Naslepo
20:30

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 20 Kč.
Pravidelné projekce pro seniory stojí 60 Kč.
Pravidelné projekce Baby Bio stojí 80 Kč. Kino pro
rodiče s dětmi stojí 60 Kč + výtvarná dílna 20 Kč.

Baby Bio

Relatos Salvajes

Scala naslepo

www.kinoscala.cz

Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3
602 00 Brno

Bio Senior

Divoké historky – předpremiéra
23:00

Relatos Salvajes

Divoké historky – předpremiéra

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.

Animotéka

Zahájení akademického roku 2014/2015
První narozeniny Univerzitního kina Scala

Frankenweenie

Frankenweenie: Domácí mazlíček

Wrong Cops

Fízlové, hajzlové

Nymphomaniac, part II. - Director’s Cut

Nymfomanka, část II. - režisérská verze

Nymphomaniac, part I. - Director’s Cut

Nymfomanka, část I. - režisérská verze

19:00

20:30

18:00

20:45

18:00

O koních a lidech
20:30

Hross í oss

Místa

Postman Pat

Pošťák Pat
18:00

15:00

Chlapectví
20:30

Boyhood

Nejhledanější muž
A Most Wanted Man

Léto u vody
18:00

15:00

Místa
20:30

Magic in the Moonlight

Kouzlo měsíčního svitu
18:00

3D

NT Live

Animotéka
Afterparty Bar Scala

Konference (Masarykova univerzita)

Magický hlas rebelky

Ida

Ida

Nymphomaniac, part II. - Director’s Cut

Nymfomanka, část II. - režisérská verze

Nymphomaniac, part I. - Director’s Cut

Nymfomanka, část I. - režisérská verze

A Streetcar Named Desire

Tramvaj do stanice Touha

Ida

Ida

Le meraviglie

Zázraky

Imatrikulace (Masarykova univerzita)

18:00

10:00

20:45

18:00

19:45

18:00

20:30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
20:30

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

O koních a lidech
Hross í oss

Tři bratři
18:00

15:00

Chlapectví
20:30

Boyhood

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
Sin City: A Dame to Kill For

Tři bratři
18:00

15:00

Kouzlo měsíčního svitu

20:30

Magic in the Moonlight

Nejhledanější muž
A Most Wanted Man

Století Miroslava Zikmunda

Sin City: A Dame to Kill For

18:00

14:00

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
20:30

Le meraviglie

Zázraky

Begin Again

Love song

18:00

10:00

S anglickými titulky / with English subtitles

Středa

24/9

Úterý

23/9

Pondělí

22/9

Neděle

21/9

Sobota

20/9

Pátek

19/9

Čtvrtek

18/9

Středa

17/9

Úterý

16/9

Pondělí

15/9

Neděle

14/9

Sobota

13/9

Pátek

12/9

Čtvrtek

11/9

O koních a lidech

11/9—24/9/2014
#025

: Liv

: Liv

Znění / Version

Titulky / Subtitles

Pro rodiče s dětmi

Plakát k prodeji na www.terryhoponozky.cz

NT Live

Studentské kino

Připravujeme

8. 10. 2014

Fízlové,
hajzlové

Chlapectví

Ida

Boyhood

Ida

Wrong Cops

Kouzlo
měsíčního
svitu

Love song
Begin Again

Magický hlas
rebelky

Místa

Nejhledanější
muž
A Most Wanted Man

Od roku 2002 se
režisér Richard Linklater
věnoval se stejnými
spolupracovníky každý
rok natáčení jedné části
filmu, který zachycuje
dětství a dospívání
chlapce jménem Mason
od jeho školních začátků
po vstup na vysokou
školu. Během dvanácti
let tak vznikalo dílo, jež
překvapilo a strhlo svou
neobyčejnou autenticitou diváky letošního
Berlinale.

USA 2013, 82 min.
Quentin Dupieux
anglicky/ English
české/ Czech

USA 2014, 160 min.
Richard Linklater
anglicky/ English
české/ Czech

O koních
a lidech

Pošťák Pat
Postman Pat

Hross í oss

Nymphomaniac
- Director’s Cut

Magic in the Moonlight
Třetí autorský film
hudebního producenta
a multitalentovaného filmaře Quentina
Dupieuxe (aka Mr. Oizo),
který před čtyřmi lety
nadchl kritiku hororovou
meta-komedií Rubber
pojednávající o vraždící
telepatické pneumatice.
Nonsensová fraška
o zdegenerovaných
velkoměstských
policajtech, kteří jsou
v nespecifikovaném
světě blízké, zločinu
zbavené budoucnosti
jedinými skutečnými
padouchy, neplatí žádné
zákonitosti: vše je tu
podřízeno mechanice
pudovosti, spontánní
debility a nesmyslu.

