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A japán filmek oly gyorsak, mint egy lassan
lépdelő teknősbéka a tengerpart fövenyében. Látszólag céltalanul vándorol, de a végén mindig odaér, ahova a legnagyobb szükség van rá.
Kore-eda Hirokazu (1962-) a kinematográfia
mestere egy humanista drámával nyerte el a
2018-as Cannes-i Arany Pálmát és jelölték a legjobb idegen nyelvű Oscar-díjára is. Alkotása mesteri tanulmány az emberi kötelékekről, valamint
az ezeket összetartó szálak erősségéről és gyengeségéről. Ez a keserű tanmese melankolikus pillantást vet a mai japán társadalomra, szerencsére
a hazai mozik is a műsorukra tűzték, érdemes hát
megismerkedni vele.
Kore-eda a kortárs japán film egyik legfontosabb személye, témái középpontjában a család
található, ahogyan Hosoda Mamorunak is. Érdekesség, hogy a Mirai no mirai (AniMagazin 45.) és
a Bolti tolvajok is Cannes-ban mutatkoztak be és
mindkettőt jelölték Oscarra. No persze a Disney
és a Netflix erőszakos és pénzt nem kímélő kampányaival szemben egyiknek sem volt esélye.
A japán rendező már több filmmel is észrevetette magát (pl.: Anyátlanok, Apjafia), de úgy
látszik ez a film, amely egy szubproletariátus családról szól, lett az, ami Nyugaton is olyan lelki akkordokat talált el a szakíróknál és a nézőknél, ami
elhozta neki a szélesebb ismertséget is. Könnyen
elképzelhető, pont azért, mert ez a társadalmi lét
az, ami egyre jobban megjelenik és ami fokozatosan felemészti a hagyományos középosztályt.
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Modern korunkban, amikor az emberi termelékenységnek a gépi produktivitással kell versenyeznie. Ahol a kapitalista értékrend mindennek tudja
az árát, de az értékét nem. Ilyen környezetben kell
választ adnunk az olyan immateriális fogalomra,
hogy mi a család?
Bár a vallások és a jog megpróbálják ezt a
nagyon régi intézményt definiálni, általában ez
egy sikertelen kísérlet. Lévén nincsen tökéletes
család, mindösszesen a diszfunkcionalitás különböző pontjain álló családok. Természetesen a művészetet leginkább a két véglet érdekli a legjobban: az álom/utópisztikus család megjelenítése
vagy a család csődje. De mivel a perfekt família
unalmas, így mindenki a rosszul működő családdal
foglalkozik – ahogyan tette ezt Kore-eda is.
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A film
Belép egy boltba az idősebb apa (Lily Franky a filmben, mint Shibata Osamu, 1963-) és prepubertás fia (Kairi Jō, mint Shibata Shota). Úgy
tesznek, mintha vásárolnának, az apa szép lassan
teli teszi kosarát, miközben a fiú látszólag csak
bóklászik a boltban. De a duó ennél sokkal tudatosabban dolgozik össze. Az apa takarásában a
fia szépen ezt-azt beledob a táskájába. Amikor
beszerezte, amiért jöttek a gondosan válogatott
kosarat hátrahagyva kisétálnak a boltból, természetesen fizetés nélkül. Mint ahogyan később az
apa mondja fiának: „A boltban lévő dolgok még
senkié, így nem bűn ellopni azokat.”. És az utcán
hagyott csecsemő kié? Lehet feltenni a kérdést. A
filmben pedig végighúzódnak az ilyen lakonikus
párbeszédek és aforizmaként használható mondatok.
Hazafele menet egy vékony hangra lesznek
figyelmesek. A téli zimankós időben egy négy év

formájú kislány játszik a földszinti lakás lodzsáján.
Szemmel láthatóan büntetésként van kizárva a
lakásból, se kabátja, se étele, se itala nincs a kicsinek. A két tolvaj úgy dönt, hogy kimenekítik a
helyzetéből a gyereket és amíg a szülők nem érnek haza, magukhoz veszik. Tettüket nem a hősiesség diktálja és köze sincs a nemes lélek fenkölt
cselekedetéhez. Szimpátia? Emberrablás? Könyörület? Empátia?
