Mirai no mirai
Írta: iskariotes
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bemutató
A világhírű rendező metronóm pontossággal készítette el legújabb filmjét a Mirai no Mirait
(未来 の ミ ラ イ), amely egyszerre szól a gyerekekhez és a szülőkhöz.

Cselekmény
A film Yokohama kertvárosában játszódik,
valahol Isago és Kanazawa területén. Itt él a mozi
főszereplője, a négyéves Kun. A kisfiú gondatlanul éli mindennapjait: jó sokat játszik a vonatjaival,
apukája és anyukája körülötte foglalatoskodnak,
ha még sincsenek vele, akkor óvodában játszik
vagy éppen a nagyszülők sürögnek-forognak körülötte. Ha még ez sem lenne elég, ott van Yukko
is, a házi kiskutya, akivel jó nagyokat lehet labdázni a ház kertjében. Tökéletes.
A gondatlan idilli létnek azonban hamar
vége szakad, amikor papi és mami hazaállítanak
egy kishúggal. Kun elsőre nagyon izgatott a kistest-
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vére
miatt,
de hamar
rá kell jönnie, hogy egy
pár napos csecsemő nem túl
izgalmas játszótárs – még vonatozni sem lehet
vele. Ha ez nem lenne elég, a szülei minden
erejüket és idejüket a kis
jövevény köré csoportosítják:
fürdetik, etetik, altatják stb. Kunchan egyre nehezebben éli meg,
hogy egykori birodalmában már nem ő
az egyedüli kiskirályfi, hanem osztoznia kell
a trónon egy hime-samával is.
A helyzetén úgy próbál változtatni,
hogy egyre több bosszúságot okoz a szüleinek, így akar több figyelmet kizsarolni tőlük. De
hiába próbálkozik mindennel, leginkább ő kerül
büntetésbe. Egyszer végül lefut a házukban álló
fához, ami csodák-csodájára teleportálja a fiút
egy másik világba. Ott megismerkedik egy késői
harmincas herceggel, aki elmondja, hogy régen ő
volt a ház ura, de Kun érkezése óta folyamatosan
háttérbe szorult. Eleinte mérges és szomorú volt,
de megtanulta elfogadni a helyzetet, és most
már a pozitívumokat látja a dolgokban, például
azt, hogy Kun sokat labdázik vele. A fiúcska hamar

megérti, hogy a herceg valójában Yukko, a kutyájuk és a tőle tanultakkal megpróbálja jobbá tenni
a helyzetét.
A film során Kun-chan ötször lép be fájuk
idő és tér teleportjába, ami a mozit öt nagy egységre tagolja. Mágikus utazásai során jobban
megismeri a hozzá közel álló embereket, akik egy
másik időben és másik helyen éltek/élnek. Útjai
folyamán a fiú mindannyiszor az épp aktuális életproblémájára kap tanácsokat, amiket sikeresen
be tud építeni az életében. Nehéz eldönteni, hogy a fa ereje az, ami mindig
a legmegfelelőbb emberhez szállítja el a
fiút vagy Kun intuitív módon érzi meg,
hogy hova kellene kerülnie.
Bár elsőre elég repetitívnek
hathat, a történet mégsem válik
azzá. Ez leginkább Hosoda érdeme,
aki rendkívül jó érzékkel rakta össze a történetet és a karakterek is jól passzolnak
egy-egy problémához. A Mirai no Mirai
nem annyira akciódús, mint a rendező
két korábbi filmje, a
Nyári Háborúk vagy
a Fiú és a Szörnyeteg, de nem
is annyira érzelemdús, mint a
Farkasgyermekek.

Ha valamihez lehet hasonlítani, akkor sokkal inkább a Yesterday – Vissza a gyermekkorba és a Totoro szerelemgyermeke ez a film.

