
Kreatív

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Pilly cosplay interjú
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Hogyan esett erre a 
művésznévre a választásod?

A Pilly becenév még egészen a gimná-
ziumi éveimre vezethető vissza. Akkoriban 
a baráti körömben mindenkinek volt va-
lamilyen fantázianeve, amiket nagyrészt 
ők találtak ki maguknak, általában utalva 
egy-egy kedvenc dolgukra. Én is szerettem 
volna valami hasonlót, ám ezt nem én, ha-
nem egy nagyon kedves barátnőm találta 
ki nekem. Mivel imádom a lepkéket, így ő a 
pillangó szót variálta át „pillire”, ami kapott 
a végére egy ipszilont, és így már egészen 
név formája lett. A Pilly-t a cosplayes olda-
lamon kívül több helyen is használom nick-
névként, illetve az egyik tetoválásomban is 
megtalálható (ami nem meglepő módon 
egy pillangó. :)) 

Mióta jársz conokra? Mely rendez-
vényhez köthetők az első

conos élményeid?

2014-ben látogattam ki életem első 
conjára, ami a nyári MondoCon volt. Koráb-
ban nem sokat tudtam a cosplayezésről, 
csak úgy felületesen egy-két ismerősöm-
től hallottam a conokról meg a jelmezek-
ről, de ebben az évben az egyik barátnőm 
rábeszélt, hogy látogassunk ki egy ilyen 
rendezvényre. Már akkor is beöltöztem, 
de az akkori jelmezem minden részét vá-
sároltam, utána tudtam meg, hogy sokan 
maguk készítik a ruháikat, kiegészítőiket. 

Mi a kedvenc programod ezeken 
a rendezvényeken?

Legjobban a conokon a jelmezes ver-
senyeket szoktam várni, mert bár mindig 
vissza lehet őket nézni interneten, de 
egészen más élmény ott élőben látni és 
megcsodálni ezeket a munkákat. Ezenfelül 
pedig remek dolog, hogy ilyenkor találkoz-
hatok a cosplayezés által megismert bará-
taimmal, akikkel általában messze lakunk 
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Mivel eszméletlenül megtetszett ez a vi-
lág, a következő conra - még ugyanabban 
az évben - már egy általam készített ru-
hában és fegyverekkel mentem, ráadásul 
ezúttal a barátnőmmel versenyre is jelent-
keztünk. Persze kezdőként nem nyertünk, 
de nem bántuk meg a döntésünket, jó 
móka volt, és már alig vártam, hogy to-
vább fejlesszem azt a jelmezemet, illetve 
már akkor azt tervezgettem, mik lesznek 
a következők.  

egymástól, de ilyenkor, mint egy kis család 
összegyűlünk, leülünk beszélgetni, külön-
böző programokat meglátogatni az adott 
rendezvényen vagy akár az után.

Vidéki rendezvényeken is meg 
szoktál fordulni?

Eddig még csak budapesti conokon 
voltam, azokból is jóval kevesebben, mint 
amennyin szerettem volna, de a munka és 
egyéb teendők mellett nem mindig van 
lehetőségem kilátogatni egy-egy ilyen 
rendezvényre.

Tehát külföldi conon sem jártál 
még. Vannak ezzel kapcsolatos 

terveid? 

Sajnos külföldi conra még nem jutot-
tam ki. Konkrét tervem nincs, hogy melyik-
re mennék a legszívesebben, de remélem 
majd a jövőben lesz alkalmam ellátogatni 
valamilyen külföldi cosplayes rendezvény-
re is.

Karakterek: Jinx, Mafia Jinx / Fotó: Ekultura.hu

„...egészen más élmény ott 
élőben látni és megcsodálni 
ezeket a munkákat. Ezenfe-
lül pedig remek dolog, hogy 

ilyenkor találkozhatok a 
cosplayezés által megismert 

barátaimmal...”
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Mióta cosplayezel és mi volt
az első munkád?

2014-ben ismerkedtem meg jobban 
a cosplay világával, ami az első con alkal-
mával teljesen magába szippantott. Bár 
csak hobbi szinten cosplayezem, és nincs 
is olyan sok jelmezem, de imádok egy-egy 
kedvenc karakterem bőrébe bújni, illetve 
maga a munkafolyamat is nagyon tetszik, 
megtervezni és elkészíteni az adott jel-
mezt és a hozzá tartozó különféle kiegé-
szítőket.

2014-ben már az első conra is jelmez-
ben mentem, Amane Misa voltam a Death 
Note-ból, de az teljes mértékben szekrény 
cosplay volt.

