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cosplay
Hogyan esett erre a művésznévre
a választásod?
Még általános iskolában ragadt rám ez a név.

Mióta jársz conokra?
Mely rendezvényhez köthetők az első
conos élményeid? Mi a kedvenc programod ezeken a rendezvényeken?
Talán a 2013-as animekarácsony volt az első
conom és azóta járok, bár most már egyre ritkábban. Ritka az, ha programokon veszek részt, mert
vagy versenyzek, vagy dolgozom, de ha éppen
szabad vagyok, akkor Just Dance-elek vagy épp
sushit eszem.^^

Mesélj a kezdetekről! Hogyan vágtál
bele a cosplayezésbe?
Mindig is imádtam a gépek és a konzolok világát és imádtam fabrikálni meg festegetni. Egyszer egy barátnőmmel kimentünk egy conra (azt
se tudtuk, milyen rendezvény) és ott beleszerettem ebbe az egészbe. Elhatároztam, hogy innentől én is jelmezben akarok kijárni és ez az egész
egyre komolyabbra fordult, mára már az életemmé vált és egyre nagyobb sikereket szeretnék elérni.

A cosplay versenyen kívül esetleg más
versenyeken is kipróbáltad már
magad a conokon?
Nem, és még cosplay versenyen sem indultam conon, csak PlayIten.

Vidéki rendezvényeken is
meg szoktál fordulni?
Igen.

Jártál már korábban külföldi conon?
Sajnos nem, de egyik életcélom kijutni.

Mióta cosplayezel és mi volt
az első munkád?
2014 novembere óta és a League of Legends-ből voltam Caitlyn.

Sikerült díjat nyerned valamelyik
munkáddal?
2017 őszi PlayIten sikerült Zsűri díjat kapnom méghozzá Shialtól. Orendi voltam a Battleborn játékból.

Fotók:
W’s Photos
a Kisördög és a Bagoly Entertainment
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Melyik cosplayedre vagy
a legbüszkébb és miért?
Orendire és Roadhogra, mert szerintem
ők sikerültek a „legkarakterpontosabbra” és őket
szeretem a legjobban.

Honnan nyered az inspirációidat?
A sok pozitív visszajelzésből. Szuper érzés,
mikor kimegyek egy rendezvényre és tetszik az
embereknek, amit alkottam, nincs is jobb érzés
ennél. :)

Milyen világból választottad az eddigi
cosplay alanyaidat?
Leginkább a gamer világból, mivel kiskorom
óta imádom a konzolokat és a számítógépeket.

Mennyire tartod fontosnak a cosplay
„play” részét?
Szerintem az a legjobb, mikor a cosplayer
átéli a karakterét.

„Szuper érzés, mikor kimegyek egy rendezvényre és
tetszik az embereknek, amit
alkottam...”
Tartalomjegyzék
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Inkább a karakterhűségre vagy
a kényelemre fókuszálsz a ruha vagy
egy-egy kiegészítő készítése során?
Mindenképpen a karakterhűségre! Ezek a
cosplayek nem a kényelmükről híresek, bár igyekszem minél hordhatóbbra csinálni. :D

Szerinted mennyire vagy kritikus
a saját munkáddal szemben?
Nagyon... van olyan jelmezem, amit 3x újítottam fel. Addig csinálom, amíg nem leszek megelégedve vele.

Szíved szerint Te milyen változtatásokat eszközölnél a magyar cosplay
versenyek szervezésében, lebonyolításában és díjazásában?
Huuh, ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel
rengeteg opció van a díjazásban (original, craft,
perform, karakterhűség, gamer és még sorolhatnám). A szervezés szerintem jól van kitalálva, először megnéznek a zsűrik és elmondjuk, hogyan és
mit miből készítettünk, aztán a színpadon bemutatjuk a közönségnek.

Milyen egyéb programot vagy standot
hiányolsz jelenleg a conokról?

Számodra mi a nagyobb feladat:
az alapanyagok beszerzése vagy azok
megfelelő felhasználása?
Most, hogy már pár éve csinálom ezt a hobbit, az alapanyagokat egész jól tudom kezelni, így
már a beszerzése a nehezebb számomra.

Mely alapanyagok a kedvenceid,
és miért?
Eva és Worbla, mert ezek tartósabbak, mint
a dekorgumi vagy egyéb anyagok, viszont drágábbak is.

Amikor cosplay alapanyagokat vásárolsz, inkább a jól bevált üzleteket
részesíted előnyben vagy szívesen
kipróbálsz új helyeket is?
Muszáj új helyeket is kipróbálni, mert úgy
sokkal több opciód lesz, és lehet találsz egy olyan
anyagot, ami tízszer jobb, mint a másik.

Mi volt eddig a legextrémebb alapanyag lelőhely, ahol vásárolni tudtál?
Barkácsbolt és az Obi, legalábbis azok voltak azok a helyek, ahol nagyot néztek, hogy egy
lány miért vesz PVC csövet vagy egyéb eszközöket. ;D

Több gamert! Viszont elsősorban animés
rendezvény, így talán nem is baj, hogy nincs annyi
gamer cucc. Inkább nagyobb tereket, csarnokokat, mert például, ahol vásárolni lehet, az a csarnok mindig tömve van. Ha nyári con, akkor viszont
több kinti programot.
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Ha most vágnál bele a cosplayezésbe,
csinálnál bármit is másként?
Nem, igaz hogy a régi cosplayeim nem olyan
jók, de mindből tanultam, hogy mit, hogy csináljak
vagy épp mit ne.

