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Film a živá hudba

www.kinoscala.cz

Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3
602 00 Brno

Vstupné 110 Kč, 3D projekce 130 Kč.
Studentská a seniorská sleva
na běžné projekce 30 Kč.
Pravidelné páteční projekce
pro seniory 60 Kč.

Pokladna je otevřena denně od 17 do 21 hod.
Bar je otevřen denně od 14 do 24 hod.
Telefonické rezervace přijímáme
Po–Pá od 10 do 17 hod na 608 33 00 88.
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La grande bellezza

Bratři Coenové
rádi čerpají
z filmového žánru
„noir“, drsných
chandlerovských
detektivek, přičemž
Big Lebowski si
z častých klišé dělá
výtečnou legraci.
Jeff „Dude“
Lebowski (Jeff
Bridges) je notorický
flákač, milovník
bowlingu a marihuany, kterého si
jednoho krásného
dne spletou s jeho
jmenovcem
milionářem a doslova mu „pochčijí“
koberec. „Dude“ si
ale ne vše nechá
líbit.

Lady Dianu zná
téměř každý. Jen
málokdo však
zná skutečnou
Dianu Spencerovou, jen málokdo
v ní vidí obyčejnou
ženu. Film Diana
není klasickým
životopisem,
zaměřuje se na
poslední dva roky
jejího života, kdy
opustila královskou
rodinu a tísnivý život
v Buckinghamském
paláci. Na roky
naplněné novou
chutí žít, neúnavnou
charitativní prací
a milostným vztahem, v jaký už ani
nedoufala.

Sandra Bullock ve
filmu hraje doktorku
Ryan Stone,
inženýrku na její
první vesmírné misi.
George Clooney
ztvárnil vesmírného
veterána Matta
Kowalskyho,
který velí svému
poslednímu letu
před odchodem
do důchodu. Jenže
během zdánlivě
rutinní výpravy
do kosmu dojde
ke katastrofě.
Stone a Kowalsky
zůstanou ve vesmíru
sami, odkázáni
jeden na druhého
a směřujíc dál do
temného vesmíru.

Jasmine (Cate
Blanchett) je
elegantní, okouzlující a zhýčkaná
dáma, která má vše,
nač si vzpomene.
Její zdánlivě idylické
manželství s bohatým podnikatelem
Halem (Alec Baldwin) i bezstarostný
život se v jediný
okamžik rozpadnou
na kousky. Jasmine
se stěhuje ke své
sestře Ginger (Sally
Hawkins), která má
skromný byt v San
Francisku. Jenže
útěk z pohádkového
stereotypu není tak
jednoduchý.

Kinoautomat:
Člověk a jeho dům
je první interaktivní
film na světě, ve
kterém diváci mohou zasahovat do
průběhu děje. Film
se vždy v určitém
napínavém
momentě zastaví, na jeviště
před plátno vyjde
moderátor a vyzve
diváky, aby pomocí
dvou tlačítek
ve většinovém
hlasování rozhodli,
jak bude příběh
dále pokračovat.
K natáčení přizval
Radúz Činčera
část tvůrčí elity
šedesátých let.

Z oblačných výšin
světa filmu Auta
přilétají Letadla,
chystaný animovaný
komediálnědobrodružný
snímek nabitý akcí,
ve kterém se nám
představuje Prášek,
práškovací letoun
s velkým srdcem
a rychlými křídly,
jenž sní o tom,
že se zúčastní
nejúžasnějšího
leteckého závodu
kolem světa. V cestě
mu stojí jen několik
poněkud větších
problémů – Prášek
není tak docela
stavěný pro závody.

Velkoměsta jsou
moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy
k životu?
Vznikly jako stroje
na bydlení a práci,
mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat
auty. Řídí se statistikami, katastry,
racionálními výpočty
dopravních tepen
a snahou o maximální funkčnost. Co
se ale stane, když
do centra našich
výpočtů umístíme
člověka a jeho potřeby?

