
Detalii filme: 

 

SAMURAIUL VANTULUI / KAZE NO BUSHI 

Japonia, 1964 / color / subtitluri in engleza / Jidai-geki (film 

istoric) 

R: Tai Kato 

Cu: Hashizo Ohkawa, Hiroko Sakuramachi, Naoko Kubo 

Scenariul filmului pleaca de la romanul lui Ryotaro Shiba si isi 

plaseaza actiunea in timpul shogunatului Tokugawa. Ingrijorat de 

situatia de la Kishu, guvernul de la Edo il trimite in zona pe Shinzo 

Nabari, unul dintre agentii sai secreti, pentru a se infiltra in 

cercurile puterii. Misiunea lui este aceea de a o gasi si proteja pe 

printesa care locuieste acolo incognito. Ea este in primejdie de a fi 

rapita de membrii unei factiuni ostile regimului Tokugawa, care 

urmareste sa preia puterea, iar miza este foarte mare – grupul care 

pune mana pe printesa are cale libera in a controla intreaga zona. 

 

CEATA DE NINJA / SHINOBI NO MONO 

Japonia, 1962 / alb-negru / subtitluri in engleza / Jidai-geki 

R: Yamamoto Satsuo  

Cu: Ichikawa Raizo, Fujimura Shiho, Kishida Kyoko  

Actiunea se petrece pe la 1570, spre sfarsitul razboiului civil. In 

provincia Iga activeaza doua grupari de luptatori ninja condusi de 

Momochi Sandayu si Fujibayashi Nagatonokami, care-si au sediile 

in doua fortarete diferite. Membrii lor sunt luptatori desavarsiti, 

cunoscatori ai secretelor artelor martiale. Unul dintre cei mai buni 

ninja din regiune este tanarul Ishikawa Goemon, membru al 

clanului Momochi. Razboiul civil, care sfasie tara de mult timp, se 

apropie de sfarsit odata cu decizia generalului Oda Nobugawa de a 

pune capat conflictului prin unificarea Japoniei, ceea ce inseamna 

implicit si sfarsitul influentei gruparilor de ninja. In fata acestui 

dusman comun, atat cei din fortul Momochi, cat si adeptii lui 

Fujibayashi isi trimit oamenii pentru a-l asasina pe generalul Oda. 

Goemon este si el trimis la Kyoto de catre maestrul sau, drept 



razbunare pentru idila pe care Goemon o avusese cu sotia acestuia, 

Inone. 

 

INTOARCEREA NINJA / ZOKU SHINOBI NO MONO 

Japonia, 1963 / alb-negru / subtitluri in engleza / Jidai-geki 

R: Yamamoto Satsuo  

Cu: Ichikawa Raizo, Fujimura Shiho, Jo Kenzaburo 

Filmul incepe in 1582, cand generalul Oda Nobunaga, scapand de 

o incercare de asasinat, ordona decimarea celebrelor fortarete ninja 

din provincia Iga. Eroul ninja al povestii, Ishikawa Goemon, 

impreuna cu sotia sa, Maki, si cu fiul sau, Gohei, locuiesc intr-o 

padure, bucurandu-se de o viata tihnita. Linistea lor e intrerupta 

tragic de un atac imptriva lui Goemon, in urma caruia Gohei moare. 

Goemon, care jura sa razbune moartea fiului, si Maki se refugiaza 

intr-o fortareata buddhista din Saiga, care-i adaposteste pe 

dusmanii lui Oda. 

