Cím: Genshiken
Műfaj: slice of life, vígjáték, seinen
Típus: TV-sorozat
Terjedelem: 12 rész (25
perc/ep.)
Megjelenési év: 2004
Stúdió: Palm Studio
Rendező: Takashi Ikehata, Mizushima Tsutomu
Eredeti történet:
Shimoku Kio (20022004)
Értékelés:
MAL: 7.88
ANN: 8.1
AniDB: 7.64
Cím: Genshiken
Típus: OVA
Terjedelem: 3 rész (24
perc/ep.)
Megjelenési év: 20062007
Stúdió: Asiadou
Rendező: Mizushima
Tsutomu
Értékelés:
MAL: 7.84
ANN: 8
AniDB: 7.61
Cím: Genshiken 2
Típus: TV-sorozat
Terjedelem: 12 rész (25
perc/ep.)
Megjelenési év: 2007
Stúdió: ARMS
Rendező: Yoshimoto
Kinji
Értékelés:
MAL: 7.95
ANN: 8.1
AniDB: 7.69
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Genshiken

//

barukirii

A legelső gondolatod, ha még nem hallottál erről az animéről, talán az lehet, hogy mi is az a Genshiken. Ez egy mozaikszó, amely a Gendai Shikaku Bunka Kenkyuukai kifejezésből áll össze. Magyarul azt jelenti, Egyesület a Modern Vizuális Kultúra Tanulmányozásáért, célja pedig, hogy áthidalja
az anime, a manga és a videojátékok közötti szakadékot.
Leegyszerűsítve pedig egy iskolai klub otakuk számára.
Ha ezt a magazint olvasod,
valószínűleg te is otakunak vallod
magad valamilyen szinten, többékevésbé érdeklődsz ez iránt a szubkultúra iránt. Részese vagy ennek a
kis világnak, és talán barátaid között
is vannak olyanok, akikkel élményeidet megoszthatod. A Genshiken ebbe
az ismerős világba enged betekintést, a sok esetben szórakoztató és
szívmelengető epizódok során.
Maga az anime az azonos nevű
manga alapján készült, amely 2002 és
2006 között futott. Azóta készült már
belőle két anime sorozat, három OVA,
és nemrég kezdték sugározni Japánban a Genshiken: Nidaime-t, amely
a klub következő generációjának
történetét meséli, és szintén az
alapjaként szolgáló manga nevét
viseli. A mangához és az animéhez is
készült néhány spin-off, de ha most a
mangáról is beszélnék, sosem lenne
vége az ismertetőmnek. A történetben oly sokszor emlegetett Kujibiki
Unbalance-ből jött ki először 2004ben egy három részes OVA,
majd ezt követően 2006ban egy 12 részes sorozat
is. De vajon mitől olyan sikeres ez az anime, amiben nincsenek sem

vagy vérengzés,
csak átlagos egyetemisták
átlagos hétköznapjai?
Nos, erre
csak a saját
véleményemmel tudok válaszolni, amelyet
belefoglalok
ebbe a kis kedvcsinálóba.

hatalmas harcok, sem pedig főgonoszok, fejnagyságú
mellel
rendelkező
lányok
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Azt már az elején le kell szögeznem, hogy nincs igazán főszereplőnk.
Minden szereplő fontos, van, akiből
többet, másokból kevesebbet látunk. Történetünk Sasahara Kanjival
kezdődik, aki első évét kezdi az egyetemen, és szeretne csatlakozni valamelyik klubhoz. Jópár lehetősége
van, mint például az Anime Klub vagy
a Manga Klub, de valahogy mégis a
Genshikennél köt ki. Először úgy érzi,
nincs helye köztük, ugyanis míg a többiek már nagyjából ismerik egymást, ő
nem igazán tud kibontakozni, hiszen
csendes, kis visszahúzódó fiú.
A furcsa próba sem teszi éppenséggel
biztosabbá döntésében, amelynek
a tagok az első napon alávetik, ám
hamarosan megembereli magát, és a
csoport fontos részévé válik.
Nem ő az egyetlen újonc azonban
ebben az évben: ekkor csatlakozik
még Kousaka és Saki is, akiknek a
későbbiekben is meghatározó szerepük lesz a történetben. Mondhatni
ők a klub két legkülöncebb tagja:
Kousaka otaku létére abszolút nem
tűnik annak, hiszen szokatlanul jól néz
ki, Saki pedig nem is otaku, utálja az
egész klubot, és célja (legalábbis egy
darabig), hogy megsemmisítse azt,
Kousakát, szerelmét pedig leszoktassa rajongásának tárgyairól.

