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tam,	megvettem	az	első	varrógépemet,	és	meg-
tanultam,	 hogyan	 kell	 szabásmintákat	 készíteni.	
De	egy	idő	után	elkezdtem	aggódni,	hogy	a	jelme-
zek	minősége	nem	elég	jó,	ezért	több	alkalommal	
is	rendeltem	nálam	tapasztaltabb	cosplayesektől.	
Megfigyeltem,	hogyan	dolgoznak,	 így	szereztem	
tapasztalatot,	és	megtanultam	sok	fontos	dolgot.	
Mai	napig	tanulok.	A	cosplay	mindig	ad	alkalmat	a	
fejlődésre.
	 A	családom,	nos,	őket	nem	igazán	érdekli	a	
hobbim,	szerintem	csak	egyszerűen	örülnek,	hogy	
van, amit szeretek csinálni.

Tudnál mesélni picit az orosz 
cosplayesekről és versenyekről? 

Te is szoktál versenyezni?

	 Persze!	 Rengeteg	 fesztivál	 és	 rendezvény	
van	Oroszország	több	városában	is.	A	legnagyob-
bakat Moszkvában és Szentpéterváron tartják. 
Ilyen	 például	 a	 Comic	 Con	 Russia	 (Comic	 Con	
Oroszország),	melyet	általában	október	elején	tar-
tanak.	Sokan	látogatják	külföldről,	a	cosplayesek	
a	legjobb	munkáikkal	készülnek	rá,	kiállításokat	és	
vásárokat is lehet találni. Nagyon szórakoztató, és 
rengetegen vannak. Ugyanakkor most a járvány 
ideje	alatt	minden	leállt,	és	várjuk	azt	az	időt,	ami-
kor	újra	találkozhatunk	a	barátokkal.	Oroszország	
hatalmas	ország,	igen	gyakori,	hogy	ismerősök	na-
gyon	messze	élnek	egymástól,	akár	más	időzóná-
ban is lehetnek. Ezért néha a nagyobb fesztiválok 
az	egyetlen	módja	annak,	hogy	találkozzunk.	

 A mostani számban újra egy külföldi cos-
playest szeretnénk bemutatni nektek, ezúttal 
Oroszországból.
 Sonryval a Final Fantasy XIV kapcsán is-
mertük meg egymást, mindketten készítünk cos-
playeket ebből a játékból, és mint azóta kiderült, 
ugyanazon a szerveren is játszunk! :) (Ami elég 
nagy véletlen, mivel a játék rengeteg szerverrel 
rendelkezik.)

Bemutatkoznál az olvasóinknak? 

	 Helló!	A	nevem	Sonry,	örülök	a	találkozás-
nak! o/ 2012 óta vagyok cosplayes és Moszkvában 
(Oroszországban)	 lakom.	A	kosztümöket	magam	
készítem,	mert	szeretek	dolgozni	rajtuk.	Néha	el-
fogadok cosplayes megrendeléseket, és szeretek 
segíteni	a	barátaimnak	 is	a	kosztümök	elkészíté-
sében.

Mikor hallottál először a cosplayről
és hogyan kezdtél bele? 

A családod mit szólt a hobbidhoz?

 Egy barátom vezetett be a cosplay világába, 
és	közösen	kezdtünk	cosplayezni.	Az	első	projek-
tünk	a	Vocaloid páros:	Kagamine	Rin	és	Len	volt.	
Nagyon	 élveztük.	 Sajnos	 Kanadába	 költözött,	 és	
azóta	 nem	 tudtunk	 közösen	 cosplayezni.	 Szerin-
tem a barátok nagyon fontosak ebben a hobbiban, 
segítenek	megőrizni	a	motivációt	és	a	szórakozást	
sok	év	után	is.	Az	első	cosplayemet	magam	varr-

Attack on Titan – Armin Arlert
Fotós: Eva

Black Butler – Doll
Fotós: Kitsune
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Milyen típusú cosplayeket, illetve
technikákat szeretsz a legjobban?

	 Haha,	mindet!	Különösen	élvezem	a	paró-
kaformázást, nagyon szokatlan egy élmény. Hálás 
vagyok	 a	 tanáromnak	 (Mim),	 hogy	 megtanított	
rá.	Sajnos	nincs	megfelelő	műhelyem,	hogy	olyan	
gyakran készítsek páncélokat, mint ahogy szeret-
ném, de az is nagyon érdekes folyamat. A smin-
kelés is nagyon fontos! Most már próbálom ezt is 
minél	többet	gyakorolni.	Szerintem	tény,	hogy	a	
cosplayezés	azért	csodálatos,	mert	több	hobbit	is	
egyesít.
 Egyformán szeretem az anime és a video-
játékos	 karaktereket!	 Bár	 filmekből	 és	 TV	 soro-
zatból	nem	szoktam	cosplayezni,	de	alapvetően	a	
forrás	nem	igazán	számít.	Több	képregénykarak-
ter is tervben van, de az elmúlt években talán a Fi-
nal	Fantasy	XIV	fandom	áll	hozzám	a	legközelebb.

Jársz külföldi rendezvényekre
és cosplayes eseményekre? Ha igen, 

akkor melyik volt a kedvenced?