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Végül megérkeznek a lakóhelyükhöz, amely nincs
oly távol a kislány lakásától. Házuk egyszerre ismerős és idegen. Klasszikus, hogy tipikusan kicsi, elrendezése és építése hagyományos japán
családi házakat juttatja az eszünkbe. Ugyanakkor
Tokióiban vagyunk, de nem látunk sehol sem egy
neoncsövet, a high-tech sehol sem látható, a kerti koi tó pedig már réges-régen kiszáradt. A ház
megbújik a hatalmas metropolisz panel rengetegje közt (mint Carl Fredricksen háza a Fel!-ben), teljesen jellegtelen. Láthatatlan lak, láthatatlan embereknek. Mint később kiderül, talán illegálisan
vagy legalábbis illegálisan van a hely, nem tudni,
ahogyan a benne élő idioszinkratikus család is az.
A berendezés szegényes és igénytelen, a privát
szféra teljesen hiányzik, enyhén klausztrofóbia
törhet ki az emberen. Ez a hatás Kore-eda szerint
a jelenlegi legjobb japán operatőr, Kondō Ryūto
érdeme. A legendás japán tisztaság és rend pedig
oly távolinak tűnik, mint egy távolban fellőtt tűzijáték hangjai. A ház valahol a mocsok és a totális
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anarchia peremmezsgyéjén egyensúlyozik. A rendező elmondása szerint ahogyan Shotának, úgy
neki is a szekrény volt a mentsvára. Ezek ellenére
a film nem fordul át valamilyen bizarr szegénység
pornóvá.
A piciny odúban többen is élnek, igazi matriarchális központú a hely. Az apa, a fiú, az anyuka
(Ando Sakura, mint Shibata Nobuyo), a nagy nővér (Matsuoka Miya, mint Shibata Aki) és a nagymama (Kiki Kirin, mint Shibata Hatsue). Nyughatatlan, traumatikus lelkek találka helye ez. Tipikus
háromgenerációs együttélés, annak minden örömével és keserűségével. A legerősebb alakítást
egyértelműen Ando Sakura okozza, aki érdekes
kapocsként létezik a két lány közt. Mint kiderül,
régen ugyanaz volt a szakmája, mint most a nagylányé és ugyanúgy van égési sebe, mint a kislánynak. Hozzá kapcsolódik az egyik legfontosabb
mondat is a filmben: „Amikor valaki azt mondja,
hogy azért ver meg, mert szeret, az hazudik. Ez
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a szeretet.” és ezzel átkarolja és magához vonzza
Jurit. A családi kupaktanács összegyűl, hogy megvitassák a kislány sorsát. Úgy döntenek egy éjszakára maguknál hagyják, majd holnap visszaviszik.
Másnap meg is tennék, de az utcán felfigyelnek a
szülők hangos ordítozására, melyből kiderül, hogy
számukra csak teher Juri léte. A felnőttek ezért
úgy döntenek, inkább maguknál hagyják. Különben is ez nem emberrablás, hiszen nem kérnek
váltságdíjat – szól az axiomatikus kijelentés. Már
csak azért is döntenek így, mert a kisgyerek testén
zúzódások, horzsolások és egy vasaló égési sebei
is megtalálhatóak. De az is közre játszhat, hogy a
két szerelmesnek nem lehet saját gyereke, és hát
a szerelem egyik metaforája a gyermek, ami így
van ennél a párnál is. Szerelmüket így mutatják ki.
Közben kiderülnek a család vonásai is. Mint látjuk,
majdnem mindenkinek van pénzbevétele. Az anya
egy mosodában dolgozik, bérét a ruhákban felejtett dolgokkal egészíti ki. Ez is egy szimbolikus
hely. Régen a japán textilipar világhírű volt, mára
– ahogyan a filmben – egy lepukkant ágazat lett.
