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岡本太郎美術館北大路魯山人展について 

 
O Muesu de Artes de Okamoto Taro estará em exposição até dia 9 de janeiro 
“Kitaooji Rosanji e família Okamoto”. 
Kitaooji foi aluno de caligrafia seguindo os ensinamentos do avô de Okamoto 
Taro em 1905, durante 2 anos. Desde então durante 3 gerações continuam o 
laço familiar  com a família de Okamoto Taro. 

Kitaooji da mesma geração do pai de Taro que era caricaturista Ipei, ambos frequentemente 
passavam horas agradáveis em troca de informações. 
A mãe de Taro, Kanoko que é escritora de romance, é dito que o livro “Shokuma” traz como modelo o 
Rosanjin que tinha o Taro como irmão. 
No museu está o performance de Taro e Rosanji dos intercâmbios entre eles, o lado novo de poliedro 
de Okamoto Taro. 
Para ir ao Museu de Artes de Okamoto Taro, linha Odakyu, estação de Mukougaoka-yuen 17 
minutos . 
Abertura do museu, das 9:30 até 17 horas. Entrada final 16:30. 
O Museu estará fechado a partir do dia 28 de dezembro á 4 de janeiro. No dia 9 de janeiro, 
segunda-feira estará aberto. A taxa de entrada, adulto ￥900, estudantes ￥700, abaixo de 
chugaku e acima de 65 anos, a entrada será gratuito. 
Para informações a respeito de exposição, entre em contato com Museu de Artes de Okamoto Taro, 
tel. 044-900-9898. 
 

 

 

 
風力発電モニュメントについて 

Expo Aichi 2005, o monumento movido à vento. 
Em setembro teve o encerramento do Aichi Bampaku. Em frente ao wonder circus estava em exposição 7 
monumentos movido à vento construído pela indústria de energia elétrica de Nasu, estes 7 monumentos 
foram doados para a cidade de Kawasaki.  
Expo Aichi que teve o tema “Inteligência da Natureza”exposição internacional ao meio ambiente foram 
reservados os pavilhões de reciclagem, reutilização. 
A razão da doação dos 7 monumentos, foi que no distrito de Kawasaki, Kaifu no Mori que situa dentro do 
Parque Ukishima Machi, estão expostos 3 monumentos da mesma companhia elétrica movidos à vento. 
Estes 3 monumentos foram doados para que as crianças tenham interesse ao meio ambiente. 
Os 7 monumentos tem a altura de 4m 50cm, com diâmetro de 50cm e 5 asas. A velocidade do vento é de 
1,5 metros com capacidade de recarga até 3 metros. Estes 7 monumentos serão expostos no Estádio do 
Flontale situado no Todoroki. Os monumentoso ganharão a energia solar e 
iluminação com enfeites das bandeiras do Frontale e pintado na cor azul com 
as características do time. Em março estará completo e exposto ao público. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Escritório do meio 

ambiente, departamento público do verde, na seção de parque da área verde. 
Tel. 200-2390. 
 

 
 



 

 

 

映像創作展及び観光写真コンクール作品募集について 
Participe do concurso em expor suas artes.  
Competição da exibição das “Imagens criativa da ciadade de Kawasaki”, como registro de 
vários ângulos da cidade de Kawasaki, expressão da vida cotidiana. 
O trabalho a ser apresentado, pode ser em grupo ou indiviual tirados dentro de  2 anos , 
filmado em vídeos num tempo de 15 minutos. Os vídes que já foram preimados não poderão fazer parte 
deste concurso. 
Ao usar músicas e peças dramáticas, deve tomar o precedimento para não violar os direitos autorais. 
A data final da entrega do trabalho será até dia 13 de janeiro, levar pessoalmente ou enivar para 
seguinte endereço: Cód. Postal 213-0001 Takatsu Ku Mizonokuchi 6-9-3 Sogo Kyoiku Center. A 

cermônia do vencedor e o filme do vencido será apresentado no Centro Cívico de 
Takatsu no dia 25 de fevereiro. 
Para informações entre em contato com Kyoiku Iinkai Sogo Kyoiku Centre, tel. 
044-844-3713. 
Competição “fotográfica dos locais turísticos de Kawasaki”. 
Tem como o tema”Re-descoberta ou charme de Kawasaki”. A competição será de fotos 

dos eventos tradicionais da cidade, as paisagens de Kawasaki, locais que expressam o lugar atraente. As 
fotos para concorrer deve ser imprimidas em papel fotográfico, fotos de câmera digital também podem 
ser concorridos. Fotos usados em concursos anteriores não poderão ser exibidos. A data do encerramento 
para o concurso será dia 31 de janeiro. Envie as fotos para Cód. Postal. 210-8577 Kawasaki Ku 
Miyamoto cho 1 Kawasaki Keizai Kyoku Sangyo Shinko Bu Kanko Ka Nai. Escreva 川崎市観光写真コン

クール係. Para o vencedor, como melhor prêmio receberá pela cidade de Kawasaki prêmio no valor de 
￥50.000 e certificado de honra ao mérito. E mais vários outros prêmios e lembranças serão 
entregues aos participantes. 
Para informação entre em contato com Keizai Kyoku Sangyo Shinko Bu Kanko Ka Tel. 
044-200-2327. 
  
 

Curso da Língua Japonês 2005  Associação Internacional de Kawasaki 
 

Curso noturno: quarta-feira 18:30 às 20:30hs. 
Setembro a dezembro, total de 13 aulas 6.500 ienes. 
Janeiro a março, total de 11 aulas 5.500 ienes. 

 
Curso diurno: terça e sexta-feira 10:00 às 12:00hs. 
Setembro a dezembro, total de 22 aulas 11.000 ienes. 
Janeiro a março, total de 19 aulas 9.500 ienes. 
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Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs. 

 
Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Terça, quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira    Espanhol:  Terça e quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira    Tagalog: Terça e quarta-feira 


