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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.

Scala — místo pro vzdělávání,
zážitky a setkávání
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Scala bar

Bolívie — Z Amazonských nížin na šestitisícové vrcholky
Studentské kino

Afterparty na baru

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.

Bio Senior
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Cizí oběd
Dabba

3D

Plakát k prodeji na www.terryhoponozky.cz

Fair Play

Následky
lásky

Památkáři

The Monuments Men

Philomena

Le Conseguenze
dell’amore

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,
české / Czech

Praha 1983. Osmnáctiletá běžkyně Anna,
členka Střediska vrcholového sportu, je i přes
svůj „špatný kádrový
profil“ zařazena do
Programu specializované péče. V rámci
programu je Anna bez
vlastního vědomí dopována. Její matka Irena
rychle pochopí, oč
jde. Rozhodne se ale
dceru dopovat dál, aby
jí umožnila zúčastnit
se olympijských her
a emigrovat.

CZ 2014, 100 min.
Andrea Sedláčková
česky / Czech

Ano, životní styl
padesátníka Titty
Di Girolama by se dal
považovat za extrémní
– extrémně usedlý,
extrémně rutinní
a extrémně neživotný.
Bydlí už deset let v blíže nespecifikovaném
hotelu ve Švýcarsku
a jeho (ne)existence je
rozprostřena jen mezi
několik málo každodenních úkonů...
dokud se neobjeví
láska a s ní i problémy.
Snímek natočil jeden
z nejprogresivnějších
současných italských
tvůrců Paolo Sorrentino.

I 2004, 100 min.
Paolo Sorrentino
italsky / Italiano
české / Czech

Prodloužený
víkend
Labour day

Scala Bar: Cestovatelské přednášky

Pozoruhodná cesta za
tajemstvím, které bylo
skryté půl století. Martin Sixmith je bývalý zahraniční korespondent
BBC. Shodou náhod se
mu do rukou dostává
možnost odhalit příběh,
který by mohl být jeho
životní reportáží. Jeho
klientkou se stává sedmdesátiletá svérázná
dáma Philomena Lee.
V 50. letech jako náctiletá otěhotněla a porodila syna Anthonyho.
Když byly Anthonymu
3 roky, byl Philomeně
násilím odebrán, dán
jeptiškami k adopci.
Philomena a Martin se
společně vydávají na
neobyčejný výlet.

USA 2014, 112 min.
George Clooney
anglicky / English
české / Czech

GB 2013, 98 min.
Stephen Frears
anglicky / English
české / Czech

Adele před časem
opustil manžel a ona se
z toho dosud nevzpamatovala. Místo toho,
aby se starala o svého
třináctiletého syna
Henryho, pečuje on o ni.
Rozpad manželství
navíc prohloubil její
uzavřenost, úzkostlivě
se proto vyhýbá styku
s okolím. Výjimkou
jsou jen pravidelné
výpravy pro zásoby do
blízkého supermarketu.
Při jedné z nich se seznámí s Frankem (Josh
Brolin), který ji dost
nesmlouvavě požádá
o pomoc. Frank právě
uprchl z vězení.

USA 2004, 111 min.
Jason Reitman
anglicky / English
české / Czech

Festival

NT Live

MET: Live in HD

Studenstké kino

V nitru
Llewyna
Davise

Velká oříšková
loupež

Zlodějka knih

Cestovatelské
přednášky

Bolívie
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z televize
a Kouzelný
mlýnek

Malý tygr
a jeho odvaha

Cinema
Mundi

Válečný kůň

Alexander P.
Borodin:
Kníže Igor

Týden
výtvarné
kultury

V nitru Llewyna Davise
je příběh ambiciózního a talentovaného
mladého muzikanta,
který se snaží získat si
trochu uznání, v době
obrody folkové hudby,
v New Yorku roku 1961.
Ačkoliv se jeho život
zdá být nekonečným
řetězem smůly, Llewyn
se nevzdává a pevně
si jde za svým snem.
Bez peněz a trvalé
adresy se protlouká
životem a přespává
u stále se snižujícího
počtu kamarádů. Jako
šance na záchranu se
jeví cesta do Chicaga,
kam se vydává s nadějí
na získání nového manažera a s vyhlídkou na
překonání své smůly.

