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dályozták.	Ami	kevés	bevétele	volt,	 azt	 lényegé-
ben	videofilmekre	költötte,	és	azokat	nézte	egész	
nap,	 nem	 kevés	 alkohol	 társaságában.	 Rendezői	
vénája	ekkor	alakult	ki,	mivel	a	filmekről	 feljegy-
zéseket	 készített.	 Eközben	 a	 Return of the Sea 
mangája	könyv	formában	is	megjelent,	ami	kicsit	
segített	az	anyagi	helyzetén.	Ám	nem	sokkal	ezu-
tán	Hepatitis-A	 vírust	diagnosztizáltak	nála,	 ami-
vel	egy	hónapra	kórházba	került.	

„Akkoriban a festésből vagy rajzolásból akartam 
megélni, mint illusztrátor vagy mangaka.

A véletlen műve, hogy utóbbiként debütálhattam 
még az egyetemi tanulmányaim alatt.” - 1999

	 Kon	életében	fontos	volt	Otomo	Katsuhiró-
val	való	találkozása,	aki	ekkorra	már	világhírű	lett	
az Akirával.	1991-ben	Kon	történetéből	rendezte	
meg a World Apartment Horror című	animét,	ami	
aztán	mangaadaptációt	is	kapott.	1995-ben	pedig	
szintén	Otomóval	hozták	össze	a	Memoriest.
Az	igazi	áttörést	azonban	a	két	évvel	későbbi	Per-
fect Blue	 (1997)	 jelentette,	 ez	 a	 film	már	 teljes	
egészében	az	ő	rendezése.	A	filmet	további	sike-
rek	követték,	a	Sennen Joyuu / Millennium Actress 
2002-ben, a Tokyo Godfathers 2003-ban	és	a	Pap-
rika	2006-ban.	Mindegyik	filmje	több	nemzetközi	
jelölést	vagy	díjat	kapott,	és	mindenhol	elismerés	
övezte	munkásságát.
	 Az	ötödik	filmjébe,	ami	a	Dreaming Machi-
ne	címet	viselte,	belekezdett	ugyan,	de	befejezni	
már	nem	tudta.	

	 Augusztusban	volt	10	éve,	hogy	egy	olyan	
rendező	hagyott	 itt	minket,	akiről	egyértelműen	
elmondhatjuk,	nemcsak	maradandót,	de	egyedit	
is	 alkotott.	 Filmjei	 egytől-egyig	 kitűnő	 munkák,	
amik	 ugyan	 hasonló	 alapokkal,	 viszont	 teljesen	
más	hangulattal	és	üzenettel	rendelkeznek.	

	 Korábban,	jó	pár	számmal	ezelőtt	volt	egy	
cikkünk,	 az	 akkor	 elhunyt	 Takahata	 Isaóról	 (Ani-
Magazin	43.),	és	azt	terveztem,	hogy	utána	több	
anime	 rendezőt	 is	 sorra	 veszek	 a	 magazinban...	
Nos	ebből	nem	lett	semmi,	de	most	ez	a	keserű	
évforduló	ismét	eszembe	juttatta,	hogy	folytatni	
kéne.	 Legközelebb	 egy	még	 élő	 rendezőről	 sze-
retnék	írni,	remélem	összejön.	A	cikk	felosztása	a	
korábbihoz	 hasonló	 lesz,	 olvashattok	 Kon	 életé-
ről,	műveiről,	ezeket	pedig	interjúiban	elhangzott	
idézetekkel	egészítek	ki.	

Élete

	 1963.	 október	 12-én	 született	 Szapporó-
ban.	 Gyerekkora	 meglehetősen	 érdekesen	 ala-
kult,	mivel	édesapját	gyakorta	áthelyezték	a	mun-
kája	 miatt,	 ezért	 folyton	 költözniük	 kellett,	 ami	
új	 iskolákat	 is	 jelentett.	 Ez	 meg	 is	 látszott	 Kon	
tanulmányi	eredményein,	de	már	ekkor	elkezdett	
kedvtelésből	mangákat	rajzolni.	Egy	újabb	költö-
zés	után	azonban	mégis	jobban	kezdett	el	tanulni,	
és imádta a Space Battleship Yamato, a Gundam, a 
Heidi és a Miari Shounen Conan	című	animéket.	Az	
osztályában	emiatt	gúnyolták	is,	de	ekkor	döntöt-
te el, hogy animátorként fog dolgozni. 
	 Középiskolás	 évei	 is	 Hokkaidón,	 egészen	
pontosan	Kushiróban	teltek,	de	már	eljárt	Tokió-
ba	 egy	 rajz	 előkészítőre.	 1982-ben	 fel	 is	 vették	
a	Musashino	Művészeti	 Egyetemre,	 ekkor	 Tokió	