Nymfomanka
– režisérská
verze

Než se osmnáctiletá novicka Anna
stane jeptiškou, musí
navštívit svou jedinou
žijící příbuznou Wandu,
o jejíž existenci neměla
dosud ani tušení. Ukazuje se, že teta Wanda
je bývalá zapálená
komunistka a soudkyně, která v 50. letech
posílala na smrt kněze
a další odpůrce režimu.
Nečekané setkání nasměruje Annu na cestu
za odkrytím rodinného
tajemství, svého židovského původu a svého
pravého jména, Ida.

Děj této romantické
komedie se odehrává
v jižní Francii v roce
1920. Stanley (Colin
Firth) - alias Wei Ling
Soo - je britský kouzelník a mistr iluzionista,
který je povolán do
Francie na žádost
aristokratické rodiny,
aby odhalil možný
podvod. Sophie (Emma
Stone), jako možné
falešné spirituální
médium, je objektem
jeho zkoumání. Komplikace nastanou, když
se náš „detektiv“ do ní
bezhlavě zamiluje.

Gretta (Keira Knightley)
a její přítel Dave (Adam
Levine) jsou spolu již
od vysoké školy a společně skládají hudbu.
Když Dave podepíše smlouvu s jednou
z největších nahrávacích společností,
odstěhují se spolu do
New Yorku, aby zde
začali život, o kterém
vždycky snili.

PL 2013, 80 min.
Pawel Pawlikowski
polsky/ Polish
české/ Czech

USA 2014, 109 min.
Woody Allen
anglicky/ English
české/ Czech

USA 2013, 104 min.
John Carney
anglicky/ English
české/ Czech

Olga Sommerová
mapuje klíčové události
ze soukromého, pěveckého i disidentského
života Marty Kubišové
prostřednictvím filmových archivů a rozhovorů s jejími přáteli,
např. Danou Němcovou, Pavlem Kohoutem
či Jaroslavem Hutkou.
Ve filmu zazní i zbrusu
nová píseň, kterou společně s Martou Kubišovou nazpívala Aneta
Langerová.

CZ 2014, 90 min.
Olga Sommerová
česky/ Czech

Sin City: Ženská,
pro kterou bych
vraždil
Sin City: A Dame to
Kill For

Místa jsou novým projektem tvůrců nejlepšího
filmu roku 2010 Pouta.
Děj se odehrává v 90.
letech na malém městě.
Drama o lásce, ztrátě
a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům
Adamovi (Vladimír
Polívka) a Markovi (Jan
Cina) je jejich rodiště
těsné, zároveň ale moc
nevědí, co si se svými
životy počít. V tu chvíli
do jejich světa vstupuje dcera místního prominenta Anna (Johana
Matoušková) a vnáší
do něj tajemství, napětí
a touhu.

V hamburské islámské komunitě se jedné
noci objeví neznámý
muž na pokraji smrti.
Napůl Čečenec, napůl
Rus, který má u sebe
500 dolarů a tajné informace o milionovém
kontě v jedné soukromé bance. Jeho identita
zůstává záhadou - je
Issa terorista nebo oběť
špinavých praktik mezinárodního zločinu? Když
vyjde najevo, odkud pocházejí peníze na účtu,
jeho život bude opět
v ohrožení a začnou se
o něj intenzivně zajímat
všechny tajné služby.

Jednoho chladného zimního večera
objeví starý okouzlující
mládenec Seligman
(Stellan Skarsgård) při
své procházce v aleji
zbitou Joe (Charlotte
Gainsbourg), která
sama sobě diagnostikovala nymfomanii.
Seligman vezme zbědovanou Joe k sobě
domů, kde se jí pokouší
vyčistit a ovázat rány.
A ona mu za jeho starostlivost začne vyprávět svůj příběh.
Režisérský sestřih loňského hitu.

Nejzajímavější debut
loňského podzimu
nabízí mírně řečeno
neotřelý pohled na soužití koní a lidí, tentokrát
z pohledu prvně zmíněných. Obou bytostí se
pak týkají láska, smrt,
krocení či žárlivost,
o kterých režisér Erlingsson a jeho druhové
vyprávějí s imponující
vizuální nápaditostí
a troufalostí intenzivně
atakující naše zažité
představy o vztahu
člověka a přírody. Tvůrci
svým snímkem dokazují
nejen svou touhu vyprávět originální příběh,
ale i svéráznost vidění
světa a neodolatelný
smysl pro humor.

