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gyakorolnom.	 Viszont	 a	 páncélos	 cosplayek	ma-
radnak	mindenképp	 a	 védjegyemként,	 mert	 ezt	
tudom	is	csinálni	és	szeretem	is.

Kérlek mutatkozz be nekünk 
pár mondatban.

	 Hello,	a	nevem	Pallagi	Ádám,	művésznevem	
Adamsky,	innen	is	jött	a	cosplayes	oldalam	neve,	
az	Adamsky	Crafts.	Jelenleg	25.	életévemet	kop-
tatom,	egyetemista	és	életművész	vagyok.	(hehe)	
Időm	nagy	részét	Szegeden	töltöm,	itt	lakom,	itt	
járok	egyetemre.	Eredetileg	pedig	Békés	megyé-
ből	származom.

Mikor találkoztál először a cosplayjel, 
hogyan kezdtél bele?

	 Először	 a	 cosplayjel	 kedves	 bátyám	 által	
találkoztam.	 Már	 előtte	 is	 cosplayeztünk,	 csak	
nem	tudtunk	róla,	addig	csak	farsangi	meg	hallo-
weeni beöltözés volt, de testvérem rálelt erre a 
cosplay	nevezetű	fenomenális	dologra,	és	én	is	a	
rabja	lettem	hamarosan.	Először	csak	félve	kezd-
tem	bele,	azt	se	tudtam,	hogy	milyen	lesz	az	első	
con,	de	rengeteg	pozitív	élménnyel	tértem	haza,	
és	ezek	a	pozitív	élmények	azok,	 amik	a	mai	na-
pig	 a	 cosplayezés	 útján	 tartanak	 rendületlenül.

Van a cosplayezésen kívül más 
hobbid is? És ha igen, hogyan 

osztod meg az idődet közöttük?

 Persze, van más hobbim is. Nagyon is sok 
és	néha	elég	kellemetlen	tud	lenni	idő	és	energia	
szempontjából.	Szokásom	videós	tartalmat	gyár-

tani, streamelni, rajzolni és 3D modellezni. Saj-
nos	egyszerre	ezeket	nem	tudom	csinálni,	és	ha	
az	egyiket	csinálom,	akkor	a	másiktól	vesz	el	időt.	
Így	sajnos	mindig	van,	ami	háttérbe	szorul.	Most	
a	 vírushelyzetere	 való	 tekintettel	 a	 cosplayezés	
szorult háttérbe, és a streamelés és videózás ke-
rült	inkább	előtérbe.	Most	is	van	egy	félkész	Dark	
Souls	 cosplayem,	 ami	 a	 szekrény	 tetején	 várja,	
hogy befejezzem. Persze be is fogom, nem aka-
rom, hogy a feledés homályába merüljön.

A craftmanship részt (kosztümkészí-
tés, technikás dolgok) vagy a színpadi 

fellépés oldalát kedveled jobban
 a cosplaynek?

 Ez egy fogós kérdés. Mindig is szerettem 
produkálni	magam	és	szerettem	a	reflektorfény-
ben	 lenni.	 Általános	 iskolában	 színjátszó	 szak-
körbe	is	 jártam,	így	azt	lehetne	gondolni,	hogy	a	
színpadi	fellépést	szeretem	jobban,	de	ha	válasz-
tani	kéne,	mégiscsak	a	craftolás	felé	húz	a	szívem.	
Mint	művészember,	 el	 tudok	 veszni	 a	 cosplayek	
apró	 részletességeiben,	 és	 gyönyörködni	 tudok	
mások	 kreativitásában	 és	 craftolási	 skilljében.	 A	
színpadi	fellépést	is	nagyon	szeretem,	mindig	ké-
szülök	valami	hülyeséggel	a	színpadra,	de	mégis	a	
jelmezkészítés	része	komolyabban	foglalkoztat.

Eddig nagyrészt páncélos karaktere-
ket láttunk tőled - ez a stílus áll legkö-

zelebb hozzád, vagy esetleg kipróbá-
lod magad másban is a jövőben?

