Itasha szubkultúra
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üdvözlet egy olyan világból, amelyről
sokan még ma sem hallottak
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bemutató
Szereted a mangákat, rajongsz az animékért, ráadásul az autókért is odavagy; akkor nem
is kérdés, hogy az Itasha-mozgalom téged is magával ragad. De mi is az az Itasha, és miként nyűgözte le az autók szerelmeseit?
Az Itasha szó jelentése „fájdalmas autó”,
ami magyarul egy kicsit furán hangzik, de az
„itai” fájdalom és „asha” jármű szavak összeolvadásából született. Az Itasha-mozgalom nem
más, minthogy a tulajdonosok a kedvenc anime,
manga vagy videójáték karaktereikkel matricázzák fel autóikat. Maga a szó a nyolcvanas évek
idején alakult ki, elsősorban a drága import olasz
autókra használták, melyek akkortájt Japánban

komoly státusszimbólumnak számítottak. Maga
a szubkultúra is a nyolcvanas években kezdte
burjánzását, először csak apróbb matricák kerültek a gépjárművek szélvédőire, – a kalaptartón
rengeteg plüssel kiegészülve - majd az internet
elterjedésével, - ahogyan a különböző anime sorozatok is egyre népszerűbbé váltak - az autók is
remek felületnek bizonyultak egy-egy kedvenc
bemutatására. Persze idővel a mozgalom máshová is begyűrűzött, Akihabara (Tokió), Nipponbashi
(Oszaka) és Osu (Nagoya) környékén megjelentek
a külön erre specializálódott tuningműhelyek, és
a japán autósport, sőt az autóipar is kapott a lehetőségen. Az Itasha ma már az otaku szubkultúra
szerves része, ennek megfelelően a legtöbb ilyen

gépjárművel Akihabara útjain találkozhatunk. A
grafikák ugyan széles spektrumon mozognak, de
általában női karaktereket ábrázolnak.
Az Itasha megszállottjainak egészen 2005ig kellett arra várniuk, hogy nagyobb megjelenési
felületet kaphassanak, ekkor a Comiket vásár és
kiállítás közel félmilliós látogatói létszámát bűvölték el autóikkal, majd három évvel később egy
anime karakterekkel kipingált Ferrari F430 Spider
keltett akkora feltűnést, hogy az arról készült képek bejárták a planéta szinte valamennyi autósmagazinját. Az autósportban a 2008-as Super GT
sorozat egyik BMW-je kapott Itasha dizájnt, majd
egy Boing 737-es repülőt is felmatricáztak, amely
szintén hatalmas médiavisszhangot váltott ki.
A robbanásszerű népszerűség hatására hamarosan az autógyárak és autóalkatrész üzemek
is egyre nagyobb fantáziát láttak a dologban, így
a verdákon idővel megjelentek ezen cégek reklámjai is. Japánban ma már hatalmas autóstalálkozók adnak helyet az Itasha szerelmeseinek, és
hasonlóan a driftért rajongókhoz, a mélygarázsok
– Akihabara UDX az Itasha fellegvára - éjszakán-

ként megtelnek a szebbnél szebben matricázott
autókkal.
“A személyes sztorim nem túl bonyolult,
mindig is rajongtam az animékért és az autókért,
így kombináltam a kettőt – mondta az egyik leghíresebb Mazda RX-7-es tulajdonosa. - Láttam
mások autóit és én is akartam egy ilyet. A nagy
álmom egy Mazda RX-7-es volt, amikor pedig eljutottam oda, hogy vehettem egyet, nekiálltam
megtervezni a kinézetét. Körülbelül egy évet vett
igénybe a végleges dizájn elkészítése. Rengeteg
ötletet merítettem a különböző Itasha találkozókból, mint amilyen például a legendás Ita G. Végül
a Girls und Panzer került fel az autóra, amely az
egyik kedvenc animém, ami nem is csoda, hisz
ugyanabban a városban játszódik a története,
ahol felnőttem és mai is élek. Különleges érzés
ezt az autót vezetni azokon az utakon, ahol maga
a történet is zajlik.”

„...ahogyan a különböző anime
sorozatok is egyre népszerűbbé váltak - az autók is remek
felületnek bizonyultak egy-egy
kedvenc bemutatására.”
AniMagazin
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Tokió egy kis autósműhelyében, a Moesyaohnál Oyass felel a dizájnok elkészítéséért és
tökéletes felrakásáért. Egy autó Itashává válása
nem is olyan egyszerű, aprólékos munkát és gondos odafigyelést igényel. Első lépésként számítógépen megtervezik a grafikát, melyet természetesen a tulajdonos jóváhagy. Ezt követően egy
speciális nyomtatóval kinyomtatják a matricákat.
A nyomtató hasonló technológiával és tintával
működik, mint azok, melyekkel a kültéri reklámgrafikák készülnek, hisz a nyomatnak ellen kell állnia az időjárási viszontagságoknak. A nyomtatást
követően kézzel vágják ki a grafikát, ami nagy kézügyességet igényel, egyetlen rossz mozdulat és
lehet újrakezdeni az egész folyamatot. Ezt követően kerül fel az autóra, ami szintén nagy precizitást követel, különböző hőfúvó berendezésekkel
tüntetik el a hólyagosodást és a gyűrődéseket. Az
autó elejére kerülő minták esetében a problémák
elkerülése véget inkább leszerelik a motorháztetőt a könnyebb felhelyezés érdekében.
„Az Itasha lényegében egy szerelmes levél
a kedvenc karakterünkhöz – vallja Oyass, az egyik
legismertebb dizájner. – Egyfajta kifejezőeszköz,
amely nemcsak a manga és az anime iránti érdeklődésünket mutatja meg, hanem az autónknak is
személyiséget ad. Egyediséget kölcsönöz, hisz két
ugyanolyan autó nem készül. Mára az Itasha az
életünk részévé vált, de hát ez így is van rendjén,
hisz unalmasak lennének az autóink nélkülük.”
Bár az Itasha autók szinte a teljes manga
és anime kínálatot felölelik, a két legnépszerűbb

AniMagazin

alkotás a Girls und Panzer (AniMagazin 44.) és a
Love Live! School Idol Project (AniMagazin 42.).
Előbbi olyannyira viszi a prímet, hogy évente külön autóstalálkozót is szerveznek részükre.
A Girls und Panzer Saitaniya Ryouichi
mangája, amely a Comic Flapperben jelent
meg 2012 és 2014 között, később anime, regény és videojáték is készült belőle. A történet négy, elsősorban második világháborús
tankokkal harcoló középiskolás lány köré épül.
A főszereplő, Miho az Oarai Lányakadémiára
iratkozik be, pont azért, hogy elkerülje a tankokat. Azonban a diáktanács vezetője arra
utasítja, hogy segítsen feltámasztani ezt a hagyományt az iskolában, és nyerje meg a Szensa-dó nemzeti harckocsi bajnokságot.
A Love Live! School Idol Project Sakurako Kimino és Masaru Oda remekműve, amely
2012 óta fut a Dengeki G’s Comic magazinban.
Anime, regény, videojáték és moziadaptáció is
készült belőle. A történet középpontjában Honoka Kosaka áll, aki az Otonokizaka Akadémia
növendéke, az iskoláé, melyet a bezárás veszélye fenyeget. A rivális tanintézmények sikerein
felbuzdulva saját együttest alapít, hogy a Love
Live tehetségkutatón elindulva új diákokat
vonzzanak a suliba, ezzel elkerülve az iskola
megszűnését.

Források:
Youtube, Wikipedia, MAL
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