První celovečerní dobrodružství nejoblíbenějšího listonoše na světě,
Pošťáka Pata. Nebýt
nového protivného šéfa,
Pat by možná napořád
roznášel zásilky sousedům ve své idylické
vesničce. Jenže šéf
mu zatrhne rodinný
výlet k moři a Pat je
rozhodnutý udělat
cokoli, aby na vysněný
výlet do Itálie mohl jet.
Dokonce i přihlásit se
jako zpěvák do televizní
talentové soutěže, kam
ho samozřejmě provází i
jeho nerozlučný kocour.
Záhy se ukáže, že Pat
umí stejně dobře zpívat
jako nosit dopisy.

V pokračování kultovního snímku Sin City se
v několika propojených
povídkách vracíme do
města hříchu, plného
kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen. Dwight
(Josh Brolin) hloubá
o tom, na kolik způsobů
to v životě zvoral, Marv
(Mickey Rourke) se
probudí na dálnici, obklopen několika mrtvými
těly a na nic si nemůže
vzpomenout, striptérka
Nancy (Jessica Alba) se
jen těžce vyrovnává se
smrtí Johna Hartigana (Bruce Willis) a je
odhodlaná jeho smrt
pomstít za každou cenu.

CZ 2014, 108 min.
Radim Špaček
česky/ Czech

GB-USA-D 2014, 121 min.
Anton Corbijn
anglicky/ English
české/ Czech

DK 2013, 145 min.
Lars von Trier
anglicky/ English
české/ Czech

IS-N-D 2013, 81 min.
Benedikt Erlingsson
původní znění
české/ Czech

VB 2014, 88 min.
Mike Disa
česky/ Czech

USA 2014, 103 min.
Robert Rodriguez Frank Miller
anglicky/ English
české/ Czech

Století
Miroslava
Zikmunda
Životopisný film přináší
osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého
století očima muže,
který poznal celý svět.
Byl počat za Habsburků,
narodil se pět měsíců
po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou
válku, zažil nástup komunismu i jeho pád.
StB byl označen jako
„nebezpečná osoba
nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe,
když zanikal koloniální
systém. Setkal se s prezidenty i lidojedy. Seznámil se s Gagarinem i
Hillarym.

CZ 2013, 60 min.
Petr Horký
česky/ Czech

Stoletý stařík,
který vylezl
z okna a zmizel
Allanu Karlssonovi je 100
let. V domově důchodců,
kde v tomto věku tráví
svůj zbývající čas, pro
něj chystají velkou
narozeninovou oslavu.
Ale vitální stařík ještě
nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela
jiné plány. Rozhodne
se pro útěk. Poté, co
vyleze z okna, se vydává
na úžasný a naprosto
nepředvídatelný výlet.
Shodou náhod se mu do
rukou dostane kufr plný
peněz.

S 2013, 114 min.
Felix Herngren
švédsky a 5 dalšími
jazyky
české/ Czech

Tři bratři

Zázraky

Léto u vody

Le meraviglie

Tennessee Williams

Tramvaj do
stanice Touha

Animotéka

Naslepo

A Streetcar Named
Desire
Hudební pohádka Tři
bratři je druhým celovečerním snímkem režiséra Jana Svěráka určeným
pro dětského diváka.
Tři bratři (Vojtěch Dyk,
Tomáš Klus, Zdeněk
Piškula) se vydávají do
světa na zkušenou, aby
si našli nevěsty a rodiče
jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při
svém putování vstupují
do slavných pohádek, ve
kterých je čeká mnoho
nástrah, nečekaných
příhod a snad také
láska. Děj filmu, včetně
známých a oblíbených
písniček, které ve filmu
zazní, pochází z pera
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Gelsomina žije s rodiči
a třemi mladšími sestrami na opuštěném statku
kdesi v Umbrii. Otec drží
rodinu stranou nástrah
moderního světa, hlásaje návrat k přírodě jako
jedinému bodu bezpečí.
Pevné vazby nahlodá
příchod Martina, mladého provinilce, jehož
přijmou v rámci programu převýchovy. Zásah
zvenku představuje ale
také natáčení televizní
soutěže o vyhlášení
„zázračné vesnice“,
které poblázní celý
kraj. Film získal Velkou
cenu v Cannes, nejvyšší
vyznamenání po Zlaté
palmě.

Zveme děti i rodiče
na sobotní pohádkové
odpoledne v kinosále
Scala. Čekají na vás
nejen pohádky, ale
i tvořivé činnosti.

CZ 2014, 86 min.
Jan Svěrák
česky/ Czech

I-CH-D 2014, 101 min.
Alice Rohrwacher
italsky, německy
české/ Czech

CZ, 73 min.

