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Anilogue 2017
Írta: Catrin, Hirotaka



Az idei Anilogue keretében fantaszti-
kus animéket láthatott a közönség. Meg-
ható, vidám, elgondolkodtató és persze 
némelyik ropogósan friss. Ahogy az eddigi 
években, most sem hagytuk ki ezt a párat-
lan eseményt. Erről írunk most bővebben.

Kimi no Koe wo Todoketai 
(I want to deliver your voices / 

A saját hangod)

Mindig öröm olyan anime filmet látni 
itthon, ami nemrég jött ki az alkotók kezei 
közül. 

A Kimi no Koe ilyen. 2017 augusztus 
végén került ki a Madhouse stúdió mű-
helyéből és novemberben már láthattuk 
is. Egy tengerparti kisvárosban járunk, 
főszereplőnk Yukiai, aki látja a hangok sa-
ját lelkét, és hamarosan megkezdi a közép-
iskolai nyári szünetét. Egy nap az eső elől 
elmenekülve egy elhagyatott, kávézóval 

A Madhouse neve lényegében garancia 
a minőségre. A Kimi no Koe esetében sincs 
ez másképp. Bár nem tették bele minden 
erőforrásukat, a grafika szép. A környezet 
hangulatos, részletes. A karakterdizájnt 
kicsit szokni kell, különösen érvényes ez 
a hajakon lévő fehér színre, megcsillanó 
fényre. Az animáció is teljesen korrekt. 

Hangok tekintetében nincs semmi 
kiemelkedő, felcsendülnek klasszikusok 
(pl. Vivaldi) és original zenék egyaránt. A 
fináléban felcsendülő dal pedig minden 
túlzása ellenére nagyon szépre és hatá-
sosra sikerült. A Kimi no Koe egy könnyed 
nyári film, nagy érzelmi töltettel, amiben 
azért olyan kérdés is felmerül, hogy mit 
kezdjünk az életben.    
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egybekötött rádióállomáshoz keveredik. 
Eljátssza, hogy valóban rádiós DJ, de arra 
nem számított, hogy valaki hallja, amiket 
mond. Így ismerkedik meg Shionnal, aki-
nek személyes okokból nem tetszik Yukiai 
játszadozása. Ám megenyhül és végül egy 
egész kis csapat verbuválódik, hogy újra 
felélesszék a több éve halott kisvárosi rá-
dióállomást. A nyári kaland során a lányok 
teljesen belejönnek a rádiózásba és olyan 
jól csinálják, hogy a környékbeliek - akik 
még emlékeznek a régi szép időkre - se-
gítenek nekik, eszközökkel, reklámokkal. 
Emellett az anime másik szálát, drámáját 
maga Shion, és az ő egyéni története adja, 
Yukiai és a többiek lelkesedése, biztatása 
segítik a lányt továbblépni a múltból a 
jelenbe. A két szálat összeköti a rádióál-
lomás, a rádiózás, majd végül az egész 
egybefonódik és egy elképesztően magic 
és nyálas happy endingben teljesedik ki. Az 
utolsó 20 percben azért kicsit már túlhú-
zottnak éreztük a filmet. 

Kono Sekai no Katasumi ni 
(In this Corner of the World / 

A világ innenső végén)

Jó néhány világháborút vagy ponto-
sabban az akkor élő egyszerű emberek sa-
nyarú sorsát bemutató animét ismerünk. 
Elég csak az abszolút klasszikus Szent-
jánosbogarak sírjára vagy a Giovanni no 
Shimára gondolni. Egyvalamiben mind kö-
zös: főként az emberek személyes drámá-
ját mutatják be. Láthatjuk, hogy egy család 
vagy annak megmaradt tagjai miként 
szenvedik meg a háború viszontagságait. 
Ezen művek jellemzője a folyamatos drá-
ma, hogy a film minden egyes pillanatában 
érezzük, mennyire rossz a karakternek. 