mellé,	Ogawamachiba	költözött,	és	már	az	egye-
temi	 évek	 alatt	 elkezdett	 mangákat	 publikálni	
a	 Young	 Magazine	 oldalaira.	 Az	 első	 elismerés	
nem	 is	váratott	 sokáig	magára,	a	magazin	Chiba	
Tetsuya-díján	nagydíjat	 nyert	 a	Toriko – Prisoner 
(1984)	mangájáért.	Ebben	az	időszakban	még	két	
műve	 lett	 díjazott	 a	 Carve	 (1985)	 és	 Horseplay 
(1987).	1987-ben	pedig	sikeresen	diplomázott.	

„Nem számítottam rá, hogy sok ember elolvasná. 
Mégis rengeteg visszajelzést kaptam,

ami meglepett. Boldoggá tett, hogy érdeklődnek 
a munkám iránt.“ - 1999

	 A	jó	kezdet	ellenére	pályája	nem	indult	fé-
nyesen, hiába folytatta az egyetemen elkezdett 
manga	asszisztensi	munkáját,	nem	volt	bejelent-
ve,	valamint	alkohol-	és	mentális	problémái	is	aka-
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A	film	azóta	is	parkolópályán	van,	mivel	egyrészt	
nincs	 rá	 pénz,	 de	 ami	 nagyobb	 baj,	 hogy	 azóta	
sem	 találtak	 megfelelő	 kaliberű	 rendezőt	 rá.	 A	
Madhouse	 alapítója,	 Maruyama	 Masao	 azonban	
kijelentette,	hogy	egyszer	mindenképp	be	szeret-
nék	fejezni	a	filmet.

A stílus

	 Kon	 Satoshi	 művei	 egyértelműen	 a	 fel-
nőtt/felnőttebb	 korosztályt	 célozzák	meg,	mind	
karaktereikkel,	 mind	 történetükkel.	 Ehhez	 még	
hozzájönnek	 azok	 a	 mögöttes	 tartalmak,	 amik-
ről	egy	társaságban	aztán	órákig	lehetne	beszél-
ni,	 elmélkedni.	 Szimbólumrendszerei	 és	 cselek-
ményelemeinek	 összefűzése	 elgondolkodtató.	
Ugyanakkor nem lehet elmenni amellett, hogy 
Kon	filmjeihez	bizony	kellett	egy	hangulat.	Egyik	
sem	egy	könnyed,	nyáresti	kikapcsolódás,	és	még	
ha	szórakoztatnak	is,	vagy	feloldják	a	feszültséget	
egy-egy	húzósabb	jelenet	után,	azért	nem	laza	víg-
játékok.	Legvidámabb	címei	a	Tokiói	keresztapák	
és	a	Paprika,	de	utóbbi	humora	mögött	is	van	egy	
keserédes	gondolat,	még	ha	meg	is	nevettet.	
 
	 Kon	filmjeivel	folyamatosan	játszott	a	fan-
táziánkkal,	 mint	macska	 az	 egérrel.	 Sőt	 össze	 is	
mosta	bennük	a	képzeletet	a	valósággal,	és	tény-
leg	figyelni	kell,	nehogy	mi	is	elvesszünk	az	olykor	
szürrealista,	de	mégis	valódinak	ható	képekben/
jelenetekben,	amik	a	film	egy	pontján	tényleg	re-
álisak	lehetnek,	vagy	legalábbis	annak	gondoljuk	