Az első általam készített cosplay a Lea-
gue of Legendsből Mafia Jinx volt. Ez egy 
közös projekt volt az egyik barátnőmmel, 
aki pedig Jinx alapkinézetét készítette el, 
majd így közösen léptünk fel életünk első 
cosplayversenyén. Azóta már sokat javítot-
tam a ruhán és a kiegészítőkön is az első 
verzióhoz képest.
 

Sikerült díjat nyerned vagy 
esetleg más elismerést szerezned 

a hobbiddal? 

Sajnos még nem. Elég kevés versenyen 
vettem még részt és bőven van még mit 
csiszolnom a jelmezkészítési technikái-
mon, de remélem, hogy a jövőben elérek 

Számodra mi okozta a legnagyobb 
fejtörést, amikor egy adott

játékból valósítottál meg
egy karaktert?

Igazából minden. :D A varrás még 
nem megy annyira profi módon, ráadásul 
saját varrógépem is csak nem régóta van, 
ezért sok jelmezem rengeteg kézi varrást 
tartalmaz, ami lássuk be, sosem lesz olyan 
szép, mint a gépi, olyan gyors meg főleg 
nem. Ezenkívül általában kevés fajta anyag 
áll rendelkezésemre, így sokszor nagyon 

nehéz megvalósítani egy-egy kiegészítőt. 
Például sokkal egyszerűbben meg lehetne 
oldani egy fegyver kivitelezését, ha több 
eszközöm és többféle anyagom lenne, de 
általában arra törekszem, hogy pénztárca-
barát legyen egy-egy cosplayem. 

Emiatt viszont sokkal több energiát 
vesz igénybe olyanra megformálni vala-
mit, mint az eredeti. Én viszont szeretem 
a kihívásokat, úgyhogy az ilyesmi nem szo-
kott eltántorítani, mindig igyekszem a leg-
jobbat kihozni az éppen rendelkezésemre 
álló dolgokból.
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majd jelölést vagy akár helyezést is egy 
ilyen megmérettetésen.

Melyik cosplayedre vagy
a legbüszkébb és miért?

A legbüszkébb egy általam kitalált 
karakter megvalósítására vagyok, neve-
zetesen Pilly-re, a pillangók királynőjére. 
Számomra ez a jelmez több szempontból 
is kihívás volt, ugyanis a ruha az eddigiek-
hez képest eléggé bonyolult volt, szárnya-
kat most készítettem életemben először, 
amiknek a mérete és a rögzítése okozott 
sok fejtörést, valamint a kiegészítőkön ren-
geteg a csillám és a strassz, amiknek a fel-
ragasztásával nagyon lassan lehetett csak 
haladni. Például a tíz darab díszes karom 
egyhuzamba 12 órát vett igénybe, ugyanis 
mindegyikre egyesével ragasztottam fel a 
strasszköveket. Ezenkívül készítettem sok 
kisebb lepkét is hozzá, egy pillangódíszes 
álarcot, valamint világító jogarom is volt. 

Milyen világból választottad
az eddigi cosplay alanyaidat?  

Az eddigi cosplayeim között található 
játék karakter (League of Legends-Jinx), 
anime szereplő (Panty & Stocking with 
Garterbelt-Stocking), illetve általam kita-
lált jelmezeim is vannak (unikornis, pillan-
gó-királynő). Karakter: Pilly, a pillangók királynője / Fotó: Kinga Szováthy Photo
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Mennyire tartod fontosnak a 
cosplay „play”; azaz szerepjáték 

részét?

Nagyon! Szerintem eszméletlenül so-
kat számít egy cosplayben, hogy aki viseli 
a jelmezt, mennyire éli bele magát a szere-
pébe. Egészen más lesz egy kép egy olyan 
emberről, aki tud és mer azonosulni az ál-
tala választott karakterrel, mint egy olyan-
ról, aki pedig nem. Ez személyes tapasz-
talat is, ugyanis még a legelején én sem 
mertem teljesen beleélni magam ebbe 
az egészbe. Izgultam, csak mosolyogtam, 
vagy csak úgy szimplán álltam, ha fotóztak. 
Aztán idővel megnyíltam és elkezdtem él-
vezni a „play” részét is a dolognak. 

