
Írta: Iskariotes
A Japán Alapítvány

anime vetítései



Anime
020ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Quest of the battling gods
 A Harc Istene utolsó csatáját vívja egy má-
sik istenséggel. A kínai mesélő hagyományokból 
építkező film nagyon egyedi, amire rátesz egy la-
páttal a jó hangszerelés. Egy olyan harc ez, mely 
elhomályosítja az idő és a tér korlátjait is. A mű 
egyszerre használ 2D-s és 3D-s megoldásokat is. 
Technikai sokszínűségére már a világon is felfi-
gyeltek, ennek köszönhetően már az Annecy Ani-
mációs Fesztiválon is vetítették. Az első napon 
bemutatott filmek közül ez volt a leghosszabb.
Értékelésem: 6 pont. 

Kicsik, de jók 

 Idén ünnepli Japán és Magyarország a dip-
lomáciai kapcsolatuk fennállásának 150 éves év-
fordulóját. E programsorozat keretében a Japán 
Alapítvány a Tokiói Művészeti Egyetem Film Médi-
akutatási Posztgraduális képzését lezáró vizsgafil-
meket mutatott be Budapesten. Az alkotásokat 
mind fiatal rendezők készítették, akikből idővel az 
új Miyazakik kerülhetnek ki. Filmjeik vegyesek vol-
tak, ahogy technikájuk is elüt a mainstreamtől. 

Live or let live
 A stop motion technikával készült film na-
gyon jó lett, egyes jelenetei még a Kubo szintjét 
is elérik. A kisfilmben egy gimnazista osztály ál-
latkáját mutatják be, ami egy kis hernyó. De egy 
tragikus hír miatt el kellene pusztítani. Az osztály 
szavazásra bocsájtja a kérdést. Lesz-e valaki, aki 
szembe mer szállni a többséggel és kiállni az iga-
záért vagy sem?
Értékelésem: 7 pont. 

Flufffiction
 A Flufffiction egy fantasy/videojátékokból 
ismert kifejezés. Ilyen esetben olyan plusz infor-
mációra teszünk szert, ami nem befolyásolja az 
adott világot, maximum csak érdekesebbé, színe-
sebbé teszi azt. Ez a kis mű azt mutatja, hogyan 
nézne ki a mi világunk, ha óriás bolyhos lámák 
vagy éppen teknősök mászkálnának benne. Mi-
vel a rendezőnek több zenei alkotása is volt, talán 
nem meglepő, de a hangok és a zenei aláfestése 
ennek a filmnek lett a legjobb.
Értékelésem: 6 pont

Wander in Wonder
 A történet szerint egy kis nyuszi elvész az 
erdőben. De az éjszakai hazavezető útját a növé-
nyek és a virágok segítik. A Vimeo-n megnézhető.
Értékelésem: 5 pont. 

Grandma’s Matchbox
 A nagyvárosban élő Junko sok év után visz-
szatér a falun lakó nagymamájához, aki felnevel-
te. Lelkileg egy rég elkezdett, de soha le nem zárt 
vitát akar most elrendezni. De mire hazaér, nagy-
mamája már teljesen más ember lett. Junko haza-
költözik és őrlődik, hogy joga van-e élni az életét 
vagy sem?
Értékelésem: 6 pont.

Light of temptation
 A kisfilm a bolyhos pitypang magok táncát 
mutatja be, amiket a szél és a fény vezérel.
Értékelésem: 5 pont. 

In there
 A graffitit kedvelő Sato Harune filmje na-
gyon sötétre sikeredett. A cselekmény szerint egy 
olyan helyen vagyunk, ahol mindenki megfordul a 
születése előtt és a halála után. Ba da bum.
Értékelésem: 4 pont. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Typhoon No.14 
 Az egyik legeredetibb technikával készült 
kisfilm volt. Személy szerint a Kells Titka vagy a 
Messzi Észak filmek jutottak az eszembe techni-
kailag róla. Okinawára egy tájfun csap le, a kis Anri 
életét felborítja a szokatlan esemény. Ráadásul 
tinédzser nővére elmeséli neki, hogy a tájfunnak 
szeme is van. Jó kis film.
Értékelésem: 7 pont. 