Legendární americká kapela Metallica
přináší na plátna kin
zcela nový filmový
zážitek. Film s názvem, odkazujícím
na stejnojmennou
píseň z Black
Album, sleduje mladíka Tripa (Dane
DeHaan), který na
živém koncertě
skupiny musí splnit
nebezpečnou tajnou
misi. Kulisami jeho
příběhu je jeden
z nejlepších koncertů Metallicy ve
vyprodané aréně.

Virgil Oldman
(Geoffrey Rush) je
světově uznávaný
znalec v oblasti
výtvarného umění
a starožitností. Ve
svém osobním
životě je však uzavřeným samotářem
pronásledovaným
mnohými obsesemi.
Nikdy se nedokázal
sblížit s jiným člověkem, není schopný
s někým spolupracovat. V den jeho
šedesátých třetích
narozenin přijde ale
nečekaný telefonát
od neznámé ženy.

Již od stvoření světa
jsou kocour Oggy
a švábi Joey, Marky
a Deedee zamotaní
do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý,
že nějaká šarvátka
mezi dobrem a zlem
je proti tomu úplné
prd.

Mladého pekaře
Omara dělí od jeho
tajné lásky Nadji
zeď, která přetíná
území Palestiny.
Kvůli práci, rodině či
lásce ji denně přelézají stovky mužů.
Stejně jako Omar
přitom často uhýbají
kulkám dozorců. Na
Západním břehu
neexistují jednoznačné situace ani
jednoduchá rozhodnutí, a tak i Omar
brzy čelí bolestné
volbě.

Ve městě, kde auta
mají volant v kufru,
lidé bruslí pozpátku
a klavír míchá
koktejly, žije idealistický a vynalézavý
Colin (Romain Duris)
pouze v kruhu svých
přátel Nicolase
(Omar Sy) a Chicka
(Gad Elmaleh).
Jednoho dne Colin
potká svou osudovou lásku Chloé
(Audrey Tautou).
Křehká Chloé, která
Colinovi připomíná
jeho milované blues
od Dukea Ellingtona,
však onemocní
záhadnou nemocí.

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.

USA 1998, 110 min
E. Coen - J. Coen,
anglicky / české tit.

VB 2013, 108 min
Oliver Hirschbiegel,
anglicky / české tit.

USA 2013, 91 min
Alfonso Cuarón
anglicky / české tit.

USA 2013, 90 min
Woody Allen
anglicky / české tit.

ČSSR 1966
Radúz Činčera, 90 min
česky

USA 2013, 92 min
Klay Hall
česká verze

DK 2012, 83 min
Andreas M. Dalsgaard
anglicky / české titulky

USA 2013, 92 min
Nimród Antal
anglicky / české tit.

ITA 2013, 124 min
Giuseppe Tornatore
anglicky / české tit.

FRA 2013, 80 min
Olivier Jean-Marie
česky

PS 2013, 97 min
Hany Abu-Assad
arabsky, hebrejsky/
české tittulky

FRA 2013, 125 min
Michel Gondry
francouzsky/
české titulky

ITA 2013, 142 min
Paolo Sorrentino
italsky, francouzsky/
české titulky

MetInHD

Cesta do
pravěku

Podraz

Český barevný
fantasticko-naučný
film o výpravě čtyř
chlapců do pravěku.
Jeden z nich najde
u jeskyně, ze které
vytéká řeka, trilobita.
Nemůže však pochopit, že je to tvor,
který žil před mnoha
miliony lety. Nepomáhají ani výklady
z knih, ani návštěva
muzeí. Nakonec se
společně rozhodnou
vypravit se jako ve
starých verneovkách
do pravěku.

Robert Redford
a Paul Newman
v legendární filmu
o jednom geniálním
dostihovém podrazu. Film je příběhem
o přátelství dvou
roztomilých
podvodníků. Johny,
malý šikovný
podvodník a jeho
kumpán Luther
omylem okradou
poslíčka, který
pracuje pro jednoho z největších
a nejuznávanějších
gangsterů –
Lonnegana.

