Bellatrix Sparrow

Írta: Lady Marilyn (ladym.blog.hu)
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Hogyan esett erre
a művésznévre a választásod?
A két számomra legkedvesebb karakter neveiből raktam össze, akik nem mások, mint Bellatrix Lestrange a Harry Potter sorozatból és Jack
Sparrow kapitány a Karib-tenger kalózai filmekből.
Az őket alakító színészek (Helena Bonham
Carter és Johnny Depp) hatalmas példaképeim,
épp ezért egyértelmű volt, hogy az elnevezés hozzájuk köthető legyen. Nem akartam olyan nevet,
ami szinte minden második embernél előfordul,
azaz olyasmit, ami anime szereplőhöz köthető.
Nem beszélve arról, hogy ez a két világ indított el
a cosplay útján.

Mióta jársz conokra?
Mely rendezvényhez köthetők
az első conos élményeid?
2012 áprilisa óta, akkor voltam az első Mondoconomon. Életünkben először akkor versenyeztünk volna, de egy félreértésnek köszönhetően
kizártak a versenyből, és akkor úgy jöttünk haza
a rendezvényről, hogy „ilyet többet nem”. Abban
az évben nem is mentünk több Mondós rendezvényre, de a következő évben ez megváltozott.
Emlékszem, hogy nagyon jól esett, mikor életemben először felismerték a karaktert, akinek öltöztem, sőt, amikor először fotót kértek, teljesen
ledöbbentem. Nem voltam hozzászokva ahhoz,

AniMagazin

hogy fotózgassanak. Persze, ma már ez teljesen
hétköznapi dolognak számít, de akkor hatalmas
élmény volt.

Mi a kedvenc programod
ezeken a rendezvényeken?
A cosplayverseny és a szinkronszínész találkozók. Másra nagyon nem szokott időm jutni,
mert ilyenkor elég sokan megállítanak és a fotózkodással mindig elszalad a nap.
Év elején volt szerencsém találkozni Moser
Károllyal, aki gyerekkorom egyik meghatározó
„hangja”, sőt júliusban futottam bele Lippai Lászlóba - szó szerint -, akinek nagyon tetszett a cosplayem (Johnny Depp Bolond Kalaposának voltam
öltözve), és még azt is elárulta, hogy megnéz az
aznapi versenyen. Nagyon jól esett, mert még
sosem fordult elő azelőtt, hogy egy híres ember
csak úgy, tényleg megdicsérje a ruhámat és még
szurkoljon is nekem egy fellépésnél.

rakteremnek akartam öltözni, aki ugye Bellatrix
Lestrange volt. Akkor még úgy tűnt, hogy jó nagy
fába vágtam a fejszét, mert a ruhája nagyon bonyolultnak látszott, mindenre magamnak kellett
rájönnöm, a varrástól a parókával való bánásmódig. Nem is egy verziója volt az évek során ennek
a cosplaynek, mert mindig volt valami fejlesztenivaló rajta.

A cosplayversenyen kívül esetleg
más versenyeken is kipróbáltad
már magad a conokon?
Eddig egyszer fordult elő. A cosplayen kívül nagyon szeretek videókat csinálni, így tavaly
jelentkeztem egy AMV versenyre, amire conos videoklipet kellett készíteni.

Mesélj a kezdetekről! Hogyan
vágtál bele a cosplayezésbe?
Kiskorom óta érdekel a barkácsolás, rajzolás, igazából minden, ami művészettel kapcsolatos. A cosplaybe úgy botlottam bele, hogy Harry
Potter fanartokat kerestem a deviantarton és akkor láttam, hogy valaki Draco Malfoynak öltözött.
Onnantól pedig minden jött magától. Hatalmas
Harry Potter fan voltam, és egyből a kedvenc ka-

Fotó: Cissy Turner Cosplay & Photography
Tartalomjegyzék
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Ebben az volt az érdekesség, hogy a videót, amit
beküldtem, jóval a verseny előtt kezdtük el forgatni. Egész pontosan egy egész évig tartott a
forgatástól kezdve a fájl elküldéséig. Négy-öt rendezvényen át vettünk fel hozzá jeleneteket. A versenyre való jelentkezés egy hirtelen ötletként jött
ezután, és végül a kemény munka persze meghozta a gyümölcsét, mert elhoztuk érte a Zsűri Különdíját.
(Ez az a videó: Kattints ide a megtekitéshez!)

