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1․  Ի ՎԱ ՆԵ. ՀԱՆԳՍ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՍՈՒ ՐԸ

Ռեժիսոր՝ԿացուհիդեՄոտոկի,120ր,2019թ.
Դերերում՝ՏորիՄացուձակա,ՖումինոԿիմուրա

Իվանե Սակաձակին վերադառնում է իր հայրենիք, որը գտնվում է Ճապո
նիայիներկայիսհյուսիսարևելյանԿյուշյուումևհայտնվումէմիմիջադեպի
կիզակետում,որնիրմանկությաներկուլավագույնընկերներիողբերգական
մահվաննէհանգեցնում:Նաստիպվածէլինումհեռանալիրտիրույթից՝բա
ժանվելովիրհարսնացուՆաոյից,ումհետպատրաստվումէրամուսնանալ
վերադառնալուցանմիջապեսհետո,ևդառնումէթափառաշրջիկսամուրայ,
որնայլևսկորցնելուոչինչչունի։

IWANE: SWORD OF SERENITY 

DirectedbyKatsuhideMotoki,120minutes,2019
StarringToriMatsuzaka,FuminoKimura

Iwane Sakazaki returns to his homeland located in presentday northeastern
Kyushu, Japan and becomes caught in the middle of an incident that results in
thetragicdeathoftwoofhisbestfriendsfromchildhood.Heisforcedtoleavehis
domain,partingwithhisfiancéeNaowhohewasgoingtomarryshortlyafterhis
return,andbecomesavagrantmasterlesssamuraiwithnothingmoretolose.

 

©2019“Iwane:SwordofSerenity”FilmPartners



2․ ՄԻ ԱՅՆ ԿԱ ՏՈՒՆ ԳԻ ՏԻ

Ռեժիսոր՝ՇյոուտարոուԿոբայաշի,104ր,2019թ.
Դերերում՝ՏացույաՖուջի,ՉիեկոԲաիշո

Մասարուննորէթոշակիանցել,ևնաուիրկինը՝Յուկիկոն,ակնկալումեն
հանգիստ կյանք ունենալ իրենց կատվի՝ Չիբիի հետ միասին, այն բանից
հետո,երբիրենցերեխաները լքելենտունը:Յուկիկոնիրեն լքվածէզգում
ամուսնու կողմից, ով երբեք չի հայտնել երախտագիտություն նրա՝ տարի
ներիաջակցությանհամար,էլինչխոսքնրահանդեպսիրոմասին:Միօր
նրանց կատու Չիբին անհետանում է, սակայն Մասարուին կարծես թե դա
ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Նրա վերաբերմունքը ստիպում է Յուկի
կոյին որոշել, որ ամուսնալուծության ժամանակն է: Երկար, ինտենսիվ քն
նարկումիցհետոՄասարուննրանմիբանէխոստովանում,որըտարիներ
շարունակգաղտնիէպահել։ 

ONLY THE CAT KNOWS 

DirectedbySyoutarouKobayasi,104minutes,2019
StarringTatsuyaFuji,ChiekoBaisho

MasarujustretiredandheandhiswifeYukikoareexpectingtohaveaquietlifewith
theircat,Chibi,aftertheirkidshavelefthome.Yukikofeelsthatshewasabandoned
byherhusband,whohasneverexpressedappreciationforheryearsofsupport,let
alonehisloveforher.Oneday,theircatChibidisappears.However,Masarudoes
notseemtocareaboutitatall.HisattitudetriggersYukikotodecidethatitistime
forthemtodivorce.Afteralong,intensediscussion,Masaruconfessesastoryto
her,whichhehasheldinsecretforyears.

©2019 Keiko Nishi, Shogakukan / ”Only The Cat Knows” Film Partners



3․ ՍՏՈՊ-ԿԱԴՐ Ա ՆԻ ՄԱ ՑԻ ՈՆ ՖԻԼ ՄԵՐ (4 ՄԱՍ) 

Ռեժիսոր՝ՏակեշիՅաշիրո

(1)Ձ նե մարդ Նոր մա նը: Հյու սի սա փայ լ ը(25ր,2013թ)

Տղան երազել է այցելել հյուսիսային երկիր և տեսնել բնության գեղեցիկ
առեղծվածները,որոնցմասինիրենպատմելէիրմանկությանընկերձնե
մարդՆորմանը:ՄիօրտղանգաղտագողիդուրսէգալիստնիցևՆորմա
նիհետնստումդեպիհյուսիսգնացք՝սեփականաչքերովտեսնելուբնության
առեղծվածները:

STOP MOTION ANIMATION FILMS (4 EPISODES)

DirectedbyTakeshiYashiro

Norman the Snowman - The Northern Lights (25minutes,2013)

The boy has longed to visit the northern country and experience the beautiful
mysteriesofnaturethathischildhoodfriendNormantheSnowmanhastoldhim
about.Onedayboysneaksoutofhishouseandboardsanorthboundtrainwith
Normantoseethemysteriesofnaturewithhisowneyes.

©TAIYO KIKAKU Co., Ltd./EXPLORERS JAPAN Ltd.  All Rights Reserved.



