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A NIZI PROJECT ÉS A NIZIU
Írta: Balu

zene bemutató
Régebben sok tehetségkutatót néztem, közös családi program volt hétvégenként az X-Faktor,
a Hungary’s Got Talent és a hasonlók nézése. Ázsiai verzióból – illetve mióta jobban belekerültem a
K-pop világába – viszont ez volt az első élményem.
Ráadásul úgy indultam neki, hogy már nagyjából
ismertem a debütált bandát, azaz a „nyerteseket”,
de így is teljesen lekötött, sőt talán pont ezért volt
még érdekesebb számomra.

híresebb cégnek, ha K-popról van szó. Hozzájuk
tartozik többek között a TWICE, az ITZY, a Stray
Kids, a 2PM, illetve korábban a GOT7, a Wonder
Girls és a Miss A is. Az eddig sem volt ritka, hogy
egy koreai banda japán számot adott ki, de itt egy
elsősorban japán közönségnek szánt csapat kapja
azt a kiforrott koreai képzést és menedzsmentet,
ami a K-pop-sztároknál jellemző, és ezért is olyan
különleges ez a projekt.

Nizi Project

2019 nyarán megkezdődött az előválogató 10 helyszínen, ebből 8 japán nagyváros volt, a
maradék kettő pedig Hawaii és Los Angeles. Egy
rövid előselejtező után maga J. Y. Park hallgatta
meg az előadásokat és válogatta össze azt a 26 tehetséges lányt, akik részt vehettek az 5 napos tokiói kiképzőtáborban, ahonnan pedig a 13 legjobb
mehetett tovább. Ezt mutatja be a projekthez hasonlóan Nizi Project névre keresztelt műsor első
fele. A 10 darab 50 perces részben benne van az
előválogató, a tábori programok és a különböző
egyéni és csapatos előadások, amelyeken min-

2019. február 5-én volt az a sajtókonferencia, ahol J. Y. Park bejelentette a Nizi Projectet:
egy olyan tehetségkutatót, aminek a célja egy japán lánybanda összeállítása. Ez a japán Sony Music
Entertainment és a dél-koreai JYP Entertainment
együttműködésével jöhetett létre. Mindkettő
eléggé nagy szórakoztatóipari vállalat, a Sony
Music alatt van például a SPYAIR, a SixTones, az
UVERworld, a ClariS, de LiSA is. A JYP Entertainment pedig egyike a jelenleg 4 legnagyobb és leg-
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denki bizonyíthatja: megvan a potenciálja ahhoz,
hogy idol legyen. A táncért, az énekért, a magatartásért és az „x tényező” (avagy a sztárra váláshoz szükséges plusz) meglétéért gyűjthettek medálokat a versenyzők, ami visszatérő elem a Nizi
Projectben.
A 13 továbbjutott idoljelölt egy 6 hónapos
koreai táborban vett részt, ahol nap mint nap kemény gyakorlással töltötték a rendelkezésre álló
időt. (Na, azért egy kevés szórakozás belefért, volt
egy kis közös kiruccanásuk, ahol csak játszottak.)
Az ezalatti előadásokat láthatjuk a tehetségku-

tató második felében (szintén 10 rész, többnyire
több mint 50 perces részekkel), ahol már nem a
potenciál felmutatása a cél, hanem azt szeretnék
látni, hogy a lehetőségekből mit tudnak a lányok
megvalósítani fél év alatt. Ezért is van jóval több
felkészülési idő, és itt már nagyszínpadon történnek az előadások, nem egy családias hangulatú teremben. Elméletileg nem volt előre meghatározva a debütálók száma, tehát akár 13 fős is lehetett
volna a végső banda, de sajnos nem mindenkinek
sikerült megugrania a lécet.
Voltak vicces pillanatok, szomorú pillanatok, örömteli pillanatok, sok izgalom és sírás is, de
én nagyon élveztem. Kifejezetten tetszett, hogy
J. Y. Park mindig ellátta tanácsokkal a lányokat,
és még akkor is mosolygott, amikor éppen szidta
őket, hogy nem fejlődtek semmit. De a dicséretek
sem maradtak el. Meglepetésvendégek is fel-feltűntek akár zsűriként, akár műsorvezetőként
– például a TWICE-ból vagy a 2PM-ből. A tehetségkutató nyelve pedig… nagyrészt japán, kissé
koreai, de helyenként angol is akad.
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zene bemutató
Mindenesetre érdemes megnézni, ha tetszenek a
NiziU számai és előadói, mert sokkal jobban megismerhetjük a tagokat, és még úgy is lehet velük
izgulni és szurkolni nekik, hogy már pontosan
tudjuk, kik kerültek be a bandába. (Egyébként az
egészet elérhetővé tették angol felirattal YouTube-on a hivatalos csatornákon.)