Születése
Ez az anime talán a legszemélyesebb, amit
Hosoda eddig készített. A film alapélménye teljesen valós: a mesternek két gyermeke van, a fia az
idősebb, a fiatalabbik pedig lány, akit bónuszként
Mirainak hívnak. A filmben el is hangzik, hogy a mirai a jövőt is jelenti, ahogyan Hosoda is nyilatkozta
egyik interjúja során: „a gyerekek maguk a jövő”.
De még Yokohama – mint helyszín – is családon
belüli ötleten alapszik, hiszen a rendező apósa ott
él. Kun-chan dédapja pedig ténylegesen szolgált a
haditengerészetnél, és ő is megsérült.
A rendező pontosan láthatta, hogyan hat a
csemetére az új jövevény.
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Megtapasztalta, hogy az emberek miképpen
szomjazzák a figyelmet – fogalmazott a Variety-nek adott interjújában. Gyermekének a féltékenysége inspirálta arra, hogy ezt az alkotást elkészítse. Több helyen elmondta, ő egyedül nőtt fel
és a testvéri érzés olyan, amit soha nem tapasztalhatott meg. Sőt Kun-chan alvó pózait is egyenesen a fiáról másolta, akit órákig nézett, amikor
ő aludt.

AniMagazin

Erre bőven volt lehetősége, hiszen otthon
dolgozott. Korábban, az első gyermeke születésénél, éppen a Fiú és a Szörnyetegen dolgozott, így
rengeteg időt töltött a családjától távol. Amikor
felesége újra áldott állapotba került, megkérdezte tőle, hogy megint nem lesz otthon a kicsivel?
Hosoda ekkor változtatott a munkamódszerén,
hogy otthonából is tudjon dolgozni. Már csak
azért is juthatott erre a döntésre, mert apját saját
bevallása szerint nagyon ritkán látta, inkább egy
fogalom volt számára, semmint valós személy.
Úgy gondolom, a rendező ezt a filmet leginkább
saját magának vagy inkább a családjának készítette el, semmint a közönségének. A film létezéséről
legelőször a nagyérdemű 2016 márciusában értesült, ekkor még csak annyi derült ki, hogy a mester valamin dolgozik. Az év októberében Hosoda
megjegyzete egy rendezvényen, hogy készen van
a forgatókönyv első verziója és éppen a producerek olvassák át. Megjegyzendő, hogy mint az előző filmje esetében, most sem kérte Okudera Satoko segítségét a forgatókönyvhöz, akivel 2006 és
2012 között dolgozott együtt. A munkálatokhoz
egy igazi építészt, Makoto Tanijirit is alkalmazták,
hogy minél hitelesebbek legyenek a tervrajzok és
Kun családjának a háza is.
Hosoda ebben a filmjében sem támaszkodott profi seiyuu gárdára. Ennek alapvetően az
az oka, hogy a mester szereti a jeleneteknél az
összes résztvevő színészt együtt látni. Ez természetesen sok időt vesz igénybe, a sokat foglalkoztatott seiyuuknek erre nincs idejük. Illetve meg

lehet említeni még egy okot. A rendező véleménye szerint egy professzionális hangszínész teljesen önjáró, kevés utasítással is képes elvégezni
a munkáját. Ezzel szemben egy amatőr vagy fél
profi seiyuunek több támogatást kell adni, akik
ráadásul pontosabban is követik a direktori utasításokat, hiszen Hosoda minden egyes jelenetnél személyesen is jelen van. A főszereplőt alakító Kamishiraishi Moka eredetileg a gimnazista
Mirai szerepére jelentkezett és a rendező is oda
képzelte, de végül rá bízta Kun-chan karakterét.
A japán sajtó véleménye szerint Kamishiraishi elhanyagolta a karakterét és nem volt reális a szerepében. Érdekesség, hogy Moka nővére Mone első
szerepét pont a Farkasgyermekekben kapta meg,
és azóta csak egy szerepe volt még, a Kimi no Na
wában a női főszerepet kapta meg. Kun dédapjára Hosoda sokáig nem találta meg a megfelelő színészt, végül Fukuyama Masaharuban, a népszerű
zenészben találta meg az ihletett hangot. 		