 Egyszer voltam a San Marino Comic Festiva-
lon!	Fantasztikus	volt!	Nagyon	szeretnék	gyakrab-
ban járni más országok rendezvényeire. Ameny-
nyire	 tudom,	 a	 cosplayes	 rendezvények	minden	
országban picit eltérnek programok terén, szóval 
nagyon	 érdekes	 lenne	 meglátogatni	 párat.	 Pél-
dául	 tudomásom	 szerint	 oroszországi	 rendezvé-
nyeknek	egyedi	 jellemzője	a	 cosplayversenyekre	

Tavaly természetesen én sem mentem egyetlen 
rendezvényre sem, de korábban eljártam kisebb 
és	nagyobb	fesztiválokra	is.	Több	díjat	is	nyertem!	
Hehe!

Melyik a kedvenc cosplayed és miért? 
Mennyi kosztümöd van már?

	 Talán	a	kedvenceim	a	Crystal	Exarch	(Final 
Fantasy XIV)	és	Anduin	Wrynn	(World of Warcraft).	
Anduint	elkészíteni	nagyon	szórakoztató	volt,	és	
sok	 új	 technikát	 próbáltam	 ki	 közben.	 Nagyon	
tetszik a végeredmény. A Crystal Exarch viszont 
nagyon	 nehéz	 volt,	 majdnem	 egy	 évig	 készült.	
Nehéz	 időszak	 volt	 ez	 a	magánéletemben	akkor	
éppen,	 de	nem	adtam	 fel,	 így	 végül	 sikerült	 be-
fejezni,	 és	 szintén	nagyon	 jól	 sikerült	 szerintem.	
Büszke	vagyok	magamra,	hogy	el	tudtam	készülni	
vele.
	 Az	 eddigi	 cosplayes	 pályafutásom	 alatt	
olyan	 27	 kosztümöt	 készítettem,	 bár	 nem	mind	
sikerült	tökéletesre,	de	azért	mindig	szórakoztató	
volt,	ha	barátokkal	közösen	dolgoztunk	valamelyi-
ken. Jelenleg nagyjából 5 cosplayem maradt ná-
lam,	nagyon	szeretem	őket,	és	szerintem	sosem	
adom el ezeket senkinek. 

„...cosplayes pályafutásom alatt 
olyan 27 kosztümöt készítettem, bár 

nem mind sikerült tökéletesre, de 
azért mindig szórakoztató volt, ha 
barátokkal közösen dolgoztunk...” 

FFXIV – Crystal Exarch
Fotós: makkstobi

World of Warcraft – Anduin Wrynn
Fotós: Sei
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Naoki).	 Animéim:	Psycho-Pass, Ergo Proxy, Wolf’s 
Rain, The Twelve Kingdoms.	Többnyire	MMO-kkal	
vagy	JRPG-kkel	játszom.	A	legnagyobb	kedvence-
im a Dark Souls sorozat és a Final Fantasyk. De sze-
retem még a Blizzard játékait is, mint a World of 
Warcraft és a Diablo.

Mennyire népszerűek 
Oroszországban az animék?

	 Nagyon!	Bár	 szerintem	az	utóbbi	években	
a	 játékok	 népszerűbbek	 lettek	 az	 animéknél,	 és	
egyre	több	gamer	cosplayt	látunk	a	rendezvénye-
ken. Még a kínai regények és az azokból adaptált 
animációs	sorozatok/filmek	 is	nagyon	kedveltek,	
különösen	Mo Xiang Tong Xiu	művei.
 

Van olyan álom cosplayed, amit
egyszer szeretnél megvalósítani? :)

	 Igen,	 több	 is,	 mint	 mindig!	 Haha!	 Szeret-
ném	 idén	 befejezni	 a	 Gwyndolin	 (Odin Sphere)	
cosplayem	és	talán	egy	Sephiroth-t	(Final Fantasy 
VII)	is	majd	egyszer.

a	nagyszabású	előválogatás	-	mivel	egy-egy	cosp-
layversenyre	500	jelentkező	is	lehet,	ezért	elővá-
logatón	dől	el,	hogy	ki	kerülhet	be	a	versenyre,	és	
léphet fel a színpadon.

Van olyan külföldi rendezvény, amire 
nagyon szeretnél egyszer eljutni?

 Nagyon szeretnék egyszer ellátogatni a 
KatsuConra	 vagy	 a	 Final	 Fantasy	 XIV	 FanFest-
re.	Terveztem	is,	hogy	 idén	elutazom	Angliába	a	
FanFestre, de sajnos ez jelenleg nem lehetséges 
(a	 rendezvény	 a	 vírushelyzet	 miatt	 lemondásra	
került	 -	a	szerk.).	Remélem	azért	egyszer	eljutok	
oda,	és	találkozhatok	a	külföldi	barátaimmal.

Van más hobbid a cosplayezésen kívül?

	 Szerintem	 a	 cosplay	magában	 foglal	 több	
hobbit is. Mint pl. a parókaformázás, varrás, pán-
célkészítés stb. A cosplayezés sok hobbi egyben.

Mik a kedvenc animéid, mangáid, 
illetve videojátékaid?

 Haha, mindig olyan nehéz az ilyen kérdések-
re	válaszolni,	pedig	pár	perce	még	 tudtam	a	 tö-
kéletes	választ.	Igazából	sokféle	stílust	kedvelek,	
függetlenül	 a	műfajtól,	 de	 leginkább	 a	 fantasyt	
kedvelem	 mindenben.	 Például	 a	 kedvenc	 man-
gáim:	Dorohedoro, D.Gray-Man, Monster	(Urasawa	

RG Veda – Ashura
Fotós: TimFrost

Heroes of the Storm – 
Sylvanas Windrunner

Fotós: Eva

https://www.instagram.com/sonry_cosplay/ 
https://twitter.com/sonry