Norabbits Minutes
 A mini széria (5x3 perc) két nyuszit mutat 
be, Nórát és Mimit. Boldogan élnek, de van két 
répa, akik mindig borsot törnek az orruk alá. No, 
persze addig, amíg a tányéron nem végzik. 
 A kis sorozatot a Shochiku filmvállalat mo-
zijaiban adták 2007-ben, a cég 110. éves fennállá-
sát ünnepelve.
Értékelésem: 6 pont és a MAL-on is jegyezhető. 

Lion Nanny’s Journey
 A kisfilm egy utazást mutat be, ahol Lion 
Nanny egy vontra száll fel, és ahogyan másokkal 
találkozik, az ő életének utazását is megismerhet-
jük.
Értékelésem: 5 pont. 

My little goat
 A két nap alatt, messze ez volt a legbátrabb 
munka. Stop motion technikával készült, szimboli-
kája nagyon erős. Mit tehet egy anya, ha gyerekét 
annak saját apja akarja szexuálisan abuzálni? Mit 
tehetnek a testvérek? A farkas sikerrel jár és meg-
szerzi a zsákmányt?
Értékelésem: 8-9 pont közt. 

Memory Drawers
 Shiroinu naplót vezet, egy nap fiókokat ta-
lál a hóba temetve. Ahogyan kinyitja elkezdi újra 
olvasni régi naplóit, de rádöbben, hogy ezek oly 
távoli események, mintha egy más ember életét 
olvasná. A stop motion technikával és 2D-vel raj-
zolt jelenetek nem varázsoltak el.
Értékelésem: 5 pont. 

Take me Home
 Sima 2D-s rajzfilm, mely egy házban élő csa-
lád életét mutatja be különböző időpontokban. 
Számomra rém unalmas volt. 
Értékelésem: 5 pont. 

The Red Bridge is Falling Down
 A kisfilm – mily meglepő – egy híd hétköz-
napjait mutatja, milyen örömei és bánatai vannak, 
hogyan hat a környezetére és vissza. Szerintem a 
téma sokkal többet rejtett magában, mint amit 
végül kihozott belőle a rendező. 
Értékelésem: 5 pont. 

Namahage’s Obon Homecoming
 A középiskolás Miyako bepillantást kap ő és 
apja kapcsolatába a jövőre nézve, hogy így hoz-
za meg továbbtanulási döntését. Nettó érzelmi 
zsarolásra épít a történet. Az egyetlen végig 3D-s 
technikát alkalmazó film volt a felhozatalból.
Értékelésem: 6 pont, ami főleg a szellem megfor-
mázásának köszönhető. 

The Body Swap Center 
 Mimi saját magát lúzernek látja és ezáltal a 
környezete is annak tartja. Szeretne kilépni ebből 
a helyzetből, ezért egy eléggé lidérces plasztikai 
beavatkozás mellett dönt. Sikerrel vagy elbukik? 
A film jó témát dolgoz fel, a történetet tovább le-
hetne fejleszteni egy nagyobb movie-ra vagy so-
rozatra is.
Értékelésem: 6 pont. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Jpop Qpop

 Végül egy másfél órás anime filmet is vetí-
tett márciusban a Japán Alapítvány. Idővel bab-
rálni és ahhoz alkotást készíteni nagyon komoly 
dolog, a téridő kontinuum megvédése szintén 
nem gyerekjáték. Ide masszív arcok kellenek, mint 
Homura, Terminátor vagy legalább egy 30 éves 
IBM számítógép. De szerencsére a Toei szakem-
berei(?) szerint nem kellenek ide Időlordok vagy 
több éves/évtizedes fárasztó kutatás, mindössze-
sen szintipop, wtf maskarák és táncimánci szüksé-
ges. Hölgyeim és uraim, íme a Pop in Q. 

