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Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3
602 00 Brno

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) 30 Kč. Pravidelné projekce
pro seniory 60 Kč. Pravidelné projekce
Baby Bio 80 Kč. Vstupné na festival
Mezipatra je 100 Kč.

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

Studentské poprvé

Let My People Go!

Nechte moje lidi jít!

Who’s Afraid of Vagina Wolf?

Kdo se bojí Vagíny Wolfový?

Fake Orgasm

Nahraný orgazmus

Dog Day Afternoon

Psí odpoledne
20:30

Five Tutorials for a Lesbian Relationship

Lesbický vztah
v pěti lekcích

Dog Day Afternoon

Psí odpoledne

Animals

Zvířata

Music is My Hot Hot Sex

W imie…

Ve jménu…

Young & Restless

Mladí a neklidní

Blue Jasmine

Jasmíniny slzy

Any Day Now

Každým dnem

The Perfect Family

Dokonalá rodina

About Time

Lásky čas

Rosie
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Vernisáž výstavy
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MET: Live in HD
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Od 21.30 party
A Liar’s Autobiography: The Untrue Story Hra na pravdu
of Monty Python’s Graham Chapman

Autobiografie jednoho
lháře: nepravdivý příběh
Grahama Chapmana

DVA — Tomáš Škoda

Happy end

Frankenstein

Kvinden i buret

Žena v kleci

The Butler

Komorník

Rush

Rivalové

Turbo

Tosca | Giacomo Puccini

Free Birds

Ptačí úlet

About Time

Lásky čas

Gravity

Gravitace

Revival

Muse — Live at Rome Olympic Stadium

Muse v Římě 2013

Muse — Live at Rome Olympic Stadium

Muse v Římě 2013
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Scala — místo pro
vzdělávání, zážitky
a setkávání
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Happy end

Příběh Cecila
Gainese (Forest
Whitaker), který
pracoval jako
komorník v Bílém
domě a obsluhoval
sedm prezidentů
mezi roky 1952
až 1986. Během
několika desetiletí
v Bílém domě byl při
tom, když se tvořily
dějiny USA. Kromě
toho bojuje celé
roky svůj soukromý
boj i na rodinné
frontě: musí znovu
najít cestu k odcizené manželce
i ke svému synovi,
který odmítá otcovu
“služební” profesi.

Tim je naprosto
obyčejný nesmělý
jednadvacetiletý
Brit, který má
starostlivou matku,
potrhlou sestru,
úžasného otce
a žádnou holku. To
se má brzy změnit,
jelikož Tim právě
dozrál do věku, kdy
mu tatínek prozradí
rodové tajemství. Všichni mužští
členové tohoto rodu
totiž mohou tak trochu cestovat v čase
– můžou vracet
jen do minulosti,
k událostem, které
oni sami prožili.

Tereza a Radim
vypadají jako ideální
pár a stejně krásně
se jeví i jejich
svatební obřad
a navazující hostina.
To by ji však nesměl
narušit tajemný
mladík, který se
tváří jako ženichův
přítel, ač se k němu
přinejmenším zprvu
nikdo nechce znát.
Snímek, který ve
svých nejlepších
momentech
připomene vizuálně
poutavá a chladně
analytická skandinávská dramata,
završuje volnou
režisérovu trilogii.

Příběh dvou
odvážných krocanů,
kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich
misí je vrátit čas
a zachránit sebe
a další svého druhu
od jistého konce. Cíl
je jasný – ukradnout
vládní stroj času,
vrátit se do sedmnáctého století
a odstranit krůty ze
svátečního stolu
Dnu díkůvzdání jednou provždy! Příběh
dvou hrdinů a jejich
šíleného pokusu
změnit dějiny.

Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za
nejasných okolností se ale v roce 1972
rozpadli a každý ze
čtyř bývalých muzikantů se s údělem
rockera ve výslužbě
vyrovnal po svém.
Každý z nich má teď
za sebou svůj život
a svůj vlastní příběh.
A taky jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé
- peníze, touha po
ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě
jednou pořádně odvázat.

O 70. letech
minulého století se
mluví jako o zlaté
éře Formule 1.
Skutečný příběh
dvou brilantních
řidičů a odvěkých
rivalů Nikiho Laudy
a Jamese Hunta,
a to jak v jejich
profesním, tak
v osobním životě.
Lauda se vzpamatovává z téměř smrtelné nehody a vrací se
zpět do hry, aby si to
s britským playboyem rozdal v honbě
za titulem světového
šampióna.