Veverčák Surly a jeho
krysí kamarád Buddy
mají něco za lubem.
Zima se nezadržitelně
blíží a oni přemýšlí, kde
ve městě nashromáždí
zásoby. Zoufalá doba
si žádá zoufalé činy,
a proto se společně se
svými kumpány pokusí
vykrást obchod s oříšky.
Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na
první pohled zdálo...

Síla slov a fantazie je
ukrytá v knihách. Ale
jen pro toho, kdo je
umí a chce přečíst.
Film Zlodějka knih
vypráví příběh Liesel,
která se během druhé
světové války dostane
do pěstounské rodiny
Hanse Hubermanna
a jeho ženy Rosy, aby
zde začala nový život.
Liesel se snaží zapadnout – doma i ve škole,
kde si z ní spolužáci
utahují, protože neumí
pořádně číst. Liesel
je odhodlaná situaci
změnit s jednostrannou
posedlostí rodícího se
učence. A získá k tomu
pomoc svého dobrosrdečného nového
tatínka.

Druhá scéna kina
Scala pro vás nově
připravila rozmanitý
cyklus cestovatelských
přednášek a projekcí.
Přijďte si dát něco
dobrého a poslechnout
vyprávění z cest amatérských i zkušených
cestovatelů. Každé
liché úterý v měsíci
vždy v 18:30.

Rozlehlá země, vklíněná mezi zasněžené
vrcholy andských hor
a tropické deštné pralesy Amazonie. Země,
kde lamy dávají dobrou
noc a potomci původních obyvatel stále nosí
krojovaný oděv. Země,
kde se město s největším počtem obyvatel
rozkládá v nadmořské
výšce 3700 m. n. m.
a kde leží největší
solná pláň na světě.
Země neuvěřitelných
kontrastů, kde je stále
co objevovat a kam
se chcete (nejen) za
poznáním vracet.

Sobotní pohádkové
odpoledne s kombinovaným programem.
Čekají na vás nejen
pohádky, ale i tvořivé
činnosti. Znáte Jáju
a Páju? A jejich dědu
Lebedu, co býval
námořníkem? Dnes se
podíváme mimo jiné na
jedno jejich společné
dobrodružství, kdy si
kluci pořídili kouzelný
mlýnek. Co vše by se
dalo s takovým mlýnkem vyčarovat, kdyby
jste ho měli?

Sobotní pohádkové
odpoledne s kombinovaným programem.
Čekají na vás nejen
pohádky, ale i tvořivé
činnosti. Jedna z dnešních pohádek vypráví
příběh o jednom
tygříkovi. Ten měl pro
strach uděláno, ale
nakonec v sobě našel
odvahu, se kterou ten
strach překonal. Nebudeme pouze zjišťovat
kdy a čeho, nebo koho
se kdo bojíme, povíme
si také, jak to zařídit,
aby jsme byli odvážní
a nebojácní.

Film ve světě, svět
ve filmu – tak zní
motto festivalu
Cinema Mundi, který
i letos přiváží do Brna
kolekci výjimečných
snímků, které soutěžily
o nominace na Oscara
v kategorii Nejlepší
cizojazyčný film. Pátý
ročník nabídne též retrospektivu tzv. Pražské
školy jugoslávského
filmu nebo kolekci současných evropských
road movies. Od 27.
února do 6. března vás
ve Scale čeká mnoho
zajímavých filmových
zážitků.

Přímý přenos divadelního představení
z Národního divadla
v Londýně. Slavná
inscenace je adaptací novely Michaela
Morpurga, která se
snaží zachytit atmosféru první světové
války. Příběh velkého
přátelství a odvahy je
zachycen pohledem
válečného koně, který
je vytržen z idylických
zemědělských plání
Devonu a vržen do víru
utrpení francouzských
válečných zákopů.

