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Pedagógiai és grafi kai szem-
pontokat fi gyelembe véve ajánl 
rajfi lmeket gyerekeknek Kassay 
Réka kolozsvári animációs pro-
ducer, a Zoom Animációs Stúdió 
alapítója.

 » BEDE LAURA

A z animáció világnapja alkal-
mából Kassay Réka kolozsvári 
szakember toplistát készített 

a legkisebb rajzfi lmnéző korosz-
tály számára azokból a kedvencei-
ből, amelyek pedagógiai és grafi kai 
szempontból is ajánlhatók gyere-
keknek. A Zoom Animációs Stúdió 
alapítója szerint többféle ajánlás is 
készült már szakemberektől arra vo-
natkozóan, hogy milyen életkorban, 
hány percet, a napnak milyen szaká-
ban, milyen testhelyzetben nézzen a 
gyermek rajzfi lmet. „Kisgyermekes 
szülőként többször szembesültem 
én is a rajzfi lmnézéssel kapcsolatos 
dilemmákkal, de mielőtt átkerültem 
volna erre az (amúgy sokkal elfo-
gultabb) oldalra, 2010 és 2013 között 
a doktorim keretében sok szülővel 
és gyerekkel készítettem interjút a 
témában, és azóta is foglalkozom 
animációs fi lmekkel elméleti és gya-
korlati szinten is. Ezekből a tapasz-
talatokból kiindulva készítettem egy 
összeállítást a sorstársaknak olyan 
rajzfi lmekről, amelyek tartalmi-for-
mai szempontok alapján is bátran 
ajánlhatók a legkisebb rajzfi lmfo-
gyasztó korosztálynak” – írta Kassay 
Réka az animációs stúdió blogján.

Elsőként a Filmbilder Stúdió ani-
mációit említi, ugyanis a német 
stúdió rajzfi lmjei grafi kailag letisz-
tultak, a karakterek szülői szemmel 
is aranyosak és szimpatikusak. Az 
epizódok pár percesek, ami fontos 
a kicsiknél az első rajzfi lmek eseté-
ben. Az animációs szakember sze-
rint inkább nézzék meg ugyanazt a 
háromperces részt ötször (főleg ha 
ők kérik újra), mint egy negyedórás 
rajzfi lmet. „Lehet, hogy nekünk így 
unalmasabb, de a kicsik így tudják 
feldolgozni. Különben csak »moz-
gó fi gurák a képernyőn« élményük 
lesz, ami tényleg csak arra jó, hogy 
lekösse a fi gyelmüket. A kevés in-
formáció eleinte sokkal jobb, és 
ezekben a pár percesekben komp-
lex történetek vannak, egyszerűen 

elmesélve” – fogalmazott a Sapi-
entia egyetem óraadó tanára. Hoz-
zátette, mindegyik epizód egy-egy 
olyan témát dolgoz fel, ami ebben 
az életkorban komoly probléma, a 
dackorszakos szülő-gyerek konfl ik-
tusoktól (Bárány) az egyedülléten 
át (Denevér) a beilleszkedési nehéz-
ségekig (Polip). Mindezt frappán-
san, szórakoztatóan, mozgóképes 
eszközöket maximálisan kihasz-
nálva. Kifejtette, hatalmas előnye 
a Filmbilder rajzfi lmjeinek, hogy 
formai ötletekben is gazdagok, ettől 
nyernek a mesék többletjelentést az 
animáció révén. Mivel ebben a so-
rozatban nincs szöveg, bármilyen 
anyanyelvű gyerekek élvezhetik.

A Barefoot Books-sorozat nem 
csak rajzfi lm formájában jelent 
meg, sőt az is lehet, hogy később 
készültek a könyvekhez a mozgóké-
pes változatok. A grafi kák enyhén 
különböző stílusúak, bájosak, a 
rajzfi lmes válto zatban pedig több-
letet jelent a könyvekhez képest a 
zene. Olyan népszerű dalocskák is 

vannak köztük, amelyeket itthon a 
gyerekek a többé-kevésbé sikerült, 
viszont annál elterjedtebb magyar 
változatokból ismerhetnek (számo-
lós, tapsolós-dobbantós énekek).

A sorozatok közül a közismert 
Peppa malac került be a toplistá-
ba. „Valójában azért vettem be a 
Peppát a válogatásba, mert azon 
kevés sorozatok egyike, ami egé-
szen kicsiknek szól, és nem gagyi, 
nem erőltetett. A grafi ka is jópofa, 
egyszerű, teljesen jól illeszkedik a 
gyerekek világához. És ami a leg-
szimpatikusabb, hogy a szereplők 
a maguk hétköznapiságukban és 
tökéletlenségükben jelennek meg, 
és az ebből adódó helyzeteket min-
dig humorral oldja a fi lm” – mu-
tatott rá az animációs szakember. 
Hozzátette, a Peppa malac a jó érte-
lemben vett modern rajzfi lm, nem 
erősíti a sztereotípiákat, és abban 
is különleges, hogy bár a főszerep-
lő lány, a sorozatból nem faragtak 
lányoknak szóló lila-rózsaszín 
giccset, mint a legtöbb esetben. 

AZ ANIMÁCIÓS SZAKEMBER SZERINT A PÁRPERCES EPIZÓDOK ÚJRANÉZÉSÉVEL A KICSIK FEL TUDJÁK DOLGOZNI A TÖRTÉNETET 

Különleges látványvilágú, inspiráló rajzfi lmek

A Boxi látványvilága miatt is különleges, ugyanis a papírkivágásos fi lmek világát idézi
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Kifejtette, ilyen szempontból a 
Peppa igazi ritkaság, teljesen uni-
verzális, hétköznapi helyzeteket 
látunk az ötperces részekben, és 
sokkal hangsúlyosabb a kistest-
vér-nagytestvér vonal, mint a fi ú-
lány különbség.

