13

րդ
th

ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՖԻԼՄԵՐԻ

ՓԱՌԱՏՈՆ
Japanese Film

FESTIVAL

ՀՀՄ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ
ԴԵՍՊԱՆՆ

ՀԱՅՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՀԻԿԱՐԻ
ԳԻՏԱԿՐԹԱՄՇԱԿԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Embassy of Japan
in Armenia

‘Hikari’ Armenian-Japanese Scientific,
Educational and Cultural Center

The Curtain Rises/ Maku ga agaru
119 minutes, 2015, drama

Directed by Katsuyuki Motohiro
Starring Kanako Momota, Shiori
Tamai, Ayaka Sasaki
2015 Japanese film directed by
Katsuyuki Motohiro and featuring
the members of Japanese idol
girl group Momoiro Clover Z.
It’s based on a work of the same
name by Oriza Hirata. Devised
as a vehicle for the members of
Momoiro Clover Z, The Curtain
Rises is the story of Saori and
schoolmates who are high
school students and members
of a performance group. When
teacher Yoshioka, who has
performance experience, joins
the school she exhorts the girls
to become more ambitious and
go for the national contest.
(c) 2015 O.H.K/F.T.R.D.K.P
Վարագ#յրը բարձրան#մ է/ Maku ga agaru
119 ր, 2015, դրամա
Ռեժիսոր՝ Կաց յ կի Մոտոհիրո,
Դերեր մ ՝ Կանակո Մոմոտա, Շիորի Տամաի, Այակա Սասակի
Ռեժիսոր Կաց յ կի Մոտոհիրոյի կինոնկար մ ներկայացված են
Momoiro Clover Z Idol խմբի անդաﬓերը։ Ֆիլմը հիﬓված է Օրիիզա
Հիրաթայի կողﬕց ն յնան ն աշխատանքի վրա: «Վարագ յրը
բարձրան մ է» ֆիլմը Սաորիի և իր կատարողական խմբի անդամ
դասընկերների մասին է: Երբ փորձառ
ս ցչ հի Յոշիոկան
սկս մ է աշխատել դպրոց մ, նա խրախ ս մ է աղջիկներին ավելի
հավակնոտ դառնալ եւ մասնակցել ազգային մրց յթին:

2

Seto Utsumi
75 minutes, 2016, comedy
Directed by Tatsushi Ōmori,
Starring Sosuke Ikematsu, Masaki Suda
Students of the 11th grade, Utsumi and
Seto, spend their free time outside of
school, sitting by the river and talking
about everything. Utsumi and Seto are
complete opposites, but they love to
play game of words, thinking what it is
better to write to girl in a message, and
discussing philosophical issues. It seems
that they will never run out of topics
for conversation. The only person who
looks after them is their classmate Ichigo
Kasimura. Seto is in love with Kashimura,
but she likes Utsumi, whom she seems
indifferent. Sometimes other people
appear in their little world, for example, a
high school bully Narayuma or a strange
street performer. Time flies, but Seto and
Utsumi never stop their conversations.
(c) 2016 “SETO & UTSUMI”
Film Partners

Սետո Ուց#ﬕ
75 ր, 2016, կատակերգ#թյ#ն

Ռեժիսոր՝ Տաց շի Օմորի,
Դերեր մ ՝ Սոս կե Իկեմաց , Մասակի Ս դա
11-րդ դասարանի աշակերտներ Ուց շին եւ Սետոն իրենց ազատ ժամանակը անցկացն մ են դպրոցից դ րս` գետի ափին նստած, եւ խոս մ տարբեր թեմաների շ րջ: Ուց ﬕն եւ Սետոն լիակատար հակադր թյ ններ են, բայց սիր մ են խոսել փիլիսոփայական թեմաներից, մտածել, թե ինչ գրել աղ ջիկներին: Թվ մ է, որ նրանց զր յցի
թեմաները երբեք չեն սպառվ մ: Միակ մարդը, ով նայ մ է նրանց,
դասընկեր հի Իչիգո Կասիմ րան է: Սետոն սիրահարված է Կասիմ րային, բայց վերջինս սիր մ է Ուց ﬕին, մ համար նա անտարբեր է: Երբեﬓ նրանց կյանք մ հայտնվ մ են այլ մարդիկ, օրինակ՝
ﬕջնակարգ դպրոցի խ լիգան Նար յաման կամ տարօրինակ փողոցային կատարողը: Ժամանակն անցն մ է, բայց Սետոն եւ Ուց ﬕն
երբեք չեն դադար մ զր ցել:
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My Love Story!!/ Oremonogatari!!
105 minutes, 2015, comedy
Directed by Hayato Kawai,
Starring Ryohei Suzuki, Mei Nagano,
Kentaro Sakaguchi
Takeo Goda entered high school, but the
stern-looking face and gorilla like body do
not correspond to the appearance of an
ordinary student. His outward rudeness
and clumsiness scares girls away, but his
kind nature and willingness to help all
those in need make him popular with guys.
All the girls that he liked, fell in love with
his friend, handsome Makoto Sunakawa.
Takeo believes that Sunakawa is a cool guy
and wants to take an active part in his fate.
One day, Takeo and Sunakawa rescued a
high school girl named Rinko Yamato. For (c) 2015 “OREMONOGATARI” Film
Takeo, this is love at first sight. “I love her!” Partners
When the trinity meets again, a minor
gesture makes Takeo think that “Yamato liked Sunakawa” ... Takeo has a broken
heart, however, he decides to help Yamato to date Sunakawa ... But what will
happen with Takeo’s feelings for Yamato?
Իմ սիրո պատմ#թյ#նը!!/ Oremonogatari!!
105 ր, 2015, կատակերգ#թյ#ն
Ռեժիսոր՝ Հայատո Կավաի,
Դերեր մ՝ Րյոհեյ Ս ձ կի, Մեյ Նագանո, Կէնտարո Սակագ չի
Տակեո Գոդան ավագ դպրոց է ընդ նվել, բայց վիթխարի մարﬓի կազմվածքը բոլորովին չի համապատասխան մ սովորական աշակերտի տեսքին: Նրա արտաքին կոպտ թյ նը և անզսպ թյ նը վախեցն մ է աղջիկներին, բայց նրա բարի բնավոր թյ նը և պատրաստակամ թյ նը՝ օգնել բոլոր կարիքավորներին, նրան դարձն մ են հայտնի: Բոլոր աղջիկները,
մ նա սիր մ էր, սիրահարվ մ են իր ընկերոջը՝ գեղեցկադեմ Մակոտո Ս նակավային: Տակեոն կարծ մ է, որ Ս նակավան լավ ընկեր է, և ցանկան մ է ակտիվորեն օգնել նրան: Մի օր Տակեոն և Ս նակավան փրկ մ են
ﬕջնակարգ դպրոցի աշակերտ հի Ռինկո Յամատոյին: Տակեոն առաջին
հայացքից սիրահարվ մ է, բայց շ տով հասկան մ է, որ Յամատոն սիր մ
է Ս նակավային, և որոշ մ է օգնել ընկերոջը։
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The 100th Love with You / Kimi to hyakkaime no koi
116 minutes, 2017, drama
Directed by Sho Tsukikawa,
Starring Miwa, Kentaro Sakaguchi
A musical love story between a girl
who dies in a car accident and her
childhood friend, who repeatedly
jumps over time, trying to prevent
her death. The singer and songwriter
Miwa, who performed the lead role
in the film, personally wrote the song
that was put in the center of the story.
Rising star Kentaro Sakaguchi played
the role of her childhood friend.

