
  



    

SINOPSESINOPSESINOPSESINOPSE    

Koichi tem doze anos e uma curiosidade imensa acerca do mundo. Koichi tem doze anos e uma curiosidade imensa acerca do mundo. Koichi tem doze anos e uma curiosidade imensa acerca do mundo. Koichi tem doze anos e uma curiosidade imensa acerca do mundo. 
Vive com a  mãe e os avós maternos em Kagoshima. O seu irmão Vive com a  mãe e os avós maternos em Kagoshima. O seu irmão Vive com a  mãe e os avós maternos em Kagoshima. O seu irmão Vive com a  mãe e os avós maternos em Kagoshima. O seu irmão 
mais novo vive em Hakata, onde o pai de ambos é guitarrista numa mais novo vive em Hakata, onde o pai de ambos é guitarrista numa mais novo vive em Hakata, onde o pai de ambos é guitarrista numa mais novo vive em Hakata, onde o pai de ambos é guitarrista numa 
banda de rock. Koichi é naturalmente alegre mas banda de rock. Koichi é naturalmente alegre mas banda de rock. Koichi é naturalmente alegre mas banda de rock. Koichi é naturalmente alegre mas sofre com o sofre com o sofre com o sofre com o 
divórcio dos pais. O que ele deseja mais do que tudo é a reunião da divórcio dos pais. O que ele deseja mais do que tudo é a reunião da divórcio dos pais. O que ele deseja mais do que tudo é a reunião da divórcio dos pais. O que ele deseja mais do que tudo é a reunião da 
família. Ao saber de uma linha férrea que vai ligar Kagoshima e família. Ao saber de uma linha férrea que vai ligar Kagoshima e família. Ao saber de uma linha férrea que vai ligar Kagoshima e família. Ao saber de uma linha férrea que vai ligar Kagoshima e 
Hakata, Koichi começa a acreditar num milagre que irá acontecer Hakata, Koichi começa a acreditar num milagre que irá acontecer Hakata, Koichi começa a acreditar num milagre que irá acontecer Hakata, Koichi começa a acreditar num milagre que irá acontecer 
no preciso momento em que dois primeiros cno preciso momento em que dois primeiros cno preciso momento em que dois primeiros cno preciso momento em que dois primeiros comboios que circulam omboios que circulam omboios que circulam omboios que circulam 
em sentidos contrários se cruzarem.em sentidos contrários se cruzarem.em sentidos contrários se cruzarem.em sentidos contrários se cruzarem.    



ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA     A A A A     HIROKAZUHIROKAZUHIROKAZUHIROKAZU    KOREKOREKOREKORE----EDA  EDA  EDA  EDA      

De onde surgiu o título original do filme, De onde surgiu o título original do filme, De onde surgiu o título original do filme, De onde surgiu o título original do filme, ““““KisekiKisekiKisekiKiseki””””    (milagre)?(milagre)?(milagre)?(milagre)?    

É um título simples mas muito bom. Estou surpreendido que 
nenhum filme japonês tenha tido este título anteriormente. As 
crianças, a forma como vivem, o equilíbrio entre todos eles, foi 
francamente um milagre. 
O que significa para si filmar O que significa para si filmar O que significa para si filmar O que significa para si filmar com com com com crianças?crianças?crianças?crianças?    

Gosto da forma como são incompletos e como a sua presença é 
desequilibrada. Filmar crianças em filmes como NINGUÉM SABE e 
O MEU MAIOR DESEJO faz-me pensar. Começo por ver a 
sociedade através do seu olhar e da sua existência. Deve ter a ver 
com o facto de agora ser pai, mas todos os adultos em O MEU 
MAIOR DESEJO são adultos que eu gostava de ser. Quero ser um 
adulto que, calmamente, espera que os seus filhos voltem para 
casa depois das suas aventuras. 
O filme O filme O filme O filme pareceparecepareceparece----se com o abraço se com o abraço se com o abraço se com o abraço de um adulto de um adulto de um adulto de um adulto a uma criança…a uma criança…a uma criança…a uma criança…    

Lugares como a livraria e o gabinete da enfermeira, para os quais 
as crianças vão, são refúgios. As crianças não são julgadas neste 
locais ou atormentadas pelas notas da escola. A presença dos avós 
é um refúgio no interior da família e quis dar às crianças um lugar 
onde pudessem relaxar e sentirem-se seguras. Quando estava na 



escola primária gostei de uma bibliotecária e tornei-me um rato de 
biblioteca. Também passei muito tempo na enfermaria… (risos). 
Porque pediu a Shigeru Kishida (dos Quruli) para compor a música?Porque pediu a Shigeru Kishida (dos Quruli) para compor a música?Porque pediu a Shigeru Kishida (dos Quruli) para compor a música?Porque pediu a Shigeru Kishida (dos Quruli) para compor a música?    

