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Folytatás a következő oldalon!

A conokon néha előfordul, hogy sok 
ugyanolyan karaktert látsz, azonban ha megfi-
gyeled őket, észreveszed, hogy minden cosplay
eltér valamiben. Talán a cosplayer személyisége
 vagy a megvalósítás mi- 
 att.

Tehát minden cosplay
egyedi, még ha renge-
tegen választják is 
ugyanazt a karaktert!

Összegyűjtöttem a 
legnépszerűbb ka-
raktereket, akiknek 
szívesen öltöznek 
be a magyar cos-
playerek. Ezekből 
a karakterekből
akár ihletet me-
ríthetsz a kö-
vetkező cos-
lay elkészítésé-
hez!

Maka a Soul Eater című anime egyik főszereplője. A 
kaszamester kockamintás szoknyája egyszerűen beszerezhető, 
a hosszú köpeny és a kasza (Soul fegyver alakja) azonban már 
egy megoldásra váró problémát okozhat.

Ha az ember nem akar olyan nehéz anyagokkal dolgozni, 
mint a fém, vagy a fa, akkor valami mást kell kitalálnia. A fegy-
verkészítés sokszor kihívást jelent a cosplayerek számára. Az 
anyagválasztás után a kreativitásra is szükség van ahhoz, hogy 
miképp valósítsuk meg az animében vagy a mangában látott 
kiegészítőt.

Alapanyagként alkalmazhatsz műgipszet, gipszkar-
tont, kartont, gézt, papírmasét, papírt, alufóliát, 
süthető gyurmát, satöbbi. A festéshez is nagy a 
választék: tempera, filctoll, üvegfesték, vízfesték, 
stb. Bátran használj többféle anyagot, lehet, 
hogy ezáltal éred el a kívánt hatást. Nézz körbe 
a papírboltban, a hobbiboltokban, a méteráru 
üzletekben és otthon is. Néhány üzletben 
kartondobozokba csomagolhatod, amiket 
vásároltál így nem feltétlenül kell a papírbolt-
ba rohannod kartonlapokért.

Kiválasztottad a karaktert és sikeresen 
megvalósítottad!
Azonban az eddigi conokon csak láto-
gatóként jelentél meg, és ezen változtatni 
szeretnél?

Te is a cosplayereknek hirdetett versenyek 
egyikén szeretnéd megmutatni tehetsége-

det?
Ne tétovázz! Je- 
lentkezz egy hoz-
zád illő versenyre!

Általánosságban elmondható, hogy a ruhák 
elkészítésénél fontos szerepet játszik a szabás-
minta.

Ennek elkészítéséhez jó 
alapanyag, sok idő 
és türelem 
kell. A legegy-
szerűbb mód-
ja, ha egy, a kí-
vánthoz hasonló 
ruhával dolgo-
zunk, és azt kör-
berajzolva az 
anyagon kedvünk-
re alakítjuk a ruha 
formáját. 

Így például a 
felszolgáló lány
ruhájának szabásmin-
táját nyári ruhák és 
otthoni főzős kötény 
segítségével készítheted el. 
A felszolgáló lány karaktere kiegészíthető 
akár neko vonásokkal is: cicafülek, macska-
farok. Kiegészítőként továbbá előfordul ha-
sonló színösszeállítású fejdísz, esetleg 
kesztyű és harisnya.

Már megvan, hogy melyik karakter bőrébe szeretnél bújni a legközelebbi conon, de 
a megvalósítása fejtörést okoz? Ne aggódj, van megoldás!

Minden cosplay egyedi
A felszolgáló lány és a szabásminta

Soul Eater: Maka és a fegyverkészítés alapjai
ladym.blog.hu

// Lady Marilyn
Cosplay gyorstalpaló II.
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A versenyzőtől azt várják el, hogy jó 
minőségű, minél jobban kivitelezett cosplayt 
viseljen. Központi szerepet kap a ruha és a 
kiegészítők elkészítési menete, tehát fontos 
az, hogy az ember milyen anyagokat válasz-
tott, illetve hogy azokat hogyan használta fel. 
A verseny divatbemutató jellegű: az általad 
előzetesen leadott zenére kell felvonulnod és 
pózolnod a fotósok hadai előtt.

A díjazás menete craftmanship esetén
Legjobb karakterhasonlóság: 
Itt a pontosság a lényeg. A fri-
zura, a ruha és a 
kiegészítők 
is számíta-
nak. Tehát 
az összha-
tásra kell 
koncentrálni, 
ha ebben a 
kategóriában 
szeretnél jelö-
lést kapni.  Fon-
tos, hogy a cos-
player külsőleg 
mennyire képes
visszaadni a karak-
tert.