Vidéki rendezvényeken is
meg szoktál fordulni?
Nemigazán, eddig egyszer volt rá példa, a
2014-es Tomaconon voltam, de bőven elég is volt,
valahogy a kisebb rendezvények nem vonzanak
annyira.

Jártál már korábban
külföldi conon?
Eddig még nem, de nagyon szeretnék egyszer eljutni a bécsi Comic Conra vagy Angliában
bármelyik rendezvényre, sőt nagy álmom teljesülne azzal, ha egyszer eljuthatnék az EuroCosplayre
is. De ehhez még azért fejlődni kell.

Mióta cosplayezel
és mi volt az első munkád?
2011 vége óta, az első komolyabb munkám
Bellatrix Lestrange Harry Potter és a Főnix Rendje filmben látott szettje volt. A nagyrészét kézzel
varrtam, a varázspálcát is kézzel formáztam meg,
viszont a paróka ennél a karakternél nem igényelt
akkora hozzáértést, tekintve, hogy hasonlít egy
madárfészekre, így hát minél kócosabb volt (ami
egy cosplayer rémálma :D), annál jobban nézett
ki.

Sikerült díjat nyerned
valamelyik munkáddal?
Igen, eddig a Johnny Depp-féle Bolond
Kalaposommal nyertem kétszer, pontosabban
a 2016 Tavaszi Mondoconon elvittük a Legjobb
Csoportnak járó díjat a Csoportos Craftmanship
versenyen, majd idén januárban a Cosplay Gálán
vihettem el az „Év Cosplayere” díjat szólóban. A
2017-es Tavaszi MondoConon pedig a performance versenyen vittük el a „Legjobb Kosztüm” díjat
a társammal, mint Karib-tenger kalózai szereplők:
én Jack Sparrow kapitány voltam, ő pedig Hector
Barbossa.

„...a Bolond Kalapost mondanám, mert a legtöbb jó élményem
eddig vele történt. Nemcsak a versenyeredményekre gondolok,
hanem a rengeteg pozitív visszajelzésre is...”
AniMagazin

Melyik cosplayedre vagy
a legbüszkébb és miért?
Nehéz lenne választani, mert mindegyik
a szívemhez nőtt, de a Bolond Kalapost mondanám, mert a legtöbb jó élményem eddig vele történt. Nemcsak a versenyeredményekre gondolok,
hanem a rengeteg pozitív visszajelzésre is meg az
eseményekre, amik hozzá köthetők. Maga az Ali-

ce Csodaországban filmek producere is látta ezt
a munkámat instagramon, aminek az lett az eredménye, hogy be is követett.
Ezenkívül nem egy rendezvényre hívtak
meg, pl. résztvettem az Alice Tükörországban magyar premierjén is, az Ország Boltja díjátadón, sőt
még Nagy Ervinnel (ő a Kalapos magyar hangja) is
találkozhattam ennek a karakternek öltözve.

Tartalomjegyzék
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Honnan nyered az inspirációidat?
Legtöbbször a kedvenc dolgaimból: főleg filmek világából vagy zenékből, fanartokból,
goth/dark stílus elemeiből és régi művészeti alkotásokból. Hatalmas nagy Tim Burton-Johnny Depp-Helena Bonham Carter rajongó vagyok és ez a
cosplayeken meg is látszik.

Milyen világból választottad
az eddigi cosplay alanyaidat?
Főként filmekből. Tervezek azért egy-két
meséből is öltözni a jövőben, de azért szeretnék
ennél az iránynál maradni, mert szerintem kevés
az olyan cosplayer, aki ezt a vonalat képviselné.
Plusz könnyebb olyan karakter bőrébe bújnom,

aki végülis „ember”. Egyszerűbb a tervezése, mintha egy felismerhetetlen alakú szörnnyé szeretnék
változni, ami pl. csak az animációs környezetben
néz ki természetesnek.

úgy néz ki, mint a referencia képeken. Vagy ha
egy apró hibát találok valamilyen részleten, akkor
nem számít, ha éppen hajnali öt óra van és már
régen pihennem kéne, megállok és újracsinálom.

