
Joe của ngày mai (あしたのジョー) 
2011 / 132’/Phim màu, phim nhựa 35mm / Chính kị ch, thể  thao                                      
 
Đạo diễn: Fumihiko Sori 
Kị ch bản: Asao Takamori (manga), Tetsuya Chiba (manga), Eriko Shinozaki 
Sản xuấ t: Hidenori Iyoda 
 
[Diễn viên] 
Tomohisa Yamashita vai Joe Yabuki 
Yusuke Iseya vai Toru Rikiishi   
Karina vai Yoko Shiraki 
Teruyuki Kagawa vai Danpei Tange  
    

 
 

[Sơ lược nộ i dung]  
Lấy bố i cảnh từ những năm 60, Joe Yabuki (do Tomohisa Yamashita thủ  vai), một 
thanh niên sống trong mộ t khu dân cư thu nhập thấp bị  Danpei Tange (do Teruyuki 
Kagawa thủ  vai), cựu võ sĩ đấm bốc và là mộ t kẻ  nghiện rượu lôi kéo vào con đường 
đấm bốc. Vì gây ra mộ t vụ  rắc rố i, cậu bị  đưa vào mộ t Trạ i tạm giam. Tạ i đây, Joe va 
chạm với Toru Rikiishi (do Yusuke Iseya thủ  vai), người từng là mộ t nhà vô đị ch võ sĩ 
quyền anh chuyên nghiệp và Joe đã bị  anh ta hạ  đo ván. 
Trong thời gian bị  giam giữ, Joe đã được Danpei Tange đào tạo qua thư tay. Ngày được 
thả , cậu nhanh chóng trở thành mộ t tay đấm bốc thượng hạng và nổ i tiếng nhờ mộ t 
trận đố i kháng đầy tàn bạo. Cùng lúc, Toru Rikiishi cũng mãn hạn tù và anh ta nhanh 
chóng trở lạ i sàn đấu. Toru đã ghi danh vào Giả i Vô đị ch Đấm bốc Quốc tế . Nhưng 
trước khi đi thi đấu, Toru muốn thách đấu với Joe Yabuki. Hai võ sĩ bước lên sàn đấu… 
 
[Các kỳ liên quan phim tham dự & Giả i thưởng] 
2011 – Liên hoan phim Quốc tế  Jeonju lần thứ 12 – Cung Điện Ảnh 
      Liên hoan phim Quốc tế  Thượng Hả i lần thứ 14 – Giả i thưởng Chiếc cốc Vàng  
2012 - Giả i diễn viên phụ  xuấ t sắc nhấ t (Yusuke Iseya) tạ i Giả i Dả i lụa Xanh lần thứ 
54 