„...Kun-chan alvó pózait is
egyenesen a fiáról másolta,
akit órákig nézett, amikor ő
aludt.”
2017 májusában már Cannes-ban jelentette be a
rendező, hogy új filmjét már elkezdték készíteni,
a címe akkor még csak annyi volt, hogy Mirai. Az
év decemberében pedig már az első trailert is kiadták, ekkor már Mirai no Mirai címen. Idén márciusban egy újabb kedvcsináló érkezett a mozihoz.
Végül áprilisban a harmadik trailerhez az a hír is
megjelent, hogy a mozi a világhíres Cannes-i filmfesztiválon mutatkozik be. Ez lett az első anime,
aminek a premierje itt történhetett meg. A japán
bemutatóra július 20-án került sor. Megjegyzendő, hogy Olaszországban vagy Nagy-Britanniában
csak valamikor az ősz folyamán lesz bemutatva a
film, ehhez képest Magyarországon már augusztus 10-én sikerült a premiert összehozni.
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Hosoda csodafája
Hosoda Mamoru újból neki fut a család definíciójának ebben a filmjében is. Ezt a témát kezdte
el a Nyári Háborúkkal (2009), ahol egy klasszikus,
tradicionalista történelmi nagy családot láthatunk. Majd folytatta az anyaság problematikájával
a Farkasgyermekekben (2012), amiben foglalkozott még az egy szülős család modellel és a nem
japán-japán együttéléssel is. Ezt az apaság követte a Fiú és a Szörnyeteg (2015) című filmjében, de
itt is előkerültek más témák, mint a mozaik vagy
pszeudo családok esete. Azt is bemutatja, hogy
olyan emberek közt is lehet családról beszélni,
akik között nincs is vérszerinti rokonság. A mostani alkotása a testvériség és a generációk közti
kapcsolatokat tárja fel.
A családokat és magát a család fogalmát
sokan valamilyen tradicionalista, nosztalgikus bájjal keverik össze, és nem akarnak szembenézni a
valósággal. Ahogyan – egy Japan Timesnak adott

– interjújában fogalmazott, a család nem egy betonba öntött fogalom, hanem egy élő idea, ami
mindig változik és fejlődik. A család egy identitást
ad az embernek, márpedig a rendezőnél primordiális téma az identitás keresés. Hosoda elmondása szerint erre azért van szükség, mert japánban
az identitás kérdése nem jelenik meg a társadalmi
diskurzusban, ugyanis sokan szeretnék azt látni
és láttatni, hogy az egész állam uniformizálódott.
Mindegyik filmjében a főhősök saját maguk identitását vesztik el vagy legalábbis újra kell magukat
definiálni.
A Mirai esetében a család, bár hagyományosnak látszik, mégsem az. A nagyszülők nem
élnek együtt a gyerekekkel, tablettel videózzák
a kis Mirait, valamint Kun családjának szerves része Yukko is, a kutya. Ugyanígy mutatja be azt is,
hogy a mai Japánban vállalt 0 és 1 gyerek helyett
itt kettő is van. Ráadásul nem az apa, hanem az
anya megy vissza dolgozni. A rendező épp úgy
szembesíteni akarja a japán társadalmat a család
problematikájával, mint ahogyan Koreeda Hirokazu tette az idei Cannes-i Arany Pálma díjas filmjével, a Manbiki Kazukóval. De szintén érdemes felidézni Ozu Jaszudzsiró filmjeit is, amik a kortárs
japán társadalmat mutatták be, egy-egy családon
keresztül, legjobb példa az 1953-as Tokiói történet (AniMagazin 44.).

ahol nem hagyjuk el a saját világunkat. Kun-chan
időutazásai inkább hatnak mágikus realizmusnak
semmint valamilyen mélyen átgondolt, nyakatekert időutazásnak a Steins;Gate-ben. Maga az alkotó nem is mágiának nevezi ezeket a dolgokat,
inkább alternatív valóságoknak képzeli azokat a
világokat.
A cselekmény központjában Kun-chan található. Már a neve is érdekes, hiszen a kun-t a (kis)
fiúk neve után szokták használni. Itt ráadásul a
chan-t teszik a neve mögé, amit inkább tipikusan a
(kis)lányok neve után szoktak tenni. A névvel való
játszadozás nem véletlen, hiszen Mirai neve is kétértelmű a filmben. Mindkét gyermekszereplő esetén a kettős névválasztás nem véletlen. Hosoda a
Farkasgyermekek kapcsán nyilatkozta azt, hogy
a kisgyerekek, de különösképpen a pólyások, bár
emberi alakjuk van, mégis ösztönlények. Így valahol az ember és az állatok közti mezsgyén leledzenek.

