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ŠPELA HRVATIN | GRAFIKA: COMIX WAVE FILMS

MATSURI
まつり

Kako bi bilo, če bi se lah-
ko zbudili v telesu druge 

osebe in preizkusili življenje 
v njenih čevljih? Verjetno 
izredno zanimivo, hkrati pa 
čudno. Takšno zamenjavo 
osebe v telesu doživita sre-
dnješolca Mitsuha in Taki 
v animiranem celovečercu 
Tvoje ime, ki velja za najbolj 
gledan anime na Japonskem 
v letu 2017.

Mitsuha, ki živi v idi-
ličnem in fiktivnem pode-
želskem mestu Itomori, si 
želi, da bi svoje mirno pode-
želsko življenje zamenjala z 
življenjem v prestolnici. Taki 
pa je najstnik iz Tokia, ki živi 
aktivni tokijski vsakdan.

Njuna skupna dogo-
divščina se začne, ko v 
zemeljsko orbito vstopi 

komet ter povzroči zame-
njavo njunih teles. Preko te 
se Mitsuha in Taki soočita s 
svojo identiteto, svojimi ro-
mantičnimi čustvi, z narav-
no katastrofo, ki jima preti, 
s časovnim preskokom in 
sanjskim svetom nezave-
dnega, preko katerega sta 
vseskozi povezana.

Objekt, ki omogoča 
preskakovanje iz enega tele-
sa v drugega, je vrvica »mu-
subi« むすび, ki je bila stka-
na v šintoističnem svetišču 
Miyamizu, katerega sveče-
nici »miko« みこ in dedinji 
sta Mitsuha in njena mlajša 
sestra. Musubi na Japon-
skem simbolizira poveza-
nost in prepletenost življenj 
dveh oseb. Pomeni pa tudi 
povezavo med človekom in 

božanstvom, med človekom 
in hrano ali pijačo, ki jo ta 
zaužije, in med človekom in 
njegovo okolico. Mitsuhina 
stara mama razloži, da ok-
rasne vrvice, ki jih izdelujejo 
v svetišču, predstavljajo tudi 
čas »jikan« じかん. Te se 
kot čas med seboj prepleta-
jo, vozlajo, strgajo in znova 
povežejo in s tem presegajo 
konvencionalno prostorsko-
-časovno dimenzijo.

Katastrofa, ki preti glav-
nima junakoma, pa se zgodi 
na dan jesenskega šintois-
tičnega festivalnega prazno-
vanja, imenovanega matsuri 
まつり.

Šintoizem je stara ja-
ponska animistična religija, 
ki temelji na verovanju v 
sile narave, ki jih utelešajo 

Anime: Kimi no na wa – Tvoje ime
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Polje z besedilom
Celotno vsebino lahko preberete v tiskani izdaji




