// Edina Holmes

Barakamon, avagy egy kalligráfus
szigetre száműzésének története
sok nevetéssel, jó karakterekkel és
történettel.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Vissza a Tartalomjegyzékhez!

A cikk tartalmaz némi spoilert!

A történet

Cím: Barakamon
(ばらかもん)
Hossz: 12 rész
Év: 2014
Műfaj:
vígjáték, slice of life
Stúdió:
Kinema Citrus
Értékelés:
MAL: 8,53
ANN: 8,16
AniDB: 8,1

AniMagazin/Japán mániásoknak

A 23 éves Seishūt az apja egy szigetre küldi, miután kiütötte az egyik
kalligráfiai verseny öreg kurátorát. A
megérkezés után összebarátkozik a
helyi gyerekekkel és kezdetét veszi a
kaland és persze főszereplőnk önkeresése.

Szereplők
Azzal nem mondok semmi újat,
ha azt állítom, hogy a főszereplőn van
leginkább a hangsúly az animében.
Ő az egyetlen, aki jellemfejlődésen
megy keresztül. A többiek meg mintha csak azért lennének, hogy poénforrásként szolgáljanak és semmi több.
Ami nem is nagy gond, hisz a gyerekek
aranyosak. Közülük a sensei „nagy”
barátja, Naru viszi a pálmát, akit én –
töredelmesen bevallom – benéztem
fiúnak. Csak akkor jöttem rá a bakimra, mikor lányként említették.
A felnőttekkel sincs nagy gond,
kivéve sensei anyját, ugyanis a mama
némileg leragadt egy hisztis és ritka

idegesítő kiskamasz szintjén, ami számomra inkább zavaró, mint vicces és
ez le is vont egy kicsit a Barakamon
élvezhetőségéből. Még jó hogy csak
pár részben szerepelt.
Külön kiemelném a kurátor és
a sensei kapcsolatát, míg az elején
a frusztrált ifjú sensei behúz egyet
a művét kritizáló öregnek, addig a
végén bocsánatot kér tőle és segít is
neki.

Alkotók
A mangát Yoshino Satsuki írja és
rajzolja. Ráadásként tavaly októberben egy spin-off sorozatba is belekezdett, ami a sensei középiskolás
éveit mutatja be. A Barakamon a
Gangan Online-ban, míg a Handa-kun
a Monthly Shonen Ganganban jelenik meg. Eddig 10
kötet jelent meg az eredeti
történetből és idén nyáron
debütált animeként is, ami
szorosan követi a manga
történéseit, nincs lényegesebb eltérés. Az anime
képi világa gyönyörű, főleg
az idillisztikus falusi környezet. A szinkronhangoknál
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is minden stimmel. Egyáltalán nem
éreztem, hogy valamelyik seiyū ne
illene a karakteréhez. A mozgóképes
változatot a Kinema Citrus (Black
Bullet, Code: Breaker) készítette, Tachibana Masaki rendezte, Sugiura
Pierre pedig írta.
Plusz információ, hogy 2014 februárjában a Yen Press Észak-Amerikában is megjelentette a Barakamont.
Kis hazánkban nem kapható semmilyen formában és valószínűleg ez így
is marad.

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Opening, ending, háttérzene
Az opening és az ending zene is emlékezetesre sikerült. Nálam a Super Beaver
Rashisa opening dala beette magát a zenelejátszómba, de a NoisyCell Innocence
ending zenéje is jó lett és még illenek is az
animéhez.
A háttérzene is kiváló lett, amiért Kawai
Kenjit (Ghost in the Shell, Gantz) illeti dicséret. Az egész OST-ot érdemes végighallgatni, mert nagyon jó és sokat tesz hozzá
az anime hangulatához. Nekem a kedvenc
dalom a soundtrackből a Shodouka no Seichou.

Szerintem a Barakamon volt az idei
nyár legjobb animéje (szoros versenyben a
Gekkan Shoujo Nozaki-kunnal). Amikor olvastam a leírását, azonnal gondoltam, hogy
nagy kedvenc lesz és igazam is lett. Csak
ajánlani tudom. Mindenképp nézz bele vagy
lapozz bele, ha szeretnél egy jó, aranyos,
vicces slice of life történettel gazdagodni.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Karakterleírások

Handa Seishū: 23 éves kaligráfus. A gyerekek és a falusiak
csak senseinek szólítják, ami
tanárt, mestert jelent japánul.
Kora ellenére gyerekes és
gyorsan felmegy az agyvize.
Szinkronhang: Ono Daisuke

Kotoishi Naru: Az elsős Naru
igencsak energetikus és kíváncsi. Odavan Seishūért és a
bogarakért.
Szinkronhang: Hara Suzuko

Kido Hiroshi: A középiskolás
Hiroshi a korához képest érett.
Eleinte nem kedveli a senseit.
A falufőnök fia.
Szinkronhang: Uchiyama Kōki

Yamamura Miwa: Naru és
Tamako barátja. Természete
fiús. Naru sok dolgot tőle tanul meg.
Szinkronhang: Furuki Nozomi

Arai Tamako: Miwa barátja.
Mangaka karriert dédelget és
szereti a yaoi mangákat.
Szinkronhang: Ōkubo Rumi

Kubota Hina: Naru legjobb barátja. Szégyenlős és könnyen
elsírja magát, főleg idegenek
közelében.
Szinkronhang: Endō Rina

Handa Seimei: Seishū apja,
szintén kaligráfus. Eléggé szigorú(nak tűnik).
Szinkronhang:
Meguro Kōsuke
Handa Emi: Seishū idegesítő
anyja, aki igencsak félti egyetKawafuji Takao: Seishū barát- Kanzaki Kōsuke: Egy középis- len gyermekét.
ja, aki felügyeli a kaligráfusunk kolás kaligráfus, aki elhappolja Szinkronhang:
a sensei elől az első helyet egy Takamori Yoshino
bizniszét, százalékért.
kaligráfiai versenyen.
Szinkronhang:
Szinkronhang: Kaji Yūki
Suwabe Junichi
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Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Barakamon
Kattints a képre és töltsd
le a vezércikkünkhöz járó
meglepetés Full HD
háttérképet!