Mennyire tartod fontosnak
a cosplay „play” részét?

Szíved szerint te milyen változtatásokat eszközölnél a magyar
cosplay versenyek szervezésében,
lebonyolításában és díjazásában?

Borzasztó fontosnak tartom. Nekem erről
szól az egész, és egyúttal ez a legjobb része: hogy
tényleg valaki mássá változzak egy napra. Nem
nyugszom bele, amíg el nem sajátítom a karakter
jellegzetességeit, mert enélkül semmit nem ér a
ruha. Versenynél pedig különösen fontos, ha kiállok a színpadra, akkor ne azt lássák, hogy pl. „Valaki ott áll Sweeney Toddnak öltözve” hanem, hogy
„Hú, ott van Sweeney Todd!”.

Inkább a karakterhűségre
vagy a kényelemre fókuszálsz
a ruha vagy egy-egy kiegészítő
készítése során?
Mindenképp a karakterhűségre. Az egy külön bónusz, ha még kényelmes is! :D

Saját belátásod szerint
mennyire vagy kritikus
a munkáddal szemben?
Nagyon-nagyon, képes vagyok valamivel elszöszmötölni akár napokig (vagy tovább), ha nem

AniMagazin

Egyelőre én nem nyúlnék hozzá a „rendszerhez” , de ezzel gondolom nem mindenki ért egyet,
erről viszont az a véleményem, hogy a szervezők
is emberek, ők is próbálnak újítani, aztán vagy befogadja a közönség a dolgot vagy nem. Legtöbbször alkalmazkodok az újításokhoz és nem csinálok belőle akkora ügyet. Kellenek a változtatások,
és mindenkinek úgysem lehet megfelelni.

„Nekem erről szól az
egész, és egyúttal ez a
legjobb része: hogy tényleg valaki mássá változzak egy napra. Nem nyugszom bele, amíg el nem
sajátítom a karakter
jellegzetességeit...”
Tartalomjegyzék
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Milyen egyéb programot vagy
standot hiányolsz jelenleg
a conokról?
Őszintén, legtöbbször ezeket nem is látom,
mert tényleg elmegy a fotózásokkal vagy versenyzéssel az idő, ezért nem nagyon tudok erről bármi okosat nyilatkozni. A következő rendezvényen
igyekszem majd szétnézni! :D

Ugyanez igaz a dekorgumira is, bármit el tudok
készíteni belőle. Worblával meg hasonlókkal még
nem próbálkoztam, mert az eddigi cosplayek nem
igényelték azt a technikát, de ami késik, nem múlik, ugyebár.

Is-is, vidéki ember lévén megvannak az állandó lelőhelyek a városban, ahol lakom, de persze
ha a netről kell rendelnem valamit, akkor nem számít, hogy honnan, mert addig keresgélek, amíg a
referenciának meg nem felel az adott alapanyag.

Számodra mi a nagyobb feladat:
az alapanyagok beszerzése vagy
azok megfelelő felhasználása?

Mi volt eddig a legextrémebb
alapanyag lelőhely,
ahol vásárolni tudtál?

A beszerzés, elég sok idő elmegy vele, ezért
nagyon előre kell tervezni. Előfordult már velem,
hogy egy anyagot például fél évbe telt megtalálni. Vagy a megfelelő cipőalapot hetekbe telt beszerezni. Volt már olyan is, hogy egy apró gyöngy
nem megfelelő alakja miatt állt egy projektem,
mert annyira zavarta az összképet. Eléggé a részletek rabja tudok lenni. A felhasználással nincs
gond, általában simán megy. Hamar beletanulok
általában egy újabb technikába.

AniMagazin

hogy vannak elég furcsa alakok is, akik tényleg rátelepszenek az emberre. Azért ehhez hozzá kellett szoknom.

Rengeteg különböző technika áll
rendelkezésre a cosplay készítéshez. Számodra mi jelent igazi kihívást ezek alkalmazásánál?
Ha például hetekig tart egy hímzés vagy
összevarrás (például bőr esetében), akkor azért
elég nehéz nem félbehagyni. Főleg, ha nagyon
monoton munkáról van szó.

