
Abertura da “Mostra de Cinema Japonês 2017” 

Saudação do Embaixador Yamada (4 de outubro de 2017) 

 

     Boa noite a todos! 

 

     Estou muito feliz com a realização da “Mostra de Cinema 

Japonês 2017 (dois mil e dezessete)”, evento que integra o “Ciclo 

da Cultura Japonesa 2017 (dois mil e dezessete)”. Agradecemos 

sinceramente ao Coordenador do Cine Brasília, Sr. Sérgio 

Moriconi, a todos do Cine Brasília e à Secretaria de Cultura do 

Governo do Distrito Federal pela cooperação. 

 

     No ano passado, a “Mostra de Cinema Japonês” foi 

realizada durante 5 dias, mas, como gostaríamos que um número 

maior de pessoas pudesse aproveitar o evento, nesta edição 

estendemos o período de duração para 8 dias. Oferecemos uma 

série de filmes apreciados, como animes representativos do 

diretor Makoto Shinkai, um dos diretores mais representativos do 



Japão. 

 

     Ao receber o Oscar Honorário pela Academia de Artes e 

Ciências Cinematográficas em 1990 (mil novecentos e noventa), 

o grande Mestre do Cinema Japonês, Akira Kurosawa, disse as 

seguintes palavras em seu discurso: 

 

     “Ainda não conheço bem o cinema.” 

 

     Como dito nessas palavras, o cinema é profundo e tem 

possibilidades ilimitadas, oferecendo para nós, espectadores, um 

maravilhoso mundo de sentimentos e interpretações. Além disso, 

um dos grandes atrativos do cinema é que, através dele, podemos 

vivenciar a sociedade e a cultura de países remotos. Gostaria que 

todos vocês sentissem seu próprio “Japão” através da “Mostra de 

Cinema Japonês 2017 (dois mil e dezessete)”. 

 

     O próximo ano marcará os “110 (cento e dez) anos da 



imigração japonesa ao Brasil”. Aproveitando esta oportunidade, a 

Embaixada do Japão no Brasil promoverá ainda mais atividades 

para que um número maior de pessoas possa conhecer as 

peculiaridades do Japão. 

 

     Encerrando minhas palavras, desejo saúde a todos os 

presentes, além do sucesso desta “Mostra de Cinema”, e que as 

relações entre o Brasil e o Japão se aprofundem ainda mais. 

 

     Muito obrigado! 


