DICAS CULTURAIS
As informações a seguir estão sujeitas a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio, conforme determinações dos organizadores.

Museu de Arte Municipal de Toyota [Estúdios Ghibli: Arquitetura na Animação] (豊田市美術館「ジブリの立体建造物展」)

Esta exposição estará apresentando as construções fictícias das obras dos Estúdios Ghibli de forma
real, através da supervisão do arquiteto Terunobu Fujimori. Estarão expostas mais de 450 obras
entre originais de produção de filmes, cenários, arte de conceito dos filmes desde "Nausicaa do
Vale do Vento" à "Memórias de Marnie", juntamente com maquetes tridimensionais. Um espaço
com encanto especial, focando nas construções das obras dos Estúdios Ghibli, explorando a
obsessão dos diretores Takahata e Miyazaki, em suas construções que se tornaram palco de suas
obras. Não percam!
Data: 15 (sexta) de Julho a 25 (domingo) de Setembro das 10h às 17h30 (entrada permitida até as 17h)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 18/Julho, 15/Agosto e 19/Setembro)
Local: Toyota-shi Bijutsukan (Museu de Arte Municipal de Toyota) – Aichi-ken Toyota-shi
Kozaka Honmachi 8-5-1
Ingresso: adultos 1.400 ienes (1.200 ienes), colegiais e universitários 1.000 ienes (800 ienes),
crianças até o ensino fundamental gratuito. Os valores entre parênteses são para os ingressos para
grupos acima de 20 pessoas e ingressos antecipados. Os ingressos antecipados estão à venda nas (esq) Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi) © 2001 Studio Ghibli・NDDTM
(dir) Maquete da Casa de Banho (A viagem de Chihiro)
agências Ticket Pia e principais lojas de conveniência.
Acesso: 15 minutos da estação [Toyota-shi] da linha de trem Meitetsu ou [Shin Toyota] da linha de trem Aichi Kanjo Tetsudo. De carro, cerca de 15
minutos da IC de Toyota, pela via expressa Tomei, ou 15 minutos da IC de Matsudaira da via expressa Tokai Kanjo Jidoshado ou cerca de 20 minutos da
IC de Toyota Higashi da via expressa Tokai Kanjo Jidoshado.
Informações: Toyota-shi Bijutsukan – Tel: 0565-34-6610 (em japonês)
Sorteio de ingressos: serão sorteados pares de ingressos para a exposição. Os interessados deverão enviar E-mail até o dia 25 (segunda) de
julho, informando nome e endereço completos e telefone de contato.

Museu da Cidade de Nagoya Exposição Especial: [Murais Romanos da Pompeia]

(名古屋市博物館特別展「日伊国交樹立150周年記念 世界遺産 ポンペイの壁画展」
)

Cerca de 2.000 anos atrás, o Monte Vesúvio (no que é hoje o sul da Itália) entrou em erupção, consumindo
cidades vizinhas, incluindo Pompeia, deixando sob fluxos piroclásticos e cinzas vulcânicas. No entanto, esta
tragédia também preservou a cidade inteira de forma intácta, de modo que hoje podemos descobrir muito
sobre o estilo de vida de quem viveu na época da Roma antiga. Em particular, murais que adornavam as
paredes das mansões e moradias, cativam o espectador moderno, com suas descrições vívidas de figuras
divinas da mitologia, magníficos palácios, paisagens, fauna e flora. Esta exposição, foca nas pinturas de
paredes escavadas na Pompeia, explorando a estética e a beleza da Roma antiga. Estará ainda, recriando o
espaço em que as obras foram originalmente expostas, podendo experimentar o estilo de vida da antiga
Roma. Venha conferir as várias obras, incluindo as que serão expostas pela primeira vez no Japão.
Data: 23 (sábado) de Julho a 25 (domingo) de Setembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) e 4ª terça-feira
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) – Nagoya-shi Mizuho-ku Mizuhodori
1-27-1
Ingresso: adultos 1.300 ienes (1.100 ienes), colegiais e universitários 900 ienes (700 ienes), ingresso
duplo (somente antecipado) 2.000 ienes. Crianças até o ensino fundamental gratuito. Os valores entre
parênteses são para os ingressos antecipados à venda nas agências Ticket Pia e principais lojas de
conveniência.
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori
[Hércules encontrando seu filho Télefo], acervo do
Informações: Nagoya-shi Hakubutsukan – Tel: 052-853-2655 (em japonês)
Museu Arqueológico Nacional de Nápoles ©ARCHIVIO
Sorteio de ingressos: serão sorteados pares de ingressos para a exposição. Os interessados deverão
DELL’ARTE – Luciano Pedicini / fotógrafo)
enviar E-mail até o dia 25 (segunda) de julho, informando nome e endereço completos e telefone de contato.