Miért adtak erre pénzt?

 A Toei Animationt, az animeipar tisztes és 
megbecsült stúdióját 1956-ban alapították és 60 
éves fennállást egy jó kis anime movie-val szeret-
ték volna megünnepelni, ez lett aztán a Pop in Q. 
A film tervét 2015-ben kezdtek el vizsgálni, kód-
neve pedig a file(N): project PQ volt, ami később 
kapta meg a Popin Q/Pop in Q címet. A nagyér-
demű először 2016. februárjában értesült a mozi 
ötletéről.
 A direktoriszékbe Miyahara Naokit ültet-
ték. A Toei tehát egy 51 éves embert bízott meg 
a rendezésével, akinek ez volt az első komolyabb 
rendezése, ez kábé mutatja, hogy a stúdió mit is 
várt a filmtől. De a hivatalos indoklás szerint azért 
esett rá a választás, mert olcsó volt van tapaszta-
lata shoujo és zenés animékben.

Morinezumi
 Egy kisleány az erdőben hagyja játékegerét, 
amit a természet folyamatosan farag, így hamaro-
san szétesik, de az erdő újra formát ad neki, így 
a kisegér új életet kap. A film a nonprofit Minna 
no mori erdőkért küzdő alapítvány felkérésére ké-
szült.
Értékelésem: 6 pont. 

Harbortale
 Egy kis tégla életre kel Yokohama kikötő-
jének közelében és elkezdi felfedezni a világot. A 
hajókat, az épületeket, a természetet és más tég-
lák sorsát is megismeri. A majdnem húsz perces 
történet nagyon kellemes.
Értékelésem: 7 pont. 

Yokohama tale 
 Három művész, a zenész Onitake Miyuki, a 
fényképész Mori Hideo és az animátor rendező 
Ito Yuichi készítették ezt a kisfilmet, ami három 
jelentős Yokohamai épületet mutat be.
Értékelésem: 7 pont. 

Blue eyes in Harbortale
 A kis téglánk újabb kalandba keveredik, ami-
kor egy százesztendős porcelánbabát ment meg 
és kalauzol el a világban. A baba hangját egyéb-
ként Kawamura Maria adja. Mindhárom utóbbi 
kisfilm a stop motion és a computer grafika ele-
gyével jöttek létre, amit a készítő, Ito Yuichi „neo 
craft” stílusnak nevezett el.
Értékelésem: 7 pont. 

You are my friend 
 Ez szintén egy kis zenés klip, mely egy árva 
kisfiú és egy sárkány barátságát mutatja be. Ez 
egy idő után inkább apa-fiú kapcsolatba fordul át, 
aminek a végén a sárkány a legnagyobb ajándékot 
adja a fiúnak.
Értékelésem: 7 pont. 

 Vetítették még a Knyacki és a Doron Coron 
rövidfilmeket is, de azokról sajnos lemaradtam. 
Később pedig az Anime Tamago Project részeként 
is leadtak két alkotást: Colorful Ninja Iromaki és 
Genbanojou. Ezekről és magáról a projektről talán 
egy másik cikk alkalmával lesz szó.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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 Végül jött egy olyan, de egy olyan fordulat, 
amit a Marvel univerzum 11 év alatt nem tudott 
produkálni. A stáblista után kiderül, hogy a lányok 
mind ugyanabba a tokiói középsuliba kerülnek, rá-
adásul Reno is. Itt valaki folyt. köv. szagot szima-
tol. 

