
Írta: Saci (Animológia)
UNICORN GUNDAM STATUE

Mit érdemes megnézned Japánban? 11.

https://www.youtube.com/channel/UCQf9E0vgkwNE-cLkr1Jeg3Q
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TUDTAD?

Sokan jobban preferálták az eredeti Gundam 
szobrot, mert úgy gondolták, hogy az új 
sokkal tűzveszélyesebb, így könnyebben 

kigyulladhat.

TUDTAD?

A Mobile Suit Gundam UC (Unicorn) regényt 
közel 3 millió példányban nyomtatták ki anno, 
valamint megjelent legalább 1,9 millió Blu-ray 

és DVD is az alkotásról.

tokiói utazásod során. Nem mellesleg ezen a he-
lyen	 található	 japán	egyik	kiemelt	 látványossága	
az	Unicorn	Gundam	Statue.
	 Ez	 az	 életnagyságú	 Unicorn	 Gundam	 szo-
bor	2017-ben	„látta	meg	a	napvilágot”,	amikoris	
lecserélték	 elődjét.	 A	 korábbi	 verziója	 szintén	
majdnem teljes méretarányban tündökölt, mind-
össze	1,7	méterrel	maradt	el	a	jelenlegitől,	de	az	
olimpia	okán	valami	többet,	jobbat	és	nagyobbat	
szerettek	volna.	Igen…	egyik	kiemelt	indoka	volt	
az	alkotás	lecserélésének	a	2020-ra	tervezett	to-
kiói	olimpia,	aminek	számos	részét	Odaiba	vízparti	
területére	koncentrálták	volna,	így	ezzel	akartál	a	
turisztikát	fokozni	itt.	Ebből	kifolyólag	2017	már-
ciusában	 lebontották	 az	 eredetit,	 de	 hihetetlen	
módon	már	szeptemberre	pótolták	is	a	számtalan	
rajongó által hiányolt monumentális szobrot. 
 Ha van valamilyen anime, amit minden ja-
pán	 ismer	és	hallott	róla,	azok	egyike	biztosan	a	
Gundam lesz, hiszen ez egy igazán klasszikus és 
ikonikus	 anime	 sorozat	 volt	mindig	 is	 Japánban.	
Több	 évada	 is	 kijött	 első	megjelenése	 óta,	 amik	
együttesen hatalmas kasszasikerült hoztak az al-
kotóknak.	Tehát,	ha	egy	kicsit	is	szeretnéd	anime	
imádó	énedet	Japánban	kielégíteni,	akkor	feltét-
len látogass el erre a helyre, mert igazi animés él-
ményt	fog	neked	nyújtani.	Utóbbi	már	csak	azért	
is	lehetséges,	mert	19,7	méteres	nagysága	miatt	
1:1-es,	 vagyis	 teljes	mértékben	méretarányos	az	
animében	szereplőhöz	képest.	Sőt,	ha	jókor	vagy	
jó helyen, még különleges átalakulását is megte-
kintheted. 

 Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnéz-
ni Japánban? Mi tartogat egyáltalán számunkra a 
szigetország? Japánban ezer meg egy a látnivaló, 
ez nem kérdés. Ezek közül azonban vannak érdeke-
sek, szimplán csak „meg lehet nézni őket” típusúak 
és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen 
kötelezően megnézendőek. Melyiket szeretnéd in-
kább? A válasz egyértelmű… 

 Szemezgessünk is néhány olyan látványos-
ságból, 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.

Életnagyságú (és mozgó)
anime karakter a valóságban

	 A	tokiói	kalandozások	közepette	talán	nincs	
is olyan hely, ami ne érdekelné, ne keltené fel a 
kíváncsiságát	az	embernek,	ha	csak	egy	kicsit	is	ér-
deklődik	a	japán	kultúra	vagy	éppen	az	animék	vi-
lága	iránt.	Én	legalábbis	így	voltam	ezzel,	és	amit	
csak	tehettem	bejártam	és	be	is	szeretnék	még	a	
közeljövőben.	Ennek	okán	kanyarodtam	el	Tokió	
egyik városrészébe, Odaiba-ba, ami egy mester-
ségesen létrehozott sziget, nem is olyan messze 
a	főváros	központjától.	Könnyen	megközelíthető	
és annyi érdekesség, látványosság található rajta, 
hogy	azt	igen	sokáig	tartana	felsorolni.	Így,	ha	te-
heted,	mindenképpen	látogass	el	erre	a	területre	

	 Bizony,	 az	 óriás	 nem	 csupán	 pazar	 lát-
ványt nyújt minden odalátogató számára, ha-
nem	még	 showműsorral	 is	 készül	 nekünk.	 Alap-
helyzetben unikornis formában tekinthetjük 
meg,	 de	 bizonyos	 időpontokban	 átalakul	 pusz-
tító	módba.	Ez	azt	 jelenti,	hogy	a	szarva	szétnyí-
lik,	az	arc	átváltozik,	és	a	váll,	derék,	térd	részek	
szintén	módosulnak	 a	 karakternek	megfelelően.	
A hihetetlen átalakulás azonban itt nem ér vé-
get, az esti órákban ugyanis még látványosabb.
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UNICORN GUNDAM STATUE

(RX-0	Unicorn	Gundam	Ver.	TWC)
Nyitás:	2017.	09.	24.