Annyira különösen extrém beszerzőhelyen
nem voltam még, de ki tudja, hogy a következő
tervemnél hová sodródom!

Ha most vágnál bele
a cosplayezésbe, csinálnál
bármit is másként?

Mely alapanyagok a kedvenceid
és miért?
Lehet egyszerűen hangzik, de a papír. Megfelelő mennyiségű tapétaragasztóval bármit meg
lehet formázni belőle, a varázskönyvtől kezdve az
övcsaton át, tényleg akármit.

Amikor cosplay alapanyagokat
vásárolsz inkább a jól bevált üzleteket részesíted előnyben vagy
szívesen kipróbálsz új helyeket is?

Fotó: Cissy Turner Cosplay &
Photography

		
Igen, igazából egyetlen dolog lenne, amit
változtatnék, az pedig, hogy ne álljak szóba mindenkivel, aki fél percig kedves hozzám, mert ez
nem feltétlenül jelenti azt, hogy jóbarátok leszünk. Illetve, hogy ne jelöljek vissza akárkit ebből a közegből Facebookon, mert sajnos elég sok
problémám volt a hamis barátokkal és zaklatókkal az évek során. Mivel akkor ez még új dolognak
számított nekem, nem voltam arra felkészülve,

Fotó: Cissy Turner Cosplay &
Photography
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Általában boldogulsz egyedül az
átöltözéssel vagy segítséget kell
kérned? Mennyi időbe telik
átöltözni, ha egy összetettebb
cosplayt szeretnél viselni?
Legtöbbször igen, bár a Kalapossal előfordult már, hogy segítségre szorultam. Rengeteg
apró kis tárgya van, amit magamra kell aggatni, és
mivel eddig olyan kontaktlencsét használtam hoz-

zá, ami nem dioptriás (szemüveg nélkül rövidlátó
vagyok), nem nagyon látom, ha valami félreáll,
ilyenkor kell a segítség, hogy eligazítsák rajtam a
sok kiegészítőt. A sminkkel szokott elmenni a legtöbb idő egyébként, főleg ha az ellenkező nemből
öltözök be, összességében például a Kalapos vagy
Jack Sparrow bőrébe bújni beletelik 3-4 órába is.

Milyen tanácsokkal látnád el
a kezdő cosplayeseket?
Ne törjetek le, ha bárki negatív kritikával illet, és ne hagyjátok, hogy elvegye a kedveteket a
cosplay örömétől bármilyen rendezvény vagy személy. Magatok miatt csináljátok, ne mások kedvéért, mert könnyen belebukhattok, ha mindenkinek meg akartok felelni.
Készítéshez pedig: Details are key. Avagy a
részletekben van a lényeg. Ettől áll össze igazán
egy-egy ruha. És persze gyakorolni, gyakorolni,
gyakorolni!

Mit gondolsz, milyen háttértudás
jelenthet előnyt a cosplay
megtervezéséhez, valamint
elkészítéséhez?

Fotó: Stefán Attila
AniMagazin

Egyértelműen a varrás/szabás, mikor én
kezdő voltam egy gombot sem tudtam, hogyan
kell felvarrni. Igazából az internetnek hála, ma bármit megtanulhatunk otthonról, szóval ha tényleg
komolyan akar valaki foglalkozni ezzel a hobbival,

Számodra milyen egy jó cosplay?

Van példaképed a cosplayes világból? Ha igen, kérlek áruld el
nekünk, ki az és azt is,
hogy miért nézel fel rá!

Szerintem kétféle jó cosplay létezik: ha látszik benne a részletekre való figyelem vagy ha kivételes előadást nyújt az illető. A kettő együtt pedig a tökéletes definíciója ennek a művészetnek.

Őszintén, sosem volt igazi cosplayes példaképem. Lehet egy kicsit elcsépeltnek hangzik, de
az egyetlen ember, akire ilyen szempontból felnézek az Johnny Depp a rengeteg átalakulása miatt.

akkor nemárt rászánni az időt a fejlődésre. Mindig
lehet újat tanulni.