Az Idő fölött járó lány és a Farkasgyermekek
után ismét egy olyan filmet készített a rendező,
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Érdemes megjegyezni, hogy a film viszonylag szűk térben játszódik, ebből kifolyólag kevés
szereplője van, mivel egy négyéves kisfiú szemszögéből látjuk az eseményeket, aki a legtöbb idejét
otthon tölti, és zömmel csak a családjával érintkezik. A kis Kun egyébként virtigli japán. Imádja a vonatokat, de nemcsak játszani szeret velük, hanem
– mint minden tisztességes négyéves – fejből
tudja az összes shinkanzen nevét (persze mások
a dinoszauruszokat ismerik így). A filmet tehát végig a kisfiú szemszögéből látjuk, így nagy erőssége a mozinak, hogy Kun-channak olyan problémái
vannak, amik ténylegesen foglalkoztatnak egy kis
óvodást. Nem kerül felnőtt helyzetekbe és nem is
kell úgy viselkednie.
Kun gyermeteg világával élesen szemben
áll a szülök nagyon is realista világa. Kiváltképp az
anya és az ő jelenetei, amik nagyon realisztikusok,
néha már naturalistán valósak. Nem is csoda, hogy
ezek így sikerültek, hiszen a direktor az anyát, saját feleségéről mintázta. Dialógusait pedig szintén a feleségétől vette át. Hosoda egy percig sem
akarja titkolni, hogy egy kisbaba megjelenésse a
család életében milyen komoly változásokat tud
generálni. A fáradtság, a kimerültség vagy éppen
szülés után visszatérni a munka világába (Abe miniszterelnök pedig nagyon is tapsikol ehhez a fordulathoz) nagyon is valós problémák. A rendező
nem törekszik fetisizálni a szülőséget és a családot, ezért került bele a filmbe veszekedéses jelenet is. Igaz, az előző két filmjével ellentétesen
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most nem csonka vagy megszűnt családokat mutat be.
A filmben fontos szerephez jut a família
fája, ami egyfajta literális családfát szimbolizál. Facilitátorként működik Kun életében. Intuitív, etikus nevelésben részesül a kisfiú. Mint egy jó zen
buddhista, a tudás fáját, azaz élet szekvenciákat
nem elmagyarázzák neki, hanem a gyakorlatban,
az életben tanulja meg.

„Kun gyermeteg világával élesen szemben áll a szülök nagyon is realista világa. Kiváltképp az anya és az ő jelenetei,
amik nagyon realisztikusok,
néha már naturalistán
valósak.”

Hosoda ezen alkotása egyszerre nyúlik vis�sza az Idő fölött járó lányhoz és a család ciklusához
is. A direktor úgy vándorol korok, valamint helyszínek és valóságok között, ahogyan Makoto tette
azt. Ezzel párhuzamosan nem lehet azt mondani,
hogy a Mirai képes reprodukálni azt, amit a család
ciklus többi alkotása megtett. A Nyári Háborúk, a
Farkasgyermekek és a Fiú és a Szörnyeteg mindmind olyanok, mint egy káprázatos freskók, amiken epikus harcok láthatóak, és amiket újból és

újból megszeretne nézni az ember. A Mirai ezekre
nem képes, de talán a Farkasgyermekek után ez
az a film, amiben a lélek szentsége leginkább kidomborodik. A film már most látszik, hogy nem
lesz akkora sikerű, mint a Fiú és a Szörnyeteg, az a
mozipénztáraknál 5,85 milliárd jent termelt, míg
ez jó esetben 2-2,5 milliárdot fog hozni. A filmet
55 országban már biztosan bemutatták vagy be
fogják mutatni. Hosoda bevallása szerint, ha a
producerei is egyetértenek vele, akkor a következő filmje a szerelemről fog szólni.