őket.	Ez	főleg	érvényes	a	Perfect	Blue-ra,	a	Papri-
kára,	de	még	a	Paranoia	Agentre	is.	A	Tokyo	God-
fathersre	 vagy	 a	Millenium	Actressre	 szintén	 rá-
húzható,	de	ezek	többször	helyezik	a	realizmusra	
a	hangsúlyt,	csak	még	így	is	gyakran	megcsiklan-
dozzák	 a	 fantáziánkat,	 ellenőrizvén,	 hogy	 figye-
lünk-e,	mit	akarnak	mondani.	
	 Talán	ebből	is	látszik,	hogy	Kon	Satoshi	nem	
volt	egy	átlagos	rendező,	nem	akart	beállni	a	sor-
ba	a	többi	anime	készítő	mögé,	akik	gyártják	a	ra-
jongóknak	azokat	a	filmeket,	amik	a	már	bevált	re-
ceptúrát	követik,	megszokott	elemekből	épülnek	
fel.	Persze	voltak	bevett	metódusai,	de	alapjában	
véve	minden	filmje	egyedi	élmény.			

	 De	 mi	 is	 tette	 Kon	 filmjeit	 népszerűvé,	
mondhatni	 kötelező	 alkotásokká,	 sőt,	 kimond-
hatjuk:	kultikussá?	Mert	mindegyik	filmje	méltán	
említhető	egy	 lapon	az	Akirával	 vagy	a	Ghost in 
the Shellel.	Nos,	erre	mindenki	más	választ	adna	
a	 saját	 meglátása	 szerint,	 ezzel	 a	 cikkel	 nekem	

nem	 célom	 pontos	 okokat	 keresni,	 hiszen	 a	 vé-
lemények	eltérőek	 lehetnek.	A	következőkben	a	
műveiről	 igyekszem	 objektívebb	 leírást	 adni,	 és	
ha	bármelyik	megtetszik	neked,	kedves	olvasó,	ja-
vaslom,	nézd	meg.	Utána	mindenki	maga	gondol-
kodjon	el,	mi	lehet	a	válasz	a	fenti	kérdésre.		
 

Memories
1995 / 113 perc / Studio 4°C 

	 Ez	Kon	első	 komolyabb	munkája,	 amelyen	
Otomo	Katsuhiróval	dolgozott:	a	három	etapból	
álló	film	első	részét,	a	Magnetic Rose-t	Kon	írhatta	
meg.	Hatalmas	lehetőség	volt	ez	a	fiatal	pályakez-
dőnek,	 akkor	még	mangakának,	 így	 felfigyelhet-
tek	rá	az	animeiparban.	

	 Az	űr	egy	távoli	részén	egy	rejtélyes	jelfor-
rás	egy	hatalmas	elhagyatott	űrállomáshoz	vezet.	
Két	mérnök,	 Heintz	 Beckner	 és	Miguel	 Costrela	
egy	 elhagyatott	 kúriát	 talál	 itt,	 amit	 gyalogosan	
fedeznek	fel.	Kutatásuk	rálel	egy	operaénekesnő,	
Eva	Friedel	múltjára	és	titkaira.	Hallucinációk	tel-
jes	 sora	 kezdődik	meg,	 és	minden	 porcikájukkal	
küzdeniük	kell,	hogy	megőrizzék	ép	elméjüket,	ha	
élve	akarnak	kikerülni	az	űrállomásról.

„A valódi világ és az emlékezet közti összezavaró 
történet volt. Mivel nem magam rendeztem, ezért 

kicsit aggódtam is, hogy fog alakulni végül.
A munka során sokszor gondoltam,

hogy én máshogy csinálnám.” - 2002



Anime
044Alkotó

TartalomjegyzékAniMagazin △

se-zal	büszkélkedhetett,	így	érthető,	hogy	igény-
be	 vette	 egy	 profi	 segítségét.	 Murai	 régóta	 te-
vékenykedik	 az	 anime	 iparban,	 sok	 ismert	 cím	
forgatókönyvét	 írta,	 mint	 pl.	 a	 Cowboy Bebop, 
Durarara, Mouryou no Hako	(AniMagazin	40.), Si-
donia no Kishi és	Kon	másik	filmje,	a	Millennium 
Actress. 