Ha például egy olyan karakter bőrébe 
bújok, mint Jinx, már nem félek attól, hogy 
jaj, mi lesz, ha nem lesz előnyös egy kép, 
mert épp grimaszolok. Ez a lényeg, Jinx 
egy káoszimádó, őrült nőszemély, akitől 
nagyon nem lenne karakterhű, ha csak úgy 
kedvesen mosolyogna a kamerába. 

Szíved szerint Te milyen változ-
tatásokat eszközölnél a magyar 

cosplay versenyek szervezésében, 
lebonyolításában és díjazásában?

A magyar cosplay versenyek szerve-
zésében és lebonyolításában szerintem 
nincsenek nagy hibák. Nyilván nehéz sok 

ne és kapna valamilyen díjat. :D Viccet 
félretéve, még sosem zsűriztem ilyen 
eseményen, de borzasztó nehéz lehet a 
sokszor lélegzetelállítóan jó munkákból 
csak párat kiemelni. Sokszor visszanéz-
ve egy-egy versenyt, a szívem szakad 
meg, hogy XY cosplayes miért nincs 
benne az első háromban vagy miért 
nem kapott legalább valamilyen külön-
díjat. Sajnos erre szerintem nincs „jó” 
megoldás, mert valahogy mégiscsak ki 
kell választani a legjobbat, illetve a má-
sodik és harmadik helyezettet. Talán le-
hetne valami olyasmi kezdeményezés, 
hogy mindenki, aki indult az adott ver-
senyen, kap valami apróságot, amivel 
jelképesen kifejezik felé, milyen ügyes 
és bátor, hogy elkészítette a jelmezt, 
amivel utána ki mert állni a zsűri és a 
nagyközönség elé.

Számodra mi nagyobb feladat: 
az alapanyagok beszerzése 

vagy azok megfelelő
felhasználása?

Is-is. Mivel ahol lakom, nem sok 
mindent tudok beszerezni, ezért jó 
előre össze szoktam írni, mit hol tudok 
megvenni a következő projektemhez, 
és olyankor szánok rá egy-egy napot, 
amikor bemegyek értük Pestre vagy 
más helyre, ahol az adott alapanyag 
elérhető. Mint azt korábban említet-

tem, igyekszem nem nagy költségekbe 
verni magamat a cosplayezés miatt, ezért 
az alapanyagokból is próbálok mindent 
a legjobb áron beszerezni, a drágábbat 
olcsóbb, de megfelelő minőségű válto-
zattal helyettesíteni. A felhasználásukat is 
tervezés előzi meg, ami nagyon fontos a 
cosplayezésben mind a varrásnál, mind a 
barkácsolásnál, mert nincs annál kellemet-
lenebb, mint amikor a folyamat felénél 
jön rá az ember, hogy kezdheti az egészet 
elölről, mert mégsem jók az arányok, nem 
fogja kiadni a formát az anyag, stb.

Mely alapanyagok
a kedvenceid és miért?

Amit nagyon hamar megtanultam, 
amikor elkezdtem cosplayezni az az, hogy 
a Fibrostir XPS lapok és faragasztó kombi-
nációja csodákra képes! 

Viszonylag jó árban be lehet szerezni az 
ilyen szigetelő lemezeket, illetve a ragasz-
tót is, és ha az embernek kellően sok türel-
me van (ami a cosplayereknek általában 
van), akkor szinte bármit meg lehet belő-
lük formázni. Könnyűek, ragaszthatóak, 
különféle technikákkal pedig a legvégén 
szép sima felületet alakíthatunk ki rajtuk, 
amit utána már csak festeni kell. Szóval 
ha választanom kell az alapanyagokból a 
Fibrostirt mondanám jelenleg a kedven-
cemnek.
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Karakter: Halloween Jinx (original) 
 Fotó: Fehér Gábor

embert összeszervezni, mindenkinek az egyéni 
igényeit (fények kérése, felpakolás a színpadra 
stb.) számon tartani, de összességében szerin-
tem ezekkel nincsenek nagy gondok, bakik min-
dig becsúsznak, de ez bárhol megfigyelhető, hi-
szen emberek vagyunk és olykor hibázunk. Ha én 
zsűriznék egy cosplay versenyen, mindenki nyer-
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Rengeteg különböző technika áll 
rendelkezésre a cosplay készítés-

hez. Mit próbálnál ki szívesen?

Worblával és EVA-val még sosem dolgoz-
tam, de már rengeteg csodás páncélt és 
fegyvert láttam elkészülni belőlük. Erre a 
két anyagra vagyok talán a legkíváncsibb.

Számodra milyen egy jó cosplay?