Be kell vallani ez pár alkotás után unalmas. 
Hiába tudjuk, milyen mélyen merít a való-
ságból, néha lehetne változtatni a koncep-
ción. És ez az, amit a Kono Sekai meg is tett 
és jól is csinált.

A világ innenső végén című film is a 
háború előtt indul, bemutatja a karakte-
reket, a még gyermek Suzut és családját, 
akik Hiroshimában élnek. Néhány időugrás 
után Suzu megházasodik és elköltözik egy 
kisvárosba, ahol férje családjába való köny-
nyebb-nehezebb beilleszkedését követ-
hetjük nyomon. Közben pedig halványan 
láthatjuk a háború eljövetelét. Az anime 
nagyon jól találta el az arányokat. Szépen 
átvezetve látjuk, mennyire válik a minden-
napi élet részévé a háború. Az elején még 
semmi hatása, aztán az élelmiszer-fejadag 
mértéke jön a képbe, majd a megjelenő 
csatahajók mutatják a változó felállást. A 
pontot pedig a bombázások megjelenése, 
sűrűsödése, majd az atombomba rendkí-

nagy rajongást kiváltó műveket tettek le 
az asztalra. A Kono Sekai sem kivétel. Az 
anime nagyon szép, festményszerű hát-
terek, részletes környezet, művészi ábrá-
zolás keveréke. Egyszerűen jó nézni. Ki-
emelkedő, ahogy eszközeivel párhuzamot 
von a művészet és a háború között, ami 
szintén végigkíséri a filmet. Elég csak Suzu 
rajzaira vagy a bombázás festményszerű 
ábrázolására gondolni. A karakterdizájn 
okozhat egyeseknek furcsa tekintetet, 
gyerekesebbre ábrázolták őket a koruknál, 
ami hasonló témájú animékben kevésbé 
jellemző.

Mi lehet a gondunk egy ilyen címnél? 
Nos az egyik, hogy eléggé réteganime. Aki 
nem szereti a II. világháborús környezetet, 
annak nem is fog tetszeni. Továbbá a film 
hosszú, kicsit több mint két órás játékide-
jével a végén már érezzük, hogy le kéne 
zárni, de még van 15-20 perc. Aki viszont 
szereti a témát, annak egy remek, mond-

hatni kötelező darab. Mert újat mutatni 
azzal, hogy minden tragédia ellenére, nem 
szimplán egy megkeseredett családot lát-
hattunk, hanem egy olyat, akik igyekeztek 
pozitívan élni életüket, amilyen boldogan 
csak lehet. 

   
Kimi no Na wa. 

(Your name. / Mi a neved?)

A legnagyobb név a tavalyi fesztiválon 
egyértelműen Shinkai Makoto 2016-os 
műve, a Kimi no Na wa volt. Az utóbbi évek 
kasszasikere, megjelenése óta végigtarol-
ta az összes animációs fesztivált. Olyannyi-
ra beütött mindenkinél, hogy még maga 
Makoto is meglepődött. 

A történet két középiskolást mutat be, 
akik a másik bőrében ébrednek. A vidéken 
élő lány, Mitsuha, egy tokiói srácként, a fiú, 
Taki pedig egy vidéki lányként tölthet el 
némi időt. Kettejük testcseréje egyre gyak-
rabban megtörténik, és így szép lassan 
megismerik egymást. 
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vül hatásos tálalása teszi fel az i-re. A szép 
az egészben, és amiért ez a film tudott 
újat mutatni, hogy a háború sosem veszi 
át a főszerepet. Még a folyamatos bombá-
zások mellett is Suzuék mindennapi élete 
marad a fontos: a napi élelem megterem-
tése, beosztása, a kert gondozása, bunker 
építése. Még ilyen körülmények között is 
próbálnak boldogan élni és összetartani, 
minden drámai, tragikus pillanat ellenére 
is. A családi összetartás minden gondot 
segít jobban átvészelni, ez az anime leg-
fontosabb üzenete. 