Itt található: DiverCity	Tokyo	Plaza	1-1-10	Aomi,	
Koto-ku,	Tokyo	(2F	Festival	Square)

Nyitvatartás: 
mindennap	(szabadtéri	látványosság)

Belépés: ingyenes
Magasság: 19,7	méter	(64,6	láb)

Súly: 49 tonna
Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 

https://www.unicorn-gundam-statue.jp/

THE GUNDAM BASE TOKYO 
Nyitás: 2017.	08.	19.

Itt található: 
Tokyo,	Odaiba,	Divercity	Tokyo	Plaza	7F
Nyitvatartás: H-P:	11-20	;	SZ-V:	10-21

Belépés:	ingyenes
Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 

http://www.gundam-base.net
 

UNICORN GUNDAM STATUE MŰSORIDŐK:
Nappal: 11:00	/	13:00	/	15:00	/	17:00

Éjszaka: 19:30	/	20:00	/	20:30	/	21:00	/	21:30

MENNYIRE AJÁNLOTT 
MEGNÉZNED EZT A 
LÁTVÁNYOSSÁGOT?TUDTAD?

A Gunpla világbajnokságot évente rendezik 
meg, közel 16 ország és több régió is részt vesz 

rajta szerte a világon.

Ekkor	a	 szobor	mögött	elhelyezkedő	pláza	 falán	
Gundam	 anime	 klipeket,	 képeket	 tekinthetünk	
meg, és dalokat hallgathatunk a hangszórókból, 
mindezt	 az	 átalakulással	 egyidőben,	 ami	 viszont	
mindössze	pár	másodperc.	Persze	a	fényjátékok-
ról se feledkezzünk meg, amik közel 50 részén 
világítanak	a	robotnak,	és	amik	szintén	emelik	en-
nek	a	látványosságnak	és	műsornak	a	színvonalát.
 Amennyiben mindez nem lenne elég, és 
még szeretnénk tovább fokozni rajongásunkat 
Gundam iránt, akkor tekintsük meg a szobor mö-
gött,	a	DiverCity	Tokyo	plázában	fellelhető	Gund-
am	Base	Tokyo	üzletet.	Érdekes	módon	az	üzlet	
nagyságrendileg	egy	hónappal	az	új	Gundam	ro-
bot	megjelenése	előtt	nyitott	meg,	de	teljes	egé-
szében ezzel a szubkultúrával foglalkozik, 4 zóná-
ban	is.	Az	első	zónájában	található	egy	üzletrész,	
ahol	közel	2000	terméktípust,	és	kb.	1500	Gunpla	
fegyverféle	 található	a	polcokon.	 Itt	 aztán	 lehet	
a termékek közül válogatni és vásárolgatni. Majd 
a második zónában a gyári részleget fedezhetjük 
fel, ahol betekintést nyerhetünk és akár meg is 
érinthetjük a különlegesebbnél-különlegesebb 
Gunpla	 alkotásokat.	 A	 harmadik,	 építő(k)	 zóná-
ban	 nem	 csak	 hogy	 megszerezhetjük	 az	 utóbb	
említett	 termékeket,	 de	 az	 egyedi	 Gunpla	 Buil-
ders	World	Cup	(※)	darabjait	is	megcsodálhatjuk.	
Végül,	 de	 nem	 utolsósorban,	 az	 esemény	 zóna	
következik,	ahol	különféle,	időszakos	Gunpla	ren-
dezvényeket	bonyolítanak	le.	Az	biztos,	hogy	az	a	
több	ezer	Gundam	rajongó,	itt	nem	fog	semmiből	
hiányt szenvedni.

	 Összességében	az	Unicorn	Gundam	Statue	
egy ikonikus és életnagyságú robotszobor, ami-
re	minden	 japán	 büszke	 lehet.	Mint	 említettem	
Odaiba részére feltétlen ajánlom a látogatást, és 
ha	már	arra	jársz,	akkor	csodáld	meg	ezt	az	óriást	
is, hiszen tény, hogy kiváló szórakozást nyújtó lát-
ványosság a monumentális méreteinek és show 
elemeinek	köszönhetően.	Sőt,	még	a	szobor	előtt	
lehetőséged	is	van	egy	egyedi	fénykép	készítteté-
sére is, hiszen felhúztak egy emelvényt, ahova, ha 
felmész	készítenek	rólad	a	robot	egyik	legelőnyö-
sebb	 pozíciójának	 hátterében	 pózolva	 képeket.	
Mindezt	csodálatos	módon	pedig	ingyen	teheted	
meg.	Valamint	a	profi	fényképezőgépjük	mellett	
még	a	saját	telefonoddal	is	készítenek	neked	ké-
peket,	amennyiben	nem	szeretnéd	megvenni	az	ő	
általuk	alkotott	képet,	de	szeretnél	egy	emléket.	
Ez	tök	szimpatikus	volt	tőlük,	hogy	nem	kényszerí-
tették	a	látogatót	a	fénykép	kötelező	megvételé-
re,	hanem	saját	készülékeddel	is	szívesen	alkottak	
rólad	akár	többet	is.	Szóval	az	élmény	pozitív	volt	
számomra	mikor	ott	 jártam,	 így	csak	ajánlani	 tu-
dom	neked	is,	főleg,	ha	Odaiba	része	felé	kanya-
rodsz	 vagy	 kicsit	 is	 rajongsz	 a	 klasszikus	 animék	
iránt,	vagy	a	lenyűgöző,	japán	alkotások	iránt.

Kattints	a	képre	és	nézd	meg	róla	
Animológia	Saci	videóját!

https://www.youtube.com/watch?v=hFMpb3W8ogw&feature=youtu.be

