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Hogyan esett erre a művésznévre
a választásod?

Mesélj a kezdetekről! (Hogyan
vágtál bele a cosplayezésbe?)

Őszinte leszek, fogalmam sincs. Megkérdeztem a barátaimat és a követőimet, hogy melyik az az egyszavas név, ami jellegzetes és kötni
tudnának hozzá. A válaszokból lett egy lista, kiválogattam azokat, amik tetszenek, majd utánuk
néztem, nehogy valami kellemetlen dologhoz is
köthető legyen. A második helyen egyébként a
Zaria állt, de ha jól rémlik, akkor erre találtam egy
afrikai falut is és picit túl karcos hozzám.

Az első két évben még nem nagyon fogtam
fel, mi is a cosplay lényege és, hogy ez nézhet ki
rosszul is, ezért a leggázabb szekrénycosplayekben lógtam a barátaimmal. Hála az égnek 2014
őszére már egy teljesen saját készítésű cosplayben voltam (hivatalosan ezt tartom első cosplayemnek) és ez nagyjából a mai napig is így van.

Mióta jársz conokra? Mely rendezvényhez köthetők az első
conos élményeid?

Frozenből. Remélem a jövőben el tudom készíteni
újra, rengeteg anyagot halmoztam már fel hozzá
és tavaly el is készítettem egy-egy darabot hozzá,
de az élet mindig közbeszól, és elteszem a szekrény aljára.

Vidéki rendezvényeken is
meg szoktál fordulni?

Sikerült díjat nyerned
valamelyik munkáddal?

Az utolsó TomaConon még ott voltam, de
egyébként ha nem hívnak meg, akkor nem éri
meg nekem.

Nem szoktam versenyezni, mert nem tartom magam elég jónak hozzá, de az Eternal Sailor
Moon csapatunkkal 2016 nyarán közönség kedvence díjra jelöltek minket, és ennek a mai napig
nagyon örülök, az oklevél kint van sokunk falán.

Voltam! Elsőnek Bécsben jártam a Vienna
Comic Conon 2016-ban és hatalmas élmény volt,
itt határoztam el, hogy jobban ráfekszem az angolra és kezdtem barátságokat kötni külföldiekkel. Egy kinti cont az ember mindig élvez, mert
teljesen új számára. A második külföldi rendezvényemre tavaly tavasszal jutottam el, ez az AnimeMatsuri volt Houstonban és nagyon remélem,
hogy egyszer még visszamehetek, mint meghívott vendég.

Mi a kedvenc programod ezeken
a rendezvényeken?

AniMagazin

Nem igazán.

Jártál már korábban
külföldi conon?

2012 őszén volt az első rendezvényem, a
barátaim az akkori MondoConra csábítottak ki.
Ahogy teltek az évek, végül én maradtam a legaktívabb és vetettem bele magam komolyabban az
akkori társaságból.

Találkozni és együtt lógni azokkal a barátaimmal, akiket csak itt tudok látni a távolság miatt.
Ha olyan programról van szó, ami a programfüzetekben is megtalálható, akkor a cosplayverseny,
bár azt is évente talán 1-2 alkalommal nézem vis�sza.

A cosplay versenyen kívül esetleg
más versenyeken is kipróbáltad
már magad a conokon?

Mióta cosplayezel és mi volt
az első munkád?
Fotó: Dreamland Creative Art

A 2014 ősz előtti időkről nem szoktam beszélni, első cosplayem pedig Queen Elsa volt a
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Melyik cosplayedre vagy
a legbüszkébb és miért?
Talán Sailor Moonra, mert a houstoni út
előtt 2 héttel csináltam meg, az utolsó héten már
magas lázzal. Hála az égnek a barátaim tartották
bennem a lelket és meglátogattak gyakran, volt,
aki a paróka terhét is levette a vállamról. Sajnos
a dolgok így sem voltak tökéletesek, ezért a szoknyát a rendezvény előtt lebontottam és azt az 5
métert anyukámmal 8 óra alatt varrtuk le újra a
szállodában talált tűkkel. Végül kapunyitásra készen lettem és nagyobb sikert arattam, mint valaha.

