
110 ANOS IMIGRAÇÃO JAPÃO BRASIL 

MOSTRA DE FILMES JAPONESES 

- Sinopses -  

 

Vozes de uma Estrela Distante – 18/01 às 17h 

2002 / colorido / animação / 25 min / 12 anos  

Direção / roteiro / arte / filmagem: Makoto Shinkai 

Música: Tenmon 

Sinopse: Ano de 2046, certa província da região central, 

Mikako Nagamine e Noboru Terao estudam na mesma 

escola. Os dois participam do mesmo grupo e são muito 

amigos, no entanto Mikako é escolhida para fazer parte 

do Exército das Nações. No ano seguinte Mikako parte 

da Terra a bordo da Nave Lysthea e Noboru ingressa no 

Ensino Médio. Separados, um na Terra e outro no 

Espaço, os amigos se comunicam por e-mail, quanto 

mais a Nave Lysthea se aproxima dos confins do 

Sistema Solar, o tempo para que as mensagens cheguem vão aumentando. Até que a Nave dá um pulo 

no espaço e a diferença do tempo se torna ainda maior... 

 

 

O Sol Sempre se Põe na Terceira Rua 3 – 18/01 às 18h 

2011 / colorido / 142 min / livre 

Direção: Takashi Yamazaki 

Autor: Ryohei Saigan 

Roteiro: Ryota Kosawa, Takashi Yamazaki 

Música: Naoki Sato 

Elenco: Hidetaka Yoshioka, Shinichi Tsutsumi, Koyuki, Maki Horikita, Hiroko Yakushimaru 

Sinopse: Tóquio, em 1964. 19 anos após o término da 

Guerra, o Japão se reconstruiu, os Jogos Olímpicos 

estão programados para começar, e o país tem 

experimentado um período de rápido crescimento 

econômico. O romancista Ryunosuke é agora casado 

com Hiromi, que está grávida, e vivem com Junnosuke, 

que está agora no ensino médio. O mecânico Norifumi 

Suzuki ainda trabalha na sua oficina mecânica na rua 

com sua esposa Tomoe, seu filho Ippei e sua empregada 

Mutsuko, e sua loja tem experimentado um crescimento 

ao longo dos anos. Os habitantes da Terceira Rua vivem em suas formas habituais otimistas quando um 

ponto de mudança está prestes a mudar algumas vidas… 

  



THERMAE ROMAE – 19/01 às 18h 

2012 / colorido / 108 min / livre 

Direção: Hideki TAKEUCHI 

Autor: Mari YAMAZAKI 

Roteiro: Shogo MUTO 

Cinematografia: Kazunari KAWAGOE  

Arte: Mitsuo HARADA 

Edição: Hiroshi MATSUO 

Música: Norihito SUMITOMO 

Elenco: Hiroshi ABE, Aya UETO, Kazuki KITAMURA, Riki TAKEUCHI, Kai SHISHIDO, Katsuya, 

Midoriko KIMURA, Takashi SASANO, Masachika ICHIMURA 

Sinopse: O filme foi nomeado em duas categorias do 

Japan Academy Prize de 2012, sendo que o ator Hiroshi 

Abe foi consagrado com o Prêmio de Melhor Ator. 

Participou também de diversos Festivais Internacionais 

ao redor do mundo, inclusive do Rio de Janeiro 

International Film Festival de 2012 na categoria de 

Panorama. 

Roma antiga, Lucius é um projetor de banhos que 

acabou de ser demitido. Quando vai a um banho, para 

espairecer, acaba se afogando e faz uma viagem no tempo, chegando no Japão atual. Cercado por 

rostos retos, perdido, Lucius começa a se fascinar pela avançada cultura de banhos do Japão. Quando 

ele consegue voltar para a Roma antiga, Lucius começa a fazer sucesso com seus projetos inovadores, 

e acaba sendo convocado para projetar o banho do Imperador... 

 

 

A TALE OF SAMURAI COOKING – A TRUE LOVE STORY – 20/01 às 18h 

2013 / colorido / 121 min / livre 

Direção: Yuzo ASAHARA 

Roteiro: Yuzo ASAHARA, Michio KASHIWADA, Yukiko YAMAMURO 

Cinematografia: Yukihiro OKIMURA 

Arte: Tetsuo HARADA 

Edição: Kazuhide ISHIJIMA 

Música: Taro IWAHISRO 

Elenco: Aya UETO, Kengo KORA, Kimiko YO, Riko NARUMI, Toshiyuki NISHIDA 

Sinopse: Baseado na verdadeira história dos samurais 

que cuidavam das cozinhas dos grandes senhores 

feudais, o filme recria de forma fiel os pratos produzidos 

na época, mostrando as belezas da culinária japonesa. 

O chef da cozinha do Clã Kaga, Dennai Funaki, 

convence Haru, uma divorciada, que tem uma ótima mão 

para cozinhar, a se casar com seu filho Yasunobu, que 

também é um Samurai que cozinha, mas é um desastre 

na arte de culinária. Haru acaba tendo que ensinar seu 

novo marido a arte da cozinha japonesa... 

 


