Gekijouban

GINTAMA
Shinyaku Benizakura Hen
// Daisetsu

2014 januárjában jött ki az idei első Mondó, amiben igen jó kis cikket lehetett olvasni a Gintamáról.
Arról nem is beszélve, hogy abban a kiadásban még
egy gintamás poszterhez is hozzá tudtunk jutni (bár
az csak egy miniposzter). Én akkor kaptam kedvet
ahhoz, hogy elkezdjem nézni az ezüsthajú szamuráj
történetét, amit azóta sem bántam meg. Változatos, poénos, akciódús, igazi shounen-fight vígjátékkal ismerkedtem meg, ami mindig mosolyt tud
csalni az arcomra. Most, hogy több mint a felén túl
vagyok az animének, megnéztem az első movie-ját
is, ami nekem kifejezetten tetszett. Most megosztom veletek az élményeimet!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Ismétlés… ISMÉTLÉS?!

Cím:
Gekijouban Gintama:
Shinyaku Benizakura
Hen azaz Gintama
movie 1
Év: 2010
Műfaj: akció, shounen,
vígjáték, dráma, börleszk, edo-kor
Hossz: másfél óra
Stúdió: Sunrise

A Gintama első szériája közben
rengeteg kisebb történettel ismerkedhettünk meg. Az első movie ezek
egyikét tette egy egész estés filmé. A
film tehát alig tud újat mutatni annak,
aki látta az első 201 részt, mert ez a
film csak a Benizakura Arc-ot dolgozza
fel. Azt az arc-ot, amiben a főgonosz
először akar komoly csapást mérni
Edóra (mai nevén Tokióra). E téren
újra egy rajongó se számítson.
A történet elején a szokásos háttér fogad minket, ami után 3-szor is
ki lesz írva a Warner Bros Pictures-ös
felirat. Naná! Nem lenne ez a film jó
Gintama movie, ha a bénázások miatt
nem kéne legalább háromszor újra indítani az egészet! Ezután kezdődik el
az igazi movie, ami az animében az 58.
és 61. rész között zajlik.
Az ötlet jó volt, hogy erről az arcról csináljanak movie-t, hiszen ezekben a részekben szerepel legtöbbször
Elizabeth, illetve a (menő) gonoszok
is megjelennek Zurával… vagyis
Katsurával és Gintokival, akik
nagyon jó bunyókat
rendeznek. A
„gonosz”

karakterek 201 rész alatt nagyon
ritkán kerültek a képernyőre az első
szériában, aminél gyógyír ez a movie,
hiszen akiknek ők a kedvenceik azok
láthatják újra őket.

Ugyanaz, de mégsem!
A movie több dologban mégis
eltér az animétől. Nézzük át ezeket!
Újrarajzolás: A movie kissé eltérő
grafikával, rajzolással lett megáldva, mint az arc első változata. Az
árnyékolást, a részletgazdagabb
elemek színvonalát feljebb emelték, ami teljesen el is várható egy
movie-tól. A Gintama így egy
egész pozitív irányt vehetett
fel rögtön az első percek után.
Egy szó, mint száz: A rajzolása
nagyon jó!

Értékelés:
AA: 8.93
MAL: 8,6
AP: 48#

Kihagyott jelenetek: Én úgy vettem észre, hogy a movie-hoz hozzáadtak dolgokat, de ugyanúgy el is vettek. A
poénok számát lecsökkentették, hogy a film a történetre tudjon összpontosítani.
Cenzúra: A movie szerencsére sokkal véresebb az anime
változatnál. Nem nagymértékben, de aki megnézi a filmet, az tudni fogja, hogy mire gondolok. A mondandóm
igazára mutat az a bizonyos ember kettévágása, ahol
már nem lesznek illetéktelen dobozok, amik kitakarnák
az anatómia órát.
Ezek alapján gondolom, hogy érdemes megnézni a
movie-t, mert a régi eseményeket máshogy kínálja a film,
ami az egész arc-ot ezerszer szórakoztatóbbá teszi.

A képeken látható
felirat a Saiyan Rivals
fordítása

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Irány egy kényelmes szék, megnézem ezt az animét!
Ezt a filmet a Gintama fanoknak azért hozták létre,
hogy legyen egy este, amikor rengeteget izguljunk a csatajeleneteken, hogy elmosolyodjunk az undorító vicceken
és, hogy még jobban megszeressük a Gintama világát.
A movie-t elsősorban a rajongóknak ajánlom, mert nekik nagyon jó kiegészítést nyújthat. A bátrabbak, akik nem
ismerik a Gintamát szintén megnézhetik a filmet, ha nem
zavarja őket az, hogy a karakterekről nem tudnak sokat.
(Persze egy-két infó nekik is ki fog derülni pl.: Gintoki és
Takasugi kapcsolata.) De ettől eltekintve tényleg bátor
dolog lenne a sorozat ismerete nélkül belevágni, én azt
javaslom, hogy a sorozatba is nézzen bele az, akit ez érdekelne. Úgy sokkal nagyobb élmény lehet a movie!

AniMagazin/Japán mániásoknak

Zene

Befejezés

Az film alatt az első széria soundtrack-jei hallhatóak.
Akik látták már az első szériát, azoknak biztosan ismerős
a Gintama ötödik openingjének a Dontennek a zenéje. A
Donten című számot a DOES nevű japán rock banda készítette, akik a movie-hoz szintén sokat hozzátettek. Kétszer
mutatnak a movie-ban stáblistát és mind a két alkalommal a DOES két nagyszerű számát hallgathatjuk! Ennek
hatására a DOES összes albumát rögvest le is töltöttem!
Nagyon jók, a Gintama csatáihoz nagyon sokat adott a
jól eltalált zene.
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Ez a Gintama film szerintem nagyszerűen sikerült. Bár korábbi
leírások alapján, sajnos tényleg bejött az, hogy kevesebb a poén, de
emellett olyan izgalmas csatajeleneteket láthatunk, hogy az ember
rögtön szamurájosdit akar játszani. Pörgős, véres, vicces filmre van
kilátása annak, akinek az érdeklődését valamilyen módon felkeltettem. Ez nem egy művészanime, egy korszakalkotó mű. Ez a világ egyik
legbetegebb animéjének az első movie-ja, amiben
senki sem fog csalódni!
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