19:00

Marná opatrnost
20:15

Scala — místo pro vzdělávání,
zážitky a setkávání

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.

Kino pro rodiče s dětmi

Vybrané projekty kina podporuje Statutární město Brno

Scala naslepo

www.kinoscala.cz

Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3
602 00 Brno

Bio Senior

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

Společenský program u příležitosti Dies academicus a 70. výročí konce
2. světové války; historický kontext + film; vstup se vstupenkou zdarma;
omezená kapacita
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Ex Machina
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1001 Gram

Ex Machina

Wild

Divoké
historky

Pro rodiče s dětmi

Kobry a užovky

Relatos salvajes

Marii je přes třicet,
je čerstvě rozvedená
a zajímá se jen o kilogramy. Nicméně ne
svojí vlastní váhy, jak by
se mohlo zdát. Pracuje
ve vědeckém ústavu,
jehož největší pýchou
je vzor dokonalého
kilogramu, který je teď
Marie pověřena odvézt
na vědeckou konferenci
do Paříže. Zní to jako
lákavý výlet, ale Marie
nikdy necestovala.
Navíc sama, s kuželem
připomínajícím bombu
v kufru a do města,
které okolní svět měří
spíše šarmem a dobrým
vínem než fyzikálními
jednotkami, na které je
tolik zvyklá.

Caleb měl neuvěřitelnou
kliku. Ve firemní soutěži
vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské
chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce
Nathana. V okamžiku,
kdy uprostřed pustiny
vyskočí z vrtulníku, který
ho na místo dopravil, mu
dojde, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Jenže ani nejbujnější
fantazie by ho nedokázala připravit na to, co
ho čeká v supermoderní
stavbě připomínající
protiatomový bunkr.

NOR 2014, 93 min.
Bent Hamer
norsky, franc., angl.
české/ Czech

GB-USA 2015, 108 min.
Alex Garland
anglicky/ English
české/ Czech

Po smrti matky
a krachu manželství
si hlavní hrdinka filmu
Cheryl myslí, že už přišla
o všechno. Když už má
pocit, že nemá co ztratit,
udělá nejimpulzivnější
rozhodnutí svého života.
S nulovou zkušeností
s divokou přírodou
a s obludně těžkým batohem, poháněná zbylou
vůlí, rozhodne se úplně
sama zdolat 1770 km
dlouhou vysokohorskou
trasu pojmenovanou
PCT – Pacifik Crest Trail.
Což je nejdelší, nejtěžší
a nejdivočejší stezka
v celé Americe.

USA 2014, 115 min.
Jean-Marc Vallée
anglicky/ English
české/ Czech

Šest povídek o normálních lidech s životy,
které se neliší od našich, avšak pouze do
okamžiku, než všednodenní situace, drobná
nespravedlnost, setře
z jejich tváří konformní
masku normálnosti. Nervy přetečou
a hranice dobrých
mravů je překročena
rychlostí rozzuřeného
zvířete. Černá povídková komedie o šesti
podobách pomsty
a o rozuzleních, nad
kterými může zůstat
rozum stát.

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

Ovečka Shaun
ve filmu
Shaun the Sheep

Užovka je ztracen ve
svém vlastním životě.
Je mu už skoro čtyřicet
a nemá holku ani práci,
přičemž cítí, že má
poslední šanci sám
se sebou něco udělat.
Naskytne se mu šance,
kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra je
magor, nezodpovědné
dítě a feťák, bydlící
s věčně opilou matkou.
Staví vzdušné zámky
a vykrádá chatky. Ve
chvíli, kdy se ukáže, že
by Užovka mohl být už
konečně šťastný, se
objeví Kobra. Užovka se
mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale
vymkne kontrole.

Život na farmě je nekonečná nuda. Každý
den plyne ve stejném
rytmu, Shaun musí
poslouchat a dělat co
farmář nařídí. Jak jen
mít jeden jediný den
volna? To chce pořádný plán, takže Shaun
vymyslí způsob, jak mít
zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat
se musí umět a každý
plán se může zvrtnout!
Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem
jak farmáře uspat.

CZ 2015, 111 min.
Jan Prušinovský
česky/ Czech

GB-F 2015, 85 min.
Mark Burton,
Richard Starzack
česky/ Czech

Pestrobarvec
petrklíčový

Píseň moře
Song Of The Sea

The Duke of Burgundy

Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka
motýlů Cynthia se svou
milenkou Evelyn a ve
svém svébytném a poněkud výstředním světě
se oddávají sadomasochistickým hrátkám.
Cinefilní lahůdka se
vyznačuje podmanivou
erotickou atmosférou,
výraznou hudební
složkou a odkazy na
sexploatační filmy 60.
a 70. let.