(c) 2017 “The 100th Love with You”
Film Partners

Aoi had an accident and woke up a
week before the disaster. Her childhood
friend Rick admitted to her that he also
moved in time to save her. But a big
secret lies behind his time travel.

Հարյ#րերոդ սերը քեզ հետ / Kimi to hyakkaime no koi
116 ր, 2017, դրամա
Ռեժիսոր՝ Շո Ց կիկավա,
Դերեր մ ՝ Միվա, Կենտարո Սակագ չի
Երաժշտական սիրո պատմ թյ ն ավտովթարի հետեւանքով մահացած աղջկա եւ իր մանկ թյան ընկերոջ մասին, ով ճամփորդ մ է ժամանակի ﬕջով, փորձելով կանխել աղջկա մահը: Երգչ հի Միվան,
որը ֆիլﬕ գլխավոր դերակատարն է, անձամբ է գրել ֆիլմ մ հնչող
երգը: Մանկ թյան ընկերոջ դերը խաղ մ է ծագող աստղ Կենտարո
Սակագ չին:
Աոին վթարի է ենթարկվել և արթնացել է աղետից ﬔկ շաբաթ առաջ:
Նրա մանկ թյան ընկեր Րիկը խոստովան մ է նրան, որ ինքը տեղափոխվել է ժամանակի ﬕջով Աոիյին փրկել համար: Բայց նրա ժամանակի ճամփորդ թյան հետեւ մ ﬔծ գաղտնիք է թաքնված:

5

Thermae Romae
108 minutes, 2012
Directed by Takeuchi Hideki,
Starring Hiroshi Abe, Aya Ueto, Kazuki
Kitamura
An adaptation of Yamazaki Mari’s
popular manga, which has won both
the 2010 Manga Taisho (Cartoon
Grand Prize) and the Tezuka Osamu
Cultural Prize for Best Short Work.
Lucius (Abe), an architect of spa baths
for the Roman Empire, inadvertently
travels through time and finds himself
in a modern Japanese bathhouse. He
takes elements of Japanese culture
that he learns there back with him to
Rome and is hugely successful, which (c) 2012 “THERMAE ROMAE”
leads the Emperor to command him Film Partners
to build a massive spa.

Thermae Romae
108 ր, 2012թ.
Ռեժիսոր՝ Տակե չի Հիդեկի,
Դերեր մ՝ Հիրոշի Աբե, Այա Ուետո, Կազ կի Կիտամ րա
Ֆիլմը նկարահանվել է Յամազակի Մարիի հանրաճանաչ
մանգայի հիման վրա, որն արժանացել է 2010թ. Մանգա
Տաիշոին (Մ լտֆիլﬔրի Մեծ մրցանակ) և Տեզ կա Օսամ
մշակ թային մրցանակին (Լավագ յն համառոտ աշխատանք)
Լ ցի սը (Աբե)՝ Հռոﬔական կայսր թյ ն մ սպա բաղնիքների
ճարտարապետ, անսպասելիորեն ճանապարհորդ մ է ժամանակով
և հայտնվ մ ժամանակակից ճապոնական բաղնիք մ։ Նա իր հետ
Հռոմ է տան մ այնտեղ սովորած ճապոնական մշակ յթի տարրերը
և ﬔծ հաջող թյան հասն մ, ինչից հետո կայսրը նրան հրամայ մ է
խոշոր սպա կառ ցել։
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