
Kreatív

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Nyam Nyam BOOM interjú
Írta: Lady Marilyn (ladym.blog.hu)
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„7-8 éve cosplayezek. Inuyasha volt az első 
munkám, mellyel be is kerültem

a Mondo magazinba.”

Mielőtt Misa On Wheels posztolta vol-
na inspiráló gondolatait a cosplayerek felé; 
mielőtt beköszöntött volna az a hatalmas 
cosplay őrület, amely a League of Legends 
új hősei körül jelenleg is zajlik és mielőtt 
még sötét viharfelhők fenyegethették 
volna a békés conozók és cosplayesek 
hétvégéjét a Hungexpoban… arra jutot-
tam, hogy ezúttal nem egy már ismert, 
hanem inkább egy feltörekvő, de nagyon 
ígéretes tehetségű cosplayerrel készítek 
interjút nektek, a magazin és a cikksorozat 
olvasóinak. Azzal a reménnyel tettem ezt, 
hogy a kezdő cosplayeseket inspirálhatom. 
Szószaporítás helyett, íme Nyam Nyammal 
készített interjúm.

játékosokkal szemben. Ezenkívül Mortal 
Kombat Street Fighter, Marvel vs Capcom 
3 játékversenyeken vettem részt. Mindig 
találok valamit, amin indulhatok.

Vidéki rendezvényeken is meg 
szoktál fordulni?

Sajnos nem. Remélem ez a jövőben 
változni fog.

Jártál már korábban 
külföldi conon? 

Igen, most télen Bécsben. Hála a 
Marvel Magyarország Club jótékonysági 
farsangbálján nyert jegyemnek. Hatalmas 
élmény volt. Nem lehetek eléggé hálás 
nekik. Azért is örülök ennek a lehetőség-
nek, mert korábban nem jártam külföldön, 
illetve, mert találkozhattam a cosplayes 
példaképemmel Yaya Hannal.

Mióta cosplayezel és mi volt az 
első munkád?

7-8 éve cosplayezek. Inuyasha volt az 
első munkám, mellyel be is kerültem a 
Mondo magazinba. 
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Hogyan esett erre a művész-
névre a választásod?

Két kedvenc hősöm nevéből állítottam 
össze. Mileena és Harley Quinn. Akik gye-
rekkorom óta a példaképeim. 

Mióta jársz conokra? 

Idén lesz 11. éve. Még a Petőfi Csar-
nokban zöldfülű nézelődőként voltam je-
len és csodáltam minden cosplayest.

Mi a kedvenc programod a 
cosplay versenyen kívül?

A játékversenyek. Legjob-
ban a verekedős, táncos és ka-
land játékokat kedvelem, szok-
tam versenyeken is indulni.

Esetleg más verse-
nyeken is ki szoktad pró-

bálni magad a cosplay 
versenyeken kívül? 

Just Dance-ben sok éven 
keresztül voltam bajnok. Saj-
nos nincs meg a játék így pár 
éven belül alulmaradtam más 

Hogyan csöppentél a 
cosplayezés világába?

Barátaim vittek erre a sötét útra en-
gem. :D De sose bántam meg. Úgy gon-
dolom a cosplayezés egy csodás hobbi. Az 
ember kiléphet a szürke hétköznapokból 
és végre önmaga lehet.
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„Ne olyan ügyesek 
akarjatok lenni, 

mint a profik, ha-
nem ügyesebbek, 

mint amilyenek 
voltatok.”

Minden kezdet nehéz, de mit 
gondolsz mi a legnagyobb kihívás, 

amivel egy első cosplayt készítő 
személynek szembe kell néznie?

Őszinte leszek, rengeteg eszköz kell 
ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen kezdeni 
a munkát. Varrógép, varró készlet, páncél 
készítés esetén hőfúvó, csiszoló stb. és 
ebben nincsenek benne az anyagok, festé-
kek. A második kényes pont a kellő gyakor-
lat értelemszerűen. De soha ne adjátok fel!

Sikerült díjat nyerned vagy 
esetleg más elismerést 
szerezned a hobbiddal?

Sokaknak tetszett, ezért is hoztam 
létre a cosplay oldalamat is, de díjat sajnos 
még nem nyertem. 

Melyik cosplayedre vagy
a legbüszkébb és miért?