Véleményed szerint
milyen tulajdonságokkal rendelkezik
egy jó cosplayer?
Ennek szerintem két ága
van, mert van, aki csak szórakozásként tekint rá, van, aki meg ennél
komolyabban veszi. Szórakozás
szempontjából csak az a lényeg,
hogy jól érezd magad benne, nem
számít, hogy mennyire karakterhű
valaki. Viszont ha komolyabban veszi az illető, akkor ugyanaz igaz itt
is, mint minden karriernél: legyél
kitartó és ambíciózus, ezek nélkül
nem vihetjük sokra. Számíthatsz
rá, hogy rengeteg buktatója lesz,
ha belekezdesz egy újabb cosplaybe, hibákat hibára fogsz halmozni,
de ez is a része. Ebből tanulhatsz.

Tartalomjegyzék
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Ahogy említettem, a cosplaynek az a része tetszik
a legjobban, mikor átveszem a karakter jellegzetességeit, ezért egy színészt mondok inkább példaképnek. Lehet elfogult vagyok, de nekem ez ad
motivációt arra, hogy jobb legyek és fejlődjek.

Szerinted milyen témájú cosplay
klub megalakítására lenne igény,
amelyre hazánkban
még nincs példa?
Mint egykori cosplay klubvezető, elmondhatom, hogy ez a „műfaj” szerintem eléggé gyerekcipőben jár ebben az országban, szóval a jelenleg működőek mellé nem hiszem, hogy szükség
lenne egy újabbra. Hacsaknem nagyon komolyan
veszitek, de tapasztalataim szerint több a baj vele,
mint az eredmény. Manapság kevés olyan ember
van, aki ennyire megbízható, a legtöbben meg
egyébként játéknak fogják fel a cosplayt. Egy csoportnál viszont a játék része eléggé háttérbe szorul, mert minden erőddel azon kell lenned, hogy
összetartsd az embereket, programokat szervezz
stb. Sőt, több pénzt is elvisz, mint egy átlag „cosplayer élet”, szóval jól gondoljátok meg, mielőtt
belekezdtek.

„Semmiképp se induljatok el úgy
a rendezvényre/fotózásra, hogy
előtte nem esztek/isztok, mert
igenis szükség van az erőre.”
AniMagazin

Hogyan készülsz a conokra és fotózásokra? Ehhez kapcsolódva milyen tippeket adnál a kezdőknek?
Semmiképp se induljatok el úgy a rendezvényre/fotózásra, hogy előtte nem esztek/isztok, mert igenis szükség van az erőre. Többre is,
mint hinné az ember. Ezt tapasztalatból mondom,
mert régen velem előfordult, hogy a nap végére
rosszul lettem, mert még enni is elfelejtettem,
annyira lefoglaltak.
Víz és cosplayelsősegély nélkül se menjetek
ki az ajtón, mert biztosan szükség lesz rá! Ezek az
alapeszközök: tükör, minimális sminkkészlet, kontaktlencsefolyadék és tartó (sosem lehet tudni,
de tényleg!), tű és cérna, némi rágcsálnivaló, pár
darab zsebkendő és persze telefon.
Olyan nincs, hogy ezekre ne lenne szükség,
igaz, van a rendezvényen javítópult, de nem mindig tudsz elszabadulni, és jobb inkább felkészültnek lenni.

Mire szánsz kiemelt figyelmet
a közösségi oldalakon a saját cosplayes honlapod kezelése során?
Például, hogy ne posztoljam kétszer ugyanazt a képet vagy, hogy nagyjából egyforma időben tegyem ki az aktuális tartalmat. Egyébként
érdemes kikísérletezni, hogy milyen időpontban
reagálnak a legtöbben, és ahhoz igazítani a posztolási szokásokat.

Viseltél-e már nyilvános területen
cosplayt a con határain kívül?
Meg nem tudnám számolni, hogy hányszor.
Szerintem többször, mint ahány conon eddig voltam, ami hat év alatt nem csekélység. Volt, hogy
csak poénból felöltöztünk, de nem egyszer filmpremier vagy akár videokészítés miatt keltettük fel
az emberek figyelmét. Az biztos, hogy nyilvános
területen viccesebb a dolog, ha többen vagytok!

Fotó: Wishofraven Cosplay
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Mi a leghumorosabb élményed,
ami cosplay viselése során ért?

Mi a véleményed
a „szekrény cosplay” ágazatáról?