Turbo je obyčejný malý šnek, který
má velký sen. Žít
život hlemýždím
tempem ho neuspokojuje, touží po
mnohem vyšší
rychlosti. Neustále
trénuje, své pokroky
měří metrem. Jeden
metr dokáže aktuálně „uběhnout“ za
sedmnáct minut.
Mezi hlemýždi se
však nenosí velké
sny a velká rychlost,
důležitějším ukazatelem jsou odpracované hodiny na hlavním zdroji obživy,
tedy na „rodném“
rajčatovém stromku.

Po tragické přestřelce, při níž jeden
z jeho kolegů přišel
o život a další ochrnul, je komisař Carl
Mørck přeložen do
sklepní kanceláře
nově zřízeného Oddělení Q, jež má za
úkol protřídit odložené případy a jehož
jedinými zaměstnanci jsou komisař
Mørck a jeho nový
asistent Assad. Stačí jediný den a paličatý komisař se přes
výslovný zákaz vrhá
do řešení případu
Merete Lynggaardové.

Milostná touha
a politické intriky
rozehrávají dramatickou partii,
jejímiž protagonisty
jsou Patricia Racette
jako žárlivá diva,
Roberto Alagna jako
malíř Cavaradossi
a George Gagnidze
jako zlosyn Scarpia.
Pucciniho veristické
dílo v režii Luca
Bondyho diriguje
Riccardo Frizza.

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

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

USA 2013, 132 min
Lee Daniels
anglicky / české tit.

VB 2013, 123 min
Richard Curtis
anglicky / české tit.

ČR – SK 2013, 92 min
Jan Hřebejk
česky

USA 2013, 91 min
Jimmy Hayward
česky

ČR 2013, 116 min
Alice Nellis
česky

USA 2013, 123 min
Ron Howard
anglicky / české tit.

USA 2013, 96 min
David Soren
česky

DK 2013, 97 min
Mikkel Nørgaard
dánsky / české titulky

USA 2013, 215 min
Luc Bondy
italsky / české
a anglické titulky

MetInHD je celosvětově známou značkou přímých přenosů operních
představení. Přímé
přenosy z Metropolitní opery v americkém New Yorku
se do kin po celém světě uskutečňují od roku 2006.
V roce 2009 byla
Metropolitní opera oceněna Emmy
Award za zásluhy
na rozvoji technologie Hight Definition
a jejím celosvětovém využití v kinech
a divadlech. Základní myšlenkou ovšem
stále zůstává především zpřístupnění
opery širšímu
publiku.

Koncert skupiny
MUSE, který byl
natočen 6.7.2013
v Římě, je součástí
celosvětového turné
kapely “The Unsustainable Tour”, které
je mimořádně nabité
světelnými a video
efekty. Záznam byl
poprvé natočen ve
4K formátu s unikátním surround mix
zvukem, 16 Sony
kamer natáčelo
vyprodaný koncert
s účastí přes 60
tisíc diváků! Kapela MUSE za svou
kariéru posbírala
několik hudebních
ocenění.

Záznam představení
v režii Dannyho
Boylea. Režisér
připravil pro oba
herce hereckou
výzvu – nastudoval
s každým z nich obě
titulní role a nechal
je střídavě role alternovat. Na vzájemné
nevyhnutelné
přitažlivosti, na
osudovém propojení, na nechtěném
zrcadlení jednoho
v druhém postavil
Boyle princip celé
inscenace. V roli
Viktora Frankensteina Benedict
Cumberbatch,
v roli Monstra Jonny
Lee Miller.

ITA 2013, 120 min
Matt Askem
anglicky

VB 2011, 136 min
Danny Boyle
anglicky / české titulky

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

Na pomezí reality a fikce zve diváky
14. ročník Queer
filmového festivalu
Mezipatra. Filmová
přehlídka s pestrým
výběrem mimořádných snímků ze současné světové
queer kinematografie. Ani letos nebudou diváci konfrontováni s černobílou
perspektivou světa:
festivalové téma
Pravdivé lži se odrazí ve více než stovce celovečerních
hraných, dokumentárních i krátkých
snímků.