Hosoda, aki nem Miyazaki
Hosoda Mamoru 1967-ben született,
Hashimoto Katsuyo néven is alkotott. Szülőhelye
a Toyama prefektúrába található Kamiichi volt, iskoláit Nakaniikawában járta. Gyerekkorában nagy
hatást gyakorolt rá a Tate-hegy, a maga 3000 métert is meghaladó magasságával.
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Már 12 évesen azt írta házi feladatában, hogy anime rendező szeretne lenni. Pontosan abban az évben látta Miyazaki rendezésében a Lupin III - Cagliostro kastélyát, ami további inspirációt nyújtott
neki. Plusz megkapta a film artbookját és innentől
kezdve nem volt megállás számára.
Hogy álmát realitássá formálja a Kanazawa
egyetem olajfestészet szakára járt és közben minden Miyazaki filmet megnézett. De nagy hatást
gyakoroltak rá az olasz Erice Víctor filmrendező
munkái és a svéd Anders Zorn festményei. Tanárai közt pedig egy bizonyos Shigeru Miyamotót is
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megtalálhatunk, aki később olyan játékokat fejlesztett ki a Nintendónak, mint a Super Mario, a
Zelda vagy éppen a Donkey Kong. Szabadidejében
filmezett, közel 50 kisfilmet hozott össze 8 mm-es
gépére, illetve egy darab 1 perces animációs filmet, amiben harci repülők cikáztak.
1991-ben végre eljött a várva várt pillanat
és beadta jelentkezését a Ghibli Stúdióhoz, közel
150 rajzzal. Bár sikeresen elverekedte magát az
utolsó felvételi körig, ott elbukott, Miyazaki egy
kézzel írt levelet adott a fiatal tehetségnek, amiben azt írta, ha most alkalmaznák, akkor nem tudna úgy fejlődni ahogyan azt a tehetsége megkövetelné.
Ezek után a Toei-hez került, ahol bár rendező szeretett volna lenni, inkább animátorként alkalmazták – amiért a mai napig hálás a cégnek. Itt
volt alkalma megismerkedni Yamauchi Shigeyasuval, akitől sok mindent tanult. Olyan címeken dolgozhatott, mint a Dragon Ball, a Sailor Moon, az

Utena vagy a Yu Yu Hakusho. 1995-ben már epizódokat is rendezhetett, olyan sorozatoknál kapott
lehetőséget, mint a One Piece, a Digimon vagy a
Samurai Champloo.
Végül a Ghibli is felfigyelt rá a Digimon Adventure miatt és 2000-ben magukhoz csábították.
Miyazaki akkor éppen megint visszavonult és kerestek valakit, aki az új mozifilmjüket, a Vándorló
Palotát fogja rendezni. Hosoda örömmel fogadta
el a meghívást. De 8 hónapnyi munka után Hosoda még csak 2 tucat vázlatot tudott bemutatni a
komplex forgatókönyv helyett. A Ghibli vezetése
elbocsájtotta a kezdő rendezőt, így aztán Miyazaki készítette el a filmet, amit teljesen újraszabott
és eltért Hosoda világától.
2003-ban visszatért a Toeihez, ahol az extravagáns Murakami Takashi kereste meg, hogy
rendezzen egy kis reklámfilmet a Louis Vuitton
számára. Következő mozija a 2005-ös One Piece:
Baron Omatsuri and the Secret Island nagyon sö-

