Japán filmajánló
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Bérelj cicát! – Rentaneko

A mostani live action cikkben hat filmet mutatok be, ebből négy az ez évi Japán Filmhéten,
míg a Shodo Girls és a Bérelj cicát a Japán Alapítvány filmvetítésein került bemutatásra.

A film az egyik klasszikus japán problémával foglalkozik: az egyedülléttel. Sayoko (Ichikawa
Mikako 1978-) egy kisvállalkozó, melynek keretén
belül aprópénzért adja bérbe cicáit másoknak, de
csak akkor, ha a környezettanulmányt sikerrel vették.

Shodo Girls
A film a klasszikus gimis slice of life receptet követi: végy egy klubot, lehetőleg egy kevésbé
ismert tevékenységgel, majd küldd el őket valamilyen versenyre. Ehhez add a klub belső problémáit és a szereplők privát életét. A különbség annyi,
hogy a film alapját valós események inspirálták,
tehát, hacsak részben is, de nem kitalációra épül.
A Shodóban a helyszínt az Ehime prefektúrában található Shikokuchuo városka Tsumishima
Gimnáziuma adja. Itt létezik egy kalligráfia klub. A
szakkör – tipikusan – a megszűnés szélén táncol,
vezetője a konzervatív Hayakawa Satoko (Narumi
Riko 1992-), aki egy profi kalligráfus lánya, veze-
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tőtársa pedig Shinomori Kana (Sakuraba Nanami
1992-). De ekkor egy új tanerő érkezik az iskolába.
Ikezawa-sensei (Kaneko Nobuaki 1981-), ki egy zenére előadott kalligráfiai performanszt mutat be.
Bár a klub legerősebb tagjait ez nem győzi meg,
de a szeleburdi, kevésbé tehetséges Satoko (Takahata Micuki 1991-) teljesen megújhodva fog
bele az írás művészetében.
Természetesen az új stílus előbb-utóbb
mindenkit megérint, és a klub ha nem is lesz a
legnépszerűbb, de közismertté válik. Ezt segíti
elő, hogy a gimnázium meghirdeti az első országos performansz kalligráfia bajnokságot. Ehhez
az egész város támogatottságát is megszerzik,
hiszen Shikokuchuo a kalligráfiához használt papírjáról híres. Sőt, a klubba sikerül visszacsábítani Miót (Yamashita Rio 1992-) is, akit mindenki a
legtehetségesebb művésznek tart. De mindezek
elegendőek ahhoz, hogy a többi riválist legyőzzék
vagy sem?

Érdekességek:
- A performansz kalligráfia 1993-ban látott napvilágot, amikor a Fukuoka prefektúrában található Buzen város Seiho gimnáziumának kalligráfia
csoportja működött közre egy hotel avatáson.
- Az első zenész előadásra egészen 1998-ig várni
kellett. Ekkor a Seiho gimi csapata a TV Asahiban
mutatta be a tudását és a Da Pump Feelin Good
számára írtak.
- Az első nemzeti bajnokságot pedig tényleg Shikokuchuoban tartották a Mishima gimnáziumban,
3 csapattal és 300 néző előtt. Ma már 2000-en követik helyszínen a versenyt.
- A versenyeken 5x10-es papírra írnak, míg a
filmben 4x8-as papírt használtak.
- Az ecsetek egyenként 20 kilogrammosok.
- A versenyzők mindig hakamát viselnek.
- Akit jobban érdekel ez a világ, annak lehet ajánlani a Tomehane! Suzuri Kōkō Shodōbu mangát,
élőszereplős sorozat is készült belőle, amiben Kojima Fujiko is szerepelt.

Bár a film elsőre kis cukiságnak látszik, közelebbről frusztrálóan hat. Sayoko minden nap
ugyanúgy járja a várost és ugyanúgy hirdeti magát, kölcsönzési procedúrája is gépiesen hasonló.
Ichikawa Mikako játékstílusa pedig nagyon kell,
hogy Sayoko szerepe így tudjon működni.
A fiatal „üzletasszony” mindennap kimegy
a parti sétányra, magával húzva kis kocsiját, melyben macsekok bújnak meg. Van itt tarka meg egyszínű, fiatal és öreg, kandúr s nőstény, Yorouchi
na, meg Chi. Szóval mindenfajta.