Legjobb kie-
gészítő: 
Original karakter 
esetén, a kiegészítők elkészítésénél arra kell 
összpontosítani,  hogy például az adott fegyver
mennyire illik a karakteredhez. Ha pedig meg-
adott karakterről beszélünk, akkor a hason-
lóságon kívül az elkészítés menete is kulcsfon-
tosságú lehet.

Legjobb technika: Ebben az esetben azt fi-
gyelik meg a zsűritagok, hogy kik azok, akik a 
legtöbb és a legjobb technikákat alkalmazták a 
cosplay elkészítése közben.

Aki erre a versenyre jelentkezik, annak mikrofont kell ragadnia, és minél 
humorosabban és pontosabban kell alakítania az általa választott karaktert. 
Tehát a zsűri arra fog odafigyelni, hogy mely előadás ment a leggördülékenyeb-
ben, mennyire volt ötletes.
Ebben a kategóriára is lehet csoportban, illetve egyénileg szerepelni.

A díjazás menete performance esetén
Legjobb koreográfia: Legjobb koreográfiánál azt veszik figyelembe, hogy a 
tánc jellegű produkciók közül melyik volt a legjobban kivitelezve. Itt fontos, 

hogy a csoport tagjai egyszerre mozogjanak.

Legjobb karakteralakítás: A humor-
os előadás keretein
belül arra is összpon-
tosítani kell, hogy 
azért mégis hű maradj 
a karakteredhez.

Leghumorosabb elő-
adás: A zsűrik azon 
versenyzőket jelölik, 
illetve díjazzák ebben 
a kategóriában, akik a 
leghumorosabb és a leg-
egyedibb előadást hozták 
létre.

Legjobb előadás: A leg-
színvonalasabb, legjobban

                                     kivitelezett versenyszámok
                                         esélyesek a jelölésre, illetve
a nyereményre. Fontos, hogy az előadásokba nem lehet belevonni a konferálót 
és a zsűritagokat sem.
Természetesen performance-nál is van közönség kedvence díj.

Ha már megvan a hozzád leginkább illő verseny és erre már fel is készül-
tél, akkor nincs más hátra, mint hogy jelentkezz!

Ilyen lehet például a testfestés, a műgyanta 
vagy a különböző anyagok felhasználása. Ha 
ezen kategória esélyesei között szeretnél sze-
repelni a jelöléskor, akkor mindenképpen arra 
próbálj koncentrálni, hogy a választott karak-
tered minden egyes része el legyen készítve, 
emellett fontos még az alapanyagok válasz-
tása, illetve hogy azok mennyire illenek a karak-
terhez. Az is lényeges, hogy hogyan dolgoztál 
az adott alapanyagokkal illetve, hogy mennyire 
pontosan tetted azt.

Legjobb kosztüm: A ruha kapja a központi sze- 
         repet. A lényeg a minőségi 

kivitelezés, a látványos ele-
mek felhasználása, és hogy 
minél pontosabban hason-
lítson az eredeti ruhára. 
Kizáró indok lehet az 
előre rendelt vagy más 
szakember által készített 
ruhadarab
Természetesen a ver-
senyző kaphat otthoni 
segítséget, de szak-
emberhez nem for-
dulhat.

Legjobb original
kosztüm: A verse-
nyen original kate-
góriában is indul-
hatsz, ebben az e-

setben persze meríthetsz ötle-
tet különböző stílusokból vagy például a 

fantasy világából, de fontos, hogy a ruhád saját 
tervezésű és készítésű legyen. A versenyre je-
lentkezőnek egyedül kell megálmodnia és 
kiviteleznie a karaktert. Ebben az esetben is 
kulcsfontosságú az összhatás: a ruha, annak 
anyaga, a kiegészítők, a hozzájuk felhasznált 
anyag minősége, illetve a kreativitás.
Ezeken kívül díjazzák még a legjobb csopor-
tot és a közönség kedvencét is, szintén két 
különböző kategóriában: egyéni és csoportos.

Regisztrálj!
Az animeconok határok nélküli cosplay versenyeire csak egy adott időpontig 

lehet regisztrálni a rendezvények hivatalos oldalain. Jelentkezésedet ne halaszd 
az utolsó pillanatra, hiszen sok adatot kell majd megadnod, és ha a jelentkezési 
időszak lezárul, akkor már az adataidat sem tudod módosítani.

Craftmanship
Performance

Mi kell a jelentkezéshez?
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