„Egy fiatal lány fejlődésének folyamatát
szerettem volna bemutatni, ahogy összezavarodik 

a saját régi értékeitől, de emiatt teljesen
felnőttként születik újjá.” - 2002

	 A	Perfect	Blue	az	emberi	elme	sötét	oldalá-
ra	kalauzol	minket,	ráadásul	mindkét	oldalt	meg-
tapasztalhatjuk.	Láthatjuk	az	üldöző	és	az	áldozat	
szerepét	 is,	 ahogy	 átlendülnek	 a	 ló	 túloldalára.	
Mima	 folyamatosan	 az	 őrület	 határán	 egyensú-
lyozik,	és	teljesen	elveszti	 józan	ítélőképességét.	
A	 folyamatos	 félelem	a	kontrollvesztéstől,	 a	 ski-
zofréniától	teljesen	elválasztja	őt	a	valódi	világtól.	

	 A	Magnetic	Rose	akár	egy	 lidérces	álom	is	
lehetne,	 vagy	 kategorizálhatnám	űrhorrornak	 is.	
A	helyszín	hangulata	elképesztő	lett,	hiába	járunk	
a	 jövőben	 egy	 űrállomáson,	mégis	 egy	 XIX.	 szá-
zadi	 európai	 arisztokrata	 világ	 díszletét	 kapjuk.	
Az	egész	hely	olyan,	mint	egy	 szentély,	memen-
to,	kripta.	Kitölti	a	magány,	a	szomorúság,	illetve,	
hogy	az	egész	csupán	egy	emlék	abból	a	korból.	
A	 történet	 könnyen	 követhető,	 ahogy	 hőseink	
egyre	beljebb	hatolnak	az	állomáson,	úgy	ismerik	
meg	Eva	múltját.	Fokozatosan	nagyobb	a	nyomás	
rajtunk,	 nézőkön	 is,	 egyre	 sötétebb,	 melankoli-
kusabb,	 nyomasztóbb	 a	 hangulat.	 Ezzel	 együtt	
a	két	asztronauta	életébe,	emlékeibe	 is	betekin-
tést	nyerünk.	A	hab	a	tortán	pedig	a	Pillangókis-
asszonyból	átemelt	zenék,	amiknél	jobbat	nem	is	
választhattak	volna.	
	 A	Memories	 bár	 nem	 lett	 akkora	 kultfilm,	
talán	pont	tagoltsága	és	különböző	történetei	mi-
att,	ugyanakkor	elgondolkodtató	darab,	és	retró	
rajongóknak	kötelező.

Perfect Blue
1998 / 81 perc / Madhouse

“Hogy őszinte legyek, azért ez lett a cím,
mert az eredeti regénynek is ez a címe.” - 1999

	 A	népszerű	J-Pop	idol	banda,	a	CHAM!	be-
jelenti,	hogy	feloszlanak,	mivel	az	egyik	tag,	Kiri-
goe	Mima	a	 színész	pályát	 választja.	Mima	élete	
viszont	gyökeresen	megváltozik,	egy	krimi	dráma	

sorozatban	 vállal	 szerepet,	 és	 fokozatosan	 ne-
hezedik	rajta	a	nyomás.	Egy	megszállott	rajongó	
viszont	képtelen	elfogadni	a	karrierváltást,	és	ül-
dözni	 kezdi	Mimát.	A	 rajongó	weboldalt	 nyit,	 és	
kísérteties	 részletességgel	 írja	 le	 Mima	 életét.	
Eközben	a	CHAM!	megmaradt	tagjai	köszönik	szé-
pen,	jól	vannak.	A	folyamatos	stressz	és	kilátásta-
lanság	miatt	Mima	egyre	jobban	magába	zárkózik,	
mígnem	képtelen	 lesz	elkülöníteni	a	valóságot	a	
képzelettől.	

„A forgatókönyv első változatát a regényíró írta. 
Én ugyan nem olvastam a regényt,

de nem találtam túl érdekesnek.
Szóval azt mondtam: „ha így akarjátok

megcsinálni a filmet, akkor én kiszállok.” - 2002

	 A	Perfect Blue	először	élőszereplős	filmként	
került	szóba,	még	maga	a	regény	 írója,	Takeuchi	
Yoshikazu	is	ezt	preferálta,	ám	végül	nem	jött	ösz-
sze,	ezután	került	csak	szóba	az	animáció	gondo-
lata.	Így	utólag	belegondolva,	mi,	anime	rajongók	
biztosan	jól	jártunk.

