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Hátha jelentkezik pár lelkes olvasó. Nézzük a munkákat. Milyen projekteken
dolgoztok most? És eddig mennyit készítettetek el?

AniMagazin

Fogadjátok szeretettel ezúttal az Anime Center fansub csapat bemutatkozóját.
Sziasztok! Szokásos első kérdésünk, hogy honnan/miből jött a csapat neve?
ENERGiZER: Nos, erre egy összetettebb választ adok, ugyanis a mostani oldal
egy régi, más nevű oldal utódja. Az eredeti csapatnév a Pokémon Center volt,
ami akkoriban csak ezzel a témával foglalkozott. A nevet a játékokban és az
azok alapján készített sorozatokban szereplő Pokémon Centerek ihlették.
Amikor úgy döntöttünk, elkezdünk egyéb animékkel is foglalkozni, akkor jött
a gondolat, hogy a régi nevet is ez alapján kellene módosítani, így alakult ki a
mostani Anime Center név.

Egyszerű, de nagyszerű módosítás. Mikor alakult meg a csapatotok? Kik
voltak az alapítótagok?
ENERGiZER: Az eredeti oldal 2009 márciusában lett beüzemelve. Az alapítótag
én voltam, bár az oldal eredeti céljának (ami a kezdetekkor még nem a fordítás
volt) megvalósításában már a kezdetek óta is többen segédkeztek. A jelenlegi
Anime Center néven futó oldal pedig 2011 szeptemberére készült el.

Hú, már annak is lassan három éve. Jelenleg hányan vagytok? Megfelelő a
létszám, vagy szükségetek van még új tagokra?

ENERGiZER: Leginkább anime, de mostanra már több manga projektünk is van.
Befejezett projektjeink száma már 70 fölött jár, amik között vannak rövidebb és
hosszabb projektek is.
oyi: Nekem a két fő projektem a „Freezing”, és a „Nozoki ana” mangák. Ezeket
tervezzük jelenleg kötetenként kiadni, és behozni a kiadásig. A Freezingből 15,
míg a Nozoki anából 8 kötet készült el eddig. Ezenkívül még High school DxD és
Sol trigger mangaprojektjeim vannak, de ezekhez jelenleg nincs angol fordítás
tovább. Segítséget nyújtok még ENERGiZER-nek is néhány manga és light novel
projektjének átnézésében.
Mi a fő profilotok? A legújabbakat fordítjátok vagy inkább a régebbieket?
Esetleg csak egy bizonyos témából válogattok?
ENERGiZER: A projektjeink többsége az újabbakból kerül ki, de egy-egy régebbi
művet is elkészítettünk már. A témák inkább csak annyiban számítanak, hogy
milyeneket nem csinálunk (ez egyéntől függő, a csapatban nincs megszabva,
milyen témából lehet projektet választani), bár egy-egy kedvencebb műfaj nyomot hagyhat a választásokon.
oyi: Én leginkább a manga-tisztítás és szerkesztés területén vagyok otthon.
Sajnos csak nagyon alapszinten beszélek idegen nyelveken, ezért ez tűnt a
legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy fansubolni tudjak. De szeretem csinálni
és nem bántam meg a dolgot. Szeretem a régi és az új mangákat is, így inkább
a tartalom alapján válogatok, mint az alapján, hogy mikor jött ki. Témából szintén szeretem a változatosságot, mert nem mindig ugyanahhoz van kedve az
embernek.

ENERGiZER: A csapatunk jelenleg 10 főből áll. Mivel a feladatkörök elég specifikusak és többnyire nem fednek le nagy skálát, azt mondanám, hogy kevesen
vagyunk. Noha jelenleg nem hirdetünk tagfelvételt, bizonyos területeken
szükség lenne új tagokra. Persze az, hogy nem hirdetünk tagfelvételt, nem azt
jelenti, hogy nem is lehet jelentkezni.

Folytatás a következő oldalon!
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Szoktatok visszajelzést kapni a munkátokkal kapcsolatban?

Tehát főleg a saját kedv befolyásolja a projekt választást vagy esetleg az is,
hogy a közönség mit szeretne?

ENERGiZER: Többnyire szoktak visszajelzések érkezni. Amennyiben javaslatokat kapunk, azokat igyekszünk figyelembe venni a későbbiek során.

ENERGiZER: Leginkább előzetesen döntünk a projektekről az előzetes információk alapján, esetleg belenézünk abba is, amiből adaptálni fogják, bár ez esetenként nem sokat
számít. A közönség kérései annyiban befolyásolnak, hogyha számunkra is érdekesnek tűnik
az anime, akkor szóba kerülhet a projektelése.

oyi: Igen, nagy örömünkre sok köszönetet kapunk hozzászólásként. Meg az is önmagáért beszél, amikor a chatboxban illedelmes stílusban kérdezik, hogy hogy állunk
egy-egy projekttel. Jó érzés ilyenkor, hogy vannak, akik értékelik az ember munkáját.
Ilyenkor az embernek több kedve is lesz a munkához.

oyi: Személy szerint a projektjeimet főleg magam válogattam, esetleg ha segítőnek kértek
fel egy projektben, átgondolom belefér-e a többi mellett. Nyilván a közönség is befolyásol
minket valamilyen szinten, de ugye mindenkinek nem lehet eleget tenni. Ezenkívül ha az
embernek nem tetszik valami, azzal nem is fog igazán haladni, mert kevesebb kedve lesz
hozzá.

