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DICAS DE PASSEIO DICAS CULTURAIS

Museu de Artes Yamazaki Mazak: Paisagens Sagradas - Do Renascimento ao Rouault
(ヤマザキ マザック 美術館「聖なる風景　ルネサンスからルオーまで」) 
A arte cristã constitui a base da pintura ocidental. Sua história se estende desde a fundação do Cristianismo e no século 
III os contos da Bíblia já estavam sendo representadas juntamente com a imagem de Cristo. Os motivos cristãos se 
tornaram motivos primários na hierarquia da Academia de Artes e grandes artistas pintaram obras religiosas, sob o 
patrocínio da igreja e da nobreza, disseminando os ensinamentos da fé cristã.
Esta exposição apresenta obras das coleções substanciais do Museu de Artes de Okazaki e do Museu de Artes Provincial 
de Mie, focalizando pinturas barrocas do século XVII, época em que a pintura religiosa floresceu com o movimento da 
Reforma Católica, desde pinturas renascentistas como o "Cristo apoiado pelos Anjos" à arte do pintor religioso do século 
XX Georges Rouault. Dividido em três seções [Contos da Bíblia], [A Virgem Maria e os anjos e os santos] e [Pintor religioso 
do século XX, Georges Rouault], inspirando paz e piedade nos corações das pessoas neste mundo moderno selvagem.
Data: de 20 (sexta) de Novembro a 28 (domingo) de Fevereiro de 2016
Horário: dias úteis das 10h às 17h30, sábados, domingos e feriados das 10h às 17h (entrada permitida até 30 minutos 
antes do fechamento)
Fechado: todas das segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) e final e início de ano (27/dezembro 
a 4/janeiro)
Local: Yamazaki Mazak Bijutsukan (Museu de Artes Yamazaki Mazak) – Nagoya-shi Higashi-ku Aoi 1-19-30
Ingresso: adultos 1.000 ienes, estudantes menores de 18 anos 500 ienes, crianças pré-escolares gratuito. (serviço 
gratuito de guia de áudio em inglês)
Acesso: passagem direta pela saída 1 da estação [Shin Sakae-machi] do metrô da linha Higashiyama
Informações: Yamazaki Mazak Bijutsukan – Tel: 052-937-3737 (em japonês)
Imagem: Nicolas Bernard Lepicie [A visitação de Virgem Maria] 1769, óleo sobre tela Coleção do Okazaki Mindscape Museum

A Estética da Linha – Coleção do Museu Provincial de Aichi (コレクション企画「線の美学」)
Os seres humanos, desde sua primeira fase de atividades representativas, gravou linhas, depositando vários significados 
sobre os mesmos. No desenvolvimento da história da arte ocidental, elementos de linhas e desenhos foram discutidas 
várias vezes como um sinal que caracteriza a época e os artistas. No século XX, na Europa, as linhas e as cores, se tornam 
elementos básicos de modelagem com a propagação da arte abstrata, tornando-se o papel principal das obras. No 
Oriente, por outro lado, a linha havia sido explorada como o elemento mais importante das artes visuais desde os tempos 
antigos. Além disso, o poder expressivo da caligrafia foi altamente considerado, desenvolvendo-se como uma área da arte. 
Além disso, os elementos específicos das linhas podem ser encontrados não somente na arte ou design, mas na composi-
ção musical e na arte performática também.
Esta exposição estará apresentando os movimentos e os significados das linhas vistas nas atividades representativas do 
homem, através das obras do acervo do museu.
Data: até 13 (domingo) de Dezembro das 10h às 18h. Sextas até as 20h (entrada permitida até 30 minutos antes do 
fechamento)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 23 (segunda, feriado) de novembro, fechando no dia 24 (terça))
Local: Aichi-ken Bijutsukan [Geijutsu Bunka Center 10F] (Museu Provincial de Aichi – Centro de Artes e Cultura 10o andar) 
– Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1-13-2
Ingresso: adultos 500 ienes, colegiais e universitários 300 ienes, crianças até o chugakko (ensino fundamental) gratuito.
Acesso: 3 minutos das estações de [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo e [Sakaemachi] da linha de trem 
Meitetsu Seto, pela passagem do Oasis 21.
Informações: Aichi-ken Bijutsukan [Aichi Geijutsu Bunka Center] –Tel: 052-971-5511 (em japonês)