Az apa építkezéseken napszámos melót végez
és egyszerre sok mindenre rávilágít. Japánban
az építőiparban munkaerőhiány van, mert alacsonyak a bérek. Mivel senki nem akar itt dolgozni, így külföldről hoznak be feketézőket, főleg a
kommunista Kínából, akik olcsón dolgoznak, és
így tovább romlik a fizetés színvonala. Osamu egy
brigád tagja, a munkakezdés előtt mindenki közös
testgyakorlást végez. Ez az egykor oly tipikus japán munkáskép itt erősen megkopik. A melósok

fáradtan és enerváltan végzik a mozdulatokat,
szemmel láthatóan az egésznek nincs sok értelme. Amikor pedig eltörik Osamu lába, nemcsak a
munkáját veszti el, de még kártérítést sem kap, hiszen ő hivatalosan nem is volt ott az építkezésen.
A nagymama nyugdíjat kap, bár annak eredete és felvétele igencsak kalandos, olyan homályba veszős, plusz szerencsejáték függő, aki
alig tud olvasni.
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A nagy lány egy peep showban keres pénzt azzal,
hogy vadidegenek előtt kell önkielégítést végeznie. Ez annyira élvezetes, mint amikor az ember
sündisznóba ül.
Shota, a fiú pedig otthon van, mert csak
azoknak kell iskolába járni, akik nem képesek
egyedül tanulni. Bár nem jár iskolába, mégiscsak
irigykedve nézi kortársait, akik iskolatáskával a
hátukon mennek haza. A film vége felé, amikor
kérdőre vonják Osamut, hogy miért nem tanított
mást, letargikusan csak annyit mond: „Mire taníthattam volna? Ehhez értek.”. Rém kellemetlen lehet ezt hallani egy olyan országban, ami világhírű
az oktatásrendszeréről.
A tavasz beköszöntével új érzelmek kerülnek bemutatásra és ahogyan a cseresznyevirág
óvatosan kivirágzik, úgy kell a szereplők érzelmét
is segíteni. Shota és az apja egy lopásuk alkalmával Jurit is beveszik a buliba. A kislánynak ez a beavatás ceremóniája, amit a fiú nehezen visel el,
hiszen úgy érzi, az immanens világukat egy külső
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erő megváltoztatja. El is szökik és egy régi roncsautóban húzza meg magát – láthatóan ez az ő titkos búvóhelye. Az apja rátalál és megmagyarázza
neki a helyzetet. A család bővült, egy újabb éhes
szájjal, de nyert két (lopós) kezet.
Mire a film nyárra fordul, az érzelmek is tetőfokukra hágnak. A nagymama még mindig el
nem múló szeretete miatt meglátogatja volt férjének új családját. A nagylány titkára is fény derül,
valamint egy sztriptíz bárban láthatjuk az egyik
legmeghittebb jelenetet is egy kuncsaftjával. Nobuyót végül kirúgják a munkahelyéről, mely részben azért történik, mert Jurit befogadta. Végkielégítését szép női holmikra szórja el és Ozamut
is magáévá teszi.
A film legszentimentálisabb része ezek után
következik. A család kirándulást tesz a tengerparton, és ahogyan a terek egyre jobban kinyílnak, érzelmileg úgy kerülnek egymáshoz egyre közelebb
a szereplők. A kicsi lánynak ruhát vesznek. Amikor
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a nagyi, az anya és a kislány bent vannak a próbafülkében, elhangzik a film egyik erős mondata:
„Ha nem tetszik a ruha, akkor nem fogsz megverni?” kérdezi Juri az anyát. Teljes döbbenet. A
tengerparton már önfeledt mosolyé és játéké a
terep. Érzelmi giccsbe hajlik a film, amikor a nagymama a gondtalanul mókázó szeretteit nézi és
csak halkan maga elé ennyit dünnyög: köszönöm.
A film első felét lehet nyugodtan úgy hívni, hogy
himnusz a boldogsághoz.

