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Yamamoto Sayo munkássága                             
Írta: Catrin



Már a Yuri!!! on Ice ismertetőnél 
éreztem, hogy a rendezője külön cikket 
érdemelne. Azóta igyekeztem jobban 
kiművelni magam Yamamoto Sayóból, ami 
munkái szórakoztató mértékét tekintve 
elképesztően könnyű feladat. Ennek egyik 
hozadéka volt a múltkori Michiko to Hat-
chin ajánló is. Maradva tehát az előző szám 
vonalánál, örömömre szolgál, hogy Yama-
da Naoko után egy másik zseniális és sike-
res nőt is bemutathatunk anime-fronton.

Karrier

Yamamoto Sayo 1977. április 13-án 
Tokióban született. Elmondása szerint ti-
zenévesen hanyagolta a gyerekként meg-
szeretett animéket (alig volt otthon, nem 
tévézett), később a Művészet és Dizájn 
Egyetemen anime rajongók vették körül, 
így újra előtérbe került nála a műfaj, de 
inkább élőszereplős filmeket nézett.

A Kurosawa Akira inspirálta szamurájos 
pályamunkáját Satoshi Konnak mutatta 
be, aki bevonta volna a Millenium Actress 
munkálataiba Yamamotót. Bár ott nem al-
kalmazták, a MadHouse-nál sikerült kisebb 
munkákat kapnia.

Főként különböző storyboardok készí-
tésében vett részt (pl. Trava: Fist Planet, X 
22. rész, Abenobashi 11. rész, Death Note 
22. rész, Redline, HotD 6. rész stb.), továb-
bá 1-2 epizódot rendezett (Texhnolyze 
12., 18. rész, Gunslinger Girl 10. rész, Ergo 
Proxy 5., 15. rész, Samurai Champloo 5. 
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rész, Kemonozume 11. rész,  Space Dandy 
2. évad 7. rész, stb). Ekkor kezdődött ope-
ning és ending munkássága is (Texhnolyze 
ED, Gokusen ED, Rozen Maiden Träumend 
OP, Arakawa Under the Bridge OP, Shinge-
ki no Kyojin 1. ED, Psycho Pass 1. OP, Shin-
geki no Bahamut Virgin Soul OP, Kakegurui 
OP, stb.).

Többször együtt dolgozott Watanabe 
Shinichiróval, így került át a Manglobe 
stúdióhoz, ahol 2008-ban az első teljes 
sorozatát, a Michiko to Hatchint rendezte. 

Szabadúszóként folytatva 2012-ben a TMS 
Entertainment az új Lupin sorozatot bízta 
rá, így lett Mine Fujiko a címszereplő, majd 
2016-ban hosszas előkészületek után elké-
szült harmadik sorozata a YURI!!! on ICE. 
Mondanom sem kell, utóbbi mekkora siker 
lett, a MAPPA stúdió a Bahamut mellett az-
óta is minden PV videójában hivatkozik rá.

Sorozat rendezések

A Manglobe már 2005-ben is tervez-
te a Michikót, de az akkori forgatókönyv 
még kevésbé volt dél-amerikai hangulatú, 
a helyszín ellenére japános maradt. Ezt 
a hatását teljesen levetkőzte magáról 
Yamamoto ötletei révén. Akkoriban Me-
xikóba és Brazíliába is elutazott, továbbá 
a dél-amerikai filmek inspirálták. Zenei 
producerként Watanabe is részt vett a 
projektben.

Sayo a sajtótájékoztatón úgy nyilat-
kozott, hogy főként a dolgozó nőket sze-
retné bevonzani a sorozattal, akik munka 
után egy sörrel leülnek elé.

Érdekesség, hogy filmszínészeket vá-
lasztott a főszereplő Michiko (Maki Yoko), 
és Atsuko (Sakai Maki) hangjára seiyuuk 
helyett, mert realisztikusabbnak gondolta 
és nagyon megkedvelte a játékukat.

Kiyozono Yuu (több Lupin anime pro-
ducere) a Michiko to Hatchin által felfigyelt 
Yamamotóra, ezért megkereste egy soro-
zat rendezésével. 

https://anipalace.hu/letoltes/animagazin-35/
https://anipalace.hu/letoltes/animagazin-38/
https://anipalace.hu/letoltes/animagazin-38/


Sayo ötlete volt, hogy Mine Fujikót tegyék 
főszereplőnek, mivel egy Lupin központú 
sorozathoz nem érezte magát kompe-
tensnek. Gyerekként is csak Fujiko szexi 
jeleneteit várta az epizódokban, így gon-
dolta, miért ne készítene inkább róla egy 
évadot...

Az ötlet remekül bevált, új színt, egye-
diséget vitt a franchise-ba, amiért a Japan 
Media Arts Fesztiválon díjjal jutalmazták.

A YoI óriási közönség sikere mellett a 
2017-es Tokyo Anime Award szakmai díját 
is elnyerte legjobb sorozat és animátor 
(Hiramatsu Tadashi) kategóriában. A DVD/
BD lemezek pedig a 2000 óta kiadott ani-
mék közül a 4. legjobb eladást produkálták 
(a Bakemonogatari, Madoka és Gundam 
Seed Destiny után).