Mivel nagyon megszerethetjük a ka-
raktereket, sokkal jobban át tudjuk érezni 
az életüket, és bele tudjuk élni magunkat 
a mindennapjaikba, mint bármely más ani-
mében, amit eddig láttam. A legnagyobb 
drámák közepette, a mindennapos bom-
bázások mellett is segítik egymást. 

A MAPPA egy sikeres stúdió, alkotása-
ira érdemes figyelni, az utóbbi években 



A sztori kettejük életének és kapcso-
latának alakulását mutatja meg nekünk 
Shinkai-féle romantikus körítéssel és sze-
met gyönyörködtető grafikával. 

A legsarkalatosabb pont Makoto ani-
méinél, hogy tud-e újat mutatni, újat adni, 
elég tartalmat ahhoz, hogy ne mondjuk rá: 
újabb cím a rendező listáján, ahol csak más 
sorrendben pakolta össze kedvelt elemeit. 
Nos a Kimi no Na wára ez félig igaz, félig 
nem. A film közepén található fordulat 
pont akkor jön, amikor már épp azt mon-
danánk, „történjen már valami”, és tessék. 
A hangulat kicsit komorabbá válik, és a ka-
rakterek végre elkezdik keresni egymást, a 
kapcsolatuk titkát, okát. Jó kérdés, miért 
nem tették addig. Ennél a pontnál érezzük, 
hogy a karakterek cselekedetei nincsenek 
a helyükön, logikátlanok. Ez a néző számá-
ra bosszantóvá válhat, de a konklúzió leg-
alább kielégítő. Az pedig örömteli, hogy 
Makoto is képes fejlődni, még ha lassan is.
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A grafika gyönyörű, a karakterdizájn is 
hozza, amit kell. A tájképek és a környezet 
ábrázolása nagyon szép, de ezeket mind el 
is várjuk a rendezőtől. A zene is az ő stílu-
sát adja vissza: nyálas. A szinkronnal pedig 
nincs baj természetesen. 

Érdemes-e megnézni? Igen, annak min-
denképp, aki szereti a romantikus drámát 
némi misztikummal és varázselemmel. A 
történet egy-egy elemei kicsit túlhúzottak, 
főleg az anime első felében, és pár dol-
gon azért foghatjuk a fejünket, de ennek 
ellenére egy jó kis filmet kaptunk, olyan 
Makotós.

Koreai Filmfesztivál 2017

Az előző számban sorra vettük az általunk megtekintett filmeket, de az animáci-
ós alkotás most itt kap helyet.

Sojunghan Nal-ui Kkun (Green Days / Álom egy csodás napról)

A film a ‘80-as évek Dél-Koreájának középsulis napjait mutatja be. Szól a tiniál-
mokról, kitartásról, feladásról, barátságról, az első szerelemről és a felnőttéválásról, 
mindezt hétköznapi, kicsit bohókás hangulatban tálalva.

A középpontban Yi-rangot ismerjük meg, a lány az iskolában terepfutó, de fél 
attól, hogy a versenyeken csak veszíteni fog. Életét egy új barátnő, Soo-min, a szöuli 
lány, és egy barkácsoló fiú, Chul-soo színesítik. A fiatalok életébe némi dráma és filo-
zofálás is beférkőzik, hogy túllendülhessenek a tiniproblémákon, de igazán hangsú-
lyos konklúziót és tetőpontot nem kapunk.

A látvány realisztikus, a háttereket tekintve részletes és szép, a karakterdizájn 
viszont jóval egyszerűbb (hasonlóan más koreai animékhez vagy pl. Hosoda Mamoru 
filmjeihez). Egyedül a dinós jelenetek és párhuzam kaptak kreatívabb vizuális stílust, 
ami egy ponton túlzónak is tűnhet.

Akik szeretik a komolyabb középiskolás slice of life-ot és vágynak egy kis retró 
hangulatra, azoknak mindenképpen ajánlott ezzel a koreai művel is próbálkozni. 
Nem marad el a japán társaitól.


