
Đây là một tuyệt tác của đạo diễn Ishii Yuya, người dẫn đầu thế hệ 8X của nền điện ảnh Nhật 
Bản. Majime Mitsuya - nhân vật chính trong phim làm việc tại phòng kinh doanh của một nhà 
xuất bản lớn, khá chăm chỉ đến mức bị xung quanh coi là người lập dị, nhưng lại rất xuất sắc về 
tính nhạy cảm đối với ngôn từ. Anh được Ban biên tập soạn từ điển tiếng Nhật tuyển chọn vào 
Ban. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của những biên tập viên kỳ cựu, anh phát huy tính kiên trì có 
sẵn của mình và đấu tranh với cả một biển từ vựng với hơn hai trăm mấy chục ngàn từ. Một hôm 
nọ, anh gặp cô cháu gái của bà chủ nhà trọ và bị tình yêu sét đánh... Bộ phim miêu tả dí dỏm về 
chủ đề soạn từ điển là một công việc giản dị nhưng khác thường, đan xen với câu chuyện tình 
yêu. Tác phẩm này đã giành được những giải thưởng trong giới điện ảnh năm 2013 như Giải tác 
phẩm xuất sắc nhất của giải Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Nhật Bản.

Đạo diễn: Ishii Yuya/133 phút/2013 Từ điển tình yêu<Phim chiếu khai mạc>

Ino, vị bác sĩ duy nhất trong làng đã mất tích. 
Tuy rằng ông được người dân làng quý mến, 
nhưng trên thực tế chẳng có một ai biết 
những chuyện phía sau của ông. Trong quá 
trình điều tra cảnh sát phát hiện ra… 

Đạo diễn: Nishikawa Miwa/127 phút/2009

Bác sĩ yêu quý

Tada làm nghề “thợ đụng” – làm đủ loại công 
việc khác nhau theo yêu cầu của khách hàng 
gặp lại Gyoten - bạn cùng lớp thời trung học. 
Hai ngườ i tự dưng kết hợp nhau, bắt đầu 
làm những “điều cần thiết cho ai đó”.

Đạo diễn: Omori Tatsushi/123 phút/2011

Tada “thợ đụng”

Dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử 
Nhật Bản, phim kể về thành Oshi với đội quân 
chỉ có 500 người mà không chịu đầu hàng 
trước 20 ngàn binh sĩ quân của tướng Toyotomi, 
người có tham vọng thống nhất thiên hạ.

Đạo diễn: Inudo Isshin, Higuchi Shinji/
144 phút/2012

Cuộc chiến thành nổi

Bô phim mô tả về thanh thiếu niên và ngành 
chăn nuôi bò sữa tại trường trung cấp nông 
nghiệp ở Hokkaido. Trong thiên nhiên hùng vĩ 
của Hokkaido, nhân vật chính Hachiken 
muốn tìm được con đường đi của riêng mình.

Đạo diễn: Yoshida Keisuke/111 phút/2014
Thìa bạc

Kirishima - một nam sinh trung học là độ i 
trưởng đội bóng chuyền, học tập và thể thao 
đều giỏi giang lại được mọi người cả trường 
học quý mến nhất bỗng nhiên rờ i bỏ độ i 
bóng, thậm chí biến mất khỏi trường học.

Đạo diễn: Yoshida Daihachi/103 phút/2012

Kirishima

Đây là phim trinh thám hài hước. Diễn viên 
“ế ẩm” và kẻ sát thủ tình cờ đổi cuộc sống 
cho nhau, một nữ biên tập viên dính líu vào 
đó và số mệnh của mỗi người chuyển sang 
một hướng không thể lường trước được…

Đạo diễn: Uchida Kenji/128 phút/2012
Chìa khoá đổi đời

Yuki vừa thất bại trong kỳ thi vào đại học, tình 
cờ nhặt một tờ rơi trên đó có ảnh của người 
đẹp với nụ cười mỉm. Chỉ vì mong muốn gặp 
được cô ta mà anh quyết định tham gia vào 
khoá thực tập lâm nghiệp nhưng...

Đạo diễn: Yaguchi Shinobu/116 phút/2014

Vào rừng! ~ Chuyện vặt mỗi ngày 
ở xã Kamusari ~

Eiji (Age) - cậu bé lớp 8 sống trong một quốc 
gia độc tài gặp Patema - cô công chúa ở một 
thế giới mà trọng lực hướng ở chiều ngược 
lạ i, và hai ngườ i bước vào một chuyến đ i 
mạo hiểm đầy bất ngờ và bí ẩn.

Đạo diễn: Yoshiura Yasuhiro/99 phút/2013

Patema đảo ngược

Đây là câu chuyện về sự trưởng thành của 
Momo, nhân vật chính của phim sống cùng 
mẹ tại một hòn đảo nhỏ miền Trung Nhật, quê 
ngoại cô bé sau khi cha mất, cùng với những 
cuộc gặp gỡ kỳ diệu với 3 con yêu quái.

Đạo diễn: Okiura Hiroyuki/120 phút/2012

Lá thư gởi đến Momo

Đây là phim hoạt hình nói về tình bạn và tình 
yêu tươ i sáng. Bộ phim phác hoạ một nữ 
sinh trung học đang dao động khi thấy sư 
thay đổi và trưởng thành của bạn, nghĩ về 
tương lai cũng như mối tình của bản thân.

