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Folytatjuk interjú sorozatunkat, melyben egy fiatal, tavaly indult csapatot
ismerhetünk meg. :)
Sziasztok! Honnan/Miből jött a csapat neve?
Shinrashi: Sziasztok! A csapat neve úgy jött, hogy mikor tavaly ősszel néztem
a Naruto című animét, abban elhangzott a sekai szó. Abban a pillanatban
ugrott be, hogy Anime Sekai lesz a csapat neve. A többieknek nem volt ellenvetése, így ez is maradt.

Akkor ez gyorsan eldőlt. Mikor alakult meg a csapatotok? Kik
voltak az alapító tagok?
Shinrashi: A csapatot nyár végén kezdtük el Wazko barátommal tervezgetni,
aki már nincs az oldalnál. Ezután kezdtem el emberek után nézni, legalább
200-300 emailt küldtem el, amire alig egy maroknyian válaszoltak. A hivatalos
nyitásra 2012. október 5-én, este került sor. Az akkori tagok: Kazuma, Wazko,
Yura, Seamfo, Reimei, Chizu, Neko-chan, Baxter és én Shinrashi voltunk.

Másszunk bele a munkálatokba is! Milyen projekteken dolgoztok most? És
eddig mennyit készítettetek el?
Shinrashi: Itt csak a főbbeket említeném meg.
Animék: Blood Lad, Hajime no Ippo, D.C.S.S. - Da Capo Second Season.
Mangák: Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), Yu Yu Hakushou, Kimi ni
Koishitei desu ka.
Pontos számot nem tudok mondani a kész projektekre, de kezdő csapathoz
képest elég sokat megcsináltunk.

A honlapotok remek tálalást nyújt, gratulálunk az eddigiekhez és hajrá
továbbra is! Mi a fő profilotok? A legújabbakat fordítjátok vagy inkább a
régebbieket? Esetleg csak egy bizonyos témából válogattok?
Shinrashi: Az, hogy újabbakat fordítunk-e, vagy régebbieket nálunk teljesen
egyénfüggő. Van, aki például régebbit és újabbat is fordít, mint például én.
Ha végigszaladok a projektjeinken, szinte minden stílusból és témából találok egyet-egyet.

Boldog csapat szülinapot előre is! Jelenleg hányan vagytok?
Kazuma: Köszönjük, jelenleg 26-an. Elég nehéz volt egy ideig lépést tartani a
bővüléssel, mert ömlöttek az új tagok, bár sajnos néhányan el is hagyták az
anime fordítói szakmát és elváltak útjaink.

Igen, a tagok néha jönnek-mennek. Megfelelő a létszám, vagy szükségetek
van még új tagokra?
Kazuma: Egyrészt sosem lehetünk elegen. Másrészt minél többen vagyunk,
annál nehezebb lépést tartani azzal, hogy ki mit csinál, vagy egyáltalán ki
kicsoda. Szükségünk konkrétan nincs új tagokra, nincs hiányunk, de állandó
tagfelvételünk van és mindig nagyon szívesen várjuk az új társakat.
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Mi alapján döntitek el, hogy melyik animét fordítjátok? Befolyásol az, hogy
a közönség mit szeretne?
Kazuma: Első benyomás alapján, miután elolvassuk a szinopszist, esetleg a promóciós
videó megtekintése után, ha újabbakról van szó. Régebbiek esetén pedig szimplán a
szimpátia határozza meg. A közönség igénye olyan szinten befolyásol minket, engem
legalábbis mindenképpen, hogy lennie kell az animében valaminek, amitől lenne egy
minimális számú érdeklődő, amiért megéri belevágni a projektbe. Néha teljesen
véletlenül fogjuk ki a népszerűbbeket, néhánynál ugyanis nem tudjuk előre, hogy mekkora sikere lesz.

Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik egy-egy fordításon?
Shinrashi: Az anime és manga is más-más elkészítési módot igényel. A mangák többségénél egy ember végzi a fordítást és a szerkesztést is. Ezen majd próbálnék változtatni,
hogy a fordítók helyett mangaszerkesztők végezzék a munka ezen részét. Az animék
terén elég széles körű a paletta. Rengeteg projektünket más csapatokkal visszük, ezzel
is erősítve a kapcsolatot velük.

Jó az együttműködés. Szoktatok visszajelzést kapni a munkátokkal kapcsolatban?
Kazuma: Eleinte kaptunk néhány pozitív és egy-két negatív visszajelzést, de ez teljesen
érthető, hiszen kezdők voltunk. Negatív vagy pozitív kritikákat, értékeléseket manapság
nem szoktunk kapni. Ez több dolgot jelenthet, de pozitívak vagyunk. Köszöneteket ugyanis rendszeresen kapunk és mivel sokan követik a munkáinkat, ez az én könyvemben
felér sok-sok pozitív visszajelzéssel.

Melyik munkátokat szerettétek a legjobban? Mi volt a kedvenc projektetek?
Kazuma: Tonari no Kaibutsu-kun, egyértelműen. Egy közös projektem volt Seamfoval
és ez az anime hozta meg az első nagyobb lökést a csapatnak az ismertség felé. A mai
napig a legnézettebb fordításunk, szinte már a csapat jelképévé vált. Az újabb tagok
nem hiszem, hogy kötődnének még akármilyen projekthez is, de többségünknek ez a
darab volt a legkedvesebb.
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Jó, hogy ennyire kedvenc maradt. Mik a jövőbeli terveitek a projektekre,
oldalra, csapatra nézve?
Shinrashi: Próbálunk minél több animét és mangát elkészíteni a látogatóinknak. Nem
hiszem, hogy az oldalon különösebb változásokat eszközölnénk . A csapatra nézve lesz
változás, mint már említettem, szükségünk van mangaszerkesztőkre, hogy megkönynyítsük a fordítók munkáját, és akkor ott van még a csapat összetartásának növelése,
mivel nagyon sok új tag jött a közelmúltban, ezért még nem teljesen ismerjük egymást,
így “csapatépítő tréningezünk” majd kicsit.

Hajrá a célok megvalósításához! Szoktatok conokra vagy más hasonló rendezvényekre járni?
Kazuma: Úgy tudom, Spirit szokott járni, de a többségünk nem. Személy szerint egyszer
voltam és nagyon jó volt, de mivel messze élek a fővárostól a pénzügyek megakadályoznak, hogy többön részt vehessek. Szerintem többen vagyunk ezzel így.

Reméljük sikerül majd többre is eljutnotok. Van-e olyan csapat, akiről szívesen
olvasnátok egy interjút az elkövetkezendő időben?
Shinrashi: Bizony van, nem is egy. Az egyik a DragonHall+ lenne, a másik meg az AdamS
FanSub.

Remek, felírtuk az AdamS FanSubot is a terveink közé, a DragonHall+ interjút
pedig már olvashatjátok is az AniMagazin 11. számában. :)
Köszönjük az interjút. Üzennétek valamit zárásként az olvasóknak?
Shinrashi: Mi köszönjük a megtiszteltetést és a lehetőséget. Természetesen. Köszönjük azoknak, akik velünk tartottak, és várjuk a leendő csapattagokat és látogatókat az
oldalra.

Mi is még egyszer köszönjük az interjút! Reméljük az olvasók is annyira élvezték, mint mi. Ha van olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok, akkor küldjétek el az
elérhetőségeiket szerkesztőségünkre az info@anipalace.hu email címre. Ezen felül ha
van olyan kérdés, amit mi nem tettünk fel, de titeket érdekelne, mit válaszolnak rá a csapatok, akkor azt küldjétek meg nekünk emailben és betesszük az interjú kérdések közé.
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