GB 2014, 101 min.
Peter Strickland
anglicky/ English
české/ Czech

Pořád
jsem to já

Proti přírodě
Mot naturen

Rudá mašina
Krasnaja armija

Samba
Samba

O náhradní
hlavě

Přírodopis
v kině

Still Alice

V bájné krajině starých
Keltů žije na osamělém
majáku otec s dcerou
a synem. Život celé
rodiny se obrátí vzhůru
nohama ve chvíli, kdy
se ukáže, že malá
dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona
totiž může písní moře
zachránit všechny pohádkové bytosti, které
proměnila v kámen
čarodějnice Macha.
Nádherně animovaný
svět keltských mýtů
a silné vyprávění o síle
mateřské a sourozenecké lásky vynesl
režisérovi už druhou
nominaci na Oscara.

IRL 2014, 93 min.
Tomm Moore
česky/ Czech
28.4., 3.5. titulky

Alice Howlandová,
šťastně vdaná matka
tří dospělých dětí, je
uznávanou profesorkou
lingvistiky, která začíná
zapomínat slova. Když je
jí diagnostikována raná
forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že
jejich vzájemné vztahy
projdou tou nejnáročnější
myslitelnou zkouškou.
Její úsilí zůstat stále tím,
kým kdysi byla, je děsivé,
dojemné i inspirující.
Oscar pro Julianne Mooreovou za výkon v hlavní
ženské roli.

USA 2014, 100 min.
Richard Glatzer, Wash
Westmoreland
anglicky/ English
české/ Czech

Twin Peaks: Fire
Walk with Me
Twin Peaks: Fire Walk
with Me

Film Proti přírodě je
cestou do drsné norské
krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce
a manžela. Martin vyráží
sám na víkendový výšlap
do hor a my slyšíme
jeho necenzurované
myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy
o jeho spořádaném
maloměstském životě,
o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho
názory a fantazie sahají
od prostých dětinskostí
až k hlubším dilematům
lidského života. Proti
přírodě je přímočarý
a humorný portrét muže,
který se touží vymanit ze
zajetých kolejí.

Když na olympiádě
v roce 1980 vyhrál
americký hokejový tým
nad sovětským, mluvilo
se o tzv. zázraku na ledě.
Američané dokázali
porazit legendární sovětské hokejisty, kteří si za
svůj unikátní způsob hry
vysloužili uznání a obdiv
po celém světě. Režisér
Gabe Polsky se ve svém
dokumentárním portrétu
zaměřuje na pět hráčů
sovětského týmu a nechává diváky nahlédnout
do zákulisí přípravy a
filozofie, která za jejich
úspěchem stála.

NOR 2014, 80 min.
Ole Giæver
norsky/ Norwegian
české/ Czech

USA-RUS 2014, 85 min.
Gabe Polsky
anglicky, rusky
české/ Czech

Samba se do Francie
přistěhoval před deseti
lety ze Senegalu. Pracuje načerno v různých
zaměstnáních a doufá,
že brzy dostane povolení k trvalému pobytu.
Jeho neradostná rutina
se změní, když potká
Alice – manažerku, která
trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou
prací se snaží dát svůj
život zpátky dohromady.
Brzy mezi nimi vznikne
křehké pouto. Jejich
vztah se však nesetkává
s pochopením okolí.

F 2014, 115 min.
Olivier Nakache,
Eric Toledano
francouzky a další
české/ Czech

Taky to jistě znáte.
Někdy si jeden říká, že
by byl život snazší, kdyby
na každou událost měl
jinou hlavu a mohl si je
měnit podle potřeby.
Jedné dívce Matyldě se
to v pohádce podaří, ale
i tak jí to přinese nakonec spíše starosti. Nicméně kdyby to šlo, jaká
by byla vaše náhradní
hlava? Čím by se lišila od
té vaší současné?
Pohádky v programu:
Hra na maminu,
Budulínek Mandelinka,
Švec a čert,
Štaflík a Špagetka,
O kropenaté slepičce,
O Matyldě s náhradní
hlavou.
CZ, 63min.
česky/ Czech

Blíží se léto, brzy vyrazíte
s rodiči na dovolenou
nebo budete pobývat
v létě někde na venkově.
Jistě se vám hodí, když
se vyznáte v přírodě.
Uvidíme, co jste se za
poslední rok naučily
ve školce nebo někdo
dokonce již ve škole za
přírodopisné znalosti.
Zdalipak toho budete
znát více než děti ze
třídy, kde na výuku
přírodopisu použily
kouzelnický klobouk?
Pohádky v programu:
Proč jsou na obloze
draci, Omalovánky,
Perníkový dědek, Přírodopis v cylindru, Ušatá
Cecílie, Medicína,
Vláček Kolejáček.
CZ, 67 min.
česky/ Czech

Zavzpomínejte se
studentským kinem
na začátek 90-tých let
a na seriál Twin Peaks!
Nebo seriál Twin Peaks
neznáte? To vůbec nevadí. Film Davida Lynche
Twin Peaks: Fire Walk
with Me, který je volným
pokračováním seriálu,
diváka zaujme zejména
svým zpracováním a atmosférou. David Lynch
se v celovečerním filmu
vrací do kulis známého
televizního městečka
Twin Peaks a rozkrývá
události, jež se staly
ještě před příchodem
detektiva.