Rengeteg különböző technika áll
rendelkezésre a cosplay készítéshez.
Számodra mi jelent igazi kihívást ezek
alkalmazásánál?

Mit gondolsz, milyen háttértudás jelenthet előnyt a cosplay megtervezéséhez, valamint elkészítéséhez?
Talán a varrás, szabás, de inkább, ami sokat
jelent az a kézügyesség, mivel igazából, ha belevágsz, akkor fogod kitapasztalni az anyagokat,
erre különösebben nem lehet felkészülni.

Számodra milyen egy jó cosplay?
Karakterhű és aprólékos.

A worbla formázása alakítása vagy épp, ha
polisztirol lapból szeretnék szarvakat faragni, nehéz ugyanolyanra faragni a kettőt.

Általában boldogulsz egyedül az átöltözéssel vagy segítséget kell kérned?
Mennyi időbe telik átöltözni,
ha egy összetettebb cosplayt
szeretnél viselni?
Majdnem mindegyik cosplayemnél segítség kell, és max. 1 óra az öltözés, smink nélkül (az
még egy óra).

Milyen tanácsokkal látnád el
a kezdő cosplayeseket?
Na ez az, amiben mindig is rossz voltam.
Nem igazán tudok tanácsot adni, csak annyit max.,
hogy legyenek türelmesek, precízek és kitartóak.
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Véleményed szerint milyen
tulajdonságokkal rendelkezik
egy jó cosplayer?
Remek kézügyességgel és türelemmel!

Van példaképed a cosplayes világból?
Ha igen, kérlek áruld el nekünk,
ki az és azt is, hogy miért nézel fel rá!
Van egy pár, az biztos… Jessica Nigri, Danielle Beaulieu, Kamui, Yuriko, Dracke, Okkido és
még sorolhatnám… Mindannyian eszméletlenül

szuper páncélokat készítenek és nagyon-nagyon
karakterhűek. Minden munkájuk szépen ki van
dolgozva és gyönyörűen vannak megfestve, árnyékolva a páncéljaik.

Szerinted milyen témájú cosplay klub
megalakítására lenne igény, amelyre
hazánkban még nincs példa?
Ezt sajna nem tudom, mert nem tartozom
semmilyen klubba és nem is nagyon terveztem. :D

Hogyan készülsz a conokra és fotózásokra? Ehhez kapcsolódva milyen
tippeket adnál a kezdőknek?
Rendezvény előtt próbálok minél többet
pihenni, fotózásokra csak úgy készülök, hogy kikészítem a cuccaimat és sminkelek. Minden esetben
az segít a legtöbbet, ha a rendezvény előtt rendesen kipihenjük magunkat (tudom, nagyon sokan
még aznap éjjel is dolgoznak a cosplayeken).

Mire szánsz kiemelt figyelmet a közösségi oldalakon a saját cosplayes
honlapod kezelése során?
Ne fogyjon el a tartalom és ne is posztoljak
túl sokat, ha nem is napi egyet, de hetente azért
kéne tartalmat gyártani rá. Igaz, jelenleg most nálam nagyon-nagyon kevés a tartalom az érettségire készülés miatt, de utána pótlok!
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Viseltél-e már nyilvános területen
cosplayt a con határain kívül?

Mi a véleményed
a „szekrény cosplay” ágazatáról?

Nem igazán, max., ha éppen utaztam a rendezvényre vagy, ha a városon belül volt egy-két
kisebb esemény.

Nem igazán szeretem… annyiból jó, hogy
kényelmes és ki lehet vele bírni a rendezvényt,
de pont azt szeretem a cosplayben, hogy én készítem el, én varrom, én ragasztom és pepecselek
vele egy csomó időt.

Mi a leghumorosabb élményed, ami
cosplay viselése során ért?
Talán az, amikor azt hitték, hogy fiú vagyok,
miközben Rivent cosplayeltem. Igazából teli vagyok rengeteg szuper és humoros élménnyel a
barátok miatt! :)

Mire ügyelsz a cosplay szállítása,
valamint tárolása során?
Hogy ne törjön össze és ne kopjon le róla a
festék.

Szerinted melyek a legfontosabb
szempontok, amelyre minden cosplayesnek ügyelnie kell a nagyobb kiegészítők vagy ruhák szállításnál?
Ha kell, akkor inkább másszon ki két nagy
bőrönddel, mint hogy belenyomja egybe az egészet, mert ha az utolsó pillanatban történik vele
valami a verseny előtt, akkor az nem egy kellemes
dolog.

Hol találkozhatnak az olvasók
veled legközelebb?
Ez mindig képlékeny, de aki követi az oldalamat, az tudni fogja, mivel az az első, hogy oda
kiírom!

Köszönöm az interjút!

Általában előre tervezel és dolgozol
vagy még a con előtti estén is
az utolsó simításokat végzed?
Szeretem egy héttel előtte befejezni, ha
nem sikerül, akkor nem azt a jelmezemet viszem
ki. (A kapkodásból csak baj lesz nálam.)

Van olyan kiegészítőd, amely mára
a szobád dekorációja lett?
Hmmmmm, az összes kard és fejdísz!

Mik a jövőbeli terveid
cosplayezés terén?
Szeretnék egyre ügyesebb lenni, egyre nagyobb dolgokat összehozni és nagyobb eredményeket elérni. Remélem, hogy a cosplayezés egyszer túlnövi magát a hobbin, mivel ez az életem.
<3

AniMagazin

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

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!

