Az orrnyalástól
a csokikurzusig
Chococo csokoládérium a Pauler utcában
Az

elsõ kerületi

Pauler

utcában igazi slow food mozgalom zajlik: a
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Bistro&Bar közvetlen közelében a hetekben átadott Chococo peckelte ki az idõ kerekét: a jelenleg
3000

féle csokit forgalmazó bolt egyre növekvõ választéka egy olyan oltalmazó, elmélkedõ,
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marasztaló atmoszférát teremt, melyben lehetõségünk nyílik mûvelt csokoládéfogyasztóvá válni.

Az utcáról hatalmas üvegportálok jelzik
a mögöttük meghúzódó tudástárat – a világ
minden tájáról beszállított csokoládé értõ szelekcióját. Közelebb érve azonban feltûnik
egy apró, nyugtalanító mozzanat, a cégérre
komponált huncut kép. A dallamos Chococo
elnevezés felett egy siheder épp a saját csokis orrhegyére nyújtoztatja nyelvét. Fontos jelzés ez a csokira éhezõknek: a krémes homlokzat mögött nem pusztán a tájékozódásra
való lehetõség megteremtésén munkálkodnak, hanem egy önfeledt, gyermeki tudatállapot elõhívásán.
A hatalmas kínálat megmutatása, és a csoki
érzéki természetének mindent átható jelenléte határozza meg a belsõt, mely a Geppetto
Belsõépítész Iroda képviseletében Buzogány
Ildikó belsõépítész, és Szily Sarolta világítástervezõ munkája. A termékeket jól láttató bútorzat a csokoládé különbözõ árnyalataiban ül, melyet a csomagolópapírok
arany ragyogását idézõ mennyezet, és
az Avalanche grafikai stúdió cukorka árnyalatú tapétái törnek meg. A ragyogó arany
Hatalmas kínálat, 3000 fajta csoki egyetlen térben
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Szerethetõ, elmélyült közeg, csokiszínû bútorokkal

mennyezetet a játékos fényforrások hozzák
le a térbe, így nem érezzük hodálynak
az amúgy igen egyszerû szervezésû, szellõs
teret. A barna polcelemek és a tér hátsó falán
magasodó, létrával ellátott tekintélyes polcrendszer szerethetõ, elmélyült közeget teremtenek a csokik közti bogarászásra, mégsem
okoskodják túl magukat. Az akadémikus,
emelkedett légkört a csokitömbként megjelenített kasszapult, és a csokiszínbe áztatott téglafalak teljes eufóriája lazítja fel. A hatalmas
idézetekkel lefedett álfal elõtt – mely a szolgálati helyiségbe vezet – a majdani csokizóskávézós asztalka kapott helyet, ahol jelenleg
a bolt által is forgalmazott szakkönyvekbe
pillanthatunk bele. A századelõi hangulat

az olvasósarokkal átellenben egy bizarr
babaházzal teljesedik ki.
A múltidézõ eszközök arzenálja mellett
a technika nagyon finoman van jelen, mindössze a pultba épített képernyõkrõl és egy
a térbe lógatott monitorról érzékeljük, hogy
a szatócsbolt imitációhoz komoly technikai apparátus társul. Az egyre növekvõ
választék mellett a tényleges tudásátadásra valószínûleg a helyszínen jövõre induló
csokikurzusok teremtenek lehetõséget. (x)
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