
Lista de filmes para Mostra de Cinema Japonês  

1º Festival do Japão em Anápolis 

 
 

1) Um Conto sobre a Culinária Samurai - Uma Verdadeira História de Amor  
Título original: Bushi no kondate (2013 – 121 min – época - 12 anos - cor - DVD) Direção: Yuzo 
Asahara 

Sinopse: 
Durante o Período de Edo do Japão, uma excelente cozinheira se 
casa com o herdeiro de uma famosa família de culinária. No 
entanto, seu marido é um chef terrível. Com a ajuda de sua nova 
sogra, ela começa a ensinar-lhe as formas das artes culinárias. 
https://youtu.be/kpFgXbx90OQ    

 

 
2) Thermae Romae 
Título original: Thermae Romae (2012 – 108 min – drama - 12 anos - cor - DVD) Direção: Ryoichi 
Kimizuka 

 

Sinopse: 
Uma adaptação do popular manga de Mari Yamazaki, que ganhou o 
Manga Taisho 2010 (grande prêmio de desenhos animados) e o 
Prêmio Cultural Osamu Tezuka de melhor curta. Lucius (Abe), um 
arquiteto de banheiras de hidromassagem para o Império Romano, 
percorre o tempo e se encontra em uma moderna casa de banho 

japonesa. Ele retorna a Roma com diversos elementos da cultura japonesa e é extremamente 
bem-sucedido, o que leva o Imperador a ordená-lo para construir um grandioso spa. 
https://youtu.be/XiOPnt7ZMmA    
 
 
3) Mameshiba 
Título original: Yoju Mameshiba (2009 – 106 min – drama/comédia - 10 anos - cor - 
DVD) Direção: Toru Kamei 
 

 

Sinopse: 
Uma adaptação da série de TV que retrata a jornada de um homem de 
meia-idade com um cachorrinho de dois meses em busca de sua mãe 
que fugiu de casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/kpFgXbx90OQ
https://youtu.be/XiOPnt7ZMmA
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4) Vozes de uma Estrela Distante 
Título original: Hoshi no Koe (2003 – 25 min – animê - livre - cor -DVD)  
Direção: Makoto Shinkai 

Sinopse:  
A história se passa em 2046, pouco tempo depois da descoberta de 
ruínas de uma civilização alienígena em Marte. Com a descoberta de 
novas tecnologias, a humanidade, agora é capaz de viajar pelo 
espaço. Entretanto, isso também incorre em uma guerra contra os 
supostos "donos" de tal tecnologia. Nagamine Mikako e Terao 
Noboru são alunos de ginásio, namorados, mas eles não estão 
juntos... Nagamine está no espaço, em meio a guerra e ao vazio 
enquanto Noboru permaneceu na Terra. Eles se comunicam por e-
mails, mas a medida que Nagamine avança universo afora, mais 
tempo eles demoram para chegar à Terra... segundos tornam-se 
anos, o tempo passa e não passa ao mesmo tempo. E os sentimentos? 

Continuam os mesmos? De ambos? 

 

 
5) O Jardim das Palavras  
Título original: Kotonoha no Niwa (2013 – 46 min – animação/romance - livre - cor - 
DVD) Direção: Makoto Shinkai 

 

Sinopse: 
Desenho animado produzido pelo estúdio CoMix Wave Films. Narra a 
história de um jovem aspirante a sapateiro que começa a se deparar 
com uma misteriosa mulher, sempre que cai a chuva. 
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