NiziU
Ezt a nevet kapta a végül 9 főből álló csapat, akik eljutottak a debütálásig. A név úgy hangzik, mint a „need you”, innen jön a fandom neve,
a „WithU”. Még teljesen nem alakult ki, hogy ki
milyen pozíciót (Edina Holmes részletesen bemutatta az 52. számban, melyik mit jelent) tölt be, de
spekulálások vannak róla:
Mako a leader (a csapat vezetője). Korábban tanuló volt a JYP-nél, nagyon jó énekes és
talán a legjobb táncos is, a tehetségkutató alatt
szinte végig biztos volt a helye a végső bandában.

A nizi (Hepburn-féle átírásban niji)
szivárványt jelent, ami több helyen is megjelenik a NiziU számaiban és a projektben.
És azért szivárvány, mert olyan egyedi, „különböző színű” tehetségeket keresnek, akik
együtt létrehozhatják azt a színes kavalkádot, amit a szivárványként ismerünk.
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Inkább a vezetői képességeivel tudott újat mutatni, a csoportjában mindig mindenkiből igyekezett
kihozni a legjobbat, sokat segített a társainak.
Rio a főtáncos, aki éneklés terén is rengeteget fejlődött a Nizi Project alatt.
Maya énekes, de nagyon jó az önkifejezése, legyen szó egy meséről vagy zenéről. Nekem
az egyik kedvenc előadásom a sorozatból tőle a
Touch című szám (eredetileg a Miss A-től).
Riku a vezető énekes, tőle a Who’s Your
Mama volt a kedvenc coveröm, ami J. Y. Parknak a
saját dala.
Ayaka elsősorban visual, azaz a csapat
„arca”, mert nagyon szép, illetve a személyiségével is bárkit meg tud nyerni. Ugyan még van hova
fejlődnie, minden számnál hallani, hogy egyre
ügyesebb.

Miihi vezető énekes és táncos is, de arra
is van esély, hogy később center lesz. Ő is tanonc volt a JYP-nél, folyékonyan beszél koreaiul.
Egészségügyi problémák miatt egy darabig nem
tudott a többiekkel dolgozni, de már visszatért,
és változatlanul képes bármikor mosolyt csalni
az arcunkra.
Nina pedig a főénekes, illetve a maknae
(azaz legfiatalabb). Nagyon stabilan bánik a magas
hangokkal, amivel mindig le tud nyűgözni. Édes-

apja amerikai, édesanyja pedig japán származású,
de Amerikában nőtt fel, így az angol után japánul
is saját erejéből kellett megtanulnia. Egyébként
meg az arckifejezések királylánya.

Számok
A zenéjükre a végtelen cukiság jellemző –
túlzott fogyasztása káros lehet –, de megfelelő
mennyiségben mindig fel tudja dobni a napunkat.
Eddig a pre-debut albumon kívül még három single jelent meg.
A Make you happy az az album, amit még
debütálás előtt adtak ki, ez a négy szám a Nizi Project vége felé került elő. Maga a Make you happy
egy viszonylag kevésbé költséges MV-t is kapott
– ennek ellenére a videó nézettsége már 270 milliónál jár, ami csak az előfutára volt annak, hogy
mennyire is sikeres a csapat. További érdekesség,
hogy a rapnek egy része a JYP Entertainment bandáinak korábban megjelent dalaira utal.

Mayuka a vezető rapper, aki eléggé háttérbe szorult a Nizi Projectben. Az első felében az
utolsó előadásig szinte nem is láttuk, majd a második felében a 2PM – Heartbeat című számában
lévő rappel mindenkit elkápráztatott.
Rima a főrapper, sőt sokszor magának írja
a rap szövegét. Makóval együtt JYP-tanonc volt.
Nemzetközi iskolába járt, így folyékonyan beszél
angolul is.