ČR 1955, 93 min
Karel Zeman
česká verze

USA 1973, 129 min
George Roy Hill
česky / anglické titulky

Lazebník
sevillský

The Sting

Journey to the
Beginning of Time
Studenti Masarykovy univerzity se do
tvorby programové
nabídky kina aktivně
zapojují projektem
Studentské kino.
V rámci těchto pravidelných projekcí
se můžete těšit na
odborné úvody, besedy a další aktivity.

NT Live

Macbeth

Díky své melodické
invenci, vtipnosti
a instrumentační
řemeslnosti psal
Rossini velice lehce.
Důkazem toho je
i Lazebník sevillský
– vrchol Rossiniho
tvorby. V komické
opeře plné převleků
je hlavní postavou
mazaný Figaro, který
v bláznivé historce
o zamilovaném
hraběti
Almavivovi a jeho
vyvolené Rosině
poskytuje za pár
zlaťáků zamilovanému páru svůj
důvtip a pomoc.

USA 2008, 190 min
Bartlett Sher, italsky /
české a anglické tit.

NT Live (National
Theatre Live) je
projekt přímých
přenosů vybraných
divadelních představení z Národního
divadla v Londýně.
Samotnému divadelnímu představení
vždy předchází
úvodní slovo v podání známé zahraniční
osobnosti, která
divákům představí
vznik a přípravy
dané inscenace.
Přenosy her jsou
uváděny v originálním anglickém
jazyce s českými
titulky. Představení
jsou přenášena živě,
v HD digitální kvalitě.

Tragický příběh
ambicí a zrady s famózním Kennethem
Branaghem v hlavní
roli. Záznam jedinečného divadelního představení,
které vzniklo v rámci
Manchesterského
mezinárodního
festivalu. Kenneth
Branagh je společně
s Robem Ashfordem také režisérem
inscenace, která se
odehrává v kulisách
odsvěceného kostela v Manchesteru.

VB 2013, 150 min
Rob Ashfor, Kenneth
Branagh, anglicky /
české titulky

O patro výš

?

Pecha Kucha
Night Brno

Hrdinou němého
filmu je maloměšťáček přicházející do
New Yorku a píšící
v dopisech bývalé
nevěstě o svém
postupu na společenském žebříčku.
Ve skutečnosti ale
neslaví ve svém
povolání v obchodním domě přílišný
úspěch. Hudební
doprovod: Indie kytarová kapela Květy,
která se na hudební
scéně pohybuje už
od roku 2000.

Máte rádi překvapení? Věříte dramaturgům kina Scala, že
vás dokáží příjemně
překvapit? Když
přijmete naši hru
a zkusíte „Scala 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 vhodné. Předem
totiž neplatíte nic.
Jdete do toho?

Projekt Pecha
Kucha Night vznikl
v Japonsku v architektonickém studiu
Marka Dythama
a Astrid Klein při vymýšlení způsobu, jak
představovat práci
svých kolegů. Snaha
o pestrost a svižnost
vedla k sestavení
speciálního formátu
prezentací. Každý
mluvčí si připraví
20 obrázků, z nichž
každý může komentovat na ploše
pouhých 20-ti vteřin.
Za jeden večer se
tak představí kolem
patnácti autorů.

USA 1923, 70 min
Sam Taylor
a Fred C. Newmeyer
anglické mezititulky

??, ?? min
???
původní znění
české titulky

ČR 2013, 110 min
česky

+ hudební doprovod
Květy

Il barbiere di Siviglia
Metropolitan Opera:
Live in HD je celosvětově známou
značkou přímých
přenosů operních představení
z Metropolitní opery
v americkém New
Yorku. V roce 2009
byla Metropolitní
opera oceněna
Emmy Award za
zásluhy na rozvoji
technologie Hight
Definition a jejím celosvětovém využití
v kinech a divadlech.

Scala Naslepo

Film a hudba

Série komponovaných večerů
s projekcí němých
filmů za doprovodu
živé hudby.

