,
aby jim nebyla zima?
A vlastně která tu
zůstávají a která raději
odejdou do tepla na
jih? To se dozvíte dnes
u nás.

Sobotní pohádkové
odpoledne s kombinovaným programem.
Čekají na vás nejen
pohádky, ale i tvořivé
činnosti. Krtečka jistě
znáte. Víte, jak si umí
poradit s hodinami?
A co vy, poznáte kolik
je hodin? Proč vlastně
používáme měření
času? A jak je to zařízené, že takové hodiny
fungují? U nás se to
všechno naučíte.

Coriolanus

Rusalka

Přímý přenos divadelního představení
z anglického divadla
Donmar Warehouse.
Shakespearovská
tragedie o politických
machinacích a odplatě
vychází ze života
legendárního římského
generála Gaia Marciuse Coriolana. Ten
je vojákem statečným
a oblíbeným, obráncem Říma, jako politik
však selhává tváří v tvář
vrtkavému hlasu lidu
i praktikám politických
dohod.

Přímý přenos operního
představení
z Metropolitní opery
New York. Renée
Fleming se představí
v jedné ze svých stěžejních rolí a zazpívá
v Dvořákově jímavé
pohádkové opeře
slavnou árii o měsíčku.
Pod taktovkou maestra
Yannicka Nézet-Séguina a v režii Otto
Schenka roli Prince
ztvární tenorista Piotr
Beczala a Dolora Zajick
Ježibabu.

The Secret Life of
Walter Mitty

CZ 2013, 85 min.
Pavel Koutský
česky / Czech

Poté, co bylo elektrikáři Ronu Woodroofovi
řečeno, aby „šel domů
a zemřel“, protože
u něj byl diagnostikován AIDS, muž
se odhodlaně vrhne
do vod černého trhu
s neschválenými léky,
které by mohly teoreticky prodloužit život
jeho i tisíců dalších
nakažených.

USA 2013, 117 min.
Jean-Marc Vallée
anglicky / English
české / Czech

Strhující umělecký dokument o stavu
tohoto světa. Koyaanisqatsi začal režisér
Godfrey Reggio realizovat v roce 1974 jako
svou prvotinu v době,
kdy mu bylo třiatřicet
let a kdy měl za sebou
dvacetileté působení
v Řádu křesťanských
bratří. Příprava, natáčení a střih si vyžádaly
skoro deset let.

USA 1982, 87 min.
Godfrey Reggio
původní / original
české / Czech

Krásno je jezero nad
městem Šumperk, ve
kterém našli utopenou
maminku Michala.
Je dost hrozné žít
s pocitem, že ve
smrti vaší mámy je
možná zapleten váš
vlastní otec. Tohle je
bohužel podezření, se
kterým se musí Michal
vyrovnávat. A jakkoli
má příběh detektivní
nádech a rámec, v určitých věcech detektivce
vzdoruje. Nikdy v něm
totiž neobdržíme to,
co je základní rekvizitou detektivky – důkaz.

CZ 2014, 119 min.
Ondřej Sokol
česky / Czech

Sympatický Vojta je
nesmělý a jeho rodina
praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi
nepřeplaval kanál La
Manche, z něj chce mít
závodního plavce a milující maminka, bývalá
hvězda dětské lední
revue, vidí v synovi talentovaného pianistu.
Jenže Vojta má docela
jiné priority – především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už
v listopadu odjede do
vysněné Paříže. Jestli
Vojta rychle nepodnikne něco opravdu
zásadního, zmizí mu
Ela navždy za železnou
oponou. Píše se totiž
rok 1989.
CZ 2013, 103 min.
Jiří Vejdělek
česky / Czech

Otevřená studie ženské
sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von
Triera. Nymfomanka
Joe (Charlotte Gainsbourg) vypráví svůj
životní příběh starému
mládenci, sečtělému
samotáři. Její vzpomínky vedou diváka od dětského objevování vlastního těla, přes hravé
experimenty mladé
dívky, až po sadomasochistické zážitky ženy
ve středním věku.

V obyčejném medvědím světě jsou medvědi
vážní a zamračení.
Medvěd Ernest je jiný.
Je hudebník, rád by
byl veselý, jenže je
chudý a často hladový.
Při hledání něčeho
k snědku chytí malou
myšku Celestinu,
která utekla ze svého
podzemního myšího
světa. Aby Celestina
neskončila v Ernestově prázdném žaludku,
uzavře s ním dohodu.
Když ji nesní, ukáže mu
místo, kde může získat
spoustu čokolády,
bonbónů a těch nejlepších sladkostí.

Fiktivní snímek Špinavý
trik, který je založen
na reáliích jednoho
z nejpozoruhodnějších
skandálů v dějinách
Spojených států, vypráví příběh špičkového
podvodníka Irvinga
Rosenfelda (Christian
Bale), který je společně
se svou obdobně
vychytralou britskou
partnerkou a milenkou
Sydney Prosserovou (Amy Adams)
přinucen ke spolupráci
s agentem FBI Richiem
DiMasem (Bradley
Cooper), který se zcela
vymkl kontrole.

Novinář a autor
jediného románu Jep
Gambardella,
nonšalantní král
mondénních večírků,
jiskřivě ironický
glosátor a neúnavný
svůdník, slaví pětašedesáté narozeniny.
Zestárlý světák žijící
na dosah Kolosea,
zdá se, zná jako jeden
z mála tajemství
Říma, věčného města
ponořeného do stínů
grandiózní minulosti.
Skrz ironickou masku
začíná prosvítat
znechucení druhými
i sebou samým.

Ve dne vydělával tisíce
dolarů za minutu. Noci
prožíval tak rychle
a naplno, jak jen mohl
– na drogách a sexu.
Nenapodobitelným
stylem líčí svůj příběh
osudem pronásledovaný génius, jenž byl
pojmenován Vlk z Wall
Street.

I 2013, 142 min.
Paolo Sorrentino
italsky / franc.
Italian / French
české / Czech

USA 2013, 179 min.
Martin Scorsese
anglicky / English
české / Czech

Máte rádi překvapení?
Věříte dramaturgům
kina Scala, že vás dokáží příjemně překvapit? Když přijmete naši
hru a zkusíte „Scalu
naslepo“, nebudete do
poslední chvíle vědět,
na jaký film jste se
vypravili. Zato budete
mít jistotu, že zaplatíte
přesně takovou částku,
jakou sami uznáte za
vhodnou. Předem totiž
neplatíte nic. Jdete do
toho?

Baby Bio
DK 2013, 110 min.
Lars von Trier
anglicky / English
české / Czech

F 2012, 80 min.
S. Aubier, V. Patar,
B. Renner
český dabing
/ Czech dubbing

USA 2013, 100 min.
David O. Russell
anglicky / English
české / Czech

USA 2013, 114 min.
Ben Stiller
anglicky / English
české / Czech

CZ 2014, 63 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

CZ 2014, 64 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

GB 2014, 150 min.
Josie Rourke
anglicky / English
české / Czech

USA 2014, 240 min.
Otto Schenk
česky / Czech
české / Czech

Speciální projekce
se sníženou hladinou
zvuku a částečným
osvětlením sálu.

Každý čtvrtek
od 10.00 hodin.