Quando estava a escrever a cena em que os miúdos fogem a 
correr, achei que seria bom ter a música do Quruli. Depois disso 
não consegui pensar em mais ninguém para a música. Não sei 
porquê mas a música deles e as crianças combinam muito bem. Ele 
[Shigeru Kishida] viu a primeira versão do filme e gostou muito. 
Disse: “já tenho três canções!” Depois viu uma versão mais curta e 
recebi uma nota escrita à mão, que dizia “Não!”. Afirmou que o 
tempo gasto com as crianças no ecrã estava a ser manipulado e 
editado demasiado pelas mãos dos adultos. Ele adora o filme e 
tinha razão nesse ponto, portanto concordei e mudei o filme para a 
montagem original. Estava a apressar as coisas para contar a 
história e a opinião dele fez-me recuar e ver o filme na sua 
integralidade. 
O que ganham as crianças no final da sua aventura?O que ganham as crianças no final da sua aventura?O que ganham as crianças no final da sua aventura?O que ganham as crianças no final da sua aventura?    

Na cena em que estão a descer as escadas da estação de 
Kagoshima, Seinosuke, que interpreta a personagem de Makoto, 
disse-me: “Pode rescussitar Marble? Faça um final feliz.” (risos) 
Mas eu disse-lhe que não era de todo um final triste. Koichi e os 
miúdos vão pensando sobre o mundo durante a viagem. Eles 
aprendem que, mesmo quando se pede um desejo, não significa 



que o mundo vá mudar da forma que queremos. E depois 
regressam a casa. A família não vai voltar a reunir-se e Marble não 
vai voltar a viver, mas apercebem-se de que fazem parte deste 
mundo também. É também por esta altura que eles aprendem que 
só por gostarmos de alguém não significa que vão gostar de nós em 
troca. E se pensarem que isso faz parte da vida, vão crescer como 
pessoas. As emoções próximas do desespero podem ajudar as 
pessoas a crescer. Pessoalmente, acho que esse é o milagre da 
vida. 



SOBRE HIROKAZU KORESOBRE HIROKAZU KORESOBRE HIROKAZU KORESOBRE HIROKAZU KORE----EDAEDAEDAEDA            

Nasceu em Tóquio em 1962 e, após se licenciar 
na Universidade de Waseda, integrou a TV Man 
Union, tendo trabalhado maioritariamente na área 
de documentário. Em 1995, o seu primeiro filme, 
MABOROSI, venceu o Prémio Golden Osella no Festival de 
Veneza, entre muitos outros prémios, e firmou desde logo o seu 
nome internacionalmente. 
O seu filme seguinte WANDAFURU RAIFU (“After Life”) venceu o 
Grande Prémio no Festival de Nantes bem como um galardão no 
Festival de Cinema Independente de Buenos Aires. O filme tornou-
se um sucesso e estreou-se em cerca de 30 países. 
Em 2001, DISTANCE foi apresentado em Competição no Festival 
de Cannes. O mesmo sucedeu três anos depois com NINGUÉM 
SABE, tendo o protagonista Yuya Yagira se tornado o mais jovem 
vencedor do galardão de Melhor Actor. Em 2006, Kore-eda filmou o 
seu primeiro filme de época, HANA. 
ANDANDO (2008) foi bem acolhido pela crítica e pelo público e 
venceu inúmeros prémios na Europa e na Ásia. Posteriormente 
realizou um documentário sobre digressão da cantora Cocco e, em 
2009, adaptou para o cinema os contos de Yoshiie Goda no filme 
AIR DOLL – BONECA INSUFLÁVEL, que foi exibido na secção Un 
Certain Regard do Festival de Cannes. 



FICHA FICHA FICHA FICHA     ARTARTARTARTÍSTICAÍSTICAÍSTICAÍSTICA 
Koki Maeda - KoichiKoichiKoichiKoichi    

Onshiro Maeda – RyunosukeRyunosukeRyunosukeRyunosuke 

Ryoga Hayashi - TasukuTasukuTasukuTasuku 

Seinosuke Nagayoshi - MakotoMakotoMakotoMakoto 

Kyara Uchida - MegumiMegumiMegumiMegumi 

Kanna Hashimoto - KannaKannaKannaKanna 

Rento Isobe -     RentoRentoRentoRento 

Nene Ohtsuka Nozomi – MãeMãeMãeMãe 

Joe Odagiri – Kenji – PaiPaiPaiPai    
Masami Nagasawa – Professora MProfessora MProfessora MProfessora Mimuraimuraimuraimura 

Hiroshi Abe - ProfessorProfessorProfessorProfessor    SakagamiSakagamiSakagamiSakagami 

    
FICHA  TÉCNICAFICHA  TÉCNICAFICHA  TÉCNICAFICHA  TÉCNICA 

Argumento e realização - Hirokazu KoreHirokazu KoreHirokazu KoreHirokazu Kore----edaedaedaeda 

Produção – SHIROGUMI INC. (Kentaro Koike / Hijiri TaguchiSHIROGUMI INC. (Kentaro Koike / Hijiri TaguchiSHIROGUMI INC. (Kentaro Koike / Hijiri TaguchiSHIROGUMI INC. (Kentaro Koike / Hijiri Taguchi) 
Fotografia – Yutaka YamazakiYutaka YamazakiYutaka YamazakiYutaka Yamazaki 

Montagem – Hirokazu KoreHirokazu KoreHirokazu KoreHirokazu Kore----edaedaedaeda 

Música Original –    QuruliQuruliQuruliQuruli    