Imagem: Paul Klee [A dança da mariposa] 1923 Acervo do Museu Provincial de Aichi

Exposição Especial [O Conto de Genji] (徳川美術館開館80周年記念特別展【国宝　源氏物語絵巻】)
O Tesouro Nacional [O Conto de Genji] (Genji Monogatari), que se acredita ter 
sido produzido e apreciado na primeira metado do século XII, é famosa como 
a pintura mais antiga do Japão. Com base na tradição da cultura dinástica em 
plena maturidade, a representação artística sob aguçada sensibilidade, a 
beleza da caligrafia elegantemente escrita sobre papel decorado, atrai muita 
gente mesmo nos dias de hoje. Em comemoração aos 80 anos do museu, 
serão apresentadas todas as cenas de [O Conto de Genji]. Não percam!
Data: 14 (sábado) de Novembro a 6 (domingo) de Dezembro das 10h às 17h 
(entrada permitida até as 16h30)
Fechado: todas as segundas-feiras, exceto 23/novembro, fechando no dia 24 
(terça) de novembro.
Local: Tokugawa Bijutsukan (Museu de Artes Tokugawa) – Nagoya-shi 
Higashi-ku Tokugawa-cho 1017
Ingresso: adultos 1.200 ienes, colegiais e universitários 700 ienes, estudantes do ensino fundamental 500 ienes. Entrada gratuita para estudantes do ensino 
fundamental e médio aos sábados.
Acesso: 10 minutos da saída sul da estação [Ozone] da linha de trem JR Chuo ou 15 minutos da estação [Ozone] da linha de trem Meitetsu Seto ou 20 minutos 
da estação [Ozone] do metrô da linha Meijo. De ônibus, 3 minutos do ponto de ônibus [Tokugawa Shindeki].
Informações: Tokugawa Bijutsukan – Tel: 052-935-6262 (em japonês) Imagem: [Kashiwagi (Capítulo 36 do Conto de Genji) cena 3]

Exposição Especial da Coleção da Toyota – A visão de 100 anos através das lentes
(トヨタコレクション企画展「レンズの向こうは100年前」)
[A Coleção de Toyota] é um valioso recurso técnico e científico que pode ser considerado como a origem da manufatura japonesa durante o periodo de 
meados da Era Edo a inicio da Era Meiji (final do seculo 18 a inicio do seculo 19), incidindo sobre várias áreas como mecanismos articulados, medição e astrono-
mia, armas de fogo e artilharia, medicina, pintura e arte caligráfica, artesanato, vida cotidiana e outros. Dentre a coleção, esta exposição estará apresentando 
os artefatos relacionados com o tema "lentes", como óculos, telescópios, microscópios, câmeras e caixas de mecanismos articulados dos períodos Edo e Meiji. 
Dê uma espreitadela no mundo de 100 anos atrás, através das lentes desta importante coleção.
Data: até 29 (domingo) de Novembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte)
Local: Toyota Sangyo Gijutsu Kinenkan (Museu Comemorativo da Indústria e Teconlogia Toyota) – Nagoya-shi Nishi-ku Noritake Shinmachi 4-1-35
Ingresso: adultos 500 ienes, colegiais e ginasiais 300 ienes, primários 200 ienes. Pessoas acima de 65 anos gratuito. 
Acesso: 3 minutos da estação [Sako] da linha de trem Meitetsu ou 10 minutos da estação [Kamejima] do metrô da linha Higashiyama
Informações: Toyota Sangyo Gijutsu Kinenkan – Tel: 052-551-6115 (em japonês)

