
MOSTRA DE FILMES JAPONESES 

31 de outubro à 3 de novembro na Cinemateca de Curitiba 

 

 

Vozes de uma Estrela Distante (Hoshi no Koe) – 31/10 às 17:00 e 2/11 às 19:00 

2002 / 25 min / colorido / animação / 12 anos / legenda português 

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 Jardim das Palavras (Kotonoha no Niwa) – 31/10 às 18:00 

2013 / 46 min / colorido / animação / 12 anos / legenda português 

Autor / roteiro / direção: Makoto Shinkai 

Direção de Desenho/ Design dos personagens: Kenichi Tsuchiya 

Direção de Arte: Hiroshi Takiguchi 

Música: Daisuke Kashiwa 

Sinopse: Takao, que está treinando para ser sapateiro, matou aula e está desenhando sapatos 

em um jardim japonês. Ele conhece uma misteriosa mulher, Yukino, que é mais velha do que ele. 

Então, sem marcar os horários, os dois começam a se ver periodicamente, mas somente em dias 

chuvosos. Eles aprofundam sua relação e se abrem um para o outro, mas o fim da temporada de 

chuva logo se aproxima… 

 

 

 

 

 

  



Key of Life (Kagui-dorobô no mesoddo) – 31/10 às 19:00 

2012 / 128 min / colorido / comédia / legenda português 

Direção: Kenji UCHIDA 

Roteiro: Kenji UCHIDA 

Cinematografia: Akira SAKO 

Arte: Hirokazu KANAKATSU 

Edição: Shinichi FUSHIMA 

Música: Yusuke TANAKA 

Elenco: Massato SAKAI, Teruyuki KAGAWA, Ryoko HIROSUE, Yoshiyoshi ARAKAWA, Yoko 

MORIGUCHI, Sayuri OYAMADA, Hana KINO, Takehiko ONO 

Sinopse: O filme foi nomeado em quatro 

categorias do Japan Academy Prize de 2012, 

e ganhou a estatueta na categoria de Roteiro.  

Sakurai um ator sem emprego, que fracassou 

na tentativa de suicídio, se depara com Kondo, 

quando este cai, bate a cabeça e perde a 

memória. Assim que presencia o acidente, 

Sakurai troca sua chave de armário com a de 

Kondo, tomando seu lugar, sem saber que 

desmemoriado é na verdade um assassino de 

aluguel. Já Kondo, pensando que é um ator, está se esforçando para melhorar sua atuação, 

atraindo a atenção de Mizushima, uma editora que está desesperada para casar... 

 

La La La (Misono Universe) – 1/11 às 17:00 

2015 / 103 min / colorido / comédia / legenda português 

Direção: Nobuhiro YAMASHITA 

Roteiro: Tomoe KANNO 

Cinematografia: Futa TAKAGI 

Arte: Hironori IWAMOTO / Norifumi ATAKA 

Edição: Takashi SATOH 

Música: Shoji IKENAGA 

Elenco: Subaru SHIBUTANI, Fumi NIKAIDO, Sarina SUZUKI, Katsumi KAWAHARA, Takumi 

MATSUZAWA, Takashi NOGUCHI, Izumi MATSUOKA, Shohei UNO 

Sinopse: Certo dia, durante o show da banda 

“Akainu” um rapaz rouba o microfone e 

começa a cantar, deixando todos os 

espectadores fascinados, no entanto o rapaz 

desmaia antes mesmo de terminar a música. 

Quando ele acorda, descobre-se que está 

totalmente sem memória. Kasumi, 

responsável pela banda, fica preocupada e 

acaba acolhendo ele, lhe dando o nome de 

“Pochi-o”, e o coloca como vocalista da 

banda. Quando “Pochi-o” começa a cantar em público sua amarga memória começa a retornar.. 



The Mohican Comes Home (Mohican Kokyo ni Kaeru)  - 1/11 às 19:00 

2016 / 125 min / colorido / comédia / legenda português 

Direção: Shuichi OKITA 

Roteiro: Shuichi OKITA 

Cinematografia: Akiko ASHIZAWA 

Arte: Norifumi ATAKA 

Edição: Takashi SATO 

Música: Shoji IKENAGA 

Elenco: Ryuhei MATSUDA, Akira EMOTO, Atsuko 

MAEDA, Masako MOTAI, Yudai CHIBA, Katsumi 

KIBA, Jun MIHO, Ryota KOSHIBA, Miu TOMITA 

Sinopse: Eikichi Tamura é um músico sem sucesso, 

seu cabelo moicano é sua marca registrada. Quando 

sua namorada, Yuka, engravida ele resolve retornar 

com ela para a casa de sua família depois de sete 

ano. Lá ele encontra seu pai, sua mãe e seu irmão, e 

as brigas não demoram para começar. Neste meio 

tempo, ele descobre que seu pai está em um estágio 

avançado de câncer... 

 

 

 

The Projects (Danchi) – 2/11 às 17:00 

2016 / 103 min / colorido / comédia / legenda português 

Direção: Junji SAKAMOTO 

Roteiro: Junji SAKAMOTO 

Cinematografia: Ryo OTSUKA 

Arte: Mitsuo HARADA 

Edição: Shinichi FUSHIMA 

Música: Goro YASUKAWA 

Elenco: Naomi FUJIYAMA, Ittoku KISHIBE, Michiyo OKUSU, Renji ISHIBASHI, Takumi SAITOH, 

Satoshi TOMIURA, Miyako TAKEUCHI, Mari HAMADA 

Sinopse: Um condomínio de apartamentos, velhos no interior de Osaka. Seis meses atrás o casal 

Seiji e Hinako Yamashita se mudaram para o 

condomínio, após fechar sua farmácia de 

manipulação. Certo dia um antigo cliente 

aparece com um grande pedido que Seiji 

resolve atender. Após terminar o serviço Seiji 

se esconde embaixo do assoalho do 

apartamento, sem maiores explicações, o 

“sumiço” do marido faz com que os vizinhos 

comecem com as fofocas, criando até mesmo 

a hipóteses de que Hinako é assassina...  

 



Karate-robo Zaborgar (Denjin Zaborgar) – 3/11 às 17:00 

2011 / 114 min / colorido / comédia / legenda português 

Direção: Noboru IGUCHI 

Roteiro: Noboru IGUCHI 

Cinematografia: Yasutaka NAGANO 

Arte: Nori FUKUDA 

Edição: Takeshi WADA 

Música: Yasuhiro FUKUDA 

Elenco: Itsuji ITAO, Yasuhisa FURUHARA, Mami YAMASAKI, Yuya MIYASHITA, Aimi 

SATSUKAWA, Demo TANAKA, Kentaro KISHI, Kentaro SHIMAZU 

Sinopse: Filme baseado no programa de heróis que 

foi ao ar entre 1974 a 1975, conta, em duas partes, 

a história do herói Yutaka Daimon e do robô, que 

obedece a suas ordens, “Zaborgar”. 

[Primeira Parte] O senado recebe uma ameaça e 

aumenta o contingente de segurança, neste meio 

tempo aparece um membro da Organização de 

Ciborgues ∑ (Sigma), Daimon e Zaborgar aparecem 

para enfrenta-la. Os dois começam uma grande 

batalha, mas... 

[Segunda Parte] 25 anos depois, Daimon é motorista 

do Primeiro Ministro, mas acaba sendo demitido. 

Neste cenário ocorre novamente um ataque da ∑ 

(Sigma). Daimon, apesar da idade e cansaço volta a 

ativa para impedir os bandidos, mas quem aparece 

para lutar com Daimon é seu antigo parceiro 

Zaborgar... 

 