A történet itt és ekkor vesz fordulatot, amikor beköszönt az ősz. Hatsue meghal és a közösség nem tudja, mit kezdjen vele. Nyugdíja fontos
fundamentuma a família büdzséjének. Be nem jelenthetik a halálát, mert hivatalosan semmi közük
az öreg hölgyhöz. Mit tegyenek? Egész egyszerűen a ház aljába temetik el. Meghittség? Tiszteletlenség?
A nagymama halála és temetése destabilizálja az addig működő mikrokozmoszt, valamint
rámutat arra, hogy ez a család csak a falakon belül
tud létezni. Egyre drámaibban tér el a család valósága és a társadalmi realitás világa. A saját maguk
által kreált szubjektív törvényeket be tudják és –
talán – be is akarják tartani. A kinti világról mindegyikük csak azt tudja, hogy a szabályok merevek,
rugalmatlan a rendszer és hidegek a bürokrácia
falai. Ezek után továbbra is felveszik az államtól a
nyugdíjat. Megélhetés? A közösség meglopása?
A család széthullása felé a következő nagy
lépést Osamu teszi meg, amikor egy autóból lop.
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Addig azt képviselte, hogy a boltban tárolt holmik senkié, illetve azt gondolhattuk, hogy csupán
a megélhetésükért teszik mindazt, amit tesznek.
De a kocsiból való lopásnál rongál és olyat lop el,
ami neki nem kell, csak tovább akarja majd pas�szolni. Fia nem is segít neki ebben.
A széthullás utolsó ütése akkor éri a családot, amikor Shota újból lopni megy és veletart a
kishúga. Juri ügyetlenül próbálja utánozni bátyját. Fivére altruisztikus módon próbál segíteni húgának: látványosan felkap egy zacskó narancsot
és elrohan vele, nehogy a kicsit kapják rajta. Menekülése hiábavaló és egy lehetetlen helyzetbe
kerülve leugrik. Szerencsére csak a lába törik el,
de a kórházban az orvosoknak és a rendőröknek
válaszokat kell adni. Mikor és hol született? Hogy
hívják az anyját? Hol lakik?
A teljes szétesés előtt tántorgó család maradványa szökni próbál, de elkapják őket. Innentől
fogva pedig a zuhanás determinálva van, semmi
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és senki nem tudja és akarja ezt megállítani. Pillanatokon belül kiderül mindenkiről minden, és a
rendszer elvégzi a feladatát. A törvényeket és a
szabályokat betartva tesz a jogeszközével rendet.
A rendező rávilágít arra, hogy a politikai rezsimek
nem tudnak – vagy inkább nem akarnak – mit kezdeni a szociális hálón kiesetekkel. A rendszer úgy
gondolkodik, hogy mivel ő igazságos és jó, így hát
a szegénységet kell kriminalizálni, mert ha nem
így lenne, akkor ugye a rendszer lenne rossz és
káros. A társadalomban sokan megtalálják, hogy
érdekeiket képviselni tudják. A hatalmas vállalatok úgymond adóoptimalizációt hajtanak végre, a
gazdagok offshore számlákat nyitnak.
Az adminisztráció szociális hulladéknak tekinti a családot, amit fel kell számolni, ami értéktelen, azt el kell dobni (börtön), amit lehet, újra
kell hasznosítani (nevelőotthon) vagy komposztálni kell (vissza a családba).
Az anya önfeláldozóan magára veszi mindenki bűnét. Shoutát nevelőotthonba dugják,
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míg Osamu szabadon élhet. Érdekes, hogy Osamu
végig apaként akar viselkedni, de sehogy sem tud
felnőni a feladathoz. Végül csak sikerül elérnie a
célját, amikor Shotát megkéri, hogy ne gondoljon
rá apjaként.