Stílus

Yamamoto munkáiról süt a komplexi-
tás. A történeteknek, karaktereknek mély-
ségük van, sokoldalú, színes, látványos és 
logikus, amihez hozzányúl. Szereti a rea-
lisztikusságot, a felnőtt, szexuális és nőies 
témákat, továbbá állandó az LMBT repre-
zentáció. Témái ellenére sosem túlozza 
el a kialakuló drámát, könnyedséggel, hu-
morral, vidámsággal ellensúlyozza. Törté-
netei így egyfajta mesés, idilli hangulatot 
kölcsönöznek (akár Michiko erejére, Fujiko 
színes forgatagára vagy Yuriék homofóbia 
mentes világára gondolunk).
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A Fujiko közben már javában ötletelt 
egy új animéről. Arról szeretett volna 
sorozatot készíteni, amit igazán szeret: 
Yamamoto hatalmas műkorcsolya fan. 
Ellátogatott számos versenyre, továbbá 
rajongóként követte évekig a korcsolyázók 
közösségi oldalait. Közös hobbijuk révén is-
merkedett meg Kubo Mitsurou mangaká-
val, akivel végül együtt tervezték meg a 
Yuri on Ice-t.

Ötletére nehezen talált stúdiót, mond-
ván, hogy a jégkorit nehéz animálni. Végül 
a MAPPA járt jól vele. Csatlakozott az ani-
mációs és karakterdizájn munkálatokhoz a 
zseniális Hiramatsu Tadashi is, akinek hála 
nem aggathatják a stábra, hogy fangirlök 
készítették fangirlöknek (legalábbis Kubó-
ék ezzel szoktak viccelődni).

Sayóék számos versenyhelyszínt meg-
látogattak referencia anyagot gyűjtve, 
az animációs munkákat műkorcsolya ko-
reográfusok segítették, és minden előa-
dáshoz új zenét terveztek.

A sorozatot 2015-ben a Nihon Anima-
tor Mihonichi keretei között Yamamoto 
zenés-koris animációs kisfilmje, az Endless 
Night előzte meg.

Hiramatsu és Yamamoto



Szeret minél változatosabb és össze-
tettebb emberi kapcsolatokat megmu-
tatni, címkék (mint család, szerető, barát) 
kimondása nélkül. Inkább láttatja, érezteti 
a nézővel a szereplők kölcsönhatását.

Jellemző még a gondosan megterve-
zett és gazdag látványvilág: kidolgozott, 
tárgyakban, bútorokban gazdag helyisé-
gek, szép tájak, állandóan ruhát és frizurát 
váltó karakterek. Vannak visszatérő eszkö-
zei, mint pl. az alkohol, a rúdtánc vagy a 
rengeteg napszemüveg. Utóbbi szenvedé-
lyének ő maga is hódol. Ahogy az a képein 
látható a különböző animés rendezvénye-
ken, közszerepléseken nem szereti muto-
gatni az arcát. Megjelenése így is rendkívül 
nőies és csinos Sayót nyújt.

Említésre méltó még OP-ED stílusa 
(ami a sorozatai fantáziadús, szimbolikus 

zott az is, amit egyik interjújánál említett: 
a YoI 10. részének utómunkálatainál nagy-
szerű ötletre gondolt és kíváncsi, mi tör-
ténne, ha tényleg mindent megtesz érte.

Emellett a MAPPA új sorozatainak ope-
ningjeit rendezte, így nem lepne meg, ha 
még készítene párat.

És ez már csak ötletelés vagy fangirlkö-
dés, de nemrég érkekezett a hír, hogy Iku-
hara Kunihiko (Utena, Mawaru, Yurikuma) 
következő projektje is a MAPPA stúdiónál 
készül, ami reményre adhat okot egy Iku-
hara-Yamamoto közös munkának. Persze 
Sayo elfoglalt, így lehet itt is csak egy end-
ing erejéig dolgoznának együtt, de jó el-
játszani a gondolattal, mennyire komplex, 
látványos, szimbolikus, nőcis és/vagy LMBT 
animét tudnának összehozni.
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pillanatainál is megmutatkozik). Ezeknél 
szeret kreatívkodni, egyedi animációs lát-
ványt és megoldásokat eszközölni. Időn-
ként dominálnak a sötét, komor színek és 
a ceruzarajzszerű hatás. De színes forgata-
gai sem mentesek a látványos ötletektől, 
továbbá a szivárvány színeit szintén szereti 
feketével ötvözni. Időnként az absztrakt 
és szürreális vonalat is képviselni. Nem 
meglepő, hogy a Shaft stúdióval egymásra 
találtak az Arakawa erejéig.

Jövő

Yamamoto csapatával jelenleg a Yuri 
on Ice folytatásán dolgozik. Annyit tudunk 
eddig, hogy mozifilm lesz, és valamikor a 
2018-as téli olimpia után érkezik (valószínű 
kell rá várni még 1-2 évet). Biztatóan hang-

Kubo és Yamamoto