„A Perfect Blue-hoz kerestem valakit, aki megírná 
a forgatókönyvet, de nem ismertem senkit, szóval 

megkértem a producert, hogy keressen valakit, 
aki az ötleteimet belevinné a sztoriba. A producer 

mutatta be nekem Murai-sant.” - 2002 

	 Murai	 Sadayuki	 fontos	 volt	 a	Perfect	Blue	
életében,	 Kon	 ekkor	 mindössze	 a	 Magnetic	 Ro-

https://animagazin.hu/magazin/40/
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	 A	 film	 a	 Japán	 kulturális	 ügynökség	 film	
fesztiválján	 nagydíjat	 nyert,	 továbbá	 szintén	 dí-
jat	 kapott	 a	 Fantasia	 Film	 Fesztiválon	 2001-ben,	
2002-ben	pedig	a	Mainichi	Fesztiválon.

Tokyo Godfathers
2003 / 92 perc / Madhouse

	 Karácsony	este	három	hajléktalan	barát	egy	
csecsemőt	 talál	 egy	 szemétlerakóban.	 Maguk-
hoz	 veszik	 és	Kiyokónak	nevezik	 el,	majd	együtt	
elindulnak	az	anya	felkutatására.	Ezzel	egy	olyan	
kalandba	 keverednek,	 amire	 nem	 is	 gondoltak	
volna:	gyerekrablás,	halál	és	egy	titokzatos	vörös	
boríték.	Egy	transznő,	Hana,	a	lázadó	tini,	Miyuki	
és	a	harcias	Gin,	együtt	a	babával	néznek	szembe	
múltjukkal,	és	próbálják	megtalálni	helyüket	a	vi-
lágban.

„Nem azért választottam hajléktalanokat, hogy 
hősök legyenek, ők hírvivők.” - 2004 

	 A	 menekülés	 sosem	 a	 legjobb	 megoldás,	
mindössze	átmenetileg	okoz	megkönnyebbülést,	
de	a	végén	úgyis	szembe	kell	néznünk	a	problé-
mával.	A	három	hajléktalan,	kik	más-más	okokból	
hagyták	maguk	mögött	az	életüket	és	a	társadal-
mat,	 végül	 belátják,	 hogy	 nem	 menekülhetnek	
előlük,	és	megoldást	kell	találniuk.	Egyébként	tel-
jesen	példaértékű,	hogy	Kon	hajléktalanokat	tett	
főszereplőknek,	 ez	 a	 film	 premierjekor	 is	 nagy	
meglepődést	keltett	a	nézőkben.	

„Egy kívülállónak a filmben lévő álmot és filmet 
könnyű elválasztani a valódi világtól,

de annak a személynek, aki épp átéli ezeket,
minden valóságos.” - 2002

	 Filme	díjat	nyert	a	Fantasia	Film	fesztiválon	
Montreálban,	a	Fantasporton	Portugáliában	és	a	
B-Movie	Film	Fesztiválon	az	USA-ban.

„A valódi világ és a képzelet közti elmosódott
határ az én ötletem, nincs benne a regényben.”

- 2002

Sennen Joyuu - 
Millennium Actress
2002 / 87 perc / Madhouse

	 A	millennium	évében	a	Ginei	Stúdió	lepuk-
kant	 épületét	 lebontják.	 A	 volt	 filmrendező,	 Ta-
chibana	 Genya	 egy	 dokumentumfilmet	 készít	 a	
múlt	emlékére,	amihez	a	stúdió	sztárszínésznőjé-
re,	 Fujiwara	Chiyokóra	 is	 szüksége	 van.	A	 vissza-
vonult	sztár	beengedi	otthonába	Tachibanát	és	a	
stábot,	hogy	ismét	felhívják	a	figyelmet	rendkívüli	
karrierjére.	Az	interjú	alkalmával	Chiyoko	elmeséli	
legemlékezetesebb	pillanatait,	 amivel	mi	 is	 visz-
szautazunk	 a	 japán	 filmtörténelembe,	 láthatjuk	
nagy	szerepeit,	kapcsolatait	a	többi	színésszel,	és	
lényegében az életét. 
	 Satoshi	 második	 filmjeként	 teljesen	 más	
hangulatot	ad,	mint	a	Perfect	Blue.	Utóbbival	el-
lentétben	ez	mindvégig	egyszerre	vidám	és	szo-

morú	is	kicsit.	A	bemutatott	karakter	teljes	életét,	
életművét	 láthatjuk,	 ami	 fantasztikus,	 mégis	 el-
agyalhatunk	 rajta,	milyen	 kár,	 hogy	 egy-egy	 em-
bernek	 nem	 adatott	 meg	 több	 idő,	 ugyanakkor	
elégedettséggel tölt el minket a története.