Honnan nyered az inspirációidat?
Fogalmam sincs. Gyakran fel is adom és csak
sírok. Talán az motivál a legjobban, hogy imádom
a fotózásokat és, hogy meg kell dolgozni egy-egy
képért, de a végén mégis azt látod, hogy sikerült
visszaadnod a karaktert, akit imádsz, és bónusz,
hogy mások is elismerik utána a munkádat. Gyakran stresszes elkészíteni egy cosplayt, néha pedig
kifejezetten nyugtató elfelejteni mindent és órákig csak dolgozni.

Saját belátásod szerint mennyire
vagy kritikus a munkáddal
szemben?
Első próbálkozásra szinte sosem látom a
hibáimat és rossz anyagot választok vagy másik
színt használok sminkeléshez. Szerencsére viszont
egyre maximalistább vagyok és inkább lassan, de
precízen dolgozom, újra elkészítek darabokat, ha
kell.

Milyen világból választottad
az eddigi cosplay alanyaidat?

Mennyire tartod fontosnak
a cosplay „play” részét?

Nincs ilyen.

Számodra mi nagyobb feladat:
az alapanyagok beszerzése vagy
azok megfelelő felhasználása?

Nagyon!

Inkább a karakterhűségre vagy
a kényelemre fókuszálsz a ruha
vagy egy-egy kiegészítő
készítése során?

Fotó: Swords&blueberries creatives

AniMagazin

Talán adnék újra oklevelet a jelölteknek. Valamint külföldön egy versenyre videóval és/vagy
képekkel előre kell jelentkezni a majdnem kész
ruhával, így jut fel a színpadra később a legjobb X
versenyző. Én ezt támogatnám, de a hazai cosplayerek többsége nem veszi ennyire komolyan ezt
a hobbit és csak felháborodások lennének.

Milyen egyéb programot vagy
standot hiányolsz jelenleg
a conokról?

Talán videojátékokból van a legtöbb.

A karakterhűség mindenek felett áll, de
szerencsére mi cosplayerek az esetek 70%-ában
elég kreatívak vagyunk ahhoz, hogy kitaláljunk valamit és csaljunk egy picit.

Szíved szerint Te milyen változtatásokat eszközölnél a magyar
cosplayversenyek szervezésében,
lebonyolításában és díjazásában?

Ruhától függ.

Mely alapanyagok a kedvenceid
és miért?

Fotó: Swords&blueberries creatives

Jersey és spandex! Nyúlnak, nem foszlanak,
nem gyűrődnek, szépek és még kényelmesek is. Én
imádok velük dolgozni, de ha műbőr vagy pamutszatén kerül szóba, akkor sem húzom a számat.
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Amikor cosplay alapanyagokat
vásárolsz inkább a jól bevált üzleteket részesíted előnyben vagy
szívesen kipróbálsz új helyeket is?
Mindig örömmel nézek meg új helyeket, ha
az nem I love textil.

Mi volt eddig a legextrémebb
alapanyag lelőhely,
ahol vásárolni tudtál?

Általában boldogulsz egyedül az
átöltözéssel vagy segítséget kell
kérned? Mennyi időbe telik
átöltözni, ha egy összetettebb
cosplayt szeretnél viselni?
Nincs olyan cosplayem, amit ne tudnék
max. negyed óra alatt felvenni, de van 1-2 olyan
parókám, ami már két emberes dolog, mert rövid
hajam van és ha akarnám se látnám, hol lóg ki hátul.

Van egy lakás dekoros bolt az Oktogon környékén, amit imádok. Nem az a hű, de nagy választékuk van, de nagyon jók, és a mintás szöveteik gyönyörűek, néha van galaxisos is vagy hologrammos.

Mit gondolsz, milyen háttértudás
jelenthet előnyt a cosplay
megtervezéséhez, valamint
elkészítéséhez?

Karakterhű, figyelve a részletekre, arányokra és anyagokra.

Véleményed szerint milyen
tulajdonságokkal rendelkezik
egy jó cosplayer?
Kitartás, motiváció, önbizalom, önkritika.

Ha valaki tud barkácsolni, digitálisan modellezni vagy iparművészetin végzett, akkor annak lényegesen könnyebb a dolga, de csak a kezdetekben.

Van példaképed a cosplayes világból? Ha igen, kérlek áruld el
nekünk ki az és azt is, hogy
miért nézel fel rá!

Hogyan készülsz a conokra és fotózásokra? Ehhez kapcsolódva milyen tippeket adnál a kezdőknek?