Természetesen a legnagyobb áldozatok a
gyerekek. Őket megfosztották a rendes gyermekkortól, és ahogyan nézzük talán a rendes élettől
is. Amikor az apa lopni tanítja őket, akkor mit láttunk? Ahogyan egy apa tanítja utódját, hogy majd
ő is meg tudjon élni a város dzsungelében. Vagy
inkább egy felnőtt embert, aki visszaél érzelmi
és testi fölényével, és így egy gyereket kizsákmányol. A társadalom szélén mindig a gyerekek azok,
akik elszakadnak a családtól.
Juri pedig újra a lodzsán találja magát egy téli na
pon.
A film végére nem jutunk döntésre a szereplőkkel kapcsolatosan. Boldogok voltak? Talán.
Esetleg boldogtalanok? Lehetséges.

Érdekességek a filmről
A gyerekszínészek nem kaptak forgatókönyvet, minden jelenet előtt a rendező elmondja nekik, hogy mit vesznek fel és akkor tudják meg
a szöveget is. Kore-eda szerint így tudnak a gyerekek szabadon játszani.
A ház, ahol a film játszódik egyszerre valós
és díszlet.
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Egy interjú során a rendező elmondta, hogy a külső felvételek egy valós házról készültek, de a belső tereket stúdióban építették fel és alakították
ki.
A pecabotok ellopása egy megtörtént bűncselekmény hatására került bele a filmbe; már
csak azért is, mert Kore-eda szeret horgászni.
A Shota által olvasott történet a valóságban is létezik, Leo Lionni az írója a Swimmynek.
A Swimmy úgy került be a filmbe, hogy Kore-eda egy árvaházban tett látogatása során egy
kislány, aki akkor tért vissza az iskolából, felolvasta neki ezt a történetet.
Az első biztos lopás a forgatókönyvben a
nyugdíjcsalás gondolata volt.
A Jurit alakító kislány nehezen viselte, hogy
a film második fele komorabb. Így amikor a rendőrségi kihallgatásos részt vették fel, 2 órán át várt
a stáb, mire a lány el tudta játszani a jelenetet.
Kínában japán filmként ez termelte eddig a
legtöbb bevételt
Az USA-ban 1985-óta ez volt az első olyan
japán élőszereplős film, ami átlépte a 2 millió dolláros jegybevételt.
Bár végig forgatókönyv alapján dolgoztak,
a rendőrségi kihallgatásos jeleneteknél csak a
zsaruk ismerték a kérdéseket. Így Osamunak és
Nobuyónak improvizálni kellet, talán nemcsoda,
hogy ekkor hangoztak el a legkeményebb mondatok.
A rendező bevallása szerint a filmet a harag
inspirálta, de ő egy költeményt akart létrehozni.
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A film állítólag Steven Spielberg figyelmét
is felkeltette, így nincs kizárva egy amerikai feldolgozás sem.
Kiki Kirinnek ez volt az utolsó nagyjátékfilmje, mivel tavaly meghalt. Kore-edával szoros kapcsolatban álltak, lakásuk mindössze 5 percre volt
egymástól. A rendező úgy fogalmazott, hogy ő
volt számára a filmes anyukája.

Japán bírálatok
A világon a legtöbb helyen a különböző politikai vezetők nagyon szívesen mutatkoznak együtt
a sikeres művészekkel és sportolókkal. Amikor
Osumi Yoshinori megkapta az orvosi Nobel-díjat
rögtön járt a miniszterelnöki elismerés számára,
a Phjongcshang-i téli olimpiáról hazatérő, sikeres
sportolóknak járt a fogadás. Sőt, 2017-ben Ishiguro Kazuónak – aki alig tud japánul – szintén járt
a dicsérő telefonhívás, amikor megkapta az irodalmi Nobel-díjat. De, amikor Kore-eda 1997-óta
első ízben nyerte el japán rendező személyében
a három nagy filmfesztivál fődíját (Berlini Arany
Medve, Cannes-i Arany Pálma és a Velencei Arany
Oroszlán) élőszereplős filmért, semmi nem járt
a direktornak. Abe Shinzo japán miniszterelnök
nemhogy gratulációt nem küldött Kore-edának,
de még a komplex nacionalista sajtót is ráuszította. A nyíltan náci szimpatizáns és kamikaze pilóta
film rajongó miniszterelnöknek a film témája miatt van baja az alkotással és hát magával a rendezővel.