 

SAMURAIUL SPION / IBUN SARUTOBI SASUKE 

Japonia, 1965 / alb-negru / subtitluri in engleza / Jidai-geki 

R: Masahiro Shinoda 

Cu: Koji Takahashi, Tetsuro Tanba, Eiji Okada 

Actiunea are loc in secolul al XVII-lea, in perioada cuprinsa intre 

batalia de la Sekigahara, din 1600, si asediul orasului Osaka, din 

1614. Sarutobi Sasuke face spionaj pentru clanul Sanada si este 

prins in valtoarea conflictului dintre doua grupuri rivale de spioni, 

cei care lucreaza pentru shogunatul Tokugawa si cei care sprijina 

clanul Toyotomi. Dupa batalia castigata la Sekigahara, cei din 

clanul lui Tokugawa Ieyasu se bucura de o pozitie strategica 

superioara, insa victoria lor genereaza in acelasi timp si multa ura 

printre samurai, dintre care foarte multi devin ronini.  

 

CRONICA CELOR DIN CLANUL SANADA / SANADA 

FUUNROKU  

Japonia, 1963 / color / subtitluri in engleza / Jidai-geki 

R: Tai Kato 



Cu: Kinnosuke Nakamura, Minoru Chiaki, Jo Mizuki 

Povestea se deschide cu sfarsitul bataliei de la Sekigahara, in care 

fostii aliati ai shogunului Toyotomi Hideyoshi s-au luptat pentru 

suprematie, invingatorul fiind Tokugawa Ieyasu. Un grup de copii 

orfani ratacesc pe campul de lupta in cautare de armuri, cand dau 

peste un tanar cu puteri magice, pe nume Sasuke. Orfana Okiri se 

indragosteste imediat de el, insa Sasuke o respinge, spunand ca 

soarta lui e sa fie singur, fiindca e altfel decat ceilalti. Dupa 

aproape zece ani, ceata orfanilor s-a transformat intr-o banda 

galagioasa de hoti si ticalosi lipsiti de griji.  
 

CYBORG 009: LEGENDA UNEI SUPERGALAXII / CYBORG 

009 CHO GINGA DENSETSU 

Japonia, 1980 / color / subtitluri in engleza / Anime (film de 

animatie) 

R: Masayuki Akehi 

Dr. Cosmo a descoperit o Superexistenta – o sursa de energie care 

a creat universul –, pe care a numit-o Vortex. El este aproape de a 

definitiva teoria controlului Vortex-ului. Dr. Gillmor si Cyborg 

001 lucreaza, alaturi de Dr. Cosmo, la Centrul International de 

Cercetare Spatiala, dar ceilalti opt cyborgi se bucura de o viata 

pasnica in tarile lor, dupa lupte inversunate cu Fantomele Negre. 

Intr-o zi, Cyborg 001 avertizeaza ca un dusman va ataca Pamantul, 

iar pe monitorul de supraveghere a spatiului se observa un obiect 

zburator neidentificat. Dr. Gillmor solicita de urgenta ca toti 

cyborgii sa se intoarca la Centru, pentru a fi gata de lupta. 

 

RAZBUNAREA ACTORULUI DE KABUKI / YUKINOJO 

HENGE 

Japonia, 1963 / color / s.engl. / Jidai-geki 

R: Kon Ichikawa 

Cu: Kazu Hasegawa, Ayako Wakao, Fujiko Yamamoto 

Pe scena Teatrului Ichimuraza din Edo danseaza Yukinojo, un 

celebru „oyama” (actor care interpreteaza roluri feminine in 

travesti). Din cand in cand, el priveste in sus, catre loja unde sta 



Sansai Dobe, un fost magistrat din Nagasaki, alaturi de Namiji, 

fiica sa si totodata favorita shogunului, si negustorul Kawaguchiya. 

Privindu-i, un potop de ganduri amare il napadesc. Isi aminteste 

cum, din cauza intrigilor acestora, Matsuuraya, tatal sau, un om 

integru si onest, s-a spanzurat, dupa ce fusese acuzat pe nedrept de 

contrabanda. Ramas orfan la doar sapte ani, Yukinojo a fost 

crescut de membrii trupei de teatru Kabuki Kikunojo si a muncit 

din greu ca sa devina actorul aplaudat de acum. In ciuda succesului 

de pe scena, el se gandeste zi si noapte la cum sa-si razbune 

parintii. 