Đạo diễn: Yamada Naoko/83 phút/2014

Chuyện tình Tamako

Không phải là nói quá khi nói phim hoạt hình ngắn của Nhật Bản hiện nay đang ở giai đoạn 
hoàng kim. Nghệ sĩ mới ngày một xuất hiện nhiều hơn, họ hoạt động rất năng động. Trong suất 
chiếu này chúng tôi sẽ giới thiệu các nghệ sĩ mới nổi danh. Dù nói là mới nổi danh nhưng họ là 
những tài năng đã giành giải thưởng trong và ngoài nước. Đó là một thế giới sáng tạo, súc tích!

Các nhà làm phim hoạt hình đầy triển vọng Nhật Bản I

Đạo diễn: Ishida Hiroyasu
18 phút/2013

Trận mưa 
xanh trong nắng

Đạo diễn: Ishida Hiroyasu
4 phút/2014

Chiếc ghế của 
Poulette

Đạo diễn: Ishida Hiroyasu
2 phút/2009

Fumiko tỏ tình
Đạo diễn: Ishida Hiroyasu
10 phút/2011

Thị trấn mưa

Đạo diễn: Uekusa Wataru
5 phút/2011

Cuộc hành quân 
hiền lành

Đạo diễn: Uekusa Wataru
3 phút/2014

Con quạ trắng
“Giả! Bịa!”

Đạo diễn: Uekusa Wataru
1 phút/2007

Ước gì là chú thỏ
Đạo diễn: Uekusa Wataru
5 phút/2009

Chisato chỉ 
nhìn chăm chăm

Đạo diễn: Mizushiri Yoriko
5 phút/2013

Lều tuyết
Đạo diễn: Uekusa Wataru
3 phút/2006

Đôi giầy đỏ

Đạo diễn: Mizushiri Yoriko
5 phút/2006

Sải bước
Đạo diễn: Mizushiri Yoriko
6 phút/2012

Vào chăn

©Yoriko Mizushiri ©Yoriko Mizushiri

©Yoriko Mizushiri

©Wataru Uekusa

©Wataru Uekusa

©Hiroyasu Ishida

 ©studio colorido

©Wataru Uekusa

©Wataru Uekusa

©Wataru Uekusa

©Hiroyasu Ishida / Kyoto Seika University

©Fuji Television Network, Inc.

©2013 “The Great Passage” Film Partners

©2009 DEAR DOCTOR Production Committee

©2012 “Kirishima” Film Club ©Ryo Asai / SHUEISHA ©2012 “Key of Life” Film Partners

©2014 WJ!PC

Đây là một tập phim ngắn gồm 5 câu chuyện 
(bao gồm đoạn mở đầu) mở ra một thế giới 
quan kỳ thú. “Bén lửa bốc cháy” miêu tả mối 
tình nam nữ bị chia ly, lấy bối cảnh trận hoả 
hoạn lớn ở thành Edo. “Hiển linh” kể về trải 
nghiệm khó tả của một ngườ i đàn ông tạ i 
một ngôi đền nhỏ trong rừng núi. “GAMBO” 
khắc hoạ trận đấu dữ dội giữa quái vật như 
con quỷ và con gấu khổng lồ bằng những 
hình ảnh hành động mãnh liệt. “Giã từ vũ 
khí” miêu tả những người bị bắt phải tranh 
đấu trong vô vọng trước tình cảnh Tokyo đã 
bị hoá thành đống đổ nát trong sa mạc.

Đạo diễn: Otomo Katsuhiro, v.v./68 phút/2013

Chuỗi hạt đa màu

©SHORT PEACE COMMITTEE
©KATSUHIRO OTOMO/MASH･ROOM/SHORT PEACE COMMITTEE©Yasuhiro YOSHIURA/Sakasama Film Committee 2013 ©2012 “A Letter to Momo” Film Partners ©Kyoto Animation/Usagiyama Street

©2012 “The Floating Castle” Film Partners ©2014 “Silver Spoon” Movie project

©‘Tada’s Do-It-All House’ Film Partners

Trong suất chiếu này chúng tôi tập hợp những tác phẩm đã được giải tại Liên hoan nghệ thuật 
truyền thông Cục Văn hoá tại Nhật Bản. Các đạo diễn sẽ sang Việt Nam! Đạo diễn Himeda, biệt 
danh “người anh ca hát” sẽ biểu diễn tại chỗ một chương trình đặc biệt như anh đã từng biểu diễn 
và nhận được hoan nghênh nồng nhiệt ở Liên hoan phim Hoạt hình Quốc tế Ottawa năm ngoái. 

Các nhà làm phim hoạt hình đầy triển vọng Nhật Bản II

23 phút/2013

Đạo diễn:
Inaba Takuya

Thời gian vàng

©ROBOT©ROBOT

7 phút/2010

Đạo diễn:
Inaba Takuya

Kuro

9 phút/2011

Đạo diễn: 
Himeda Manabu
©Manabu Himeda All Rights Reserved.

12 phút/2013

Đạo diễn: 
Himeda Manabu

Tôi chào các bạn
(tuyển chọn)

©Manabu Himeda All Rights Reserved.

6 phút/2013

Đạo diễn:
Kuno Yoko
©2013 Yoko Kuno All Rights Reserved.

1 phút/2012

Đạo diễn:
Kuno Yoko

Cô gái 
bị tua lại

©2012 Yoko Kuno All Rights Reserved.

Giọt nước mắt 
con quạ 
8 phút/2013
Đạo diễn:
Sukikara Makiko
Matsumura Kohei
©SUKIMAKI ANIMATION 

©SUKIMAKI ANIMATION 

9 phút/2011

Đạo diễn:
Sukikara Makiko
Matsumura Kohei

Trái lê rừng

Nhẹ như không

Tôi chào các bạn