60º Momiji Matsuri em Korankei
（第60回記念 香嵐渓もみじまつり）
As primeiras árvores de 
Momiji (bordo) de Korankei 
foram plantadas pelo 11o 
monge San-ei do Templo de 
Kojakuji, sendo conhecida 
por longo tempo como os 
bordos de Kojakuji. Em 1930, 
foi batizado de Korankei, 
sendo hoje bastante conheci-
da e apreciada por muitos, 
principalmente nesta época 
do ano, onde a coloração do outono atrai milhares de visitantes. Não percam 
também os vários eventos realizados durante o dia como performance de 
macaco, cerimônica de chá, apresentação de Taiko e também a iluminação 
noturna (do por-do-sol às 21h), realçando ainda mais as folhas coloridas das 
árvores. Neste ano, além da iluminação das árvores, poderão apreciar as 
lanternas de bambú decorando o Templo de Kojakuji (dias 14, 15, 21, 22, 23, 
28 e 29/Novembro, das 18h às 20h45) e também o [Desejo a uma estrela em 
Asuke - O planetário sob os bordos], onde serão lançadas pequenas luminá-
rias no rio, transformando num belo planetário (1 a 8/Novembro dias úteis 
das 19h às 20h, finais de semana e feriado das 18h às 20h). Venha conferir!
Período: 1 (domingo) a 30 (segunda) de Novembro
Local: Korankei Hiroba e arredores no bairro de Asuke - Aichi-ken 
Toyota-shi Asuke-cho
Acesso: da estação de [Higashi Okazaki] da linha de trem Meitetsu, 
pegar o ônibus para Asuke e descer no ponto [Korankei] (cerca de 70 
minutos). Ou, da estação de [Josui] da linha de trem Meitetsu Toyota, 
pegar o "Toyota Oiden bus" para Hyakunen-so e descer em [Korankei] 
(cerca de 60 minutos), ou, da estação de [Toyota-shi] da linha de trem 
Meitetsu Mikawa, pegar o ônibus para Asuke e descer em [Korankei] 
(cerca de 45 minutos)
Informações: Asuke Kanko Kyokai - Tel: 0565-62-1272 (em japonês)  
Foto: cedida pelo Asuke Kanko Kyokai

Toyota Machisato Mirai-juku (とよた　まちさと　ミライ塾)
O [Toyota Machisato Mirai Juku] é um programa participativo e experi-
mental, criado pelos próprios moradores e empresários da região, utilizan-
do os diversos recursos locais como nova geração de energia, indústria 
produtiva, agricultura, história, arte, natureza e muito mais. Uma ótima 
oportunidade para criar sua obra-prima num ambiente tranquilo, cercado 
pela bela coloração do outono.
Dentre as várias atividades programadas, aulas experimentais de artesana-
tos, culinária, velas, além de tour pela cidade de Toyota com guia em 
inglês, cermônia de chá, experimentar  armadura de Samurai, voltado 
para os estrangeiros e muito mais. Os programas voltados para os estran-
geiros são poucos, mas poderão participar das atividades em japonês 
também. 
Confira toda a programação dos eventos a serem realizados, no site 
abaixo e faça a sua inscrição. 
Período: até 30 (segunda) de Novembro 
Locais e horários: variam conforme o programa ou atividade. Confir-
mem no site. 
Informações: Toyota Machisato Mirai Juku Jimukyoku – Tel: 0565-42-
-6547 (em japonês)
As inscrições podem ser feitas através do site abaixo, na página do 
programa que lhe interessou. 
Website: http://www.toyota-miraijuku.com/

Parque Shirotori – Apreciação do Outono “Kanpukai” 
(白鳥庭園 観楓会)
O Parque Shirotori é um jardim de estilo japonês cobrindo cerca de 3,7 
hectares. O jardim também dispõe de salas de chá Seiu-tei, com oportu-
nidades para experimentar a cerimônia do chá, num belo ambiente como 
um quadro, oferecidos regularmente. Poderá apreciar as várias tonalida-
des dos bordos dos jardins, que são iluminadas à noite.
Data: 21 (sábado) a 23 (segunda, feriado) de Novembro das 9h às 21h 
(entrada permitida até as 20h30)
Local: Shirotori Teien (Parque Shirotori) - Nagoya-shi Atsuta-ku Atsuta 
Nishimachi 2-5
Ingresso: adultos 300 ienes, pessoas com 65 anos ou mais residentes em 
Nagoya 100 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito.
Acesso: cerca de 10 minutos da saída 4 da estação [Jingu Nishi] do metrô 
da linha Meijo. 
Website: http://www.shirotori-garden.jp/english/index.html (informa-
ções gerais em inglês)

