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Fonte : Diario de Sorocaba
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Sesc Homenageia Centenário da Imigração
Japonesa com Exibição de Filmes Animes

 

No ano em que se comemora o centenário da imigração japonesa ao Brasil, o Sesc
Sorocaba faz uma homenagem a esta data trazendo filmes de animação, um dos
principais gêneros do cinema japonês. 

O anime, forma de animação cinematográfica das histórias publicadas nos mangás, é um
dos principais produtos culturais do Japão, conquistando admiradores em todo o mundo.
Neste mês, o Sesc mostrará um pouco mais sobre o anime, através de filmes e
comentários da cinéfila Careimi Ludwig Assman, mestre em Comunicação e Semiótica e
produtora cultural. 

Nesta quinta-feira, às 19 horas, serão exibidos dois filmes: "Story of a Street Corner", de
Osamu Tezuka e "Nana", de Ai Yazawa. O primeiro é um filme sem falas, conta à história
de uma pequena quadra numa desconhecida cidade japonesa, da perspectiva de uma
garotinha, um ratinho gentil, amável e cuidadoso, um grupo de afixadores de cartazes,
uma traça e um poste de rua. Osama Tezuka, um dos principais nomes do anime, criador
do clássico "A Princesa e o Cavaleiro" e de "Astro Boy", mostra, através da rotina dos
inusitados personagens, uma história que é cheia de humor, felicidade, inveja e amor. O
filme tem duração de 39 minutos. 

Em seguida, será exibido "Nana", uma série de mangá criada pela mangaka Ai Yazawa
(também criadora de "Paradise Kiss"). Foi adaptado para dois longa-metragens live-
action de considerável sucesso, e também recebeu uma adaptação para anime de 47
episódios pelo estúdio Madhouse. A série conta a história de duas garotas de diferentes
personalidades, ambas chamadas Nana, que acabam se tornando amigas "por obra do
destino". A duração é de 24 minutos. As legendas são em espanhol e os filmes são
indicados para maiores de 14 anos. 

A entrada é livre. O Sesc fica à avenida Washington Luiz, 446. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (15) 3332-9933.

   

Últimas Notícias

22/04 Esclareça Suas Dúvidas Sobre a Nota Fiscal Paulista - Parte 5 - (Dicas)

15/04 Esclareça Suas Dúvidas Sobre a Nota Fiscal Paulista - Parte 4 - (Dicas)

08/04 Esclareça Suas Dúvidas Sobre a Nota Fiscal Paulista - Parte 3 - (Dicas)

08/04 Gestão sorocabana é Notícia em Portal da Prefeitura de Curitiba - (News)

07/04 Equipe Brasileira da Copa Davis Dá Primeira Entrevista em Sorocaba - (News)
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