Nem hiszem.

Rengeteg különböző technika áll
rendelkezésre a cosplay készítéshez. Számodra mi jelent igazi
kihívást ezek alkalmazásánál?

AniMagazin

Türelem!

Számodra milyen egy jó cosplay?

A saját barátaim azok, mert nem csak, hogy
nagyon tehetségesek, de akkor is segítettek nekem, mellettem voltak és felkaroltak, mikor más
nem tette volna.

Ha most vágnál bele
a cosplayezésbe csinálnál
bármit is másként?

Az igazi kihívás igazából mindig a harcok lebonyolítása a varrógéppel vagy saját magammal,
ha valami nem úgy működik, ahogy terveztem. De
pl. hímezni is utálok.

Milyen tanácsokkal látnád el
a kezdő cosplayeseket?

Én szimplán sokat alszom előtte, korán kelek, hogy legyen időm enni, hamar kezdek sminkelni és vasalni, hogy tuti időben el tudjak indulni.

Fotó: Szabó Endre

„Nincs olyan cosplayem, amit ne
tudnék max. negyed óra alatt
felvenni...”
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Mire szánsz kiemelt figyelmet
a közösségi oldalakon
a saját cosplayes honlapod
kezelése során?
Próbálok vegyesen posztolni, hogy az emberek ne mindig ugyanazt a karaktert lássák, de
hetente kb. csak egyszer, hogy ne legyen túl sok.
Ha tehetem, akkor kérem a véleményüket is, próbálom aktivizálni a követőimet.

Viseltél-e már nyilvános területen
cosplayt a con határain kívül?
Oooh, még szép! A fotózások miatt néha ez
elkerülhetetlen.

Mi a leghumorosabb élményed,
ami cosplay viselése során ért?

Mire ügyelsz
a cosplay tárolása során?

A magasságom miatt nagyon gyakran kell
csalnom, ha van valaki mellettem, ilyenkor úgy nézek ki, mintha fordítva ülnék egy láthatatlan széken. Gyakran már alacsonyabb is leszek, így, mint
kellene. Én megszoktam, de minden alkalommal
izomlázasra nevetjük magunkat, az tuti.

Mire nem?! Ne gyűrődjön a ruha, ne törjön
el semmi és lehetőleg a paróka se formálódjon
túlságosan el.

Mi a véleményed
a „szekrény cosplay” ágazatáról?
Nem a kedvencem és vannak kifejezetten
igénytelenek, de a Chloe Price (Life is Strange) ruháim nekem is ilyenek.

Melyek a legfontosabb szempontok, amelyre minden cosplayesnek ügyelnie kell a nagyobb kiegészítők vagy ruhák szállításnál?

Általában előre tervezel és dolgozol vagy még a con előtti estén is
az utolsó simításokat végzed?
Régen volt, hogy con előtt 50 percet aludtunk, ma már az ilyen eseteket, ha lehet, akkor
nagyban kerülöm.

Van olyan kiegészítőd, amely
mára a szobád dekorációja lett?
Az összes.

Minél több darabra szedhető, annál jobb.
Cselesen kell elpakolni, hogy kevesebb helyet
foglaljon és a kiegészítőket alaposan be kell vonni
bubifóliával.

Mik a jövőbeli terveid
cosplayezés terén?
Vannak külföldi fotósok, akikkel szeretnék
majd dolgozni, remélem idővel több dolgot is
szponzorálhatok és meg-meg hívnak majd rendezvényekre. Egyelőre már attól boldog vagyok,
ha kapok ko-fit vagy veszik a printem aktívan.

Hol találkozhatnak az olvasók
veled legközelebb?
Ami 100%-ig biztos, az az idén nyári MondoCon.

Köszönöm az interjút!
Fotó: Rácz Tamás Photography
AniMagazin

Fotó: Swords&blueberries creatives

„Próbálok vegyesen posztolni, hogy
az emberek ne mindig ugyanazt a
karaktert lássák...”
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#AniPalace
#NewPlayer&Flash
megnézzük... lejátsszuk... elmondjuk...

#YouTube
Iratkozz fel
most!
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Megújultunk!

animagazin.hu
Szólj hozzá!

Böngéssz
a korábbi számokból!

Csekkold milyen
cikkek voltak eddig!

Csak kattints valamelyik szövegre és máris a célnál vagy!