Komedie Oldřicha
Lipského je jedním
z nejoriginálnějších
českých filmů, který
byl kdy k vidění na
plátnech kin. Film
totiž vypráví příběh
pozpátku. Netradiční, ale přesto vtipné
a nápadité spojení obrazu a zvuku
nabízí divákovi sled
naprosto ojedinělých situací, jako je
třeba narození na gilotině či poskládání si vlastní manželky. Přijde tedy Happy
end na začátku filmu
nebo na jeho konci?

www.mezipatra.cz

ČSSR 1967, 71 min
Oldřich Lipský
česky / anglické titulky

Studenti Masarykovy univerzity se do
tvorby programové
nabídky kina aktivně
zapojují v rámci projektu Studentské
kino. V rámci těchto
pravidelných projekcí se můžete těšit
na odborné úvody,
besedy a další
aktivity.

Prisoners

Žena v kleci
Kvinden i buret

EXTRA

Studentské kino

Zánik Pompejí
z Britského
muzea

Andělský
podíl

Internetové
seriály

Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky. Robbiemu je něco
málo přes dvacet let, nemá práci,
se svou přítelkyní Leonie čeká syna,
za napadení jiného mladíka je odsouzen k veřejným
pracím. A k tomu
všemu ho ještě rodina jeho přítelkyně
vůbec nemá v lásce.
V téhle situaci najde
Robbie naději tam,
kde by ji nejmíň
čekal – ve skotské
whisky.

Interaktivní diskuse
o fenoménu dnešní doby s Terezou
a Vojtěchem
Tučkovými

Pompeii Live from
The British Museum

Premiéra 3 neotřelých snímků letošních absolventů
filmové školy v Písku
nebo brněnské
JAMU. Své filmy
osobně uvedou
sami tvůrci, dozvíte
se tak, jak dlouhá
byla cesta od zrodu
myšlenky až k premiéře. Uvedeme
film Malba iluze
Adama Ligockiho
z JAMU, Podoba
lásky od Matěje
Balcara a snímek
Ladislava Lecitého
Poslední odměna,
natočený na motivy
stejnojmenné
povídky Terryho
Prachetta.

Silné téma, vynikající scénář plný zvratů
a životní herecké
výkony poskládaly dohromady thriller o pátrání po dvou
zmizelých děvčatech, který je napínavý až k nesnesení. Keller Dover
(Hugh Jackman) čelí
asi nejhorší noční můře každého rodiče, jeho šestiletá
dcera Anna a její kamarádka Joy jednoho večera na Díkuvzdání zmizí. Jejich
hledání nebere konce, hodiny se vlečnou a dívky jsou stále pohřešovány.

Po tragické přestřelce, při níž jeden
z jeho kolegů přišel
o život a další ochrnul, je komisař Carl
Mørck přeložen do
sklepní kanceláře
nově zřízeného Oddělení Q, jež má za
úkol protřídit odložené případy a jehož
jedinými zaměstnanci jsou komisař
Mørck a jeho nový
asistent Assad. Stačí jediný den a paličatý komisař se
přes výslovný zákaz
vrhá do řešení případu Merete Lynggaardové.

Zánik Pompejí
z Britského muzea
je vůbec první výstavou, kterou muzeum
světového formátu
přineslo v HD obrazovém rozlišení divákům v kinosálech.
Ti tak mohou nerušeně zhlédnout velkolepou expozici
z Britského muzea
v Londýně, která
nese název “Život
a smrt v Pompejích
a Herkulaneu”.

ČR 2013, 79 min
česky

USA 2013, 150 min
Denis Villeneuve
anglicky / české tit.

DK 2013, 97 min
Mikkel Nørgaard
dánsky / české titulky

VB 2013, 80 min
anglicky / české
a anglické titulky
Vstupné: 200 Kč

14—24 hod.

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.

13–20/11/2013

Zmizení

Po—Ne

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.

Muse – Live at Rome
Olympic Stadium

Studentské
poprvé

Do sálu můžete
s nápoji!

Gravitace

Bio Senior

Otevírací doba baru Scala

3D

nahráno
18. června 2013
v The British
Museum,
Londýn/UK

3×3

Angels’ Share

VB 2012, 106 min
Ken Loach
anglicky se silným
skotským přízvukem
/ české titulky

The Guild, Aim High,
Troopers, Bite Me
a mnoho dalších...
Webseriály jsou
čím dál populárnější. V čem tkví tajemství jejich úspěchu?
Jak těžké je takový
projekt realizovat?
Těšte se na spoustu
zajímavostí, porovnání a ukázek přímo
od překladatelů portálu VideaČesky.cz,
kteří se snaží udělat
zahraničním webseriálům jméno
i v českých luzích
a hájích.