„A Perfect Blue és a Millennium Actress ugyanan-
nak az éremnek a két oldala, szerintem. Előbbi-
nél úgy gondoltam, ez egy pozitív film, ami szép 

lassan negatívabb, sötétebb lesz. Utóbbi esetében 
ennek ellentétét akartam elérni, több pozitív 

képpel. Így ez a két film nagyon fontos számomra, 
mert megmutatják ugyanannak a kapcsolatnak a 

sötét és világos oldalát.” - 2002

	 A	Millennium	Actress	különlegessége,	hogy	
nemcsak	 egy	filmet	 nézünk	 egy	 képzelt	 színész-
nőről,	 hanem	 végignézzük	 Japán	 filmográfiáját	
is,	persze	csak	a	képzelet	vonalán.	Hiszen	Chiyoko	
szinte	mindenféle	filmben	 szerepelt,	 a	 szamurá-
jostól	kezdve,	a	háborúson	át,	egészen	a	sci-fiig.	
Vele	együtt	akár	mi	is	nosztalgiázhatunk.	De	azért	
Kon	nem	lenne	önmaga,	ha	nem	keverné	össze	a	
gondolatainkat.	 Chiyoko	 filmjeit	 gyakran	 mossa	
össze	a	valós	eseményekkel,	 így	észnél	kell	 itt	 is	
lennünk.

„A női főszereplőket könnyebb megírni. A férfi 
karakterrel az a baj, hogy rossz aspektusból lá-
tom, mivel én magam is férfi vagyok, és tudom, 

egy ilyen karakter mit gondolna. Még ha nagyon 
menő is, akkor is látom a rossz oldalát.” - 2002 
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	 Shounen	 Bat	 sokáig	 teljes	 ismeretlenség-
ben	marad,	ez	mutathatja	azt,	hogy	a	karaktere-
ken	urrálevő	paranoia	bármilyen	formát	ölthet,	a	
lényeg,	hogy	féljünk	tőle,	és	befészkelje	magát	az	
agyunkba.	

„Nagyon át tudom élni Ikari szerepét, akinek sok-
mindennel kell szembenéznie, amit nem ért. Bű-
nügyek sora, melyek nem logikusak. Ugyanakkor 
nem jó, ha értelmetlen dolgokat szűk látókörben 

nézünk.” - 2004

Paprika
2006 / 90 perc / Madhouse

	 Az	 álmok	 megmutatják	 az	 emberi	 elme	
mélységét,	vágyait,	elfojtott	érzelmeit.	Egy	új	esz-
köz,	 a	DC	Mini	 segít	mások	 álmába	behatolni.	A	
két	 kutató,	 Chiba	Atsuko	 és	 Tokita	 Kosaku	 azon	
dolgozik,	 hogy	 eme	 eszköz	 segítségével	 a	 pszi-
chés	betegségeket	kezelni	tudják.

	 Ez	 azonban	 nagy	 felelősséggel	 jár,	 rossz	
kezekben az emberi elmét terroristáknak szolgál-
tatják	ki,	ami	az	elme	összeomlásához	is	vezethet.	
Mivel	a	kutatók	ismerik	a	veszélyeket,	ezért	Kona-
kawa	rendőrnyomozóval	együtt	(aki	egy	kísérleti	
terápia	keretein	belül	használja	az	eszközt),	igye-
keznek megtalálni ezeket a terroristákat, mind a 
valós,	mind	az	álomvilágban.

„A szociálisan hátrányos helyzetű emberek, akik 
életvitelszerűen élnek így, kevésbé nyugtalanítják 

a nézőket aggodalmaikkal, gondjaikkal
és a mindennapok elégedetlenségével.” - 2004

Mousou Dairinin - Paranoia Agent
2004 / 13 epizód / Madhouse

	 A	 Paranoia Agent	 Kon	 egyetlen	 saját	 so-
rozata,	 persze	 több	 animesorozatban	 dolgozott	

valamilyen	pozícióban,	pl.	kulcsanimátorként,	de	
azok	nem	az	ő	fejéből	pattantak	ki.	