Exposição Especial “Kaminote・Nippon” (神の手・ニッポン展)

Uma exposição reunindo artistas japoneses com técnicas incríveis, que só podem ser consideradas divinas. A exposição “Kaminote Nippon” (literalmente mãos divinas do Japão), é uma
exposição conjunta de artistas que herdaram o espírito artesão do Japão e que atuam
ativamente no campo moderno. Através dos trabalhos de tecnologia avançada, mostra a
destreza manual e a sensibilidade típicas do Japão, oferecendo aos visitantes a emoção, a
coragem, o vigor e o orgulho dos japoneses. Não percam esta incrível exposição!
Data: 8 (sexta) de Julho a 4 (domingo) de Setembro das 11h às 18h (entrada permitida até as
17h30) (aberto todos os dias durante o período)
Local: Telepia Hall – Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1-14-25 Telepia Building 2º andar
Ingresso: adultos 800 ienes (700 ienes), colegiais e universitários 600 ienes (500 ienes),
crianças do ensino fundamental 400 ienes (300 ienes), crianças pré-escolares gratuito. Os
valores entre parênteses são para os ingressos antecipados à venda nas agências Ticket Pia e
[Kaminarimon em Tokyo 2007] Takashi Ohta, escultura em papel
principais lojas de conveniências.
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo ou da estação [Sakaemachi] da linha de trem Meitetsu
Seto, ou 5 minutos da saída 4 da estação [Takaoka] do metrô da linha Sakuradori.
Informações: Tokai Television Hoso Jigyobu – Tel: 052-954-1107 (dias úteis das 10h às 18h)

Museu de Ciências de Nagoya Exposição Especial [A caminho da Antártica!!]

(名古屋市科学館特別展｢南極へ行こう！!｣〜南極観測60周年記念特別展〜)

A Antártica é, de fato, uma fronteira da ciência que ainda se alinha ao universo e ao fundo do mar. As pesquisas de observação na Antártica pelo Japão,
se iniciou há 60 anos e, mesmo nos dias de hoje, continua a enviar equipes de observação todos os anos. Esta exposição especial [A caminho da Antártica!] estará mostrando ao público como é a Antártica, quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, como é a vida dos pesquisadores e como se
tornar um membro desse grupo de pesquisadores, através de exposição, enunciados e experiências. Uma exposição sem igual!
Data: 16 (sábado) de Julho a 4 (domingo) de Setembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado), 19/Julho (terça). Dias 15 (segunda) e 19 (sexta) de Agosto, estará aberto ao público.
Local: Nagoya-shi Kagakukan (Museu de Ciências de Nagoya) – Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-17-1
Ingresso: adultos 1.200 ienes (1.000 ienes), colegiais e universitários 700 ienes (500 ienes)(necessário apresentação da carteira de estudante), crianças
até o ensino fundamental 500 ienes (300 ienes). Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados.
Acesso: 5 minutos das saídas 4 ou 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama ou Tsurumai
Informações: Nagoya-shi Kagakukan – Tel: 052-201-4486 (em japonês)
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