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Zabijáci
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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

Afterparty
Bar Scala

Projekt 100

titulky

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

divadlo Fakulty informatiky

Amatéři - derniéra

divadlo Fakulty informatiky

Amatéři - 1. repríza
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Mad Max: Fury Road

18:00

15:00

Klub rváčů
20:30

Fight Club

Píseň moře
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Man and Superman

Člověk a nadčlověk

NT Live

George Bernard Shaw:
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En duva satt på en gren och funderade på tillvaron

Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě

Still Alice

Pořád jsem to já

Fasandræberne

Zabijáci

The Imitation Game

Kód Enigmy

přímý přenos MS v ledním hokeji 2015
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Birdman

Divočina

Birdman

Wild

Plakát k prodeji na www.terryhoponozky.cz

Divoké
historky

Ex Machina
Ex Machina

Relatos salvajes

Pro rodiče s dětmi

Holub seděl na
větvi a rozmýšlel
o životě

Jimmyho
tančírna

Klub rváčů

Kód Enigmy

Fight Club

The Imitation Game

Králova
zahradnice
A Little Chaos

Jimmy’s Hall

En duva satt på en gren
och funderade på tillvaron

Birdman je černá komedie o herci (M. Keaton),
který se stal slavný především tím, že ztvárnil
oblíbeného superhrdinu
Birdmana. Jeho příběh
sledujeme od chvíle, kdy
se snaží prosadit v jedné
z her na Broadwayi, ve
dnech, které předchází
premiéře a kdy bojuje se
svým egem, aby vzkřísil
svoje rodinné vztahy,
kariéru i sám sebe.
Oscar 2015 v kategorii
Nejlepší film.

USA-F 2014, 119 min.
A. González Iñárritu
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

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.

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

Pírkovo
dobrodružství

Píseň moře
Song Of The Sea

Před vypuknutím Irské
občanské války otevřel
Jimmy Gralton na irském
venkově taneční sál, kde
se lidé mohli vzdělávat,
bavit, diskutovat, sportovat a hlavně tancovat.
Popularita Jimmyho
tančírny rostla a postupně se stala místem
revolučních myšlenek.
Její volnomyšlenkářská
reputace však upoutala
pozornost státu a církve,
což přinutilo Jimmyho
utéct ze země. Po deseti
letech se vrací a rozhodne se svou slavnou
tančírnu znovu otevřít
a opět dát lidem naději
snít. Bez ohledu na to, co
to může způsobit.

Když nemůžete půl roku
usnout, celý okolní svět
vám začne připadat
jako nekonečný sen.
Všechno kolem vás je
nedokonalou xeroxovou
kopií sebe sama. Mladý
úspěšný úředník, který
si říká Jack, má slušnou
práci, vydělává slušné
peníze, ale trpí nejtěžší
formou nespavosti.
Na služební cestě se
Jack seznámí s Tylerem
Durdenem, který mu
nabídne příbytek pod
podmínkou, že mu
vrazí pořádnou ránu.
Brzy vznikne první Klub
rváčů. Místo, kde můžou
mladí muži, znechucení
světem, odložit své
starosti a stát se na pár
minut zvířaty.

V zimě roku 1952 britská
policie dostala hlášení
o vloupání do domu
profesora matematiky a kryptoanalytika
Alana Turinga. Namísto
pachatele tohoto zločinu
však v poutech odvedli
samotného Turinga,
který byl obviněn ze
sexuálních přestupků
a čekal ho zničující
soudní proces. Téměř
nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde
o válečného hrdinu,
který se spolu s týmem
podílel na prolomení
kódu legendárního
německého šifrovacího
stroje Enigma, pomohl
tak zkrátit 2. světovou
válku a zachránil tak
tisíce lidských životů.

Kate Winslet jako emancipovaná zahradnice
Sabine De Barra je povolána do Versailles, aby
pro krále Francie Ludvíka
XIV. vytvořila zahrady
dosud nevídané nádhery.
Pro pobyt u dvora krále
Slunce jsou ale potřeba
hodně ostré lokty. Kate
v roli Sabine musí obstát
nejen jako profesionálka,
která navrhne zahrady
obdivované celý světem.
Musí obstát i jako žena,
která skrývá tajemství
z minulosti. A jako vášnivá a emocionální bytost,
která svou upřímností
vnese do Versailles nebývalý rozruch a rozpoutá
vlnu se zvláštní vlastností.
Vlnu, jež umí smést toho,
kdo ji rozpoutal.

Pírko je ptačí sirotek,
který nevyniká ani
krásou peří ani
sokolí sílou. Je hubený,
opelichaný a žije
sám v hnízdě, ze
kterého ještě nikdy
nevyletěl. Tak moc
by chtěl táhnout do
Afriky s hejnem ptačích
kamarádů! Až se
jednoho dne naskytne
jedinečná příležitost.
Sebere veškerou
odvahu a vydává se za
dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné
africké zimoviště. Tedy
možná.