Baby I'm a Star
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zene bemutató
Az Auto-Tune egy 1997-ben kifejlesztett hangkorrekciós zenei szoftver. Amikor
az énekes nem talál el egy hangmagasságot, korrigálhatóak vele az elütő hangok.
Azonban arra is lehet használni, hogy a zenének adjunk egy elektronikus, fémes, mármár robotos hangzást. Az egyik első ilyen
szám az 1998-as Believe volt Chertől, ezért
Cher-effektusként is ismert a stílus.
Emellett ott van még a pompomlányok szurkolására emlékeztető Baby I’m a Star, az Everglow
Bon Bon Chocolate-jához hasonlóan autotune-os
Boom Boom Boom, illetve a Beyond the Rainbow.
2020. december 2-án debütáltak a Step
and a step című számmal, ami már olyan MV-t kapott, amin látszott, hogy nem két fillérbe került.
Színes, szagos, és az egész tele van szimbolikával
és utalásokkal, hogy hogyan is jutottak el a tagok
idáig. Hiába láttam már a Nizi Project megnézése
előtt, amikor a sorozat után újra végignéztem az
MV-t, el tudott érzékenyíteni. Ezzel együtt jött ki
a Joyful és a Sweet Bomb! című szám, amelyeknek a címe elég árulkodó a hangulatukat tekintve.
2021. április 7-én jött ki a Take a picture / Poppin’
Shakin’ single, ami nem is annyira single, mert
mind a két szám kapott rendes videót. A Take
a picture vidámparkos témájú, szerintem a koreográfiáját lehetne leginkább kiemelni, mert
a fényképezés több helyen is megjelenik benne, illetve a számolós mozdulatok tök kreatívak
voltak.
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Step and a step

Poppin' Shakin'

Mayuka

szám, de kíváncsi leszek, mivel rukkolnak elő legközelebb, ugyanis november 24-én érkezik az első
teljes albumuk.

vethetjük, hogyan fejlődnek; másrészt professzionálisnak mondható a kiadott számok színvonala.
Azt elismerem, hogy a cuki koncepció miatt a számaik többsége olyan, mintha a kockacukrot leöntenénk karamellával, és van, amikor nem vágyom
erre, de általában szívesen hallgatom a számaikat.
Nemcsak a sajátjaikat, hanem azt a pár covert is
a Nizi Projectből, amit az egyes tagoknál említettem, mert mindig fel tudnak vidítani. A kedvenceim Mayuka és Nina, illetve a tehetségkutató megnézése után Mayával bővült a lista.

Személyes vélemény

Take a picture (Dance Performance)
A másik számról nem jöttem rá, milyen témájú, de érdemes vigyázni az MV-vel, mert a címhez hűen annyira rázkódik a kamera, hogy bele
lehet szédülni. Mindkét számnak van dance practice-verziója, amit ajánlok mindenkinek, mert nagyon jól néznek ki benne a ruhák. Ezekkel adták
ki még az I AM című számot, amiben Rima tündökölt igazán. 2021. július 5-én pedig egy digital
single-t kaptunk, a Super Summert (ami egy nyári
szám, ha valaki nem jött volna rá). Készült hozzá
egy durván másfél perces retró hatású videó is.
Személy szerint nekem nem annyira jött be ez a

Hogy miért szeretem őket? Elsősorban
azért, mert a Make you happy óta követem őket,
és már akkor is lenyűgözött, hogy ilyen fiatalon
elhatározták, hogy idolok szeretnének lenni. És
ezért pedig rengeteget dolgoztak, gyakoroltak.
Nina konkrétan 14 éves volt 2019-ben, amikor a
válogató kezdődött. És ahogy egyre több érdekességet megtudtam róluk (meg a YouTube-algoritmus egyre több videót ajánlott tőlük), végül
megnéztem a Nizi Projectet. Mondanom sem kell,
hogy még közelebb hozott hozzájuk. Az is hozzátesz a dologhoz, hogy rendkívül imádnivalóak.
Illetve nekem nagyon bejött a japán–koreai kettősség, hogy egyrészt például a tehetségkutatón
keresztül megismerhetjük a még kissé esetlen,
szárnypróbálgató lányokat, és folyamatosan kö-

Ez volt tehát a Nizi Project. Viszont itt nincs
vége: 2021. július 12-én J. Y. Park bejelentette a
második évadot. Ezúttal fiúkat keresnek, és hasonló jellegű tehetségkutatóra számíthatunk. Én már
alig várom, de még várhatok is rá, mert 2023 márciusára van tervezve a debütálás.
Források:
NiziU japán Wikipedia
kprofiles.com
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