Injustice 2 Harley Quinn volt az első 
komolyabb cp-m, de most nagyon büszke 
vagyok az új cosplayemre is, mert ennél ké-
szítek először páncélt. Remélem szép lesz 
és tetszeni fog mindenkinek.

Viseltél-e cosplayt 
rendezvényeken kívül? 

(Ha igen, ez milyen 
élmény volt?)

Nem nagyon szeretem. Az 
emberek a rendezvényeken sokkal elfo-
gadóbbak és kedvesebbek. Az átlagos em-
berek már más részre tartoznak. A Corvin 
moziban tartott cosplay versennyel egybe-
kötött Ghost in the Shell premieren Harley 
bőrébe bújtam, ami más élmény volt, mint-
ha ugyanez a conon történt volna.

Ha rajtad múlna, milyen egyéb 
programokat iktatnál be a conok 

világába, amelyekkel akár
a cosplayerek szerepét is

erősíthetnéd?

Több gyerek/családi programot szer-
veznék. Rengeteg hely van, ahol a 12+ 
korosztály el lehet, de az igazán kicsiknek 
sajnos úgy vélem, hogy nincs. Pedig szerin-
tem lenne rá igény. Nagyon sok kisgyere-
kes családot látni a conokon
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Milyen világból választottad az 
eddigi cosplay alanyaidat?

Az anime (Inuyasha), a játék vagy épp a 
mese (Harley) és a saját tervezésű, original 
világ (Ragni) is egyformán megihlet.

Nálad hogyan zajlottak az 
eddigi karakterválasztások? Előbb 

a karakter külseje tetszett meg 
és később ismerkedtél meg a 

történetével, a személyiségével 
vagy épp fordítva?

A szerelem vak. Nem gondolkoztam a 
karaktereimen. Csak észre veszem, hogy 
már elkezdem csinálni őket.

„kényes pont a kellő gya-
korlat értelemszerűen. 
De soha ne adjátok fel!”
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Számodra mi nagyobb feladat: 
az alapanyagok beszerzése vagy 

azok megfelelő felhasználása?

Felhasználás. Az ügyesség, gyakorlat 
és a kreativitás csodákra képes. Persze a 
beszerzés se elhanyagolható.

Milyen tanácsokkal látnád el a 
kezdő cosplayeseket?

Türelem. Bízni kell önmagunkban, és 
nem hagyni, hogy pár kisebb probléma 

Van példaképed a cosplayes 
világból? Ha igen, kérlek áruld el 

nekünk ki az és azt is,
hogy miért nézel fel rá!

Yaya Han. Imádom a munkáit, egysze-
rűen gyönyörűek. Más részről meg vicces 
és kedves, aranyos ember. Személyesen 
is találkoztam vele egyszer. Sajnos nem 
nagyon tudtam kifejezni az érzéseimet 
iránta. :$

Saját véleményed szerint in-
kább videóportálokból vagy mun-

kafolyamati fotókból könnyebb 
ellesni a különböző praktikákat?

Nem nagyon néztem eddig fotókat. 
Mindent videókból tanultam.

Mi az a technika, amit még nem 
próbáltál, de később szívesen 

tesztelnéd?

Szilikon készítés páncélhoz. Szörnyen 
bonyolultnak néz ki. Remélem, egyszer el 
tudom sajátítani.

Min dolgozol jelenleg?

Ragnaros lány változatán. Ragni the 
Fire Lady-n, amely egy saját tervezésű, ori-
ginal karakter.

Mik a jövőbeli terveid?

Egy szárnyas karaktert szeretnék meg-
valósítani. Hawkgirl, talán Demona.

Hol találkozhatnak az olvasók 
veled legközelebb?

Conon bárkivel szívesen beszélgetek, 
fotózkodok vagy összemérem tudásomat 
verekedős játékokban, aki bátor. De aki 
nem jár conra rám írhat a Facebook olda-
lamon is. Nyam Nyam BOOM.

Köszönöm az interjút Nyam Nyam 
BOOM-nak!

Facebook: Nyam Nyam BOOM
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elvegye a kedvünket. Fontos még megje-
gyeznem, ne mérjétek másokhoz magato-
kat. Ne olyan ügyesek akarjatok lenni, mint 
a profik, hanem ügyesebbek, mint amilye-
nek voltatok.

És ami még fontos: Mérj kétszer, vágj 
egyszer! ;)

Szoktál próbasminket 
készíteni?