Véleményem szerint akkor jó egy cosplay, 
ha igényes a kivitelezése, felismerhető 
és minden részével foglalkozott a készí-
tő, tehát a ruhán kívül a kiegészítőkkel, a 
parókával és a sminkkel is, feltéve ha az is 
szükséges. Ha nem versenyre készült, en-
gem cseppet sem zavar, ha például nem 
egyezik milliméterre minden egyes rész-
let, számomra az összhatás a fontos, és 
hogy jól érezze magát benne a cosplayes.

Véleményed szerint milyen tulaj-
donságokkal rendelkezik

egy jó cosplayer?

Szerintem a jó cosplayer legfontosabb 
tulajdonsága a kitartás. Rengeteg akadály 
elé néz az ember, amikor elkezd megva-
lósítani egy számára kedves karaktert, és 
gyakran csak a sokadik próbálkozás hozza 
meg a kívánt eredményt, de szerintem 
mindig érdemes idáig eljutni. Nekem 

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

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

Huh, ez nehéz kérdés, mert több olyan 
magyar és külföldi cosplayer is van, aki-
ket nagyon tisztelek a munkájuk miatt és 
már-már a rajongójuknak mondanám ma-
gamat. :) Most egyet emelnék ki közülük, 
aki nagyon jó barátnőm, és akit a cosplaye-
zésnek hála ismerhettem meg. Ő Sorcha 
Kuroki. Mindig ezer lánggal ég, tele van 
újabbnál újabb cosplayes tervekkel, ami-
ket olykor rekordidő alatt el tud készíteni. 
Sokat beszélgetünk a conokon kívül is, és 
rettentően inspirálóan tudnak hatni rám 
ezek az eszmecserék. Volt olyan, hogy egy 
negatívabb időszakomban általa nyertem 
vissza a motivációmat, amiért eszmélet-
len hálás vagyok Neki. Nagyon szeretem 
a cosplayes munkáit, és ezek mellett min-
dig alkot hétköznapi, kreatív dolgokat is. 
Úgyhogy az egyik cosplayes példaképem 
egyben az egyik legjobb barátnőm is, és 
szívből örülök neki, hogy megismertük 
anno egymást.

Szerinted milyen témájú cosplay 
klub megalakítására lenne
 igény, amelyre hazánkban 

még nincs példa?

Őszintén szólva nem nagyon vagyok 
otthon az ilyen cosplayes klubokban, de 

szerintem mindig alakul olyan, amire épp 
igény van. Az interneten hamar egymásra 
találnak a hasonló érdeklődésű cosplaye-
rek, szerintem ha lesz új klubra igény, ha-
mar meg fog az is alakulni.

Hogyan készülsz a conokra
és fotózásokra?

Kevés alvással. :D De tényleg. Eleinte 
a jelmezeimmel nem készültem el időre, 
de mostanság ha az készen is van, minden 
ilyesmi esemény előtt annyira izgatott va-
gyok, hogy nem tudok eleget aludni, bár-
mennyire is szeretnék. Mostanra már rájöt-
tem, hogy célszerű előre kigondolnom pár 
pózt a képekhez, mert azt tapasztaltam, 
hogy rögtönzésben nem mindig vagyok 
túl jó ilyen helyzetekben. 
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is volt olyan esetem, hogy nyolc órányi 
csiszolgatás, faragás után rájöttem, hogy 
hogyan lehetne ugyanazt a valamit elkészí-
teni sokkal szebben. Vettem egy nagyon 
mély levegőt, aztán még párat, elpakol-
tam az addigi munkámat és elkezdtem az 
egészet elölről. Eleinte nagyon rossz érzés 
volt, de a végén, amikor összehasonlítot-
tam a két művet, már biztos voltam benne, 
hogy megérte a plusz nyolc-tíz óra. Úgy hi-
szem az a legfontosabb, hogy mi legyünk 
elégedettek a saját munkánkkal, hiszen 
elsősorban magunk miatt állunk neki egy-
egy jelmez megalkotásának.
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Illetve a sokadik kép után nehéz nem ismé-
telnie az embernek önmagát, így célszerű 
előre megtervezni pár a karakterhez illő 
figurát. Illetve igyekszem figyelni arra is, 
hogy milyen lesz az időjárás, mert mindig 
kell B-terv, ha elered az eső, vagy ha az 
ígért húsz fok helyett legalább harminc 
lesz, úgyhogy már rutinosan van nálam 
egy-két váltóruha is a conokon. És a leg-
fontosabb: tű, cérna és fájdalomcsillapító 
nélkül ma már el sem indulok fotózásra 
vagy conra!

