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SYNOPSIS
Mästerpiloten Porco Rosso har genom en förbannelse förvandlats till en gris. När han utmanas av den hetlevrade amerika-
nen Curtis måste han, med hjälp av den unge Fio, få sitt något slitna plan tillbaka i dugligt skick. Samtidigt försöker Porco 
Rosso vinna tillbaka sin älskades hjärta. 

HAYAO MIYAZAKI
Miyazaki föddes i 
Tokyo 1941. Famil-
jen fl ydde huvud-
staden under andra 
världskriget för att 
undkomma de ame-
rikanska bombning-
arna, och bosatte sig 
i Utsunomiya, en 
stad tio mil bort. 

Miyazakis uppväxt har gett tydliga av-
tryck i hans fi lmer. I Min granne Totoro 
(My Neighbour Totoro) är mamman väl-
digt sjuk och Miyazakis egen mor led av 
tuberkulos. Andan hos denna modiga, 
nästan Kristuslika kvinna kan ses i fl era 
av regissörens vuxna hjältinneporträtt. 
Hans far var chef för familjeföretaget Mi-
yazaki Aviation, och från honom ärvde 
Miyazaki sin starka passion för fl ygkon-
sten som är så uppenbar i hans fi lmska-
pande, inte minst i Kikis Expressbud. 

Miyazaki förälskade sig i fi lm 1958 när 
han såg The White Snake Enchantress 
(Kazuhiko Okabe och Taiji Yabushita), 
den första långa japanska animerade 
fi lmen. Han bestämde sig omedelbart 
för att bli tecknare, men studerade först 
ekonomi vid universitetet i fyra år. 

1963 fi ck Miyazaki anställning på den 
klassiska studion Toei Animation, där 
han började från botten men snabbt ar-
betade sig uppåt. Hans kompromisslösa 
arbete hamnade stundtals i konfl ikt med 
studion och vid 23 års ålder blev han ak-
tiv i den fackliga rörelsen.

Hans dröm var att göra animerad fi lm 
för alla åldrar. Detta lyckades 1968 då 
Toei Studios producerade The Great Ad-
ventures of Horus, Prince of the Sun, där 
Miyazaki var tecknare. Filmen var ban-
brytande och kom som en chock i den 
animerade världen. Filmen blev dock en 
kommersiell katastrof.

1978 regisserade Miyazaki sin första TV-
serie, Future Boy Conan, och under de 
följande åren omarbetade han sina bästa 
serier för vita duken. 1979 regisserade 
han The Castle of Cagliostro, en fi lm som 
ytterligare förstärkte Miyazakis goda 
rykte. Amerikanska producenter tog 
kontakt men avfärdades av en föga impo-
nerad Miyazaki som hånade deras brist 
på integritet och hängivenhet. 

I en övergångsperiod producerade han 
bl a några avsnitt av TV-serien Lupin III 
(1980). 1982 började han ge ut seriealbu-
met Nausicaä, som Miyazaki och hans 
klippare Tokuma gjorde fi lm av 1984. 
Ännu en symbolisk hjältinna var född. 
Filmen, Nausicaä of the Valley of the 
Wind, nådde publik över hela världen 
och vann fl era priser på festivaler. Efter 
denna succé gjorde han Castle in the sky, 

Min granne Totoro och  Kikis expressbud. 
1992 gjorde Miyazaki sin mest personliga 
fi lm, Porco Rosso. 

1997 kom, Princess Mononoke och 2001 
Spirited Away, hans mest framgångsrika 
fi lm dittills. Filmen belönades med en Os-
car® 2003 för bästa animerade fi lm. Han 
följde upp succén med Spirited Away tre 
år senare med  Det levande slottet (Howl’s 
Moving Castle) som premiärvisades vid 
fi lmfestivalen i Venedig. Även Det levande 
slottet nominerades till en Oscar® för bästa 
animerade fi lm. 

Miyazakis senaste fi lm, Ponyo on the cliff 
by the sea hade premiär i Japan i juli 2008 
och gick direkt in som etta på biotoppen.



FILMOGRAFI
2008 Ponyo on the cliff by the sea (Gake no ue Ponyo)
2006 Hoshi wo katta hi, kortfilm
 Mizugumo monmon, kortfilm
 Yadosagashi, kortfilm
2004 Det levande slottet (Hauru no ugoko shiro)
2002 Mei and the kitten bus (Mei to Koneko basu), kortfilm
 Koro no dai-sanpo, kortfilm
2001 Kujira tori, kortfilm
 Spirited away (Sen to Chihiro no kamikakushi)
1997 Princess Mononoke (Mononoke-hime)
1995 On your mark, kortfilm
1992 Porco Rosso (Kurenai no buta)
1989 Kikis expressbud (Majo no takkyûbin)
1988 Min granne Totoro (Tonari no Totoro)
1986 Laputa, Castle in the sky (Tenkû no shiro Rapyuta)
1984-1985 Meitantei Homes, TV-serie, 6 avsnitt
1978 Future Boy conan (Mirai shônen Konan) TV-serie, 28 avsnitt
1971-1972 Rupan Sensei (Lupin III) TV-serie, 15 avsnitt

RÖSTER
Porco Rosso .....................Kurenai no Buta
Jina-sama ................................ Tokiko Kato
Fio  ................................... Akemi Okamura
Pikkoro-oyaji ......................Sanshi Katsura

PRODUKTIONSUPPGIFTER
Manus, regi och klipp .... Hayao Miyazaki
Originalmusik ......................... Joe Hisaishi
Foto .........................................Atsushi Okui
Scenografi ........................ Katsu Hisamura
Art Direction .............. Yoshitsu Hisamura
Produktion ........................... Studio Ghibli
Land/år .....................................Japan, 1992
Originaltitel ..................... Kurenai no buta
Översättning ................Thomas Löwhagen
Längd & format ........................94 minuter,
............................................ 35mm & digital
Distribution .............................. Folkets Bio