Kdo by si dokázal představit letní prázdniny
bez pobytu u vody? Asi
nikdo z nás. Ani naši
animovaní přátelé.
Dlouho jste je neviděli.
Přijďte zase navštívit
naše kino a potkat
se tam se známými
z animovaného světa,
jako jsou Křemílek a
Vochomůrka, Cipískova rodina, Rákosníšek
a další. Jistě se dozvíte
i o jejich letních dobrodružstvích.

česky/ Czech

Slavná hra Tennessee
Williamse uvedená roku
1947 na Broadwayi, za
kterou následujícího
roku dostal Pullitzerovu
cenu. Příběh dvou sester a jejich komplikovaného vzahu k mužům
i k sobě samým.
V novém nastudování
hry v divadle Young Vic
hraje labilní Blanche
Gillian Andersonová,
známá u nás především
jako agentka Scullyová
ze seriálu Akta X. Její
výkon v této inscenaci
považují mnozí recenzenti za herecký počin
roku.
Přímý přenos.

VB 2014, 195 min.
Benedict Andrews
anglicky/ English
anglické, české

Frankenweenie:
Domácí
mazlíček
Večer Tima Burtona

Specifický animovaný
program – to je Animotéka. Směsice studentů
Masarykovy univerzity
se dala dohromady
a v následujících třech
měsících uvede snímky,
kterými se bude snažit
vás pobavit, zaujmout
a přesvědčit, že animace
nejsou jen pohádky, ale
i filmy, jež mohou oslovit
kohokoli. Přijďte si s námi
rozšířit obzory o nekonečném světě animace
nejen na plátně, ale také
na našich doprovodných
akcích po promítání.

Projekt Animotéka začíná! Na zahajovací večer
jsme si vypůjčili koncept
„Naslepo“ – a to znamená, že při vypuknutí
projektu dáte za vstupné
jen tolik, kolik sami uznáte za vhodné. A pokud
se vám film nebude líbit,
na baru na vás čeká pivo
nebo malinovka. Přijďte
se s námi seznámit
a společně si užít naše
první promítání ve Scale!
Těšíme se na vás.

Animotéka přináší zatím
poslední film od génia
Tima Burtona, který vás
v podzimním sychravém
počasí jistě zahřeje
u srdce. Celovečerní
snímek natočený
na motivy krátkého
hraného Burtonova
filmu si nabytou délkou
neubírá, ba naopak.
Pookénkovou animací
vypráví příběh malého
chlapce, který nečekaně
ztratí svého psa. Malý
Victor ale využije svého
vědeckého nadání, aby
ho přivedl zpět k životu.
Svůj výtvor se snaží
před okolím skrýt, to se
však nedaří a Victor zjistí, že oživování mrtvých
má hrůzné následky.
USA 2012, 83 min.
Tim Burton
anglicky/ English
české/ Czech

Zahájení akademického roku 2014/2015

Vatikánská muzea
3D

První narozeniny
Univerzitního kina Scala

Divoké historky

Relatos salvajes

Situace z běžného života, které všichni známe
a které na celém světě naštvou denně miliony lidí.
Drobné nespravedlnosti všedního dne, nad kterými
tisíckrát mávnete rukou. Některým postavám filmu
Divoké historky nervy přetečou a oni pak bez zábran
překračují hranici dobrých mravů.

Černou povídkovou komedii z produkce Pedra Almodóvara uvedeme exkluzivně v české předpremiéře
u příležitosti slavnostního zahájení akademického
roku 2014/2015. Univerzitní kino Scala zároveň
připomene své první narozeniny.

Vstupenky na obě exkluzivní projekce budou do
předprodeje uvolněny mimořádně až 22. 9. v 17:00.

ARG-SP 2014, 122 min.
Damián Szifron
španělsky/ Spanish
české/ Czech

3D procházka nejrozsáhlejší sbírkou umění
vzniklého v průběhu
tisíciletí.
Tým 40 filmařů přinesl
do útrob Vatikánských
muzeí a Sixtinské kaple
Ultra HD 4K 3D filmové
kamery, aby nasnímaly
mistrovská díla jedné
z nejslavnějších sbírek
světa překlenující všechny kultury a epochy.
Díky 3D technologii se
diváci mohou s těmito
přelomovými díly seznámit tak, jak jim to běžná
návštěva neumožňuje
- proniknout k detailům
stropních maleb a fresek, téměř se dotknout
povrchu pláten a dívat
se klasickým sochám
tváří v tvář.
IT 2014
Marco Pianigiani
italsky/ Italian
české/ Czech

