
 

CONSULADO REALIZOU MÊS DA CULTURA JAPONESA 2021 
 

O Consulado Geral do Japão em Curitiba realizou, em novembro, o MÊS DA CULTURA 
JAPONESA 2021. O evento foi realizado de forma hibrida com ações online e atividades presenciais. O 
Mês da Cultura também marcou a abertura do canal oficial do Consulado no Youtube.  

 
O Mês começou com uma mensagem do Cônsul-Geral Adjunto WAKAEDA, seguido por duas 

apresentações culturais online, no dia dois foi apresentado o Bon-odori, dança tradicional japonesa, o 
dia da Cultura no Japão (3/11) foi marcado pela apresentação do Matsuri Dance, uma adaptação do bon-
odori criado no Paraná para atrair os jovens para os eventos culturais. Ambas as atividades chamaram 
a atenção dos espectadores lembrando os dos eventos presenciais.  

 
A segunda semana foi marcada por postagens sobre a cultura pop do Japão, com apresentações 

de animações, música e jogos digitais. A Cerimônia do Chá, realizada pelo representante da Urasenke 
do Brasil em Curitiba, Vinicius Monfernatti, filmada no pagode da Praça do Japão com a presença do 



 

Cônsul-Geral HAMADA, Sr. Rodolpho Zannin Feijó (Assessor Chefe de Relações Internacionais da 
Prefeitura de Curitiba) e da Influencer Larissa Oyama, fechou a segunda semana. 

 
A terceira semana foi marcada por uma parceria com a influencer Catherine Aquino, para 

apresentar a cultura pop do Japão, diretamente de Tóquio. Foi realizada também a Palestra sobre Saquê, 
ministrada pelo Sr. Daniel Honda da Adega de Sake Curitiba, o evento contou com um momento de 
degustação, onde vários convidados receberam um kit para a participação remota, finalizando com um 
quiz, valendo algumas garrafas de saquê. 

 
 



 

Entre os dias 22 a 27 foi realizado, na Cinemateca de Curitiba, a Mostra de Filmes Japonesa, 
marcando a retomada de eventos presenciais do Consulado após quase dois anos parados devido à 
pandemia. Na mesma semana o Consulado participou também do I Festival da Cultura Japonesa 
realizado pelo Mercado Municipal do Capão Raso. A Exposição Itinerante “A Beleza do Artesanato de 
TOHOKU” foi iniciada no dia 23, e vai ficar no Museu Municipal de Artes até o dia 26 de dezembro.  

 
O Workshop de Culinária Japonesa fechou o Mês, a filmagem foi realizada no Restaurante Fujii 

Cozinha Japonesa, no Mercado Municipal de Curitiba, no evento foram apresentados dois pratos o Onigiri 
e o Oniguirazu, e contou com a participação do Vereador Nori Seto, Sr. Elton Sato (Coordenador Kyudo-
kai de Curitiba), Sr. Saulo Takarada (Sushiman), Sr. William Tsukahara e Leonardo Ogahara (Casa do 
Estudante Nipo-Brasileira de Curitiba) 

 



 

O Mês da Cultura Japonesa foi realizado em parceria com a Fundação Japão, Fundação Cultural 
de Curitiba, Governo da Província de Hyogo-Japão no Brasil, Grupo Sansey (Londrina), Adega de Sake 
(Curitiba), A Sala do Chá (Curitiba) e Restaurante Fujii Cozinha Japonesa. 

 
Agradecemos a todos os parceiros e principalmente a todos que participaram dos nossos eventos, 

seja visitando nossas páginas e visualizando o conteúdo online, seja presencialmente. Aguardamos a 
presença de todos em nossos próximos eventos.  

 
Maiores informações:  
Consulado Geral do Japão em Curitiba – Setor Cultural 
cultura@c1.mofa.go.jp 
41-3322-4919 