tétre sikeredett, egyértelműen még a Ghibli hatása alatt állt a rendező. A Toei kiváló hely egy kezdő
animátornak, hiszen sok mindenen dolgozhat és
sok mindent tanulhat itt az ember. De kreativitásra egy gyárban (márpedig a Toei egy anime gyár)
nincs lehetőség. Hosoda így váltott, de amit ott
tanult, azt magával vitte: a rajzok iránti tisztelet és
a szórakoztató mesélés. Ezek után került a Madhouse-hoz, ahol Kon Satoshi is dolgozott. A stúdió
akkori színvonalát jól jellemzi, hogy ugyanabban
az évben készítették el a Paprikát és az Idő fölött
járó lányt is. Utóbbit eredetileg nem Hosoda rendezte volna, hanem Oshii, de őt jobban izgatta a
Blood+, így Hosoda rendezhette meg a filmet. A
Madhouse nem nagyon bízott a filmben, első körben csak 14 kópiát adtak ki hozzá. A mesterterv az
lett volna, hogy egy sorozatot készítsenek belőle.
De a közönségnek és a szakíróknak is tetszett a
film, így egyre több helyen kezdték el vetíteni és
nemzetközi karrierbe is kezdett.
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Hosoda időközben megnősült és egy hatalmas családba került be, ami 80 tagot számlált. Ez
adta az inspirációt a 2009-es Nyári Háborúkhoz. A
2012-es Farkasgyermekekhez szintén személyes
élmények inspirálták. Édesanyja meghalt, de felesége terhes lett, ez a kettősség adta meg neki az
ötletet az anyaságról szóló filmhez. Ezzel párhuzamosan megalapította a világ legkisebb stúdióját - ahogyan nevezni szokta a Studio Chizut, aminek létrehozásakor a példa számára a Ghibli volt.
A művész bár fiatalon nagyra értékelte Miyazaki
munkásságát, később ez megváltozott nála. Először 2006-ban kapta meg az „új Miyazaki” kifejezést, de akkor nagyon kellemetlenül érezte magát miatta. Hosoda úgy nyilatkozott a Szél Támad
premierje után - amikor elvileg Miyazaki befejezte
a filmezést -, hogy ez jót tesz az anime iparnak.
Miyazaki jelenléte túl nagy tehert tesz az ipar vállára. Hosoda nem akar Miyazaki 2.0 lenni és ehhez
meg is vannak a saját eszközei. A mitológiát vagy
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„Hosoda elmondása szerint nem akar túl animés filmeket készíteni, amiket csak Japánban tudnak megérteni. De el akarja kerülni, hogy olyan univerzális mozikat szállítson, mint a Disney.”
a varázslatot nem használja. Úgy fogalmaz, hogy
ami irreálisnak hat az csupán azért van, mert az
ember életében valóban léteznek irreális helyzetek. Ez abból következik, hogy a rendező alaptézise, hogy csak olyan filmet készít el, ami élőszereplős alkotásként is meg tudná állni a helyét. Hosoda
elmondása szerint nem akar túl animés filmeket
készíteni, amiket csak Japánban tudnak megérteni. De el akarja kerülni, hogy olyan univerzális mozikat szállítson, mint a Disney. Ettől függetlenül
kedvenc alkotása a Szépség és a Szöryeteg ’92-es
feldolgozása. De továbbra is kézzel rajzol, Japánban a legnagyobb anime kasszasikereket eddig
mind kézzel rajzolt művek tartják.
Sokan ráadásul Hosodát és Shinkai Makotót
is összekötik, sőt egyesek szerint ők ketten az új

Miyazaki-Takahata duó. Hosoda elmondása szerint ő jobban kedvelte Takahata munkásságát és
leginkább vele tudott azonosulni. Akkor Shinkai
lenne inkább az új Miyazaki?

Krizantémtrón harc
„Még ma is játszanom kellene.” – Így reagált
a legendás MTK-s szélsőjátékos Sándor Károly
arra a felvetésre, hogy megtalálták-e már utódját
a klubnál. Mondta ezt visszavonulása után 40 évvel. Valahogyan Miyazaki Hayao is így lehet a filmkészítéssel. Szívesen visszavonulna, csak éppen
nincs senki, aki át venné vagy akinek átadhatná
a Ghibli pilótafülkéjének a kulcsát. A „hivatalos
utódnak” Yoshifumi Kondō (1950-1998) volt ki-