Nem tudok sminkelni. Egyáltalán. Yolo, 
azt hiszem.

Milyen kellékeket rendelsz az 
interneten és mi az, amit inkább 
közvetlenül vásárolsz a cosplay-

hez szükséges alapanyagok vagy 
kiegészítők közül?

Parókát, kontaktlencsét és páncél 
anyagokat. Lehetőség szerint itthon vásá-
rolok, mert akkor meg lehet tapizni, körbe 
lehet járni. Ez szerintem megér egy kis ext-
ra költséget.

Számodra milyen egy jó cos-
play és milyen tulajdonságokkal 

rendelkezik egy jó cosplayer?

A cosplay illjen a gazdájához. Ezért is 
gondolom úgy, hogy nem olyan karaktert 
kell elkészíteni, ami másoknak tetszik vagy 
népszerű, hanem akit igazán szeret az al-
kotó.
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SJ4000 sport kamera
Írta: NewPlayer
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Megvettem a második sport kamerá-
mat. Még le is volt árazva, mikor rendel-
tem. Úgy voltam vele, hogy ezzel olyan 
nagyot nem bukhatok.

Egy jó ideje űzöm már a kínai dolgok 
vásárlását, és mindig nagyon figyelni szok-
tam arra, hogy mit akarok megvenni. De 
mégis, most behúztak a csőbe.

Történt ugyanis, hogy egy gyenge pilla-
natomban, megrendeltem a szóban forgó 
kamerát. A neve SJ400 mini. Nagyon meg-
örültem neki, mert hasonló kamerát kb. 
dupla ennyiért láttam más helyeken, így ez 
egy nagyon jó vételnek tűnt.

De persze csak tűnt, ugyanis azt már 
nem néztem meg részletesebben, hogy ez 
nem az SJCAM SJ4000-es kamera, amit én 
szerettem volna. Ennek csak simán annyi  a 
neve, hogy SJ4000.

Rutinos vásárlóként az ilyenek fel 
szoktak tűnni, de most egyszerűen átsik-
lottam rajta. Nincs mit ezen szépíteni. Ezt 
benéztem!

Csomagolás

Persze ezt már csak akkor vettem ész-
re, mikor megérkezett a csomag. A doboz 
egy nagyon egyszerű csomagolás volt. Se 
márka jelzés, se típus jelzés, de még egy 
normális leírás sem volt a dobozon, hogy 
mit is tartalmaz belülről. Ez már egy kicsit 
gyanús volt, de még úgy voltam vele, hogy 
biztos nem néztem be. Csak rosszul emlék-
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szem, hogy amit már fogtam a kezemben 
SJCAM doboz, az nem ilyen volt. 

“Biztos ilyen volt.” - mondogattam 
magamban a lelkem megnyugtatása ér-
dekében.

Ám sajnos ahogy bontottam ki a do-
bozt és vettem ki a tartalmát, úgy egyre 
világosabbá vált előttem, hogy sajnos nem 
az emlékeim csaltak meg.

Tartalom

A dobozon belüli tartalomra első ráné-
zésre nem lehet panaszom. Megvan a ka-
mera, megvan a vízhatlan tok és még sok 
egyéb apróság. Sokkal több minden, mint 
az előző action kamerámhoz.

Ám mikor kibontottam a csomagolás-
ból a tartozékokat egy furcsa érzés kapott 
el. Ezeknek a fogása nem olyan kellemes. 
Mintha durva lenne a felülete az egésznek. 

Szemmel nem vettem észre semmilyen 
különbséget, de mégis tapintásra teljesen 
más érzése volt a műanyag elemeknek, 
mint amit megszokott már az ember a 
mindennapi használatban.

A kamerát kivéve az első dolog ami fel-
tűnt, hogy mennyire könnyű kis szerkezet. 
Itt még egyszer átfutott az agyamon, hogy 
az SJCAM az milyen jó kamerákat készít. 
De a következő gondolatom egyből az 
volt, hogy ez csak önámítás…

Vereségemet elismerve tettem fel 
töltőre és kapcsoltam be a készüléket.

„A dobozon belüli tartalomra első ránézésre nem lehet 
panaszom. Megvan a kamera, megvan a vízhatlan tok 
és még sok egyéb apróság. Sokkal több minden, mint 

az előző action kamerámhoz.”
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