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Kore-eda többször hangoztatta ezt – az Oscar-dí jas – Miyazaki Hayaóval együtt, hogy a Béke
Alkotmányt fenn kell tartani. A rendező több tüntetésen is részt vett, ahol e mellett vonultak fel az
állampolgárok.
Abe hatására a komplex nacionalista sajtó
megtalálta a rendezőt. Felrótták neki, hogy állami forrásokat is felhasznált a filmjéhez és mégis
az államot mutatja be rossz színben, ami nem illő.
Azt is a szemére hányták, hogy a szereplők teljesen amorálisan közelítenek a bűnhöz. Így bátorítja
a tolvajokat, sőt etikai felmentést is ad számukra.
Nem lehet eldönteni, hogy mi a rossz és mi a jó.
Nincs benne egyértelmű üzenet.
A politikai támadások kereszttüze leginkább azért történik, mert a mű felhívja a figyelmet
arra, hogy Japán korántsem egy Kánaán. Komoly
és mély gazdasági és szociális problémákkal küzd
az ország, ahogyan Kore-eda fogalmazott egy interjúban: „Megpróbálom láthatóvá tenni a láthatatlan.”.
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A japán dolgozók 40 százaléka bizonytalan,
ideiglenes, részmunkaidős, szerződéses állások
halmozásával keresi a kenyerét. Ezek általában
csak rövid ideig tartanak, így nem lehet rájuk alapozni egy egész élet egzisztenciáját. Noha a japán
munkaügyi statisztikákban ők is dolgozóként szerepelnek, csak a 20 százalékuknak sikerül karrierje
során határozatlan idejű alkalmazotti státuszhoz
jutnia, a többiek egyik napról a másikra élnek. Ezt
láthatjuk Osamu és a felesége esetében is.

Sok munkahely került más országba, tipikusan a
textilipar, amiben Nobuyo is dolgozik. A mezőgazdasági és építőiparban munkaerőhiány van, ezáltal külföldi munkavállalókkal töltik fel a helyeket
és így a bérek tovább csökkennek. A fiataloknak
sokat kell dolgozniuk rendkívülien megalázó bérekért, ezért folyamatosan keresik a többet fizető
munkahelyeket. Ezzel párhuzamosan a családok
közti jövedelemolló egyre jobban tágul.
Ehhez párosul, hogy a japán jog és hagyományrendszer nem igazán tud és talán nem is
akar mit kezdeni a „tradicionális” család fogalmának a megváltozásával. A patchwork és nukleáris
családok helyzete bonyolult, az uniformizált társadalomban nehéz megváltoztatni a szabályokat.
Japánban 3,6 milliárd dollár értékben történik bolti lopás évente. Ezeknek az ügyeknek 72%-át 80
éves vagy annál idősebb ember követi el. A Japán
Országos Rendőrkapitányság kimutatása szerint
e személyek 83%-a élelmiszert lop. Ezek egyér-
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telmű üzenetek, hogy az idős lakosság mennyire
szegényedik.
A film ráirányítja a figyelmet, hogy az országban a gyerekek 16%-a szegénységben nő fel,
ezeknek az 54,6%-a pedig egyszülős háztartásból
kerül ki. A rossz helyzetben élő családokat tovább
sújtja, hogy az áfát pár év leforgása alatt a duplájára emelték.
Természetesen vannak teljesen objektív
kritikai pontok. Így sokan a címadást kifogasolják,
mondván előre szpojlerez mindent. A másik probléma, amit felhoznak, hogy a gyerekszínészeknek
kevés terük van kibontakozni. Továbbá amit fel
lelhet róni, leginkább az, hogy Kore-eda kissé szocio-romantikus elképzelése, hogy a társadalom
szélén állni humorosabb és talán boldogabb, mint
a közepén.