nevezve, de ő karōshiban halt meg. A stúdió több
másik rendezővel is próbálkozott, így szóba került
Morita Hiroyuki (1964-), de végül külön váltak az
útjaik. Michaël Dudok de Wittel (1953-) végül csak
kreatív együttműködésig jutott a Ghibli.
A cég jelenleg három emberben bízik, az
egyik Miyazaki Gorō (1967-), de ő csak azért került erre a pályára, mert az apja a stúdió alapítója.
Akinek tehetsége, valamint karizmája és fantáziája is van, az Yonebayashi Hiromasa (1973-). Az
eddigi rendezései nem voltak világklasszisok, de
még fiatal és jó úton jár azon, hogy egy nap méltó utódja legyen a Ghiblinél. Kitarō Kōsaka (1962-)
személyében minden megtalálható ahhoz, hogy
Miyazaki utódja legyen. Rengeteg tapasztalata
van, olyan filmeknél dolgozott, mint az Akira, az
Angel’s Egg, a Honnêamise és 1997 óta az összes
Miyazaki film. Mindene megvan a „cím elnyeréséhez”, de sajnos eddig keveset rendezett.
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bemutató
Kíváncsian lehet várni az Okko’s Inn-t, hogy milyenre sikerült, a traeilerek mindenesetre elég
biztatóak.
Természetesen mindig is voltak olyan rendezők, akik felértek Miyazakihoz vagy legalábbis
közel jártak hozzá, de még sem lettek utódok. A
következő rendezői korosztályt olyan zsenik jelölik, mint Otomo Katsuhiro (1954-) és Oshii Mamoru (1951-). De ők nem olyan filmekben gondolkodtak, mint Miyazaki, még ha igazán önálló animés
rendezéseik időben közel is estek egymáshoz.
Oshii Dallos-a 1983-as, Miyazaki Näusicaa-ja 1984es, míg Katsuhiro Neo Tokyo-ja 1987-es. Miyazaki
a filmjeiben a természettel való harmóniára törekszik és a világ alapvetően pozitív. Katsuhiro és
Oshii munkáiban ezek hiányoznak, egyikük sem
tekinti partnernek a természetet, és a világ szerintük megérett a pusztulásra.

A következő generáció megint nem szűkölködik a kiváló direktorok sorával. Kon Satoshi
(1963-2010), Yuasa Masaaki (1965-), Watanabe
Shinichirō (1965-) és Shinkai Makoto (1973-). Természetesen vannak olyan művészek, akik valamiért nem férnek bele a kritériumokba, például Michael Arias (1968-) nem japán, Murakami Takasi
(1962-) még Masaakán is túltesz az extravaganciájával. A tragikusan elhunyt Kon Satoshi lenyűgöző életművet hagyott hátra, de sem történeteiben, sem technikában nem követte Miyazakit,
ez természetesen nem azt jelenti, hogy rosszabb
lett volna. Egész egyszerűen a rendezőt más kérdések foglalkoztatták, amikre más animációval
közelített. Masaaki egész egyszerűen nem tud
nem extravagáns lenni, márpedig Miyazaki stílusának egyik alaptézise az egyszerűség. Watanabe minden bizonnyal mára A Legnagyobb Anime
Rendező lenne, ha akarta volna, ha szerette vol-

na. De nem szerette volna. Inkább elment a Jupiterre jazzt hallgatni. Shinkai eddigi pályafutása
alatt folyamatos fejlődést mutatott. Animációterén egyértelműen a világ egyik vezető alakja volt
a Byōsoku Go Senchimētoru (5cm per second,
2007) óta. A Kimi no Na wa sikere után pedig már
a történetmesélés terén is jelentősen fejlődött.
Francia szaklapokban már inkább rá kezdik aggatni az „új Miyazaki” kifejezést, semmint Hosodára.

Cím: Mirai no mirai
Év: 2018
Hossz: 103 perc
Műfaj: kaland, dráma, fantasy, idő utazás,
vígjáték,
Rendezte: Hosada Mamoru
Forgatókönyv: Hosoda Mamoru
Stúdió: Studio Chizu
Zene: Masakatsu Takagi
Producer: Saito Yuichiro
Értékelések:
MAL 7,4
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