Tartalomjegyzék

△

Live action

102

film
De nemcsak a macskák a különbözőek,
hanem maguk a bérlők is: van öreg hölgy, a családjától távol élő üzletember és fiatal lány. Mindegyikükben közös, hogy társaságra és szeretetre
vágynak, amit egy kis szőrmók személyében meg
is kapnak.
Az űr mindegyik szereplőnél megjelenik
több fronton is. Az öreg hölgynek hiányzik a fia,
aki ritkán látogatja meg. De a hűtőjében szinte
csak az a finomság van, amit gyermeke fiatalon
úgy szeretett, a néni egyiket sem eszi meg, csak
egy kis kanálnyit eszik a pudingokból.

Az üzletember távol él a családjától, kislányát évek
óta nem látta, és emellett a zoknija is lyukas. A fiatal nő – aki egy autókölcsönző szalonban dolgozik
– teljesen magányos és világ életében az foglalkoztatta, hogyan lehet megenni a fánk üres közepét.
Sayoko kertjében pedig hemzsegnek a hangyabolyok, amik űrt hagynak maguk után. Bár a
lány mindenkinek tud segíteni, saját maga életét
nem képes megfordítani. Magányosan éli a napjait, macskái sem kíváncsiak rá, céljait nem tudja
teljesíteni. A főhősnő élete telis-tele van félmegoldásokkal: lehetne egy vállalkozása, de ő önként
lemond a több pénzről, fél állásokat kreál magának, egy épphogy csak kertes házban lakik, emberi kapcsolatai nem barátságok, de nem is ismerősi
szintűek. Sayoko látszat/áll megoldásai sokakra
lehetnek igazak, a kérdés csupán az, hogy ezeket
a műfalakat meddig akarjuk fenntartani?
Érdekességek:
- A filmet Magyarországon is vetítették, rendes
műsorrendbe is bekerült, a premierje 2012. december 27-én volt.
- Sayoko egy jelenetben a tésztát bambusz csövekben folyó vízbe teszi és úgy hűti. Az eljárást
nem ő találta ki, hanem egy hagyományos japán
megoldás, melyet nagashi somennek neveznek.
- Akit még érdekelnek a macskás filmek, azoknak
tudom ajánlani a Kanashi No Nora, Neko Atsume
House, Neko Samurai, Kimi To Boku (live action),
valamint a Neko Nanka Yondemo Konai és a Sekai
kara neko ga kietanara filmeket.
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Szappanbuborék - Shabondama
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó útra térjen? A
shounen fightok szerint egy – minimálisan – a galaxis sorsát eldöntő ütközet elvesztése az, ami a
rossz lelket a jóra rábírja. Szerencsére a való életben erre nincs szükség.
Elég mindösszesen egy szerető közeg, a
bizalom, a munka és a megbecsülés. Izuminak
(Hayashi Kento 1990-) hányatott gyermekkora
volt. Hogy életben tudjon maradni, a metropolisz
sűrűjében késes rablótámadásokat hajtott végre.
Egy este a sors fonalait különösen megráncigálják, így a napi áldozatot megsebezte, tán meg is
ölte. A fiú menekülőre fogja és egy Miyazaki-i kis
városkában köt ki.
Szerencséjére összetalálkozott Sumával
(Ichihara Etsuko 1936-2016, ez volt az utolsó alakítása), egy dolgos paraszt nénivel, aki végtelen
türelemmel, valamint odaadással és szeretettel
összeragasztja a fiú lelkét. Izumi eleinte nehezen
találja meg a helyét új környezetében, de az öreg

– már klisés – mogorva erdész (Watabiki Katsuhiko 1945-) munkát és megbecsülést ad számára.
A mozi előrehaladtával az alapprobléma is
egyre árnyaltabbá kezd válni. Olyan kérdéseket
kezd el boncolgatni, amelyek hatására egyre kényelmetlenebbül érezzük magunkat a székben.
Míg Hosoda Mirai no Mirai filmje arra fut ki, hogy a
család és az ősök mind azért éltek, hogy az utódjaik boldogok legyenek és jobb sorsuk legyen, addig
Azuma Shinji a rendező inkább afelé próbál minket terelni, hogy az ősök életútja nem az utódok
életútja is egyben.
Hiába volt valaki dolgos és megbecsült tagja a közösségnek, nem biztos, hogy a gyermeke is azt az
utat fogja követni.
Azt is megvizsgálja a rendező, hogy egy
szülőnek meddig kell felelősséget vállalnia a
gyermekéért? Meddig tud tartani a szeretet, a
gondoskodás? Ahogyan ez megjelenik Suma és fia
kapcsolatában.
De ugyanúgy bemutatja, hogy a munka
egyesek számára nem munkát jelent.
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Magát az életet, az önbecsülést, sőt egyeseknél
nem lehet különválasztani az embert a munkájától. Ezt Shigénél lehet jól megfigyelni, aki a barátja temetése után rögtön dolgozni kezd, vagy
ahogy Suma még a legnagyobb esőben is kimegy
a földjét megművelni.
Izumi fejlődése sem áll meg. Eleinte csak
kilókat szed fel a finom házikosztnak köszönhetően, de később egyre nagyobb felelősséget érez
magán és tudja, hogy új élete csak akkor ér valamit, ha leszámol a régivel. De képes-e otthagyni
az idillt és azt felcserélni a börtönre?
Érdekességek:
- A film eredeti címe: Shabondama (シャボン玉),
ilyen címen írt egy rövid dalocskát Noguchi Ujō
(1882-1945) költő 1908-ban, amikor meghalt a
kisbabája.