Přímý přenos operního
představení z Metropolitní opery New York.
Borodinovo historické
epické dílo, v němž
zní slavné „Polovecké
tance“, bude v Met
uvedeno po téměř sto
letech. Nová inscenace
Dmitrije Čerňakova je
psychologickou sondou do mysli rozpolceného hrdiny na pozadí
zrodu ruského národa.
Náročné titulní role se
zhostí basbarytonista
Ildar Abdrazakov, za
dirigentským pultem
stane Gianandrea
Noseda.

Týden dialogů s výtvarným uměním
10.–16. 3. 2014
www.tvk-brno.cz

USA 2013, 105 min.
Than Coen, Joel Coen
anglicky / English
české / Czech

CAN 2014, 86 min.
Peter Lepeniotis
česky / Czech

The Book Thief

The Nut Job

Inside Llewyn Davis
Film podle skutečné
události vypráví o největším lovu pokladů
v historii. Památkáři
jsou méně známou
vojenskou jednotkou,
která působila během
2. světové války. Jejím
úkolem bylo najít, zachránit a vrátit evropské
umělecké poklady, které
naloupili nacisté v jimi
obsazených zemích –
od děl Michelangela
a Da Vinciho až po van
Eycka a Vermeera. Byl
to téměř nesplnitelný
úkol, který se často odehrával za nepřátelskými
liniemi a pod palbou
německé armády, která
měla rozkazy tyto poklady zničit, aby po pádu
říše nezůstalo nic.

Pro rodiče s dětmi

USA 2013, 131 min.
Brian Percival
anglicky / English
české / Czech

Z Amazonských
nížin na šestitisícové
vrcholky

Doba trvání cca 60 min.
Marek a Klára Šmídovi

CZ 2014, 65 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

CZ 2014, 66 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

Mezinárodní filmový
festival
26. 2. – 6. 3. 2014
www.cinemamundi.info

GB 2014, 150 min.
M. Elliottová, T. Morris
anglicky / English
české / Czech

USA 2014, 270 min.
Dmitrij Čerňakov
rusky / Russian
české / Czech

Děti v kině
Dílna animované tvorby
a prezentace dětských
animovaných filmů
pro děti. Animace jako
odraz a nástroj dětské
představivosti a experimentu. (Vstupné
zdarma, 60 min.)
Československý
filmový plakát v souvislostech Pavel Rajčan,
kurátor sbírky filmových
plakátů Terryho Ponožky představí filmový
plakát jako svébytný
umělecký a grafický
tvar pro veřejný prostor.
(Vstup zdarma, 90 min.)

Film plakát
(plagát) 3 × 4 × 5
Zahájení výstavy. Studenti tří zemí vytvořili
plakáty na filmy 12 režisérů. (Vstup zdarma)
Scalní video
Projekce studentských
videí. To nejlepší
z tvorby studentů nejen
pedagogických fakult.
Video v prostoru kina
jako nová dimenze
tvorby i demokratizace
médií. (Vstup zdarma,
60 min.)

Nechceme po rodičích,
aby své děti odkládali
v předsálí kina. Naopak.
Vezměte své děti
s sebou do sálu.

Večer
videoklipů

Scala naslepo
+ After party

Videoklipová kultura
sice objevuje filmové
aspekty už od dob
Thrilleru Michaela
Jacksona, nicméně až
v posledních asi pěti
letech můžeme mluvit
o převratně náročném
skládání vizuálních
kódů i v mainstreamové hudební sféře. Na
jinak konzervativním
poli angloamerického
popu tak vznikají velmi
specifické vizualizace
skladeb, snažící se přiblížit například středometrážnímu filmu nebo
dokumentu. Těšte se
na tvorbu Kanyeho
Westa, Yoanna Lemoineho, Spike Jonzeho,
Davea Longstretha,
Kahlila Josepha nebo
Kristoffera Borgliho.

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
Speciální projekce
se sníženou hladinou
zvuku a částečným
osvětlením sálu.

Každý čtvrtek
od 10.00 hodin.