Azt hiszem, mikor egyszer conra menet
felszálltam a vonatra és végig egyedül utaztam,
mert a Bellatrix cuccomtól megijedtek az emberek és kisétáltak a fülkéből abban a percben, hogy
én feltettem a lábam a szerelvényre. Pedig annyira azért nem ijesztő szerintem.

Semmi problémám vele, párszor előfordult
már, hogy én is úgy raktam össze valamit. Néhány
hete volt egy fotózásom, ahol Amy Lee-nek, az
Evanescence énekesnőjének öltöztem be a My
Immortal c. videoklipjük alapján.
Azt azonban megemlíteném, hogy ez az
ágazat azért nem fog felérni soha azzal, ha valaki
igényesen és aprólékosan készíti el a ruháját. Legalábbis az én szememben.

Mire ügyelsz a cosplay
szállítása, tárolása során?
A törékeny dolgokat legtöbbször több réteg anyagba becsomagolom, semmiképp se essen
baja, főleg ha pár hónapon belül újra előveszem
egy újabb rendezvényre. Készítés során mindig
előre gondolkodom, és a törékeny dolgokból
mindig van egy pótdarab is, ha esetleg tényleg baj
történne, a nap ne ezzel legyen elrontva.

Szerinted melyek a legfontosabb
szempontok, amelyre minden
cosplayesnek ügyelnie kell
a nagyobb kiegészítők
vagy ruhák szállításnál?
Fotó: Wishofraven Cosplay
AniMagazin

Számoljatok azzal, hogy pl. tömegközelekédesen keresztül kell vinni a kiegészítőket, és

kitudja minek vagy hova ütközik a csomagotok,
célszerű úgy pakolni, hogy ütközéskímélő helyre
teszitek az apróbb dolgokat, a nagyobbakat meg
érdemes kipárnázni.

Mik a jövőbeli terveid
cosplayezés terén?

Változó, jobban szeretek előre dolgozni, de
ez nem mindig rajtam múlik. Anyagbeszerzésnek
köszönhetően előfordult már, hogy az utolsó pillanatban (szó szerint) tudtam csak befejezni egy
darabot. De igyekszem ezt is elkerülni, mert nagyon nem szeretem, ha össze kell csapnom valamit.

Nem szoktam felfedni a terveimet, mert
csak akkor szokott eldőlni biztosra, ha a kivitelezésről is meggyőződtem, hogy menni fog-e. Nálam ez elég lassú folyamat, elég sok kutatást és
agyalást igényel, mert a körülményeimnek köszönhetően külön fejezet az, ha bele akarok kezdeni egy újabb tervbe. Ezért évente maximum
egy komolyabb ruhát szoktam elkészíteni, emellett legfeljebb plusz egy vagy két kisebb tervet,
ami nem igényel annyi pénzt vagy munkaterületet. Ezt az évet a Mal (Disney Descendants 2) cosplayemnek szántam, de hogy utána mi lesz, azt
még sajnos nem tudom.

Van olyan kiegészítőd, amely
mára a szobád dekorációja lett?

Hol találkozhatnak az olvasók
veled legközelebb?

Nagyon kis helyen élek, saját szobám sincs,
ezért a legtöbb kellékem egy szekrény alján kuporog. De remélhetőleg a jövőben ez nemsokára
megváltozik, akkor majd biztosan kidekorálom a
lakást pár halálfalómaszkkal! :D

A soron következő MondoConon valószínűleg. Bár a szemfülesek lehet a fővárosban is elcsípnek videoforgatás közben! :D

Általában előre tervezel és dolgozol vagy még a con előtti estén is
az utolsó simításokat végzed?

„...évente maximum egy komolyabb ruhát szoktam elkészíteni, emellett legfeljebb
plusz egy vagy két kisebb
tervet”

Köszönöm az interjút!

Facebook oldal:
https://www.facebook.
com/bellatrixsparrow/
Tartalomjegyzék

△

#AniPalace
#NewPlayer&Flash
megnézzük... lejátsszuk... elmondjuk...

#YouTube
Iratkozz fel
most!
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Megújultunk!

animagazin.hu
Szólj hozzá!

Böngéssz
a korábbi számokból!

Csekkold milyen
cikkek voltak eddig!

Csak kattints valamelyik szövegre és máris a célnál vagy!

