
Írta: Yuriko (cosplay.hu)

DHOMMY ÉS TELPERION

Fotó: Geexperience Creations



kreatív
099cosplay

TartalomjegyzékAniMagazin △

Fotó: Hazardous Pictures Fotó: W’s Photos

A pároddal közösen cosplayeztek. 
Hogyan fértek el a lakásban? 

Felosztjátok egymás között
a „cosplayes teret”? :)

Dhommy: Egyre nehezebben férünk el, ez tény, 
de próbálkozunk! A kis szobában, ahol dolgozunk, 
mindkettőnknek van saját íróasztala, de ha az sem 
elég, akkor ott a föld szabni-varrni.

A craftmanship részt
(kosztümkészítés, technikás dolgok) 

vagy a színpadi fellépés oldalát
kedvelitek jobban a cosplaynek?

Dhommy: A craftolást jobban szeretem. Mikor 
megtetszik egy karakter, napokig gondolkozom 
a megvalósításon, tervezek, anyagokat vásárolok, 
és szép lassan készül a mű. Sajnos sokszor abba a 
hibába esek, hogy túl sokáig tart a kivitelezés, és 
a fellépést már nincs időm begyakorolni, így a leg-
többször valamit improvizálok a színpadon, abban 
bízva, hogy a zsűri jobban értékeli a kosztümöt.

 Ezúttal egy cosplayes párt kerestünk fel pár 
kérdéssel, mindkettőjüket szerintem már láttátok 
rendezvényeken és versenyeken, de itt az idő, hogy 
kicsit jobban megismerjük őket. 

Kérlek mutatkozzatok be nekünk
pár mondatban.

Dhommy: Sziasztok, Domokos Dóra vagyok, Sze-
geden élek, és 2015-től kezdve készítek jelmeze-
ket. A cosplayes nevem a gyerekkori becenevem-
ből, a Domiból ered, ezt alakítottam át nagyon 
kreatívan Dhommy-vá.

Telperion: Sziasztok! Pallagi László vagyok, Tel-
perion néven cosplayelek. Szegeden élek. 2014 
nyári MondoConja óta cosplayelek és versenyzek 
is minden alkalommal.

Mikor találkoztatok először
a cosplayjel, hogyan kezdtetek bele? 

A rokonok hogyan kezelik
a cosplayes hobbitokat?

Dhommy: A páromnak köszönhetem ezt az egé-
szet. Korábban is hallottam a cosplayről, de ő kez-
dett el nézni külföldi conokról videókat, és ezeket 
megmutatta. Utána egyre jobban elmerültünk a 
témában, kutattunk tutorial videók után, és egy 
idő után azt éreztük, hogy most már belevágha-
tunk. Úgy voltunk vele, hogy nehogy már mi ezt 
ne tudjuk megcsinálni!
 Az első jelmezeinkkel ki is mentünk a Mon-
doConra, később a PlayIteket is látogattuk, és 
ez azóta is így van. Az elején otthon nem igazán 
értették, hogy miért szánok erre a hobbira ennyi 
időt és pénzt, de elmagyaráztam, hogy ez örö-

met okoz, és megbékéltek vele. Olyannyira, hogy 
a kidobásra ítélt cuccokat először megmutatják, 
hátha kell egy új cosplayhez. Szerencse, hogy kü-
lön élek, így nem látják a lelkes kacatgyűjtögetés 
eredményét.

Telperion: 2013-ban, farsangi házibulit akartunk 
rendezni a haverokkal és ott találtam ki, hogy jel-
mezt csinálok, akkor még kartonpapírból. Ugyan-
abban az évben jött ki a Vasember 3., és eszembe 
jutott, hogy milyen menő lenne páncélban mozi-
ba menni. Elkezdtem kutatni, hogyan lehet egy 
ilyet megcsinálni, és akkor találkoztam a cosplay-
jel, mint kifejezéssel. Viszont a 2013-as Blizzcon 
egyik zenés cosplay videója volt az a pont, ahol 
valami bekattant, hogy nekem ezt csinálnom kell. 
Az alatta szóló zene azóta is a cosplayt juttatja 
eszembe. :D

Fotó: Lányi Kristóf
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Telperion: Mindkettőt egyaránt fontosnak tar-
tom. Szentesre jártam irodalmi-drámai tagozatra 
gimibe és onnan megmaradt az igény a színpadi 
jelenlét fontosságára.
 Színpadra kimenni egyfajta drog nekem. 3 
hónapig dolgozik az ember (vagy tovább), hogy 
utána egy percre színpadra mehessen. Nem tűnik 
fair aránynak, de megéri.

Mely alapanyagokkal dolgoztok
legszívesebben, és mi az,

amit szívesen kipróbálnátok, de még 
nem volt rá lehetőségetek?

Dhommy: A leggyakrabban Eva habot és néhány 
Worbla fajtát használok, valamint próbálok a vá-

lasztott karakterhez illő textileket találni. Ami ed-
dig kimaradt, az a szilikon, és a különböző öntési 
technikák, valamint a 3D nyomtatás.

Telperion: Páncélokat EVA-habból készítem legy-
gyakrabban, de volt példa habosított PVC páncél-
ra is. Varrás tekintetében pedig, amit megkíván a 
karakter. Van, amivel könnyebb dolgozni, van, ami 
szeret szívatni. :D Szívesen kipróbálnám a mol-
din-casting technikát (jelenleg műhely hiány mi-
att nem lehet), illetve a különböző, filmiparban is 
használt latex maszkokat, protéziseket.

Több rendezvényen is értetek 
már el helyezéseket. Melyik 

eredményeitekre vagytok
a legbüszkébbek?