Hasonló filmek:
Tokiói keresztapák; Bicikli tolvajok; A kölyök; Tokió szonáta; Floridai álom; Párizs, Texas

Rendező
Kore-eda Hirokazu (是枝裕和) 1962. június
6-án született Tokióban. Édesapja a II. világháború
során Mandzsúriában harcolt. 1945-ben szovjet
hadifogságba esett, így Szibériában végzett rabmunkát és csak 1950-ben tért haza feleségéhez.
Ezt a traumát soha nem tudta feldolgozni tartós
munkahelyet nem tudott szerezni magának, így
szűk anyagi körülmények közt nőtt fel a kis Hirokazu.
Gyerekkorát Nerimában töltötte, majd Kijose városába költöztek. A filmművészetet édesanyja szerettette meg vele, gyakran vitte magával Tokió Ikebukuro negyedébe, ami telis-tele volt
mozikkal. Így ismerkedett meg Ingrid Bergman,
Joan Fontain vagy Vivian Leigh szerepeivel. Kedvenc animéi pedig az Ultraman és az Ultra Seven
voltak.
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Az 1972-es Müncheni Olimpián Japán röplabda aranyérmet szerzett, a fiatal fiút ez annyira
magával ragadta, hogy középiskola végéig röplabdázott.
A gimnázium után a Wasade egyetemen
kezdte meg irodalomtudományi tanulmányait,
ugyanis feltett szándéka volt, hogy íróvá váljon.
Az egyetemi évei alatt ismerkedett meg az olyan
európai filmmeseterek munkáival, mint Fellini,
Truffaut vagy Rossellini. Ekkor kapcsolódott be
az ACT Mini filmszínház életébe, ahol a filmezés
kísérleti módszereit keresték az alkotók. Eközben
egyre jobban elmélyedt a forgatókönyvírás rejtelmeiben.
1987-ben került be az egyik tévécsatornához, ahol főleg ismeretterjesztő, kvíz és utazásos
műsorok készítésében vett részt. Ezek után a Fuji
televízióhoz került, ahol dokumentumfilmeket
kezdett el készíteni. Köztük egy AIDS-es beteg
küzdelmeiről egészen a haláláig. Mai napig érző-
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dik a filmjein a dokumentarista stílus. Utolsó dokumentumfilmjét 2008-ban készítette el.
1995-ben megrendezte első játékfilmjét, a
Mabaroshit. Ezt az alkotását rögtön díjaztak is a
Velencei Filmfesztiválon, ahol az Arany Osella díjat vehették át. 1998-ban a Túlvilág alkotását Buenos Aries-ben díjazták.
2001-ben már Cannes-ban mutatkozott
be a Distance című filmjével, mely az Aum szekta
terrortámadásaival foglalkozott. 2004-ben pedig
a valós eseményeken alapuló Anyátlanok alkotásával komoly sikereket és ismertséget szerzett,
2006-ban kipróbálta magát a kosztümös filmek
világában is a Hana című alkotással. A 2008-as Still
Walking elhozta számára a legjobb Ázsiai film díját. A 2013-as Apja fia (Like father, like son) Cannes-ban, a Steven Spielberg által vezetett ítészektől a Zsűri kedvence díját söpörte be. 2015-ben
egy mangaadaptációt forgatott le, a josei stílusú
Umimachi Diary-t Yoshida Akimitől. A 2017-es
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Harmadik gyilkosság után a Japán Filmakadémia
jutalmazta munkáját. A Bolti tolvajok filmet állítólag Spielberg szeretné újraforgatni. Kore-eda
jelenleg első külföldi filmjén dolgozik Catherine
Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier és
Ethan Hawke főszereplésével.

Cím:
Boltitolvajok (万引き家族 Manbiki Kazuko)
Hossz: 121 perc
Rendezte, Írta, Vágta: Kore-eda Hirokazu
Operatőr: Kondō Ryūto
Zene: Hosono Haruomi
Műfaj: egisztenciális dráma, doku dráma
Pontszámok
IMDB: 8,1
Rotten Tomatoes: 99%
Metacritic: 93
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