(2)Ձ նե մարդ Նոր մա նը։ Ա ստ ղա թա փի գի շե րը (25ր,2016թ)

Նորմանըևտղանորոշումենարկածախնդրությանգնալ՝տեսնելուաստղե
րովլիերկինքը,քանիորընկնողաստղերըշուտովհասնելուենքաղաքին:
Սակայննրանքչգիտեն,որամպամածէլինելուևնրանքչենկարողանալու
ինչորբանտեսնել:Պատմությունընրանցփոքրիկ,սակայնսիրտջերմաց
նողճանապարհորդությանմասինէ:

Norman the Snowman - On a Night of Shooting Stars (25minutes,2016)

Normanandtheboydecidetogoonanadventuretoseethestarsfillingthesky
as shooting stars will reach the town soon. What they don’t know is it will get
toocloudytoseeanythingupthere.It’sabouttheirsmallandyetheartwarming
journey.

©TAIYO KIKAKU Co., Ltd./EXPLORERS JAPAN Ltd.  All Rights Reserved

(3)Ան քուն գի շեր վա լու սի նը (25ր․,2015թ․)

Հսկայականծառերովլիանտառումմիտղահամեստապրումէիրընտա
նիքի հետ։ Մի օր տղայի առջև հայտնվում է սկյուռի տեսք ունեցող լուսնի
խնամակալը՝ասելով,որլուսինըպատահաբարմտելէմիբարձրծառիմեջ
ինչորտեղ՝հեռավորԱրևելքում։Տղանևսկյուռըգնումենարկածներիդեպի
մութանտառ՝փնտրելուևազատելուլուսնին:

Moon of a Sleepless Night (25minutes,2015)

Inathickforestfullofgianttrees,aboylivesmodestlywithhisfamily.Oneday,a
guardianofthemoonlookinglikeasquirrelshowsupinfrontoftheboy,sayingthe
moongotaccidentallystuckonahightreesomewherefarEast.Now,theboyand
thesquirrelgooffonadventuresintothedarkforesttosearchandfreethemoon.



©TAIYO KIKAKU Co., Ltd./EXPLORERS JAPAN Ltd.  All Rights Reserved.

 (4)Աղ վե սիկ Գո նը (28ր,2019թ)

ԵրբԳոնը՝աշխույժորբաղվեսը,տեսնումէ,որերիտասարդՀյոջունկորցրելէ
մորը,նափորձումէմխիթարելվերջինիսևհատուցելիրնախկինչարագոր
ծությունների համար՝ ամեն օր թաքուն փոքրիկ նվերներ բերելով տղային:
Բայց Հյոջուն պատկերացում չունի, թե ով է կանգնած անանուն նվերների
հետևում,ևայսպատմությունըսրտաճմլիկավարտէունենում։

Gon, the Little Fox (28minutes,2019)

WhenGon,aplayfulorphaned fox, finds thatyoungHyojuhas losthismother,
hetriestocomforthimandmakeamendsforhisownearliermischiefsbysecretly
bringingsmallgiftstotheboyeveryday.ButHyojudoesn’trealizewhoisbehind
theanonymousgifts,andthetwoareheadedforaheartbreakingclimax.

©TAIYO KIKAKU Co., Ltd./EXPLORERS JAPAN Ltd. All Rights Reserved



4․ ԳՐԵ ԹԵ ՀՐԱՇՔ

Ռեժիսոր՝ՅույաԻշիի,120ր,2019թ.
Դերերում՝ԿանատաՀոսոդա,ՆագիսաՍեկիմիձու

Մաչիդաննմանչէնախկինումտեսածորևէհերոսի:Նաձանձրալիէ,կրումէ
ակնոցներևչունիտարբերվողհատկանիշներ։Նրամիակտաղանդըբոլորին
անվերապահորենսիրելուկարողություննէ։Սակայն,երբնածանոթանումէ
իրդասընկերուհու՝Ինոհարայիհետ,ովասումէ,որատումէմարդկանց,նա
ստիպվածէլինումդիմակայելիրմեջաճողզգացմունքին,որընախկինում
երբեքչիզգացել...Հանկարծմիշարքանսպասելիիրադարձություններեն
սկսվում՝անկանխատեսելիհետևանքներով:Շատչանցած,Մաչիդանավե
լիուավելիշատմարդկանցէքաշումիրկողմ,ինչը,իվերջո,հանգեցնումէ
զարմանալիավարտի:

ALMOST A MIRACLE 

DirectedbyYuyaIshii,120minutes,2019
StarringKanataHosoda,NagisaSekimizu

Machidaisunlikeanyprotagonistyou’veseenbefore.He’sdull,hewearsglasses,
andhehasnodistinguishingfeatures.Hisonlytalentishisabilitytoloveeveryone,
unconditionally.However,ashegetstoknowhisclassmateInohara,whosaysshe
hatespeople,heisforcedtoconfrontanemotiongrowingwithinhimselfthathe
hasneverfeltbefore...Suddenly,aseriesofunexpectedevents isset inmotion,
with unpredictable consequences. Before long, Machida drags more and more
peopleintohisorbit,whichultimatelyresultsinanamazingconclusion!

 

(c) Yuki Ando/SHUEISHA (c)2019 “Almost a Miracle” Film Partners