USA-F 1992, 135 min.
David Lynch
anglicky/ English
české/ Czech

Teorie
velkého třesku
2. série
The Big Bang Theory

MET: live in HD
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P. Mascagni / R. Leoncavallo

Marná
opatrnost

Martin Žahourek
a Jiří Hošek

Giovanniho
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La Fille mal gardée

Srí Lanka

Jobanni no shima

Sestry
čarodějky Jojo
a Nene
Majokko shimai no
Yoyo to Nene

Sedlák kavalír / Komedianti

Myslíte si, že fyzici jsou
podivíni? Tak v tom
případě se seznamte
se Sheldonem, ten
vaši domněnku potvrdí.
Společně se svými
přáteli žije svérázným
způsobem života do velké míry ovlivněným jeho
nevšedním myšlením.
Tento divácky úspěšný
současný sitcom na
diváka útočí svým specifickým humorem, tak
i intertextovými odkazy
na jiné filmy či osobnosti
vědeckého světa.
Kompletní druhá série na
velkém plátně nemůže
mít jiný účinek, než že si
postavy seriálu, pokud
se tak dosud nestalo,
zamilujete.

Po 45 letech uvede
Metropolitní opera
novou inscenaci
oblíbeného veristického
dvojprogramu v režii Sira
Davida McVicara. Titulní
tenorové role obou děl,
svůdníka Turiddu i klauna
Cania, v Met poprvé
ztvární Marcelo Álvarez.
Eva-Maria Westbroek
bude v Sedláku kavalírovi zpívat zklamanou
Santuzzu a Željko Lučić
kavalírského Alfia. V Komediantech vystoupí
v roli Caniovy nevěrné
ženy Neddy sopranistka
Patricia Racette a spolu
s ní George Gagnidze,
který v Met poprvé ztvární Tonia. Obě díla bude
dirigovat Fabio Luisi.

Celovečerní balet
Fredericka Ashtona je jednou z jeho
nejradostnějších kreací,
inspirován jeho láskou
ke krajině Suffolku. Balet je naplněn humorem
a tanečním vírem, k pobavení přispívají mrzutí
poručníci a přihlouplí
nápadníci. Ashton
v choreografii efektně
využívá prvků lidových
tanců, od tance v dřevácích z Lancashire
po tanec kolem májky.
Balet Marná opatrnost
je tak v rozporu se
svým francouzským
původem rozhodně anglickým dílem. Barevná
scéna Osberta Lancastera přispívá k silnému
účinku inscenace.

Srí Lanka patří mezi
oblíbené destinace
mnoha turistů a má co
svým návštěvníkům
nabídnout. Za návštěvu
určitě stojí návštěva
Sloního sirotčince,
rozsáhlých čajových
plantáží, chrám
s nejvyšším sedícím
Buddhou, mnoho
a mnoho buddhistických
chrámů, malebné město
Kandy se svým
lotosovým jezerem
a chrámem se zubem
samotného Buddhy,
tajemné skály a skalní
chrámy. Ale také třeba
potápění na pláži
Hikaduwa, kterou místní
popisují jako jednu
z nejhezčích pláží na
světě.

Giovanniho ostrov je
příběh o událostech
poválečného dění
vyprávěný z pohledu dospívajícího japonského
chlapce. Příběh o poutu
mezi ním a jeho mladším
bratrem, lásce a o útrapách a strastech, jež mu
pomáhá překonat Galaktická železnice, ústřední
dílo slavného autora
Kendžiho Mijazawy.

USA 2008, 460 min.
Mark Cendrowski,
James Burrows
anglicky/ English
české/ Czech

210 min.
David McVicar
původní
české, anglické

135 min.
Choreografie:
Frederick Ashton

Vstupné 50,- Kč.
Vstupenky k dostání
na pokladně kina,
předprodej zahájen.

JAP 2013, 100 min.
Mizuho Nišikubo
japonsky/ Japanese
české/ Czech

Jojo a Nene jsou
sestry, které pracují jako
námezdní kouzelnice,
jejichž specialitou je
lámání kleteb. Jednoho
dne se jim před domem
objeví strom, z jehož
větví rostou budovy,
a tak to Jojo nedá a vydá
se dovnitř. Hned nato
je ovšem vcucnuta do
jiného světa, kde si ji
prostořeký školák najme,
aby zlomila kletbu,
která změnila jeho rodiče
v monstra. Jak se Jojo
pouští do vyšetřování,
zjišťuje, že tohle není
pouze ojedinělý případ
a tomuto světu hrozí
opravdové nebezpečí.

JAP 2013, 100 min.
Takajuki Hirao
japonsky/ Japanese
české/ Czech

Roberto Devereux: Sondra Radvanovsky. Photo by Kristian Schuller
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