
Negaliu tiksliai pasakyti, kas patinka 
labiau, nes žiūriu ir animacinius 
filmukus, ir animė. Tačiau turiu 
pripažint, kad filmukai animė 

pralenkia kai kuriais skaičiukais, o 
juk tai ir yra svarbiausia!

5

Kiek tik nori, ko tik nori
Animaciniai filmukai vienas nuo 
kito skiriasi kaip diena ir naktis! 
Kiekviena studija pasižymi savitu 

piešimo stiliumi, tad tikrai lengvai 
atskirsi, kas piešė ,,Adventure time“, 
o kas - ,,Samurajų Džeką“. Nesakau, 
kad visi animė yra vienodi - jų yra 
labai skirtingų. Tačiau dažniausiai 
skirtumus pastebėsi tik tada, jei 
būsi užkietėjęs animė gerbėjas.
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Daugiau judesio
Ar žinojai, kad animaciniuose filmukuose 

daugiau kadrų per sekundę nei animė? Be to, ar 
kada atkreipei dėmesį, kad filmukų veikėjų kūnai 

visuomet juda? Tai gali būti plaukai, rankos, 
veido išraiška. Priešingai, animė to nėra - 
daugiausia juda burna, o kūnas beveik ne. 

Kuo ilgiau, tuo geriau
Ar pastebėjai, kad paprasti animaciniai filmukai 
dažniausiai trunka ilgiau nei animė? Įprastas 
animė filmas trunka apie 22-25 minutes: tas 

laikas apima ir pradžios bei pabaigos muzikėles, 
priminimus apie ankstesnės serijos įvykius. 
Animaciniai filmukai trunka nuo 20 minučių iki 
valandos ir pusę filmuko nereikia praleisti 

žiūrint, kas jau įvyko ankstesnėje serijoje!
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Kovų scenos
Kad ir kaip mėgsti filmukus, turi 

pripažinti, kad animė kovų scenos 
yra nepakartojamos! Nesvarbu, 

ar tai fizinė kova, ar kova 
kortomis, viskas taip įtempta, 

kad neapsižiūrėjus galima nosimi 
bakstelėti į ekraną!

Superiškesni superherojai
Kad ir kaip mėgčiau superherojus už jų 
jėgą ir drąsą, žinau, kad pats niekad 
taip neišsitreniruosiu, jog pasiekčiau 
jų galios lygį - jie arba iškart gimsta 
stiprūs, arba prisiperka visokių įrankių, 
nuo kurių ir tampa stiprūs. Animė daug 

herojų galingi tampa savo pastangomis, 
ir mes galime stebėti, kaip jie tampa tokie 

kieti ir nenugalimi! 

Galingesni veikėjai
Kad ir koks stiprus būtų filmuko 

veikėjas, galia jis niekad 
neprilygta animė veikėjams. Kas 
galėtų pasipriešinti Gokui arba 

Naruto? Kas nors iš Keršytojų? 
Teisingumo lygos? Animė 

veikėjams net nereikia specialių 
galių, kad įveiktų animacinių 

filmukų herojus. Light iš ,,Death 
Note“ Geležinį Žmogų įveiktų per 

sekundę.
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Laiminga pabaiga
Jei nori gerai pažvengti, tau tikrai verčiau 

žiūrėti filmukus - ,,Rick and Morty“ man labiau 
patinka nei bet kuris animė. Tačiau jei nori 

šiek tiek daugiau emocijų, būtinai turi žiūrėti 
animė. Juk animaciniai filmukai visuomet 

baigiasi gerai! Apie animė negaliu to pasakyti: 
kai mažiausiai to tikiesi, pagrindinis herojus 
gali mirti. Galbūt dėl to animė gerbėjai ir 

nebuvo tokie šokiruoti, kai pasirodė ,,Sostų 
karai“. Mes jau buvome užgrūdinti!

Įdomesnis siužetas
Turi pripažinti, kad 

animė siužetai yra daug 
įspūdingesni nei paprastų 

filmukų. Dažniausiai 
animacinių filmukų siužetas 

būna trumpas ir nėra 
jokios tęstinės istorijos 
ar moralo. Animė siužetas 
yra ilgas ir sudėtingas, 
be to, pasakojama ne 
tik pagrindinio veikėjo 

istorija, bet ir šalutinių!

Yra ir kitų veikėjų!
Kitaip nei paprastuose filmukuose, animė tobulina 
ne tik PAGRINDINIUS VEIKĖJUS, BET IR ŠALUTINIUS! 

Šalutiniai veikėjai animaciniuose filmukuose 
dažniausiai yra visiškai pamirštami ir tiesiog 

užpildo tuščią erdvę už pagrindinių veikėjų nugarų. 
Animė šalutiniai veikėjai yra tokie pat mylimi kaip ir 

pagrindiniai, o jų istorijos - be proto įdomios!
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animė. Juk animaciniai filmukai visuomet 
baigiasi gerai! Apie animė negaliu to pasakyti: 
kai mažiausiai to tikiesi, pagrindinis herojus 
gali mirti. Galbūt dėl to animė gerbėjai ir 

Sostų 

77

Yra ir kitų veikėjų!
Kitaip nei paprastuose filmukuose, animė tobulina 

Yra ir kitų veikėjų!
Kitaip nei paprastuose filmukuose, animė tobulina 

Yra ir kitų veikėjų!

ne tik PAGRINDINIUS VEIKĖJUS, BET IR ŠALUTINIUS! 

Yra ir kitų veikėjų!
Kitaip nei paprastuose filmukuose, animė tobulina 



888


