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Áera de enquadramento
[ Música ]

Apresentação
No ano de 2019, se completou 40 anos do Tratado de irmandade entre a cidade de Mogi das Cruzes e
a cidade de Toyama no Japão. Desde 17 de Agosto de 1979, as chamadas cidades-irmãs entraram em
uma aliança onde o principal objetivo é fortalecer os laços culturais, econômicos e políticos.
Com grandes portes industriais, Toyama é umas das cidades mais tecnológicas do Japão, dominando
empresas como a Honda, a Yamaha, a Panasonic e a Sony. E desde então, faz diversos investimentos
e ações em Mogi das Cruzes. Entres os maiores projetos, devemos destacar o famoso programa de
reciclagem ( Recicla + Mogi) e sua parceria comercial com empresas com a Nachi Brasil que tem
uma sede localizada na cidade do alto tietê.
Mesmo o maior propósito da aliança sendo comercial, as cidades-irmãs compartilham uma forte
cultura oriental. Na cidade de Toyama há uma grande influência da prática do shamisen instrumentos acústicos de corda - onde são ministradas aulas e oficinas para que as novas
gerações continuem com a tradição de tocar esse belo instrumento.
Entre 2007 e 2008, Mogi recebeu visitantes ilustres, como prefeitos de Toyama e Hamamatsu, do
governador da Província de Oita, além de políticos e lideranças da sociedade civil. Eles
trouxeram valiosas peças históricas de suas terras de origem, que hoje compõem os acervos do
Museu da Imigração e do Memorial das Cidades-Irmãs, ambos no Parque Centenário.
Com isso, a Associação Cultural Bunkyo de Mogi da Cruzes realizará no dia 23 de Abril de 2020,
um intercâmbio cultural no Theatro Vasques com apresentações musicais que representam a cultura
japonesa descendente de Toyama. Teremos a atração de duas nativas de Toyama, a cantora Miyuki
Rindo que é nacionalmente conhecida no Japão e a instrumentista Misako Tachidani que já levou a
cultura do shamisen para todo o mundo e agora, para nossa comunidade nipo-brasileira também.
Ainda nessa semana, nos dias 20, 21 ,24 e 26 de Abril, terá diversas oficinas relacionadas à
prática do shamisen na unidade da sede do Bunkyo . Nessas oficinas, toda a comunidade poderá ter
uma experiência única ao interagir com a cultura ocidental e assim, manter viva a cultura e
todas as raízes dos seus ancestrais.
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