Dhommy: A 2018 őszi Blizzard 
versenyre a MondoConon, 
ahol második lettem. Nagyon 
erős mezőny gyűlt össze, nem 
gondoltam, hogy helyezett le-
hetek.

Telperion: A legnagyobb si-
kereket azóta is emlegetik ne-
kem, mindet más okból. Tyrael 
(Diablo III) volt a legkidolgo-
zottabb, legnehezebb és ed-
digi legnagyobb (legdrágább) 
cosplayem. Vele az itthoni Bliz-

zard cosplayverseny III. helyét értem el. Alexios 
(Assassin’s Creed Odyssey) szintén libling. Nekem 
azért, mert életem legpontosabb sisakját értem 
el, a közönségnek meg azért, mert egy életre nem 
felejtik el, hogyan estem le élő egyenes adásban a 
színpadról.:D Sikerült egy Legjobb színpadi(nem)
jelenlét díjat elvinnem vele.
 A harmadik nagy büszkeség a legjobb előa-
dás díjunk öcsémmel, ahol Jay és Néma Bob-ként 
léptünk színpadra kb. nulla koncepcióval, csak a 
fun kedvéért, de sokaknak annyira tetszett, hogy 
mai napig visszahallom.

Van olyan versenycélotok, amit
mindenképp szeretnétek elérni? (Akár 

az adott versenyen való részvétel,
akár megnyerni valamely díjat.)

Dhommy: Jó lenne kijutni egy EuroCosplayre, 
VIECC-re, egyéb külföldi conokra.

Telperion: Eddig nem sok első hellyel büszkélke-
dem, így az mindenképp bakancslistás dolog, és ki 
szeretném magam próbálni külföldi versenyeken 
is. Valamint egyértelműen legalább egyszer kép-
viselni hazánkat Eurocosplayen.

„Színpadra kimenni egyfajta drog 
nekem. 3 hónapig dolgozik az em-

ber (vagy tovább), hogy utána
egy percre színpadra mehessen.”

Fotó: Geexperience Creations

Fotó: Rácz Tamás Fotó: W’s Photos
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Telperion: Itthon nagyon sok mindenkinek szere-
tem a munkásságát.
 Mindenkit más miatt követek és kedvelek. 
Nem emelnék ki senkit, mert ha véletlen valakit ki-
felejtenék, akkor lehet, rosszul esne az illetőnek. 
Itthon akit kedvelek, az tudja is. :)
 Külföldiekkel kapcsolatban kissé árnyalt a 
helyzet, mert nem tisztán cosplayereket követek 
ebben a közegben: Kamui cosplay, Bendershield, 
Kinpatsu, Fenvaria, Egg sister, Adam Savage, Maul 
cosplay, MAnuel D’Andrea, Sosenka, Evil Ted, Pu-
nished Props, Alyson Tabbitha, Gustav cosplay, 
Tiffany Gordon, Germia.

Telperion: Túl sok a cosplay és túl kevés az idő. :D 
Van olyan tervem, ami eleddig 3 évet várt, hogy 
sorra kerüljön. Van 3-4 nagy cosplay vágy, de 
azokat babonából nem fedem fel, amíg nem fix. 
Igyekszem minden ötletemet megvalósítani, ha 
tolódik, nem elfelejteni.
 Olyan, mint a tüsszentés. Ki kell jönnie!

Láttunk már téged
crossplayben is, ami úgy láttuk,

a közönségnek is bejött. 
Honnan jött az ötlet, és miért?

Telperion: Arra igyekszem törekedni, hogy a re-
pertoárom minél színesebb legyen, minél több 
egymástól abszolút különböző stílusú karakter 
kerüljön bele.

 Itthon azt láttam, hogy míg a nőből-férfibe 
crossplay sok minőségi munkát vonultat fel, addig 
a férfiból-nőbe verziót nagyítóval kell keresni.
Nem arra gondolok, hogy rosszak lennének, ha-
nem a számuk is drasztikusan kicsi. Na jó, vannak 
eléggé bizarr próbálkozások is olykor.

 Szerettem volna egy jól összerakott crossp-
layt készíteni, ami többé-kevésbé sikerült. Meg-
mondom őszintén, néhány női problémába be-
tekintést nyerhettem általa, és eléggé fura érzés 
volt a dolog, mert ahhoz, hogy ne üssön nagyon 
vissza, azonosulni kell a karakterrel. Legalábbis 
egy szintig mindenképp.

Melyik cosplayedet szereted a 
legjobban és miért?

Telperion: Mindig az éppen aktuális az, ami leg-
jobban kitölti az ember szívét, de talán Tyrael a 
kedvencem. Ha kényelmesebb lenne, többször 
felvenném.

Vannak kedvenc hazai vagy 
külföldi cosplayeseitek?

Dhommy: Sok hazai és külföldi cosplayer oldalát 
követem, néhányukat személyesen is ismerem, 
de nem emelnék ki senkit, mindegyikőjüket más 
okból szeretem.

Van-e még álom cosplayetek,
amit nagyon szeretnétek elkészíteni, 

és miért az a ruha?

Dhommy: Van több is, ennek a fele hasonló elbo-
rult ötlet, mint a 2017-es Freddie Mercury és a Be-
senyő Pista bácsi voltak, úgyhogy egyelőre nem 
mondanék többet.

FB/Insta linkek:
Dhommy Facebook

Dhommy Instagramm
Telperion Facebook

Telperion Instagramm
Fotó: Minda Boglárka Fotó: Geexperience Creations

Fotó: Rácz Tamás

https://www.facebook.com/dhommy.cosplay/
https://www.instagram.com/dhommy.cosplay/
https://www.facebook.com/telperioncosplay/
https://www.instagram.com/telperion_cosplay/

