
Otabi Matsuri 2019 

 

Está chegando o maior festival do ano em Komatsu: com mais de 250 

anos de tradição, o Otabi Matsuri 2019 vai ser realizado de 10 a 12 de maio 

(sexta-feira, sábado e domingo) e traz atrações únicas!  

Confira abaixo e traga a família e amigos para se divertir! 

 

Hikiyama e teatro kabuki infantil  

A atração principal do Festival são as apresentações de teatro 

musical tradicional kabuki, feitas por crianças do Ensino Fundamental de 

Komatsu. O palco dessas apresentações são os hikiyama, palcos móveis de 

madeira, com estrutura e decoração deslumbrantes: pinturas e tapeçarias 

feitas por artistas habilidosos, detalhes em ouro e madrepérola...  

Conta-se que, antigamente, havia 20 desses hikiyama em Komatsu, 

construídos pelos comerciantes ricos de cada bairro do centro da cidade para 

exibir seu sucesso. Agora, restam 8 desses palcos, e as crianças de 2 desses 8 

Atração principal do Otabi Matsuri: teatro kabuki infantil, 

apresentado sobre os palcos móveis chamados hikiyama 



bairros são convocadas a cada ano para fazer uma apresentação de teatro 

kabuki. Em 2019, vai ser a vez dos bairros Kyou-machi e Daimonji-chô. 

O bairro Kyou-machi vai apresentar a peça “Mensageiro da Paixão da 

Estrada de Yamato” e o bairro Daimonji-chou vai apresentar a peça 

“Gotaiheiki Shiroishibanashi”. As representações acontecem em lugares 

diferentes, de acordo com o dia e horário, conforme a tabela abaixo.  

Bairro  Kyou Dai Kyou Dai Kyou Dai Kyou Dai 

11 (sex) 13:30 15:00 16:00 19:00 19:00 
  

  

12 (sáb) 
10:45 

*1  

11:30 

*2 
- 

15:30 

*3 

16:30 

*3 

18:00 

*3 

19:00 

*3  
  

13 (dom) 11:00 11:00 14:00 14:00 17:00 17:00 19:45 20:00 

*1. Apresentação em frente ao Templo Uhashi (Osuwa-san) 

*2. Apresentação em frente ao Museu Miyossa 

*3. Apresentação no Cruzamento de Saiku-chô 

 

 



Na sexta e no domingo, todas as apresentações acontecerão na rua 

principal de cada bairro. 

No sábado de manhã, haverá apresentação do bairro Kyou-machi às 

10:45, em frente ao Templo Uhashi (Osuwa-san). Em seguida, o bairro 

Daimonji-chô se apresentará às 11:30 em frente ao Museu Miyossa (rua logo 

em frente à entrada principal da estação de Komatsu), onde 5 dos hikiyamas 

estarão reunidos. No sábado à tarde, os 6 hikiyamas deste ano estarão 

reunidos no Cruzamento de Saiku-chô, onde haverá as apresentações das 

crianças de ambos os bairros conforme os horários da tabela. Esse é o clímax 

do Festival, e reúne uma grande quantidade de pessoas. Por isso, tente 

assegurar seu lugar com antecedência! 

 

 

 

Os hikiyamas reunidos e iluminados são o ponto alto do Festival! 

Na foto, pode-se ver as crianças apresentando o teatro sobre um dos palcos. 

Enquanto o teatro japonês kabuki profissional só pode ser representado por homens, 

o kabuki nos hikiyamas de Komatsu costuma ser apresentado apenas por meninas. 



Barracas de comidas e brincadeiras 

A rua que sai do centro da cidade e vai até o aeroporto (rua do Correio), 

fica repleta de barracas de comidas e brincadeiras! Dezenas de barracas são 

montadas lado a lado, desde a linha de trem até o templo Uhashi (direção do 

aeroporto). Elas começam a funcionar por volta de 11:00 e continuam 

servindo até cerca de 20:00. 

 

 

 

 

As barracas e algumas das 
comidas servidas no Festival 

Não se esqueça que o lixo (embalagens das comidas) deve ser levado para casa! 



Grupos de Dança do Leão (Shi-Shi Mai) 

Enquanto o teatro kabuki sobre os palcos hikiyama é representado 

tradicionalmente apenas por meninas, os meninos também tem um papel 

importante no Otabi Matsuri: a Dança do Leão. Poucas semanas antes do 

Festival, cerca de 20 grupos de meninos de bairros diferentes começam a 

percorrer a cidade, tocando instrumentos tradicionais japoneses e 

manipulando vigorosamente um fantoche gigante em forma de leão. As 

pessoas na rua podem ter sua cabeça “mordida” pelo leão, um ritual que 

significa espantar os males e garantir boa saúde durante o ano. 

 Nos dias do Otabi Matsuri, a Dança do Leão é apresentada também 

por grupos de adultos dentro dos templos relacionados ao Festival (templo 

Uhashi e templo Motoori Hiyoshi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 1 mês antes do Festival, os meninos de cada região se reúnem nas 
associações de bairro para treinar e ensaiar a Dança do Leão. Eles percorrem a 

cidade vestidos com roupas típicas e tocando instrumentos tradicionais. 



Visitas às casas tradicionais machiya 

O centro antigo de Komatsu, que é 

a região entre a estação de trem e a 

Prefeitura, ainda tem várias casas de 

madeira construídas cerca de 100 anos 

atrás. Elas são chamadas machiya e 

costumavam servir tanto como residência 

quanto como pontos comerciais. 

As machiya que ainda servem como 

estabelecimentos comerciais podem ser 

visitadas durante o ano. Porém, durante o 

Otabi Matsuri, algumas das machiya 

exclusivamente residenciais também 

abrem suas portas a visitação: cerca de 20 

casas realizarão eventos como exposições 

artísticas e saraus, servirão chá e doces, 

entre outros eventos. 

Os moradores da região, que 

preservam esse estilo de vida tradicional, 

são os mesmos responsáveis por manter a 

cultura dos hikiyama. Por essa razão, 

existe um stamp rally que vai premiar as 

pessoas que visitarem pelo menos 10 

machiya e armazéns de hikiyama, que ficam 

todos no centro antigo da cidade. Os brindes 

variam de acordo com o número total de 

carimbos que cada pessoa conseguir. Ou seja, 

além de aprender mais sobre a cultura 

tradicional do Japão, quem visitar vários 

desses lugares também vai conseguir brindes 

melhores!  

Algumas machiya surpreendem com uma 
decoração interior moderna 