S-N-F-D 2014, 100 min.
Roy Andersson
švédsky/ Swedish
české/ Czech

GB 2014, 109 min.
Ken Loach
anglicky/ English
české/ Czech

USA-D 1999, 139 min.
David Fincher
anglicky/ English
české/ Czech

GB-USA 2014, 114 min.
Morten Tyldum
anglicky/ English
české/ Czech

GB 2014, 116 min.
Alan Rickman
anglicky/ English
české/ Czech

F 2014, 90 min.
Christian De Vita
česky/ Czech

Rudá mašina
Krasnaja armija

Samba
Samba

Still Alice

Gus, petit oiseau,
grand voyage

Sam a Jonathan, dva podomní prodejci drobných
cetek, nás jako moderní
Don Quijote a Sancho
Panza berou na kaleidoskopickou pouť lidskými
touhami. Objevují krásu
i malichernost, humor
i tragédii, majestátnost
i lidské slabiny. Tento
snímek je třetím závěrečným filmem trilogie
o lidském bytí mistra
komediální absurdity
Roy Anderssona, ve
které se snažil ukázat
protichůdnou a dynamickou povahu existence
a zformovat myšlenku,
že cestu lidského druhu
k apokalypse má lidstvo
ve svých rukou.

Pořád
jsem to já

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
16.5. 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

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.

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

Teorie všeho
The Theory
of Everything

Teorie všeho vypráví
výjimečný a neuvěřitelný
životní příběh Stephena
Hawkinga, který na svém
velmi nemocném těle
nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy
lidstvo poznalo. Byť by
vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti
fungování vesmíru, sám
možná nechápe, jak je
možné, že jeho vlastní
život zachránila tak
neobyčejná věc, jakou
je láska.

GB 2014, 124 min.
James Marsh
anglicky/ English
české/ Czech

Zabijáci
Fasandræberne

Kdo stojí za 20 let starou
sérií vražd a znásilnění?
Všechny stopy vedou ke
studentům prestižní internátní školy, odsouzen
byl ale místní podivín.
Speciální policejní
oddělení Q otevírá druhý
odložený případ v severské detektivce podle
knižních bestsellerů
Jussiho Adler-Olsena.

DK 2014, 119 min.
Mikkel Nørgaard
dánsky/ Danish
české/ Czech

Zahrádka
v kině

Krteček
hodinářem

NT live

Divadlo

Česká republika
x Švýcarsko,
přímý přenos
MS 2015

George Bernard Shaw

Divadlo
Fakulty informatiky

Shawova provokativní
klasika ze začátku
20. století v novém
nastudování v hlavní roli
s Ralphem Fiennesem.
Romantická komedie,
epická pohádka i vášnivá
filozofická debata Člověk
a nadčlověk se ptá na
základní otázky o tom,
jak žijeme. Bohatá dědička Ann se rozhodne
vzít si za muže Jacka
Tannera, oslavovaného
radikálního myslitele
a bohatého starého
mládence. Vyděšený
Tanner před ní uteče
do Španělska, kde ho
zajmou banditi a kde
potká Ďábla. Následuje
neobyčejná snová debata o nebi a peklu.

Jaro je v plném proudu.
Příroda okolo nás se
zelená a kvete. Kdo
má zahrádku, tomu
začíná spousta práce,
ale i radosti. Přijďte se
dozvědět od Krtečka,
který tentokrát bude
v roli zahradníka, jaké
květiny kvetou na jeho
zahrádce a co dobrého
si tam pěstuje. Třeba
Vás inspiruje k založení
vlastní zahrádky.

Krteček je šikula, který si
dokáže poradit s mnoha
věcmi. Skoro jako Ferda
Mravenec. Víte, jak si
umí poradit s hodinami?
A co vy, poznáte kolik je
hodin? Proč vlastně používáme měření času? Jak
je to zařízené, že takové
hodiny fungují, k čemu
jsou hodinám ručičky
a kdy je nepotřebují?
Přijďte se to k nám
dozvědět.

Poslední projekce
studentského kina
Vlny nabídne přímý
přenos utkání v rámci
šampionátu Mistrovství
světa v hokeji 2015.
Česká republika se na
domácím ledě postaví
v posledním zápase
v základní skupině proti
obávanému soupeři ze
Švýcarska. Přijďte fandit
našim a užít si zápas
v nejlepší kvalitě v Brně.

Pohádky v programu:
O starém psu Bodříkovi,
Cvrček a pavouk, Štaflík
a Špagetka, Velbloudí
nápady, Jak štěňátko
dostalo chuť na med,
Statečné kuřátko, Hroší
maminka je tatínek,
Krtek zahradníkem.

Pohádky v programu:
Krtek a zápalky, Krtek
a medicína, Krtek hodinářem, Krtek a muzika,
Krtek a karneval, Krtek
a koberec, Krtek a buldozer.

Vstup zdarma, otevřeny
oba dva bary!

CZ, 62 min.

CZ, 62 min.

česky/ Czech

česky/ Czech

Člověk
a nadčlověk

Amatéři

Man and Superman

240 min.
Simon Godwin
původní
české, anglické

ProFIdivadlo Fakulty informatiky MU v kontrastu
k předchozím náročným
tragédiím vsadilo letos
na výjimečně hořkou
funebráckou komedii
nejnižší cenové skupiny.
Rakev přímo na jevišti,
stejně tak pivo čepované
ve hřbitovní putyce,
původní pohřební
songy studentů, černý
humor – někdy snad až
příliš černý. V první verzi
bylo obsazení výhradně
pánské, dramaturgie
souboru proto připsala
sedm nových dámských
rolí jako řemen.
Ve Scale budou k vidění
dvě představení: v 17:00
a v 19:30. Vstupné dobrovolné, bez rezervací,
kapacita 2 x 475 míst.