Kassay Réka szerint a magyar 
felhozatalból érdemes szétnézni 
a Mese Tv oldalán. Igaz, ott többet 
kell keresgélni, mert ez gyűjtőol-
dal, ahova nagyon sok minden 
felkerül. De megéri, mert ötletes, 
kedves tartalmakra is lehet buk-
kanni, például kortárs költők ver-
seire vagy megzenésített verseire 
készített animációkra. A MOME 
animáció szakos diákjaival való 
együttműködés például egy kifeje-
zetten kreatív, igényes irányvona-
lat eredményezett ebben a gyűjte-
ményben. Ezeken az animációkon 
egyértelműen érződik a művészeti 
képzés hatása, és ez nagyon üdítő 
a sok otthon összedobott, ismert 
dalra vagy mondókára készült fi l-
mecske között.

A Kedd Stúdió a közismert Bo-
gyó és Babócán kívül olyan soro-
zatokat is készít, amelyek jobban 
eltérnek az átlag gyerektartalmak-
tól, de fi lmes szempontból érde-
kesebbek. Például a Boxi, az apró 
vizuális ötletek mellett a látvány-
világa miatt is különleges: végre 
nem egy megszokott számítógépes 
grafi ka, hanem a papírkivágásos 
fi lmek világát idéző hangulat. Ez 
a technika nagyon inspiráló tud 
lenni a gyermekek alkotó kedvé-
re nézve: a terek, a papírfi gurák 
valóságosságának köszönhetően 
gyakran az a reakció, hogy játsz-
szunk mi is ilyent, készítsünk/haj-
togassunk mi is ilyent – osztotta 
meg tapasztalatait az animációs 
producer.

 » A sorozatok 
közül a köz-
ismert Peppa 
malac került be 
a toplistába. A 
rajzfi lm nem erő-
síti a sztereotípi-
ákat, és abban is 
különleges, hogy 
bár a főszereplő 
lány, a sorozat-
ból nem faragtak 
lányoknak szóló 
lila-rózsaszín 
giccset, mint a 
legtöbb esetben. 

A rajzolt fi gurák vetítése

Az animáció világnapját a Nemzet-
közi Animációs Filmszövetség (ASI-
FA) javaslatára 2002 óta október 
28-án ünneplik. Erre a napra esett 
ugyanis 1892-ben a mozgóképve-
títés egyik úttörője, Emile Reynaud 
Optikai Színházának első nyilvános 
vetítése Párizsban, azaz ezen a 
napon történt az egyik első próbál-
kozás a rajzolt fi gurák vetítésére.

 » KRÓNIKA

Egy 67 éves nő vált Kína legidősebb 
kismamájává, miután a kelet-kí-

nai Santung tartományban életet 
adott újszülöttjének – jelentette a 
Guancha.cn kínai hírportál tegnap. 
Az asszony a 3,7 millió lakosú Cao-
csuang város kórházában október 
25-én császármetszéssel hozott világ-
ra egy lánygyermeket, aki a szülők 
szerint természetes úton fogant. Az 
idős szülők a gyermeknek a Tience 
nevet adták, melynek jelentése „az 
ég adománya”. A gyermek ugyan ko-

raszülöttként, csupán 2560 grammos 
testsúllyal jött világra, de a kórház 
orvosai szerint teljesen egészséges 
és rendben fejlődik. Az anya állapota 
szintén stabil, a műtét után két nap-
pal már felkelhetett az ágyból.

A 68 éves apa a hírportálnak el-
mondta: miután megtudták, hogy a 
felesége terhes, sokáig gondolkoz-
tak, hogy vállalják-e a gyermeket, 
mert aggódtak, hogy egészséges 
lesz-e. Hozzátette: felesége állapota 
miatt is kétségeik voltak, az asszony-
nak ugyanis korábban volt már egy 
agyi infarktusa, ráadásul magas vér-

nyomással, ízületi gyulladással és 
cukorbetegséggel is küzd.

A terhességet ráadásul akkor fe-
dezték fel, amikor az asszony ápri-
lisban változó kori tünetekkel ment 
orvoshoz. Meglepetésére azonban 
kiderült, a tüneteit az okozta, hogy 
már a terhessége harmadik hónap-
jában járt. Orvosa ekkor az asszony 
saját egészségének megőrzése ér-
dekében a terhesség megszakítását 
javasolta, ám amikor kiderült, hogy 
a magzat egészséges, a házaspár úgy 
határozott, hogy vállalja a kockáza-
tot. A több mint negyven éve együtt 

élő házaspárnak egyébként már van 
egy felnőtt fi a és lánya, és van egy 15 
éves unokájuk is.

Ha állításuk, miszerint az újszü-
lött természetes úton fogant, bizo-
nyítást nyer, az asszony a Guinness 
Rekordok Könyvébe is bekerülhet. 
A jelenlegi rekordot ugyanis egy brit 
asszony tartja, aki 1997-ben, 59 éve-
sen adott életet természetes úton 
fogant gyermekének. Mesterséges 
megtermékenyítésnek köszönhetően 
pedig egy spanyol asszony szintén 
67 évesen hozta világra gyermekét 
2006-ban.

Kína legidősebb kismamájává vált egy 67 éves nő

 » Ha állításuk, 
miszerint az új-
szülött természe-
tes úton fogant, 
bizonyítást nyer, 
az asszony a 
Guinness Rekor-
dok Könyvébe is 
bekerülhet. 




