
 

Cảm nhận làn gió 
2009 / 133’ / phim màu, phim nhựa 35mm / chính kị ch, thể  thao 
 
Đạo diễn: Sumio Omori 
Kỹ  thuậ t hình ảnh: Akira Sako 
Kị ch bản: Sumio Omori 
Dựa trên tiểu thuyế t của: Shion Miura 
 
[Diễn viên] 
Keisuke Koide vai Haiji Kiyose 
Kento Hayashi vai Kakeru Kurahara 
 

 
 
[Sơ lược nộ i dung] 
 
Bạn đã sẵn sàng để  thay đổ i chưa? Hãy chuẩn bị  sẵn sàng và xuấ t phát! 
Bước khởi đầu đó đã thay đổ i họ  mãi mãi. “Chạy để  sống!” Mười chàng trai trẻ  đặc biệ t với 
phông đời khác nhau cùng tìm đến mộ t mục tiêu, cố  gắng làm điều không thể  - trở thành mộ t 
trong mười độ i chạy đua hàng đầu của Giả i chạy marathon tiếp sức “Hakone Ekiden”, ước mơ 
của tấ t cả  sinh viên đạ i học chạy đua điền kinh. “Chạy là gì?” là câu hỏ i mà họ  muốn liên hệ  
tới câu hỏ i “Cuộc sống là gì?” 
Điều bạn cần không phả i là ‘tốc độ ’, mà là ‘sức mạnh’ – thông điệp này của bộ  phim sẽ  làm 
khán giả  phả i suy nghĩ.  
Dựa vào tiểu thuyế t nhiều giả i thưởng của Shion Miura, bộ  phim này là tác phẩm đầu tay của 
nhà văn danh tiếng Sumio Omori, như mộ t làn gió tươi mát với dàn diễn viên trẻ  xuấ t sắc hàng 
đầu hiện nay, trong đó có Keisuke Koide (“Cyborg She”) và Kento Hayashi (“Listen to My Heart”, 
“Dive!!”). Tràn đầy năng lượng và nhiệ t huyế t, bộ  phim mang tới niềm hy vọng và sức mạnh, 
như chúng ta thấy, những người đua trẻ  kế t chặ t tình thân và tìm thấy “cuộc sống” qua từng 
bước đường gian nan. Hãy để  cuộc đua bắ t đầu!  
 
 
[Liên hoan phim, giả i thưởng] 
 
2009 -  Liên hoan phim quốc tế  Tokyo lần thứ 22 – Buổ i chiếu đặc biệ t (công chiếu lần đầu) 

http://asianwiki.com/2009_(22nd)_Tokyo_International_Film_Festival