Egy sima, egy fordított – Karera
ga Honki de Amu Toki
Egyértelműen a 2019-es Japán Filmhétnek
ez volt a legjobb darabja és mondanám, hogy az
utóbbi évek legjobb japán filmje, de hát ott van a
Bolti tolvajok (AniMagazin 48.), ami még jobb.
A történet középpontjában Tomo (Kakihara
Rinko) található, aki 10 éves és az anyjával osztozik a lakáson. Nem, nem élnek együtt, csak egy a
lakcímük. Hiromi (Mimura Rei 1984-) – az anya –
sokat dolgozik, hogy el tudja tartani a lányát, de
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lelkesen keresi a nagy Őt is, és ha kell, akkor inkább Tomót passzolja le.
Tomo egy újabb otthagyás után felkeresi nagybátyját, Makiót (Kiritani Kenta 1980-), aki
magához veszi – kitudja meddig. A nagybácsi
óvatosan figyelmezteti unokahúgát, hogy van
egy élettársa, aki más. Hazaérve Tomónak rá kell
döbbennie, hogy Rinko-chan (Ikuta Tomo 1984-)
bizony transznemű nő. Eleinte nem nagyon tudja
kezelni a helyzetet, kiváltképp, hogy Rinkónak – japán mércével – dús keblei vannak. De látja, hogy a
két felnőtt között őszinte és meleg kapcsolat van,
olyan, amit ő még soha nem tapasztalt. Rinko pedig mindent meg akar adni a kislánynak, így videojátékozik vele, megfésüli a haját és még bentót is
készít neki, olyat, amilyet még soha nem kapott.
A napok múlásával a kis trió egyre jobban
összeszokik, Rinko pedánsan vezeti a háztartást és
még ápolói munkáját is el tudja látni a közeli idősek otthonában, ahol pont Tomo nagymamája (Lily
1952-2016) és így egyben Makio anyja is található.
A két szerelmes közt megszületik az elhatározás,

hogy végleg örökbe fogadják Tomót, hivatalosan
is. De ehhez először Rinkót jogilag is nővé kellene
átírni. A hölgy pedig elhatározza, hogy ez csak akkor történik meg, ha köt 108 jelképet, ami egykori
férfiasságát hivatott szimbolizálni.
Végül nem sikerül az örökbefogadás, mert
Hiromi visszatér és visszaveszi a lányát a szerinte
beteg pártól. Tomo újból szeretne hinni az édesanyjának, így vele tart. Csak remélni tudjuk, hogy az
anya végre felnőtt az anyai szerepre.
A mozi egyik fővonala az anyaság körül forog, így vagy úgy. Tomo nagymamája becsületesen nevelte fel a gyermekeit, és mivel nem volt sok
pénze, ezért maga kötötte meg a ruháikat. Hiromi
egy életre meggyűlölte a kötött árukat, mert neki
erről a szegénység jut az eszébe. Ezzel szemben
Makiónak a kötött termékek az anyai odaadást és
szeretet juttatta az eszébe. Nem véletlen, hogy
Hiromi folyamatosan pasizik és, ezért a lányát is
elhanyagolja, keresi az apját, aki otthagyta a családot. Makio pedig Rinko-chanban találta meg azt
a személyt, aki épp ugyanolyan nyugalmat és biz-