	 Már	tervezgettem	jópár	varrós	cosplayt	is,	
közülük a Witcher	3	Dandelionját,	ami	persze	tel-
jesen	varrós,	és	nem	is	könnyű	feladat.	Így	ez	még	
távol	 áll	 a	megvalósítástól.	 A	mostani	 és	 ezelőt-
ti	cosplayemnél	kezdtem	el	 jobban	foglalkozni	a	
varrással.	Többek	között	műbőr	táskákat	és	kesz-
tyűt	 varrtam,	meglepően	nem	túlzottan	 rosszul.	
Látom	magamban	a	potenciált,	hogy	egyszer	egy	
varrós	cosplayt	csináljak,	de	ehhez	még	sokat	kell	
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Van-e még álom cosplayed,
amit nagyon szeretnél elkészíteni, 

és miért pont az?

	 Jelenleg	nincs	ilyen.	Örülök,	ha	befejezem	a	
félkész	állapotban	lévőt.	Nálam	a	cosplay	ötletek	
nem	szoktak	eltéve	lenni	sokáig.	Főleg	azért,	mert	
elfelejtem,	hogy	én	azt	a	cosplayt	terveztem	va-
lamikor	megcsinálni.	Amolyan	spontán	jönnek,	és	
ha	épp	nincs	másik	készülőben,	akkor	hozzálátok.	
Hirtelen fellángolásokból indulnak, és ha minden 
jól	megy,	akkor	jól	is	sikerül	megcsinálnom	ezeket.

A Cosplay.hu „2019 legjobb cosp-
layesei” pályázatán a „Legjobb Pho-
toshoot” kategóriában az 1. helyen 

végeztél, míg a „Legjobb Cosplayes” 
kategóriában 3. helyezést értél el. 

Számítottál rá, hogy a Goblin Slayer 
cosplayednek ekkora sikere lesz?

	 Amikor	készítettem,	 számítottam	rá,	hogy	
népszerű	lesz,	hiszen	akkor	elég	populáris	anime	
volt,	de	erre	nem	számítottam.	Nagyon	meg	is	le-
pődtem	 az	 eredményen.	 Nem	 hazudok,	 nagyon	
jól	esett	a	2	dobogós	helyezés.	Nőtt	a	májam	ren-
desen.

Mely alapanyagokkal dolgozol legszí-
vesebben, és mi az, amit szívesen 

kipróbálnál, de még nem volt
 rá lehetőséged?

	 EVA	foam	minden	mennyiségben.	Persze	a	
jó	minőségű.	Volt	már	dolgom	worblával	 is	meg	
ilyen-olyan	 műanyagokkal	 is,	 de	 az	 EVA	 foam	 a	
legjobb anyag eddig, amit használtam. 

Szinte	minden	 fellelhető	youtube	tutorialt	meg-
néztem	eva	foam	megmunkálásról,	 így	már	a	tu-
dástáram mondhatni egészen nagy e téren. Amit 
kipróbálnék	szívesen,	az	a	3D	nyomtatás	és	a	mű-
gyantás formaöntés. Ezek azok a dolgok, amiket 
csak	youtube-ról	láttam,	hogyan	csinálják,	de	sose	
próbáltam.	 Egyszer	 szívesen	 megpróbálkoznék	
vele.

Több rendezvényen is értél már el 
helyezéseket és kaptál jelöléseket. 

Melyik eredményedre vagy 
a legbüszkébb?

	 Itt	 a	MondoConos	 performance	 első	 díját	
tudnám	mondani,	 ahol	már	 az	 előbb	 is	 említett	
testvéremmel	voltunk	fenn	a	színpadon.	Egy	igen	
elmés	Jay	és	Néma	Bob	előadást	 láthatott	a	kö-
zönség,	ahol	80%-ban	csak	csendben	álltunk.

Van kedvenced a cosplayeid közül? 
Ha igen, melyik az?

	 Kedvencem	a	Goblin Slayer jelenleg, mert 
úgy gondolom, hogy eddig ez sikerült a legjob-
ban,	viszont	a	most	készülő	Dark Souls	cosplayem	
már	 lassan	megelőzi,	 pedig	még	kész	 sincs.	Úgy	
tűnik,	Goblin	Slayer	le	lesz	taszítva	a	trónjáról.

Van olyan verseny célod, amit min-
denképp szeretnél elérni? (Akár az 

adott versenyen való részvétel, vagy 
megnyerni valamely díjat.)

	 Mivel	még	 nem	 sikerült	 első	 helyezést	 el-
hoznom	 se	 PlayITen,	 se	 MondoConon	 legjobb	
kosztüm	 kategóriában,	 így	 jelenleg	 ez	 a	 cél.	 Na	
meg	persze	az	Eurocosplay	győzelem.	Az	még	na-
gyon jó lenne.
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