Valóban egy darab Sailor Moon SS-ben dolgo-
zott, illetve ő rendezte a Precure All Stars DX the 
Dance Live♥: Miracle Dance Stage e Youkoso 14 
perces OVA-ját. Ha ezek nem készítenek fel egy 
movie rendezésére, akkor semmi! Producer meg 
a hasonló sikereket megélt Matsui Toshiyuki lett.
 A seiyuu gárdát is hamar összerakták, mivel 
ez egy éneklős film, ezért olyan hangokat keres-
tek, akik énekelni is tudnak, így jött össze az Izawa 
Shiori, Kurosawa Tomoyo, Ozawa Aki, Asami Seto 
és Atsumi Tanezaki ötös. Egyiknek sincs nagy vagy 
híres karaktere, de elég sok mindenben szerepel-
tek már és mindegyiküknek volt már openingje és 
endingje is különböző animéknél. Uchiyama Kou-
kit, aki Renónak adta a hangját, azért jelentették 
be később, mert eredetileg nem is létezett az ő 
karaktere. Ha kivesszük a jeleneteit a filmből, ak-
kor az simán működne nélküle is, sőt! Hamaro-
san megszületett a hivatalos nyitódal a Teen Age 
Blues, amit Daisuke „DAIS” Miyachi szerzett és a 
P.IDL nevű 18 tagú idol együttes adott elő. 

 A 2016. március végétől indult rádiós kam-
pányfilm mellett, augusztustól egy YouTube 
kampányt futtattak, de még Hello Kitty-vel is le-
nyomtak pár közös megjelenést. Végül megjelent 
novemberben a manga is, mely 5 fejezetet élt 
meg. A sztorit Toudou Izumi jegyezte (egy Toei 
mangánál ez nem oly váratlan), a rajzokért pedig 
Sanju Saki volt a felelős. 2016 szeptemberében 
bejelentették, hogy a filmet a tervezett 2017. ja-
nuári bemutatója helyett, már 2016 decemberé-
ben bemutatják. 

Cselekménytelenség

 Adott öt darab alsó-középiskolát befejező 
lány, akik ilyen vagy olyan okok miatt rosszul érzik 
magukat a bőrükben. Merthogy pölö túl jó tanuló 
vagyok és sokan szeretnek! Omájgád! Summa, az 
öt csajszi egy varázslat következtében az Idővöl-
gye nevezetű helyre kerül, ahol megismerkednek 
egymással és a poppinokkal. Ezeknek a teremt-

ményeknek csak fejük van, de ha egy speckó ru-
hát felöltenek, akkor már van kezük és lábuk is. De 
hogy az első ruhát kikészítette, amikor csak szájuk 
volt, az passz.

 A lényeg, hogy hősnőink (na jó, mindennek 
van egy határa), szóval a gimis lányok megtudják, 
hogy veszélyben van maga az IDŐ. És meg kell 
menteni az IDŐ-t. Míg mások egy Dolorient tun-
ningolnak vagy kútba ugrálnának, esetleg egy kék 
macska hasából szednék ki a megoldást, itt ezekre 
nincs szükség. Egy danszüt kell betanulniuk vér-
gáz jelmezekben és, ha azt tökéletesen elsajátít-
ják és előadják, na akkor meg lesz mentve a zidő. 
Random monszták legyűrése és egy alapos power 
jump után (személyes kedvencem: szuper erő: 
bármilyen képesség). Szembeszállnak a főgenyá-
val és SPOILER: győznek. Ezek után a bakfisaink 
visszakerülnek a reális világukba, ahol az életüket 
nehézzé tevő problémákat 1000 wattos mosoly-
lyal megoldják.

Cím: Poppin Q/Pop in Q ポッピンQ
Rendezte: Miyahara Naoki

Seiyuu gárda:
Izawa Shiori, Kurosawa Tomoyo, Ozawa Aki, 

Asami Seto, Atsumi Tanezaki
Műfaj: shoujo, dráma, fantasy, magic, music, 

alternatív világ, 
Gyártó: Toei 

Premier: 2016. december 23.
Hossz: 95 perc

Szezon: 2016/17 téli 

Értékelések
Kitsu: 64% AniSearch: 2,79 Anilist: 60% 

AniDB: 5,73, MAL: 6,41

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform

