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Kizuna Ichigeki
キズナ 一撃    

      
    Az anime elején egy harcművészeti 

torna döntőjébe csöppenünk, ahol is 
Todoroki Kizuna egy fiatal lány, aki a 
Wadachi Ju-ken harcművészeti isko-
la tanítványa megnyeri a 100000000 
jenes fődíjat. Persze a bonyodalmak 
csak ezután kezdődnek, s miközben 
megismerkedünk Kizunával és 

családjával, az is kiderül, hogyan kerül padlóra minden váratlanul felbukkanó 
rosszfiú.

MAL pont: 6,81; stúdió: Ascension

Nem kérdés, hogy az anime mint műfaj nagy utat járt be nap-
jainkig, de vajon hová tart? Milyen lesz az anime 5, 10, 15, 20 év 
múlva? Hacsak nem rendelkezel egy 204-es jövőkütyüvel erre a 
kérdésre nem lesz egyszerű választ találnod. Éppen ezért, eme 
kérdés kutatására alapította meg a japán kormány a 9-es szek-
ciót...

//  pintergreg (SuAnKai)

The Old Man’s Lamp 
おぢいさんのランプ

Egy kisfiú bújócska közben egy 
különös tárgyat talál, amely kíváncsi-
vá teszi. A nagyapja elmesél egy 
történetet a saját gyerekkoráról, 
és a különös tárgyról, a lámpásról. 
Mindez   Japán nyugatosiasodásának 
idején játszódik, amikor is egy árva 
fiút egészen megbabonázzák a 
lámpások. 

MAL pont: 7,83; stúdió: Telecom Animation Film

Anime Mirai  

Bannō Yasai Ninninman 
万能野菜 ニンニンマン

Van egy Mari nevű kislány, aki 
nem szereti a zöldségeket és a 
tejet, valamint fél átmenni a hídon, 
ezért mindig a hosszabb, kerülőúton 
megy iskolába a barátnőjével. Ám 
egy nap félelmei testet öltenek és 
kísérteni kezdik, aztán persze össze-
barátkoznak, sőt Mari segítségére is 
lesznek... 

MAL pont: 6,27; stúdió: P.A. Works

Tansu Warashi 
たんすわらし。

Hiiragi Noel, egy fiatal nő egy 
antik szekrényt kap a nagyanyjától, 
mely anyáról lányára öröklődik gene-
rációkon át. Azonban ez nem egy 
akármilyen szekrény, ugyanis Narniá-
ba vezet! Na jó, oda azért nem, 
de különös kis emberkék laknak 
benne, akik bár eleinte inkább  csak 
bosszantják Noelt, de fontos küldetést teljesítenek...

MAL pont: 7,01; stúdió: Production I.G

Na jó, valójában a a „Japán Animáció Alkotók Társasága” (Japanese Anima-
tion Creators Association) a Kulturális Ügyek Minisztériumának támogatásával 
(214,5 millió jen) indította el a „fiatal alkotók gyakorló projektjét” (若手アニメ
ーター育成プロジェクト) 2010-ben, azzal a céllal, hogy segítse a fiatal alkotókat 
abban, hogy Japánon belül tanulhassanak animálási technikákat. Az első 
alkotásokat 2011 tavaszán mutatták be, ebben a cikkben az eddig elkészült 
munkákat mutatom be röviden.

2011

- az anime jovoje.. ,,

http://anipalace.hu
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BUTA

Kalózok, vándorok meg akik még feltűnnek 
az animében (sok haszonleső) mind egy nagy 
kincset keresnek (nem a One Piece-t! Az lehet, 
hogy nem is nagy...). Hogy kerek történetet 
kapjunk adott egy fiú (a kincshez vezető térkép 
tulajdonosa), egy szamuráj (inkább ronin), aki 
fél a macskáktól, néhány csúnya, gonosz kalóz 
meg még pár arc, aki próbál jól helyezkedni, ja 
és – ki ne felejtsem – egy őrült tudós! 

MAL pont: 6,62; stúdió: Telecom Animation Film

Wasurenagumo  
わすれなぐも

Történetünk a középkori Japánban kezdődik, 
amikor is egy hatalmas pókszörny támad egy 
városra, ám egy onmyouji jegyőzi a démont és 
egy könyvbe pecsételi. Egy könyvbe, mely a nap-
jainkban bukkan fel egy antikváriumban, ahol a 
pecsétet felnyitják... s ezzel különös események 
sora veszi kezdetét. A modern kor óvatlan em-
berei megpróbálnak segíteni a lénynek, miköz-
ben az csak szövögeti terveit és a hálóját...

MAL pont: 7,42; stúdió: Production I.G

Shiranpuri 
しらんぷり

Az egész anime rajzolása rendkívül 
egyszerű, mintha zsírkrétával rajzolták volna, 
és a mozgások is kissé darabosak, azonban 
amilyen egyszerű a megjelenés, annyira nem 
egyszerű a téma, amit a mű feszeget. Ez pedig 
nem más, mint az iskolai erőszak.

MAL pont: 6,43; stúdió: Shirogumi

Little Witch Academia 
 リトルウィッチアカデミア

Végy egy Harry Potter (hús)leveskockát az 
alaplé elkészítéséhez, a japánosítást végezd 
a következők szerint: adj hozzá fiatal lány 
szereplőket, ízlés szerint bolondítsd meg 
színekkel, végezetül – a titkos összetevő le-
gyen – egy marék moe fűszerkeverék, és kész is a 
„kis boszi akadémia”. A siker garantált, méghozzá 
annyira, hogy a hírek szerint úton van a folytatás...

MAL pont: 8,08; stúdió: Trigger

Pukapuka Juju 
ぷかぷかジュジュ

Ezen teljesen hétköznapi, ámbár mély tar-
talommal bíró címet viselő anime egy kislányról, 
az apukájáról és a legkülönlegesebb napjukról 
szól: a napról, amikor kirándulnak a tengerpartra.  
A helyzetet komplikálja egy telefonhívás, az eső, 
egy szörnyű titok, de a helyzetet megmenti egy 
felfújható dugong (tengeri tehén) !

MAL pont: 6,95; stúdió: The Answer Studio

Ryo 
                龍

Ez a szamurájos darab az Edo-kor vége 
felé játszódik, amikor nyugati hajók ágyúzzák 
Japánt, a politikai változások áthatják a levegőt, 
a világ változik, egy háborús árva sorsát 
követhetjük. Vannak benne ügyes megoldások, 
mégis befejezetlen az egész, leginkább egy 
bevezetőre emlékeztet, amelyet –  ismereteim 
szerint – nem követ semmi.

MAL pont: 6,15; stúdió: Gonzo

2012

2013
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Aruvu Rezuru 
 アルヴ・レズル -機械仕掛けの妖精たち-

Valamikor a jövőben egy baleset következ-
tében egy lány lelke egy másik testbe kerül, u-
gyanakkor különleges képességek birtokába jut 
s emiatt üldözötté válik. Segítséget, csak a „test 
bátyjától” kaphat... 

MAL pont: 6,60; stúdió: Zexcs

Death Billiards 
 デスビリヤード

Két idegen érkezik a Queen Decim nevű külö-
nös bárba. Épphogy csak kényelembe helyezik 
magukat megtudják, hogy játszaniuk kell: a játék 
biliárd, a tét halál. Minden más opció kizárt. A já-
ték közben magáról az életről is megtudunk ezt-
azt, de a fekete 8-ast csak egyvalaki lökheti be...

MAL pont: 7,91; stúdió: Madhouse

Az anime jövője idén is jelenné válik, 
és négy újabb alkotás jelenik meg már-
ciusban: Harmonie, Ōkii Ichinensei to 
Chii-sana Ninensei, Paroru to Miraijima és 
Kaze no Sorashita -Chronus-.

Mindegyik anime körülbelül 25 perces, rajzolásukat tekintve némelyik elég egyszerű, 
van amely komolyabb, de szerencsére egyik sem az a „tucat-grafika”, kicsit egyedibb rajzo-
lásúak, amit én személy szerint üdvözlök. 

A kedvenceim – nem sorrendben – a The Old Man’s Lamp, Tansu warashi és a Death 
Billiards, de elég jó még a BUTA és a Wasurenagumo is.

2014

Összegzés

“...az anime mint műfaj nagy 

utat járt be napjainkig, de va-

jon hová tart? Milyen lesz az 

anime 5, 10, 15, 20 év múlva?”

http://anipalace.hu