Már így is kissé furcsának tűnhet a
csapat, holott még a többi szereplőről
nem is beszéltem: Madarame,
aki Kousaka mellett talán a klub
legelkötelezettebb otakuja, Tanaka,
akinek szenvedélye a ruhák készítése
cosplayhez és modellek építése,
Kugayama, a nagydarab, dadogós
fiú, Ohno, aki imád cosplayezni…
Mindenkiről megtudunk a történet
során valamit, olyan mintha mi is
megismerkednénk velük, miközben a
klubtagok egyre jobban megismerik
egymást.
Annak, aki otthon van az animék,
mangák, videojátékok világában,
izgalmas lehet a sok utalás, amikor
a szereplők ténylegesen létező
dolgokról beszélnek. Ilyen például
a Gundam, amit általában Gungal
néven emlegetnek, és nagy rajongói,
vagy a Puyo Pop nevű játék (itt Puyo
Puyo), amivel Saki játszik az egyik részben, hogy megnyerje vele Kousakát.
Előfordul még a Fullmetal Alchemist,
ami a Haregan nevet kapta (az anime
japán neve Hagane no Renkinjutsushi), vagy az InuYasha, amiből itt
Neko Yasha lett. Emellett kis hőseink
gyakran látogatnak el a Comifes-re
(Képregény fesztiválra; a létező Comiket alternatívája), ahol doujinshiket
vásárolgatnak,

valamint előfordul, hogy sajátot is
készítenek, cosplayeznek, modellt
építgetnek, tehát azt csinálják, amit
egy igazi otaku szokott. Akkor viszont
még mindig fennáll a kérdés, mitől
olyan jó? Hiszen az eddigiek alapján
jóformán semmi különös nem történik.
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vagy az Eureka Sevenért is felelős, egyik rendezője
pedig Mizushima Tsutomu, akinek nevéhez köthető
például az Another, az xxxHolic vagy a Bokusatsu Tenshi
Dokuro-chan 2. A második évadnál egyaránt stúdió- és
rendezőváltás is történt: a munkálatokat az ARMS vette
át Yoshimoto Kinji vezetésével. Ennek a stúdiónak több
híres animéhez is köze volt, például az egyik Bleach
movie (Memories of Nobody), az Elfen Lied és a Trinity Blood készítésében is részt vettek. A zenét illetően az openingek kicsit pörgősebbek, az endingek pedig nyugisabbak, egészen fülbemászóak;
én az összeset szerettem.
A seiyuu-stáb viszont egészen kiemelkedő.
Nagyon gondosan lettek kiválasztva, úgy gondolom, kivétel nélkül mindenkihez illik az adott
hang. A legjobb választás talán Madarame esetében történt: őt Hiyama Nobuyuki szinkronizálja, aki
egyébként Ikkaku hangja a Bleach-ben, Kouta Hirano a Highschool of the Deadben és Hiei a Yu Yu Hakushóban. A Saki hangját kölcsönző Yukino Satsuki olyan szereplők hangjául szolgált még, mint Kagome
az InuYashából, Kaname a Full Metal Panic?!-ből vagy
Yoruichi a Bleach-ből, de a többi seiyuu nevéhez is
hosszú listát lehetne mellékelni. Profi munkájuknak
köszönhetően a szereplők szinte megelevenednek.

A válaszra te magad is rájössz, ha megnézel néhány
részt: a történetet a szereplők viszik. Ők a maguk módján egyfajta kívülállónak számítanak a társadalomból,
ám itt, a Genshikenben mégis valakinek érzik magukat,
elfogadják egymást olyannak, amilyenek, és úgy érzik,
tartoznak valahova. Valószínűleg a te életedben is van/
volt/lesz olyan időszak, amikor kirekesztettnek érzed
magad valami miatt, de előbb-utóbb találsz hozzád
hasonló embereket, akik megértenek téged, mint
ahogyan a Genshiken tagjai is egymásra találtak. Mind
jobban és jobban megismerhetjük őket, és egyúttal
magunkra is ismerhetünk bizonyos tulajdonságaikban.
Hamarosan azon kaphatod magad, hogy érdekelni kezd,
milyen kapcsolatok alakulnak ki a szereplők között (pl.
Saki és Kousaka közt) vagy, hogy mit kezdenek az életükkel (pl. amikor Madarame munkát keres). Nincsenek
szuperképességeik, nem néznek ki irracionálisan
gyönyörűen, hanem teljesen átlagosak; emberek, akik
olykor hibáznak. Ez teszi lehetővé, hogy olyan könnyen
azonosulni tudunk velük, hiszen az ő problémáik is épp
olyan hétköznapiak, mint a mieink. Az utolsó részek
végén talán egy kis szomorúságot is érezhetsz, hiszen
olyan mintha a barátaidnak mondanál búcsút. Nem kell
azonban búsulni, a Nidaime-ben még felbukkannak a jól
ismert arcok.
Ahogyan a szereplők, úgy a grafika is átlagosnak
mondható, senki ne várjon valami eget rengetően
gyönyörű rajzolást. Mindazonáltal szerintem ez nem
von le semmit az anime értékéből, teljesen nézhető és
kifejező az ábrázolás. Az első évad munkálatait a Palm
Studio végezte, amely többek között a Bartenderért
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Összességében tehát nem bánja meg, aki elkezdi ezt
az animét, hiszen kétségtelenül van benne valami, ami
megfogja az embert. Talán a szereplők, talán az egész realisztikussága – akármi is legyen az, azok alatt
a húsz percek alatt te is úgy érezheted magad, mintha a Genshiken tagja lennél.
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