Tokyo Character Street

Írta: Saci (Animológia)

MIT ÉRDEMES MEGNÉZNED JAPÁNBAN? 9.

távol-kelet

096

kalauz
Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnézni Japánban? Mit tartogat egyáltalán számunkra a
szigetország? Japánban ezer meg egy a látnivaló,
ez nem kérdés. Ezek közül azonban vannak érdekesek, szimplán csak „meg lehet nézni őket” típusúak
és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen
kötelezően megnézendőek. Melyiket szeretnéd inkább? A válasz egyértelmű…
Szemezgessünk is néhány olyan látványosságból, amit feltétlenül nézz meg, ha Japánban
jársz. A leírtak után meg már biztosan nem fogsz
kukán állni egy-egy épület vagy hely előtt feltéve
a kezed, hogy „ez mi is?”. Érdekességek, hasznos
információk és Japán kincsei várnak itt rád.

TOKYO CHARACTER STREET
Japán sztárfiguráinak gyűjtőhelye
Ha szeretnél elvarázsolódni a híres rajzfilm,
animációs és anime figurák rengetegében, akkor
a Tokyo Character Street pont a te helyed. Semmiképpen se hagyd ki, ha csak egyetlen híres (elsősorban japán) figuráért is rajongasz, mert itt teljes egészében kiélheted a fanatizmusod minden
apró aspektusát.
Habár elsődlegesen gyerekeknek szánták a
helyet, mégis meglepő módon nem sokkal lehet
itt találkozni (ami nem feltétlenül baj). Ez persze
nem annyira meglepő a szigetországban, hiszen
náluk nincsenek olyanfajta begyöpösödések,
hogy csak a gyerekek élvezhetik a cuki figurákat
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vagy bármilyen kawaii dolgot. Viszont, ha gyerkőccel látogatnál el Tokióba, akkor ide szerintem
feltétlen vidd el.
A Tokyo Character Street, ha egyszer megtalálod, páratlan élményt fog nyújtani, főleg, ha
anime vagy animációs film, rajzfilm kedvelő vagy.
Valamelyest nehéz a megtalálása, de nem az odajutás szempontjából, mert kivételesen jó helyen
helyezkedik el, a tokiói állomás aljában. Ez utóbbi már önmagában megér egy látogatást pazar
építészeti stílusa végett. Azonban, ha bent vagy,
akkor már könnyebben el lehet tévedni. Érdemes
tüzetesen utána nézni, hol is rejtőzik az épületen
belül ez a sétány, mert még ha tudni is, hogy a föld
alatt van, mégsem táblázták ki kellőképpen ahhoz, hogy csak odasétálva megtalálható legyen.
Legalábbis saját tapasztalatom ezt támasztja alá,
szóval ajánlott a körültekintés előtte. Viszont, ha
egyszer megtalálod, csodaélmény tárul eléd.

Ghibli, Pokémon, Hello Kitty és megannyira – a
maga módján – híresség üzletét lelhetjük fel itt.
Ahogy a neve is mutatja egy „utcáról” van szó, de
ha pontosabbak akarunk lenni, akkor azt mondhatnánk inkább, hogy egy folyosóról, ami amúgy
körbefut. A lényeg, hogy itt aztán találhatunk
szem-szájnak való dolgot több üzleten átívelően.
Konkrét számot az üzletekre vonatkozóan sajnos
nem lehet mondani, mert mindenhol mást tüntetnek fel, ami főleg azért van, mert néha-néha változik is a számuk. Viszont elmondható, hogy közel
30 boltban csorgathatjuk a nyálunkat királyabbnál-királyabb termékekre. Hiszen ez a lényege.
Tehát akkor egy bevásárlóutcáról van szó?
Igen.

TUDTAD?
Még Micimackó is helyet kapott a híres
karakter utcán Tokióban.
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A Tokyo Character Street egy belépését tekintve ingyenes, de elég komoly bevásárlóutca,
ahonnan üres kézzel nem lehet távozni. Biztosra
vehető, hogy valami annyira meg fog tetszeni,
hogy nem lehet majd eljönni nélküle. Ha viszont
konkrét vásárlási célokkal érkezünk meg ide, akkor egy jó 4-5ezer yenes költésre számítsunk. A
hely sokrétű termékkínálattal rendelkezik, de
az árai egyáltalán nem mondhatóak a legalacsonyabbnak. Sőt, kimondottan magasak az átlaghoz
képest. Erre mindenképp ügyelni kell, ha ott vagyunk. Illetve ne felejtsük el megnézni a termékek címkéjét, ahol a megnyugtató „made in japan”
feliratot kell keresni, mert hát, ha nem onnan van,
akkor nem ajánlatos ott beszerezni.

Ez az elsősorban a japán popkultúra mikrokozmoszának tartott hely, amely néhány száz
méteres bevásárlóközpontba koncentrálódik, sok
mindent tartogathat nekünk a figurákon kívül. Találhatóak itt ugyanis az egyes karakterekkel ellátott: notebookok, esernyők, kulcstartók, kirakós
játékok, törölközők, játékkártyák és a többi, és a
többi. A lehetőségek tárháza végtelennek mondható, aminek majdhogynem csak a képzeletünk
szabhat határt.
Manapság több figura létezik, mint valaha,
amelyek közül a leghíresebbek és legfelkapottabbak mind meg is találhatóak ezen a helyen. Egy
kört, ha már arra járunk, mindenképpen megér a
Tokyo Character Street, már csak a japán kulturális

kíváncsiságunk miatt is. Amennyiben viszont nem
rajongunk egyáltalán ezekért vagy nagyobb volumenű kulturális nevezetességeket tekintenénk
meg, talán ki is hagyható. Azonban el kell mondani, hogy viszonylag gyorsan át „szaladható”, így
nem vesz el sok időt, ha nem akarunk elvegyülni néhány boltban. Ezt viszont lehet, ajánlanám,
ha fáradtságot nem kímélve elbaktattunk mégis
oda, mert kincsekre és megdöbbentő cukiságokra
lehet bukkanni.

Animológia videó
Tokyo Character Street
KATTINTS

TUDTAD?
Rilakkuma neve a „relax” (rila) és japánul a
medve (kuma) szavak elegyéből jött létre,
ami hűen tükrözi a maci személyiségét és
lényegét is.
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ALAPINFORMÁCIÓK
Belépés: ingyenes
Itt található: B1F First Avenue Tokyo Station, 1-91 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Nyitva tartás: 10:00 – 20:30
NÉHÁNY AZ ITT FELLELHETŐ ÜZLETEKBŐL ÉS
KARAKTEREKBŐL:
NAMEKO AND RASCAL SHOP
SNOOPY TOWN
MIFFY STYLE
POKEMON STORE TOKYO STATION
KAPIBARA SAN KYURUTTO SHOP
RILAKKUMA STORE TOKYO
TOMICA SHOP
HELLO KITTY
DOMO-KUN
DORAEMON
AIKATSU STYLE & PRECURE PRETTY STORE
STUDIO GHIBLI STORE
ICHIBAN PLAZA
TAMAGOTCHI
JUMP SHOP
GUDETAMA SHOP
PLARAIL STORE

MENNYIRE AJÁNLOTT
MEGNÉZNED EZT A
LÁTVÁNYOSSÁGOT?
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