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Agenda

  Agenda › Debates e mostra de animes no andar pop do Tokyogaqui

Indique para um amigo

Divulgação

Cena do filme Kiki’s Delivery Service que será apresentado
no dia 10 de abril

Debates e mostra de animes
no andar pop do
Tokyogaqui
Dois palestrantes encerram o ciclo de debates Arquitetando
Idéias, que acontece no Sesc Paulista, falando sobre o
universo dos mangás e animes: no dia 12 de abril,
Yoshikumi Igarashi conduz a conversa sobre “Guerreiros
solitários da arte da guerra: os heróis do mangá de Kajiwara
Ikk” e no dia 13, Tom Looser faz a palestra “Superflat
Worlds: O Japão no início do século XXI”. Os dois têm
entrada gratuita e terão a mediação de Christine Greiner.

O ciclo Arquitetando Idéias, que acontece desde março, faz
parte do projeto Tokyogaqui, que traz ao público elementos
da tradição, do pop, do consumo e da arte contemporânea
japonesas por meio de performances, instalações, danças e
discussões.

Ainda nesse universo pop, o Sesc promove uma mostra de
animes, entre os dias 8 e 16 de abril. São cinco filmes,

Informações

Filmes e Debates 

Onde:
Unidade Provisória SESC
Avenida Paulista
Av. Paulista, 119 (próximo à
estação Brigadeiro do metrô) –
São Paulo

Quanto:
Entrada gratuita. É necessário
retirar o ingresso uma hora
antes 

Arquitetando idéias 7 –
Guerreiros solitários da arte
da guerra: os heróis do
mangá de Kajiwara Ikk

Quando:
12 de abril, às 18h30

Arquitetando idéias 8 –
Superflat Worlds: O Japão
no início do século XXI

Quando:
13 de abril, às 18h30

Mostra Universo Anime

Quando:
De 8 a 16 de abril, com seções
às 16h e às 19h30. Haverá
bate-papos sobre anime após
as sessões das 19h30
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Meu Japão
O melhor do Japão!
A primavera é a melhor época para visitar o
Japão. Já fiz dois hanami para ver as
cerejeiras, à moda japonesa e à brasileira
Leia maisBlog da Redação

Será que um dia vou jogar gatebol?
Há hotéis no Brasil que oferecem campos
para a prática desse esporte. Curiosamente,
eles também têm termas
Leia mais

Os japoneses chegaram aqui há
um século.  Desde junho de 1908,
muita coisa aconteceu. Ajude a
resgatar essa memória.

Conte sua história em vídeos,
fotos, áudios e texto Monte a
árvore genealógica
de sua família

DNA: mestiça
Gene zen?
Li um post sobre uma associação de
pessoas que ficam olhando nuvens. Vi as
fotos e me acalmei. Isso nunca acontece. 
Leia mais

seguidos de bate-papos com Careimi Ludwig Assman,
mestre em comunicação e semiótica pela PUC-SP
(Pontifícia Universidade Católica). Entre os temas
discutidos, estão os principais criadores, personagens, temas
e tramas do animes, bem como seu papel na cultura
nipônica e no mundo. Confira a programação da mostra: 

Mostra de anime 

8 de abril 
Story of a Street Corner (Osamu Tezuka, 196, sem
diálogos), às 16h e às 19h30 

9 de abril 
Nausicaã, Warriors of the Wind (Hayao Miyazaki, 1984,
legendado), às 16h e às 19h30 

10 de abril 
Kiki’s Delivery Service (Hayao Miyazaki, 1989, legendado),
às 16h e às 19h30 

15 de abril 
My neighbours, the Yamadas (Isao Takahata, 1999,
legendado), às 16h e às 19h30 

16 de abril 
Paradise Kiss (Ai Yazawa, 2005, legendado), às 19h30

Obs.: os bate-papos com  Careimi Ludwig Assman
acontecem após a sessão das 19h30.
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