Mire szánsz kiemelt figyelmet a 
közösségi oldalakon a saját cos-

playes honlapod kezelése során?

Nincs még túl sok jelmezem, és conra 
illetve fotózásra sem járok olyan sűrűn, 
mégis igyekszem folyamatosan új tarta-
lommal bővíteni a Facebook oldalamat, 
legyen az egy korábbi con még meg nem 
osztott képe vagy egy sminkteszt, esetleg 
egy rövid beszámoló a közelgő terveimről, 
fázisképek egy épp folyamatban lévő cos-
playről stb. Valamint nemrég létrehoztam 
külön Instagram oldalt is a cosplayes dol-
gaimnak, úgyhogy aki szeretne, ott is tud 
követni @pillycosplay néven.

Mi a leghumorosabb élményed, 
ami cosplay viselése során ért?

Nem is annyira vicces, inkább egy nagyon 
aranyos emlékem van egy ilyen alkalom-

tervem van már és ez a lista folyamatosan 
bővül, de több jelmezhez még nem érzem 
kellően tapasztaltnak magamat, így még 
nem mernék belekezdeni az elkészítésük-
be. Eléggé maximalista vagyok, minden 
ruhából és kiegészítőből próbálom a leg-
jobbat kihozni, és ehhez a jövőben is tar-
tani szeretném magamat. Valamint ha az 
egyik jövőre tervezett cosplayem elég jóra 
sikerül, szeretnék részt venni vele egy stú-
diófotózáson is, de ez még a jövő zenéje.

Hol találkozhatnak az olvasók 
veled legközelebb?

Sajnos a legközelebbi con, amire el fo-
gok jutni, az valószínűleg majd csak a Tava-
szi MondoCon lesz, ami még elég messze 
van, de legalább addig még sok időm van 
megalkotni az akkorra tervezett cosplaye-
ket. Ha valami csoda folytán máshova is el 
tudok menni, azt mindenképpen jelezni 
fogom a Facebook oldalamon. ;)

Köszönöm az interjút!
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mal kapcsolatosan. Conról gyakran jelmez-
ben utazom haza, nem volt ez másképp 
akkor sem, amikor unikornisnak öltöztem. 
Amikor már gyalogosan közlekedtem, egy 
gyerekcsoportot vezettek felnőttek az 
utca másik oldalán, óvodások lehettek, és 
arra lettem figyelmes, hogy a kicsik nagy 
örömujjongás közepette felém mutogat-
nak és hangosan mondják egymásnak: 
Nézd, egy egyszarvú! Hú, milyen szép! 
Aztaa!  Sajnos siettem, pedig legszíveseb-
ben odamentem volna hozzájuk, annyira 
édesek voltak!

Általában előre tervezel és dolgo-
zol, vagy még a con előtti estén is 

az utolsó simításokat végzed?

Jellemzően ilyen sorrendben minde-
gyik igaz rám. :D Igyekszem előre tervezni 
és haladni a dolgaimmal, de gyakran elő-
fordul, hogy még a con előtti éjjelen az 
utolsó utáni javításokat végzem egy-egy 
cosplayemen. Bár szerencsére ez egyre 
ritkábban fordul elő, sőt volt olyan is, hogy 
már több nappal a con előtt készen voltam 
mindennel. Bevallom egészen furcsa volt 
nyugodtan eltölteni azt a néhány napot.

Mik a jövőbeli terveid 
cosplayezés terén?

Szeretnék egyre jobb lenni és a tudá-
somhoz mérten mindig nagyobb kihívások 
elé állítani magamat. Nagyon sok cosplay 

Fotósok: 
Fehér Gábor, Ekultura.hu, 

Kinga Szováthy Photo

Pilly Cosplay facebookKarakter: Unikornis (original)
 Fotó: Fehér Gábor
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https://www.facebook.com/pillycosplay/


ONLINE INGYENESKÉTHAVI

AniMagazin

anipalace.hufacebook.com/anipalace

Anime ismertetők,
bemutatók

Szezonos animék, 
vélemények

Cosplayes 
interjúk

Távol-keleti 
kultúra

Játék-, és filmkritikák

animagazin.hu

Manga ismertetők

https://anipalace.hu/letoltes/animagazin-38/
https://anipalace.hu/letoltes/animagazin-35/
https://anipalace.hu/letoltes/animagazin-30/
http://anipalace.hu
http://facebook.com/anipalace
http://animagazin.hu