„Minden egyes korábbi filmemnél nagyon sok 
ötlet megmaradt, amit nem tudtam használni,
az időkorlát és hasonlók miatt. Szóval úgy gon-

doltam, ezekkel tenni kéne valamit.
Így újrahasznosítottam őket.” - 2004

	 Shounen	Bat	egy	hirhedt	utcai	huligán,	aki	
Musashino	 lakóit	 terrorizálja.	 Mindig	 váratlanul	
csap	le	az	áldozatára,	görkorcsolyán	jön	elő	a	sö-
tétből,	 és	 arany	baseball	 ütőjével	bárkit	 lever.	A	
legelső	 áldozatot,	 Sagi	 Tsukikót	 bűnrészesnek	
tartják,	egyedül	a	rózsaszín	plüssállata,	Maromi	hi-
szi,	hogy	csak	áldozat.	A	nyomozás	zajlik,	két	ren-
dőr,	Ikari	Keiichi	és	Maniwa	Mitsuhiro	dolgozik	az	
ügyön,	az	áldozatok	száma	pedig	csak	emelkedik,	
és	egyre	nagyobb	sajtóvisszhangot	kap.	A	plety-
kák	elindulásával	a	paranoia	is	hamar	gyökeret	ver	
mindenki	fejében.

„A paranoia erősebb kép, mint a fantázia, olyan 
benyomás, amiben az illető téveszméssé teszi 

saját magát.” - 2004

	 Sorozat	 ide	vagy	oda,	Satoshi	nem	távolo-
dott	 el	 saját	 stílusától.	 Továbbra	 is	 az	 arcunkba	
kapjuk	az	elsőre	tisztának	tűnő,	de	végül	megma-
gyarázhatatlan	 eseményeket,	 miközben	 agyunk-
ban	 sorra	 lógnak	 majom	 módjára	 a	 kérdőjelek.	
Sorozat	 lévén	 megvan	 az	 a	 hibája,	 hogy	 egyes	
részeibe	 belefáradhatunk,	 főleg	 a	 közepe	 táján	
érezzük,	hogy	hosszú.	Ennek	orvoslására	Satoshi	
epizódonként	más	karaktert	 szerepeltet,	 csupán	
a	központi	témához	tartozó	szereplők	azonosak.	
A	különféle	egyének	közül	bármelyikek	lehetnénk	
mi	magunk	is,	vagy	mondhatjuk	úgy,	hogy	az	ani-
me	a	modern	emberek	egyfajta	görbe	portréja.	
 

„A karakterek cserélgetését illetően: szeretem 
látni, ahogy a dolgok állandóság helyett változ-

nak.” - 2004
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rendezte	 is.	Továbbá	a	Kidou Keisatsu Patlabor 
2 the Movie	storyboardját	is	ő	készítette.	Szóval	
meg	kell	hagyni,	két	film	készítése	közben	is	tett-
vett.
	 Igyekeztem	nem	túl	 sokat	 írni	az	egyes	cí-
mekről,	tényleg,	és	lám,	így	is	milyen	hosszú	cikk	
lett	belőle.	Akár	mindegyikről	 lehetett	volna	kü-
lön	ajánlót	készíteni,	de	elsősorban	Kon	Satoshit,	
mint	alkotót	 szerettem	volna	bemutatni;	a	 stílu-
sát, a meglátásait és a gondolatokat, melyeket a 
filmjein	keresztül	osztott	meg	velünk.	Nem	szán-
dékoztam	mélyelemzést	 írni,	 csak	néhány	elkép-
zelést	megosztani	az	animékről,	a	nyers	tartalmu-
kon	kívül.	Remélem,	akik	még	nem	ismerték,	most	
kicsit	kedvet	kaptak	pár	filmjéhez,	akik	meg	isme-
rik,	azoknak	lehet	érdemes	újranézni	műveit.	

