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Az A-Channel egy igazi pihentető sorozat. Rövid, szórakoztató, és az
se gond, ha kihagyunk pár jelenetet. Leginkább a Lucky Starhoz hasonlíthatnánk, de ebben az animében még kevésbé hangsúlyos a történeti szál.

Cím: A-Channel
Műfaj: komédia, slice of
life, seinen, iskolai élet,
barátság
Epizódok száma: 12
Epizódok hossza:
24 perc/epizód
Bemutatták:
2011. április 8. – 2011.
június 24.
MAL: 7,15
ANN: 7,1

AniMagazin/Japán mániásoknak

Az A-Channel ugyanis igazi slice
of life történet, ami leginkább a
szórakoztató szituációk és a karakterjellemek miatt működik. Ha mindenképpen meg akarunk határozni
egy kerettörténetet, akkor azt mondhatjuk, hogy négy iskoláslány egy évét
mutatja be az anime. Az első rész azzal
kezdődik, hogy a baráti társaság legfiatalabb tagja, Tooru elsősként megkezdi első napját az iskolában, amit a
másik három lány már harmadikosként látogat, az utolsó részben pedig
már az utolsó közös évre készülnek.
Az események főleg a négy
főszereplő körül forognak, de a
mellékszereplők
(osztálytársak,
tanárok) is kapnak jeleneteket. A
lányok tipikus középsulis életet élnek, ezért ne számítsunk nagy kalandokra, inkább olyan szituációkat,
párbeszédeket láthatunk-hallhatunk,
amelyek nagy része valóban megtörténhet a való életben. A szereplők
nyári fesztiválra mennek, ellátogatnak
a tengerpartra, megáznak az esőben,
közösen sütnek, kipróbálják az új hamburgert, közben az egyik fogyókúrázni
akar, a másiknak inkább hízni kellene,
na és azt se feledjük, hogy néha nem
is olyan egyszerű kikéredzkedni az
óráról a mosdóba vagy félbevágni egy
szem cukorkát. És ahogy a való életben, itt is visszaköszön egy-egy téma,
ahogy haladunk az időben.

A fentiek alapján nem tűnhet túl csábítónak az anime,
azonban a sorozat mégis működik, ami leginkább a karakterek jellemeinek köszönhető. Senki
ne számítson extravagáns szereplőkre, se külsőleg, se belsőleg. Ennek ellenére mégis jól működnek együtt a
különböző jellemek.
Run:
A csapat összetartó ereje, legalábbis az első részekben. Youko és Nagi
osztálytársa, de még előző iskolájában
összebarátkozott a pár ével fiatalabb Tooruval, akivel azóta is tart a
barátság. Nagyon kedves, nagyon
naív és nagyon elővigyázatlan. Figyelmetlenségével és ügyetlenségével állandó veszélynek teszi ki
magát (néha már el is túlozza az anime ezt a vonását), viszont mindig kiderül,
hogy törődik társaival és odafigyel rájuk. Gyakran nemtörődöm,
hihetetlenül feledékeny, de mindig
mindent ép bőrrel megúszik.
Youko:
Négyük közül ő a legszebb és külsőleg a legérettebb. Magas termete
miatt viszont nagyon félénk és
gátlásos. Emellett mindig hálás
közönség, ha valaki ijesztgetni
akarja, amit Tooru eleinte előszeretettel kihasznál.
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A történet nagyrészt kimerül a fent
leírtakban, ezért valóban csak azoknak
ajánlott ez az anime, akik nem bánják,
ha nincs pörgés és úgy általában nem
történik semmi, hanem valódi hétköznapokat látunk.
A zene felejthető, de illik az animéhez.
Minden részben van egy pár perces
dalbetét, ami valószínűleg megosztja
a nézőket. Biztos lesz, akinek tetszik,
és lesz aki átpörgeti vagy illedelmesen
végigunatkozza. Ezek a rövid betétek
egy-egy érzést próbálnak visszaadni,
mint például a közös hógolyózás, medencetakarítás vagy kibékülés közben
felmerülő gondolatokat, jókedvet stb.
Alapvetően nem túl érdekesek, de
visszaadják az adott élmény hangulatát és képesek több órányi történést
pár percbe sűríteni.
A grafika is átlagos. Hiányoznak a lélegzetelállító színek és
tájak, de a történetben egyébként is a szöveg és helyzetkomikum viszik a prímet, erre a célra pedig a lassabb képváltások
és az egyszerűbb technika megfelel. A szereplőket valamiért
túl fiatalnak ábrázolják, ami megtévesztő lehet. Engem legalábbis meglepett, mikor kiderült, hogy Tooru 16 éves,
vagyis a többiek értelemszerűen legalább a 17. vagy 18.
évüket tapossák.
Helyenként mintha a készítők kifogytak volna az
ötletekből, előfordulnak laposabb jelenetek, amin később
egy-egy betétjelenettel vagy új szereplőkkel lendülnek túl.
Véleményem szerint nyugodtan mutathattak volna
többet a mellékszereplők életéből, bizonyára Tooru osztálytársaiban vagy a tanár trióban is kiaknázatlanul maradt pár lehetőség, jó poén. A romantikus
szál sajnos szinte teljesen hiányzik (ha nem számítjuk Tooru féltékenységi rohamait vagy az egyik tanárnő és az
iskolaorvos közti csipkelődő közeledést), pedig bizonyára jót
tett volna az animének. A műfajból adódóan a lányok
lelkivilágában sem mélyülünk bele, habár így sincs
hiány az érzelmekből és a kedves jelenetekből.

Nagi:
A leggyakorlatiasabb személyiség, csak a többiek ritkán
hallgatnak rá, ezért végül kénytelen-kelletlen mégis
enged az akaratuknak. A sorozat felétől ráébred, hogy
fogyókúráznia kell, amit több-kevesebb sikerrel próbál
betartani, miközben Run és Youko alakjára irigykedik.
Hajlamos a gúnyolódásra.
Tooru:
A baráti társaság legfiatalabb és leggyerekesebb
megjelenésű tagja. Eleinte fő ismertetőjegye, hogy nem
tud meglenni Run-chan nélkül és roppant féltékeny
bárkire, aki imádott barátnőjéhez közeledik. Leginkább
egy harcos őrangyal és olvadozó öleb keresztezésének tűnik. Később árnyaltabb képet kapunk róla. Okos,
értelmes lány, de mélységes bánatára nagyon alacsony és vézna, ezért mindenki gyereknek nézi (habár
elég beszédes, hogy kisiskolás gyerekeknek készült
fürdőruhákat kénytelen hordani). Őt ismerhetjük meg a
legjobban és ő kerül kapcsolatba a legtöbb emberrel az
animében. Az osztályában például kisebb rajongótábora
alakul, akik bevezetik a maguk kis három perces szabályát.
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Mindezek ellenére az A-Channel szórakoztató
kikapcsolódás, aminek egyes poénjai nagyon
találóak, több hét távlatából is megnevettethetik
a nézőket.
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