LIZA,
a rókatündér

// Catrin

Végre bemutatkozott a 2012 óta készülő japán mitológiával
fűszerezett magyar vígjáték, a Liza, a rókatündér. A hazai közönség remekül fogadta, 20 nap alatt több mint 50 ezren látták a
mozikban. Azóta megnyerte a portugál Fantasporto nemzetközi filmfesztivál fődíját valamint a legjobb vizuális effektekért
járó díját is. Kíváncsiságunknak eleget téve mi is ellátogattunk
a moziba.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Cím: Liza, a rókatündér
Év: 2015
Hossz: 98 perc
Rendező: Ujj Mészáros
Károly
Színészek: Balsai
Móni, David Sakurai,
Bede-Fazekas
Szabolcs, Schmied
Zoltán
Cinestar interjú
a rendezővel és a
főszereplőnővel:
http://cinestar.hu/
duplainterju-avagya-rokatunder-es-amimogotte-van/

Röviden a sztoriról: A helyszín a fiktív
Csudapest, mely küllemében a ‘60as ‘70-es éveket idézi. Liza rendkívül
zárkózott, konzervatív és naiv 30 éves
nő, aki az egykori japán nagykövet özvegyét ápolja. A totálisan “zen” lány
egyetlen barátja a házban élő japán
táncdal-énekes, Tomy Tani szelleme,
kedvenc helye pedig a Mekk Burger
gyorsétterem. Az idős nő rokonai
elégedetlenségére Lizára hagyja lakását... A fiatal nő végre a maga ura
és szeretné megtalálni a “nagy ő”-t,
azonban udvarlói sorban meghalnak
körülötte, ami magára vonja a rendőrség figyelmét...
A film erősen épít a fekete humorra, egyedi világának részletessége
olyan hangulatot áraszt, mely teljesen
kizökkenti az embert a valóságból. Így
részesei leszünk egy japán mitológia
és stílus előtt tisztelgő, finn western
zenével és változatos poénokkal keveredő abszurd vígjátéknak. Sikere
abban rejlik, hogy merőben más az
eddigi magyar filmes stílusnál, érződik mennyire ügyeltek a készítők
minden apróságra. A közérthető és

szürreális keveredése, a színészek
remek játéka, a karakterek egyedi dimenziója, a fantasztikusan illeszkedő
és szép CGI valamint a fülbemászó

jellemeken, az elrontott Reviczky közmondásokon valamint David Sakurai
felejthetetlen slágerén. Az a kitörően
lelkes haláltánc, amivel végigropja a

Nagy örömök
A történet íve kellemes, jól követik
egymást az események, nem tartogat
meglepetéseket,
mégis meglepődhetünk könnyedségén
és egyszerű, de nagyszerű romantikáján.
Kerek egész, tetszetős lezárást, mesés
és optimista üzenetet kapunk. Egy
felnőtteknek szánt mese.
A karakterek mind másfajta humort képviselnek: Liza egy szerethető
figura (akiről, akár túlzásokkal, de az
Amelie csodálatos élete is eszünkbe juthat, még ha más jellemek is),
de rendkívül naiv, így álomvilágából
adódó tettei mosolyt csalhatnak az
arcunkra. Tomy Tani rejtélyes kétszínű figura, úgy mesterkedik, akár
egy mese főgonosza, Lizával mégis
mindig bájos.

„részesei leszünk egy japán mitológia és stílus előtt
tisztelgő, finn western zenével és változatos poénokkal keveredő abszurd vígjátéknak.”
dallamok mind-mind elvarázsolnak.
Közben pedig csak nevetünk az újabb
haláleseteken, a szerencsétlenkedő

Home Made Asia
interjú a Tomy
Tanit alakító David
Sakuraijal:
http://homemadeasia.
hu/interju-davidsakurai-liza-a-rokatunder/

filmet, szinte vonzza a nézőket, hogy
minden morbidság ellenére ők is táncra perdüljenek vele. Így kell fekete
humort tálalni!

Folytatás a következő oldalon!
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-42-

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Kis kellemetlenségek
Nem sok negatívumot tudok említeni, de az biztos, hogyha
valaki nem szereti ezt a fajta naivitást és romantikát, valamint
másfajta humort preferál, annak nyilván több ponton fárasztó
lehet a film (Liza szerencsétlenkedése a férfiakkal, a végkifejlet
előtti apró bonyodalmak stb.), de ezek a pillanatok is feloldást
kapnak az egyszerűbb, de ütős poénok által.
Jellemző még a filmre helyenként a kötelező magyar filmes meztelenkedés és szexista stílus, amiből lehetett volna
kevesebb (sőt, a kevesebb több lett volna), de szerencsére
nem ez volt hangsúlyos és nem érinti a főszereplőt. Ezt is a
humor egyik forrásának tudhatjuk be.
Kritika lehet még, ha helyenként azon a megállapításon kapjuk magunkat, hogy “ebbe a filmbe nem
sok zene szorult”, mert bármennyire jók, tényleg csak
ugyanazok ismétlődnek. Nekem igazából ez tetszett,
érezhetően hozzájárul az összhatáshoz, nem csoda,
hogy egyből megjegyezzük őket…

Az az élvezet, amivel tervét igyekszik kivitelezni
nagyon találó. Henrik igazi karikatúrája a bunkó
macsóknak, akik egyik nő után a másikat szédítik. A Liza után nyomozó Zoltánnal pedig sikerül
kifigurázni a tipikus hőst, aki sose adja fel és akit
nem lehet megállítani. Őt teszik ezáltal a film
egyik legszimpatikusabb karakterévé. A mellékszereplők is csak színesítik a palettát.
Látványát tekintve a pasztelhatás dominál, de sok színnel; ezek a régi, kopott pesti házbelsők remek hátterek, a
CGI pedig mindig zseniális.
A zenék hangulatosak, erősítik a jeleneteket, folyamatosan ismétlődnek, ezzel is növelve az abszurd hatást.
Legkiemelkedőbb a japán Dance Dance Have A Good
Time és a finn western, előbbi Tomy, utóbbi Zoltán karakterével összenőve.
Külön kiemelném, hogy a film japán feliratokkal és
párbeszédekkel is tűzdelt, amik jól sikerültek, szerencsére
ezeket nem szinkronizálták át. A végén különösen hatásvadász a japán jelenet.

„...a pasztelhatás dominál, de sok színnel;
ezek a régi, kopott pesti házbelsők remek
hátterek, a CGI pedig mindig zseniális.”

AniMagazin/Japán mániásoknak

Összességében ez egy jó magyar film, megéri érte
a moziba menni. Elképesztő, hogy ez a rendező első nagyjátékfilmje, látszik rajta, hogy évekig, megfontoltan készült.
Nehéz belekötni, egyszerűen minden működik benne. Örülök,
hogy japán vonatkozásának köszönhetően az AniMagazint is
ismerkedésre csábította.
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