Hisaya Odori Teien Flarie – Iluminação de Natal 
(フラリエ　クリスマスデコレーション)
No centro dos jardins Flarie, entre os pinheiros à beira do lago, uma 
grande sequoia de 17m de altura estará decorada com lâmpadas 
ornamentais, produzindo um lindo jardim com clima natalino, bem 
ocidental, repleto de verde e lindas flores. No Crystal Garden (grande 
estufa), será instalada uma linda árvore natalina de 3m de altura, forma-
da somente de Poinsétia (conhecida como bico-de-papagaio ou rabo-de-
-arara). 
Data:  14 (sábado) de novembro a 25 (sexta) de Dezembro
Horário: iluminação das 17h às 22h. Árvore natalina de poinsétia das 9h 
às 17h30. 
Local: Hisaya Odori Teien Flarie – Nagoya-shi Naka-ku Osu 4-4-1
Entrada: gratuita
Acesso: 3 minutos da saída 4 da estação [Yabacho] do metrô da linha 
Meijo ou 5 minutos da saída 1 da estação [Kamimaezu] do metrô da linha 
Meijo.
Informações: Hisaya Odori Teien Flarie – Tel: 052-243-0511 (em japonês)

Nakagawa Canal ARToC10 (中川運河助成ARToC10)
O Canal de Nakagawa, no 
distrito de Nakagawa, é o 
local de uma série de 
projetos culturais e 
artísticos que utilizam a 
orla e armazéns ao longo 
do Canal. O Nagoya Toshi 
Center (Centro de Urbani-
zação de Nagoya) opera 
um programa de subsídio 
de arte moderna, ARToC10, para assegurar a continuidade deste tipo de 
atividade.
Programas atualmente subsidiados:
• Cinema Skhole – [Filmusic no Canal de Nakagawa – Verão]: 4 curtas-
-metragens sobre os encantos do verão no Canal de Nakagawa.
Data: 14 (sábado) e 15 (domingo) de Novembro (início às 14h em ambos 
os dias)
Local: Nakagawa Shogai Gakushu Center – Nakagawa-ku Tomikawa-cho 
1-2-12
Informações: Telefone: 052-452-6036 (em japonês)
• Fushiki Kei e Ayumi Kida - Nakagawa Canal Video Archive Project: 
exposições de obras de videoarte utilizando o canal e arredores.
Data: 12 (quinta) a 15 (domingo) de Novembro das 18h às 21h
Local: Canal de Nakagawa, ao norte da ponte Nagara-bashi – Nakaga-ku 
Funato-cho 6
Website: http://canal-vap.com
Informações: Nagoya Toshi Center – Tel: 052-678-2214 (em japonês, 
somente dias úteis) E-mail: waltz@canal-vap.com
Foto: cedida pelo Nagoya Toshi Center

Iluminação de Natal no Noritake no Mori 
(ノリタケの森クリスマスイルミネーション)
O ritual se repete neste ano com a chegada 
do Papai Noel e a grande Árvore de Natal de 
14m de altura. As mais de 40 mil lâmpadas 
coloridas decorando todo o jardim do 
parque, estarão iluminando os visitantes a 
partir do por-do-sol às 21h. Venha fazer 
uma visita ao Papai Noel que estará 
recebendo os visitantes nos jardins do 
parque.
Período: de 7 (sábado) de Novembro a 25 
(sexta) de Dezembro. Iluminação a partir do 
por-do-sol às 21h
Local: Noritake no Mori (Parque Noritake) – 
Nagoya-shi Nishi-ku Noritake Shinmachi 
3-1-36
Entrada: para os jardins, entrada franca
Acesso: 5 minutos da saída 2 da estação [Kamejima] do metrô da linha 
Higashiyama ou 15 minutos da estação de [Nagoya] da linha de trem JR 
(20 minutos das linhas de trem Meitetsu ou Kintetsu), ou 15 minutos da 
estação [Sako] da linha de trem Meitetsu
Informações: Noritake no Mori – Tel: 052-561-7142 (em japonês)
Foto: cedida pelo Noritake no Mori

As informações a seguir estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor confirmar antes de se deslocarem. As informações a seguir estão sujeitas a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio, conforme determinações dos organizadores.


