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Folytatás a következő oldalon!

A Happy Flightnak nincs nagy története, sokkal 
inkább egy szimpla életkép egy utasszállító aktuális 
járatáról, de bemutatónak is tekinthetjük. Persze ne 
dokumentum- vagy ismeretterjesztő film hangu-
latra gondoljunk, az alkotás végig megőrzi pörgős, 
szórakoztató jellegét. Igazi mozifilm, melyen 
egyszerre nevethetünk, izgulhatunk.

A sztori középpontjában lévő gép Tokióból 
Honoluluba tart, de az utazás nem a tervek szerint 
alakul... A film rendkívül hétfőznapi légköre miatt 
azonban a hiba oka nem terror-cselekmény vagy 
épp valamilyen hatalmas katasztrófa, így nem kell 
aggódnunk: a cím - bár sokszor ironikus - valóban 
boldogsághoz juttatja az embert. 

Cím: Happy Flight

Hossz: 1 óra 42 perc

Megjelenési év: 2008

Rendező: 
Yaguchi Shinobu

Műfaj: vígjáték

Néhány színész:
- Tanabe Seiichi
- Ayase Haruka
- Tokitou Saburou
- Kishibe Ittoku
- Terajima Shinobu

Könnyed nyári cikkeink sorát ez a 2008-as japán film sem töri meg. A kel-
lemes kikapcsolódás adott eme remek alkotás társaságában is. Élvezzük hát egy 
nemzetközi reptér napi rutinmunkáját a dolgozók, az utasok, a turisták vagy épp 
a környezetvédők szemszögéből. Ezt a filmet mindenkinek ajánlom!

//  Catrin
Happy Flight

És egyszerre fogalmazódik meg ben-
nünk:                        “Soha nem szállok fel

egy repülőre... hmmm... 
vagy talán mégis? persze,

 simán!”
Szereplők tekintetében, 

ahogy a bevezetőben is emlí-
tettem, szinte mindenkit meg-
ismerünk. Kezdve a repülő sze-
relőitől, az érkező utasoktól, a 
reptéri alkalmazottaktól, egé-

szen az irányítóközpontban 
dolgozókig, vezetőkig, a főbb 
szerepeket pedig magán a re-
pülőn lévő stewardesek és pi-

lóták adják. Bár minden munka-
területen vannak kiemelkedő e-
gyéniségek: főnökök, kisembe-

rek, és párhuzamosan követhet-
jük mindenki munkáját. A film i-

gyekszik a részterületeken a vég-
leteket is jól bemutatni a legkez-

dőbb alkalmazottaktól a veterán 
rókákig, így remek, hogy mindenkire jut 
valami jó jelenet.

http://anipalace.hu
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Összességében akadnak a filmben túlzó részek, de ezek azt 
szolgálják, hogy a lehető legalaposabban bemutathassák az 
utazást egy egyszerű film keretein belül. És így minden ember/
utas/apróbb probléma szituációját, típusát láthatjuk. Igazából 
ezek a túlzások egyáltalán nem zavaróak, sőt az egész film köny-
nyedén lehetne egy kiragadott valós esemény. Ettől is olyan 
fantasztikus. Talán csak az utaskisérők pillanatainál említhetjük, 
hogy kevés időbe túl sokat zsúfoltak bele, de mint szórakoztató 
filmes eszközök és mint példák nagyon találóak voltak.

Mindegy, hogy repültünk-e már életünkben, a film minden-
kinek fantasztikus és új élményt nyújt. Együtt követhetünk min-
denkit, együtt izgulhatunk a gép felszállásánál és landolásánál, 
az emberben szinte benne van a feszültség és mégis végigne-
vetjük a történetet, mert a karakterek és a japán humor valami 
elképesztően jó egyveleget alkotnak. A felvételek is csodálato-
sak lettek, mind fokozzák az élményt.

A Happy Flight megnézését kettesben vagy csoportosan 
ajánlom, tipikus baráti vagy családi film. Mindenki találhat benne 
imádnivalót. Nekem a pilóták és az egyik idős főnök voltak a 
kedvenceim. Ez a történet az egyszerűsége mellett is extrém, 
számomra az egyik legjobb  japán film lett. Tényleg csak ajánlani 
tudom.

A filmet a Japán Alapítványnak köszönhetően 
június végén a budapesti Örökmozgó moziban 
ingyen is megnézhettük. Érdemes az ingyenes 
filmklub kínálatát követni, weboldalunkon is 
már többször kihíreztük, ha kitűzték egy új film 
időpontját. A vetítések általában angol felirattal, 
valamint választható magyar szinrkon tolmácso-
lással zajlanak. Aki teheti, ne maradjon ki ezekből a 
gyöngyszemekből, figyeljétek a híreket!
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