Igen, ez nagyon motiváló. Melyik munkátokat szerettétek a legjobban? Mi
volt a kedvenc projektetek?

Raisen: Az alapján döntök, ami nekem tetszik a leírás, előzetes és egyéb infók alapján a
leendő animéről. Mindig át szoktam nézni a következő idény listáját a várható animekről,
majd kiválogatom azokat, amik tetszenek. És ezekből válogatok magamnak porjektet.

ENERGiZER: Sajnos több esetben is előfordult, hogy nem azt kaptuk, amit vártunk,
esetenként köze sem volt az egésznek ahhoz, amire számítottunk. Szerencsére ez
nem minden projektünk esetében volt így. Én a befejezettjeink közül kettőt tudnék
kiemelni, amik számomra kellemesen hatottak. Az egyik a Sakurasou no Pet no Kanojo, a másik pedig a néhány hónapja véget ért Non Non Biyori.

Merüljünk bele a részletekbe. Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik
egy-egy fordításon?

oyi: Nekem a Freezing a kedvencem egyértelműen. Jó harcok vannak benne, és amit
különösen szeretek, hogy akit rossznak gondol benne először az ember, arról kiderül,
hogy megvannak a maga okai. Sokszor nem tudtam igazán, kinek is szurkoljak a
küzdelmek során. Ezenkívül nagy fantasy és sci-fi rajongó vagyok.

ENERGiZER: Ez elég változó. Csapaton belül projektenként többnyire csak egy vagy két fő
dolgozik, aminek vannak előnyei és hátrányai is, viszont több közös projektünk is van, amik
esetében már a két-három fő az átlag.

Raisen: Csak nemrég kezdtem el fordítani (nincs mögöttem nagy fordítói múlt), így a
projektjeim közül talán az elég rövid címmel bíró: Mondai-Ji-tachi ga Isekai kara Kuru
Sou Desu yo anime volt az, amit kiemelnék. De nagyon jó volt fordítani például a talán
nem annyira ismert Weiss Survive című rövid, pár perces anime két évadát.

oyi: Minden projektünk esetében megvan, ki mit csinál, és mindig ugyanazt csinálja. Ez
lehet egy vagy több dolog is egy-egy projektnél. Mindenki lelkiismeretesen a legtöbbet
hozza ki a munkájából, és a lehető legjobb minőségre törekszik.

Folytatás a következő oldalon!
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Sikeres rendezvény látogatást kívánunk! Van-e olyan csapat, akiről szívesen
olvasnátok egy interjút az elkövetkezendő időben?

Mik a jövőbeli terveitek a projektekre, oldalra, csapatra nézve?
ENERGiZER: A projekteket a továbbiakban is az eddigi szisztéma alapján tervezzük folytatni. Az oldallal kapcsolatban tervben és folyamatban van egy megújulás, ami nem csak egy
designváltást jelent, úgyhogy ez még elhúzódhat egy darabig. A csapat tekintetében pedig
akkor tervezzük kibővíteni a posztokat, ha a megújulás megtörtént. Ez az oka annak, amit
korábban írtam a jelenlegi tagfelvételi állapotról.

ENERGiZER: Így hirtelen nem tudom, kik nem szerepeltek még, de bárkiről
szívesen olvasnék.
oyi: Otaku Critics, K.o.G.A fansub, Aincrad fansub, Vampire Famiglia

oyi: Szeretném behozni vagy befejezni a jelenlegi projekteket. Addig nem akarok újnak
nekiállni, amíg ezek nincsenek készen. Utána bármi, ami megtetszik, jöhet. Szeretnék még
sokáig a csapat tagja maradni.

Köszönjük az ajánlásokat és az interjút. Üzennétek valamit zárásként az
olvasóknak?
ENERGiZER: Egyrészt szeretnék köszönetet mondani azoknak az olvasóknak,
akik látogatnak minket, akik pedig még nem ismernének minket, ha gondolják,
nézzenek be hozzánk.

Hajrá a tervek megvalósításához! Kis kitekintő: Szoktatok conokra vagy más
hasonló rendezvényekre járni?
ENERGiZER: Mindenki nevében erről nem tudok nyilatkozni. Én már voltam conokon, de
a távolság miatt nem mindenki tudja megoldani az eljövetelt, pedig lehet, hogy különben
eljönne rájuk.

oyi: Az olvasóknak csak annyit, hogy nézzenek továbbra is minket.

oyi: Igen, szoktam. Mostanában kezdtem csak el járni, így nem sokon voltam, de évente
1-2-re sikerül elmennem. Remélem a közeljövőben megtartandó Mondoconra is sikerül
eljutnom.

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.

Raisen: Már elég régóta tervezem, hogy el kéne már jutni egy CON-ra, de sajnos mivel már
nem vagyok diák, így az oda-vissza út kapásból 8-9 ezer forint lenne. De ami késik, nem
múlik, vagy idén, de max jövőre mindenképp megejtek egy CON-látogatást.
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