
Tetszik egy karakter, de rengetegfé-
leképpen megvalósítható? Ez a cikk segít 
dönteni és megvalósítani!

Irányvonalak meghatározása

Gyakran előfordul, hogy ugyanazt 
a karaktert másképp ábrázolják. Főleg 
a Marvel mozik esetén tehetünk ilyen 
megfigyeléseket: adott a képregények-
ben, animációkban ismert karakterábrá-
zolás, illetve a filmbéli megjelenés. Ezek 
eltérhetnek egymástól, és akkor még 
nem vettük számba a gyönyörű fanarto-
kat, illetve a saját elképzelésünket. Ekkor 
el kell dönteni milyen irányba visszük a 
megjelenítést, érdemes rajzot készíteni, 
ha valamit másképp szeretnénk viszont-
látni magunkon egy cosplay keretein 
belül. Nem ritka eset, hogy egy ismert 
karaktert egy kicsit másképp adnak át a 
cosplayerek a nagyérdeműnek, például 
egyenesen az ellentétes nemnek meg-
felelően alakítják át a karakter ruházatát, 
frizuráját, kiegészítőit, vagy más szí-
nekkel, kiegészítőkkel gondolják újra az 
adott figurát. Miért is ne tehetnék meg, 
elvégre a cosplay kreatív hobbi.
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Cosplay Gyorstalpaló 19.

Lady Marilyn (ladym.blog.hu)Egy karakter, más megoldás
Felismerhetőség

Fontos, hogy 
az adott karak-
tert - legyen az 
egy anime főhőse, 
vagy egy film mel-
lékszereplője - úgy 
alakítsuk, szabjuk 
magunkra, hogy 
az továbbra is fel-
ismerhető marad-
jon. A domináns 
elemeket (kiegé-
szítők, alapszínek, 

frizura, smink-trükkök) érdemes mindvé-
gig szem előtt tartani. Ne módosítsunk túl 
sok mindent egyszerre, mert az a felismer-
hetőség rovására mehet.

Hogyan döntsek?

Érdemes összegyűjteni a különböző 
verziókat, amelyek tetszenek és azokat a 
jelmezkészítő lépéseket, amikről el tudod 
képzelni, hogy működnének. Egy egyszerű 
képszerkesztő programmal, de akár paint-
tel is egymás mellé állíthatod a ruhákat és 
javaslom, hogy írd melléjük vagy alájuk, 

http://ladym.blog.hu


hogy milyen eszközeid vannak meg hozzá-
juk, hogy mi az ami hiányzik, milyen techni-
kákat alkalmaznál, valamint azt is, hogy mit 
kellene megrendelned (paróka, méterárú, 
festékek). Ez könnyebbé teszi a döntést!

Felkészülni, vigyázz, kész, rajt!

Korábbi cosplay gyorstalpaló cikkekből 
már tudhatod, hogy milyen kellékek kelle-
nek mindenképpen a conra, most a felké-
szülés egy egészen más módját mutatom 
be Nektek!

Sminkpróba

A con előtti napokban érdmes tartani 
egy paróka és smink próbát, mely során 
akár többféle sminket is el lehet készíteni. 
Amolyan gyakorlásnak is betudható, ha 
korábban még nem kombináltad azokat a 
festékeket, melyeket most szeretnél éles-
ben is alkalmazni.

Lelki felkészülés

Egy conra bizony lelkileg is érdemes 
felkészülni. Ha versenyezni mész, hosszú 
és bizony stresszes napnak leszel kitéve, 
főleg ha izgulós vagy. Próbálj erőt meríteni 
és egy jó nagyot aludni! Sok versenyező 
már azon izgul, hogy vajon sikerül-e úgy 
fellépnie, ahogyan azt elképzelte, hogy jó 
esélyekkel indul-e (és itt most nem csak a 
cosplay versenyre gondolok). Ezeket a kér-
déseket fontos tisztázni magadban még a 
con előtti időszakban, de az álmatlan éjsza-
kának még így is nagy esélye lesz.
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Egyedül conozni?

Megesik, hogy az utolsó pillanatban 
úgy alakul, hogy egyedül kell elindulni a 
con, vagy az adott rendezvény kedvéért. 
Ha a versenyre minden készen áll, és úgy 
gondolod, hogy így is végig tudod csinálni 
a napot, akkor bátran indulj, de ha a ba-
rátaid nélkül kissé elveszettnek éreznéd 
magad, akkor érdemes végiggondolni, 
hogy kik azok az ismerőseid, akik biztosan 
ott lesznek a versenyen, vagy egy adott 
előadáson és ennek tükrében nekivágni 
az útnak.

Remélem, hogy ez a cikk is segített 
Nektek!