tonságot tud neki adni, mint amilyet az anyja biztosított számára.
Rinko szülei pedig anyatigrisként védik egyszem gyermeküket. Bárki, aki egy kicsit is veszélyt
jelent számára, megfenyegetik, mert számukra a
legfontosabb a kislányuk boldogsága.
A film erősen kiáll a szexuális kisebbségek
mellett, és gyakran mosolygós, kedves, aranyos,
néhol humoros módon mutatja be ezt a helyzetet. De bemutatja e közegnek a hátrányait is. Erre
Tomo osztálytársán keresztül kapunk rávilágítást.
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A kisfiú szerelmes egy fiú iskolatársába, de
pontosan tudja, hogy ez a szerelem soha nem
lesz kétoldalú. Anyukája próbálja óvni és mindent
megadni neki, hogy el tudja viselni a helyzetét.
Ugyanakkor, amikor Tomót és Rinkót közösen látja egy szupermarketben minden követ megmozgat, hogy a kislányt elszakítsák szerető közegéből,
mert abnormálisnak tartja a helyzetet.
Kai egyre nehezebben tudja viselni, hogy az anyja egyszerre toleráns vele, de mással megvetően
intoleráns. Végül az öngyilkosság felé fordul, ami
nem teljesül be.
A filmet nyugodt szívvel tudom ajánlani
mindazoknak, akik szeretik a yaoi/bl alkotásokat,
de azok is nyugodt szívvel nézhetik, akik nem e
műfaj szerelmesei.

alkotás sokkal inkább egy terápiás mű. Igen, kisiklott valahol az életed. Igen, te is hibás vagy, hogy
ide jutottál. De újra lehet kezdeni, ha kérsz segítséget, kapsz. A barátok segítenek, még ha évek
óta nem is láttak téged, mert barátok. Ami pedig
talán a legfontosabb, hogy merjünk élni, amíg lehet.

Nevenincs madarak – Kanojo ga
Sono na wo Shiranai Toritachi

The Extreme Sukiyaki
Mi történik, ha nem sikerül egy öngyilkosság? Hogyan lépsz tovább? Maeda Shirou filmje
ilyen és ehhez kapcsolatos kérdéseket feszeget,
bár jó japán létére ezeket nem fogalmazza meg
konkrétan.
A film főszereplője Horaguchi (Iura Arata
1974-), aki évekkel ezelőtt otthagyta a munkáját
és azóta csak úgy élt bele a nagyvilágba, míg egy
nap arra az elhatározásra jut, hogy befejezi a céltalanságát és véget vet életének. Kudarcot vall,
de legalább megpróbálja újrakezdeni az életét.
Visszatér oda, ahol még menő volt, amikor még sikeres volt és ezt – mint oly sokan – az
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egyetemi éveihez köti. Így próbálja összeszedni a
régi bandát. Elsőként Ohkawát (Kubozuka Yosuke
1979-) gyűjti be, aki ugyanabban a sörözőben dolgozik részmunkaidőben, mint 15 éve. Illetve volt
lány barátjukat, Kyokót (Ichikawa Mikako 1978) és Ohkawa jelenlegi csaját, Kaedát (Kurashina
Kana 1987- ) is magukkal viszik egy tengerparti
kirándulásra.
A filmben nincsenek nagy bölcsességek
vagy éppen lélegzetelállító képek. Jól összerakott
párbeszédek meg végképp nincsenek benne. Az

Voltál már szerelmes? És mit tettél meg a
szerelmedért? Vettél csokoládét, virágot, könyvet, ezt-azt?
Adtál már pénzt neki? Ha csak neked kellene eltartanod? Ő nem akar dolgozni, de elvárja,
hogy adjál neki pénzt, adnál? Mennyit adnál?
Érdeklődnél utána? Járnád az éjszakai várost, hogy megtaláld? Nyomoznál a barátai iránt,
hogy azok milyen emberek, csakhogy megvédd
őt?
Hogyan éreznéd magad, hogy a pénzedet elfogadja, de téged féregnek tart? Ha intim közeledésedet nagyon durván elutasítaná? Ha létesül is
együttlét, akkor csak az ő orgazmusa számít és a
tiéd nem?
Miképpen éreznéd magadat, hogy ha a volt
szerelmével készült szexvideót nézné a párod? És
ha nyilvános helyen csalna meg téged? Még mindig szeretnéd?
Milyen áldozatot hozol a párkapcsolatodért? Mi volt eddig a maximum? Lefeküdnél-e va-

lakivel, csak, hogy a párod karrierje jobbra forduljon? És ezt hányszor tennéd meg? Eltűrnéd, hogy
megüssön? És ha véred is kiserkenne? Csontod
törne? Hónapokig viselnéd a bántalmazás jeleit?
Sokáig nem tudnál emiatt nemhogy nevetni, de
még mosolyogni sem? Megölnéd, hogy másé ne
lehessen, csak a tied? Segítenél egy hullát eltüntetni? Vállalnád a börtönt ezért? Odaadnád az életedet, csakhogy a másik élhessen?
Amennyiben a fenti kérdések mindegyikére
nem tudod azonnal a választ, akkor érdemes megnézni a filmet, minden más esetben tessék félrerakni.
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