„Az emberek azt mondják, az animációnak korlá-
tozott lehetőségei vannak, de ugyanezek fogják 

mondani azt is: ‘ez nem animációhoz való’.
Az embereknek, akik behatárolják az animáció-
kat, végül minden a cuki lányokról, robotokról 

és robbanásról szól. De ez nem igaz. Azt akarom, 
hogy minél több alkotó készítsen különleges

történeteket animációban.” - 2003

„Az álmokban az nyűgöz le, hogy a tudatalattiból 
származnak. Úgy vélem, nagyon sok lehetőség 

van azok értelmezésére, de a rejtély
mindig megmarad.” - 2006

	 Én	magam	a	Paprika által találkoztam Kon 
Satoshi	munkásságával	először,	és	egyből	 lenyű-
gözött,	 olyan	 katarzissal	 jöttem	 ki	 a	moziterem-
ből,	mint	előtte	kb.	soha.	Ez	talán	a	legszínesebb	
filmje,	 a	 szó	 teljes	 jelentésében,	 és	 úgy	 vélem,	
ez	 már	 egy	 populárisabb,	 nagyobb	 réteg	 által	
fogyasztható	 alkotás,	 a	 többi	 művéhez	 képest.	
Ugyanakkor	 itt	 is	 nagyon	 jól	 összemosódik	 az	
álom	és	a	valóság,	jobban	is,	mint	hinnénk.	Nekem	
a	Paprika	lett	a	legszürreálisabb	közülük,	köszön-
hetően	annak,	hogy	elképesztően	jól	sikerült	még	
a	 karakterek	álmait	 is	 keverni.	A	parádé	pedig	a	
mai	napig	az	egyik	legjobban	meganimált	jelenet,	
amit	láttam,	egyszerűen	minden	mozog	a	képer-
nyőn,	és	hihetetlenül	változatos.

„Egy parádét választottam, hogy az emberek
automatikusan álmokra vagy tudattalan

állapotra gondoljanak. Vannak nagyon régi
tárgyak, amiket a ma embere eldob, vagy vallási 

szimbólumok, amiket elfelejtenek. Úgy vélem, 
hogy manapság az emberek elfelejtették

az álmok fontosságát.” - 2006

	 A	 Paprika	 abban	 egyedi,	 hogy	 Satoshi	 itt	
használt	először	 számítógépes	animációt,	és	 lát-
va	a	sok	mozgalmas	jelenetet,	szükség	is	volt	rá.	

Külön	 pozitívum,	 hogy	 jól	 sikerült	 összemosni	 a	
rajzolt	részekkel.	

„Nem akarok más animációkat referenciaként 
használni. Nem tartom érdekesnek, ha újra csiná-
lod ugyanazt a dolgot, amikor animációból készí-
tesz animációt. Úgy vélem, ha megváltoztatjuk

a formátumot, új dolgok születnek.” - 2006

	 Természetesen	 a	 Paprika	 is	 bezsebelt	 pár	
díjat	 a	 világ	 fesztiváljain.	 2006-ban	 a	 montreá-
li	New	Cinema	 fesztiválon,	 2007-ben	a	Newport	
Beach	Filmfesztiválon	és	a	Fantasportón	is.

„A számítógépes grafika használata nekem telje-
sen új volt. Úgy tervezem, hogy még fogom hasz-

nálni ezt a jövőben. A Paprika egyfajta kísérlet 
volt etekintetben. Tény, hogy olyan vagyok,
aki mindent kézzel csinál, így nekem ez nagy

változás volt.” - 2006

	 Így	a	cikk	vége	felé	pár	szót	megjegyeznék	
Kon	Satoshi	kisebb	munkáiról	is:
 Ani*Kuri15	-	15	részes	anime,	amiben	min-
den	 epizódot	más	 rendező	 készített.	 Kon	műve	
az	utolsó	epizód,	de	olyan	rendezők	dolgoztak	be	
ide,	mint	Oshii	Mamoru	vagy	Shinkai	Makoto.
	 Kulcsanimátor	 volt	 a	 Detatoko Princess 
OVA	sorozatban,	a	Dazai	Osamu	regényének	fel-
dolgozásában, a Hashire Melos	filmben,	a	Roujin 
Z-ben és a Master Keatonben.	A	JoJo no Kimyou 
na Bouken OVA-ban szintén, ahol az 5. részt még 
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