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Cosplayer Expo

Ahol a ruha a fő...

// Hirotaka

A nemrég lezajlott Cosplayer Expo újító jelleggel tört be a conok világába. A
nevéből is adódóan egy cosplay-központú rendezvényről van szó, ahol a főszerepet
a jelmezek és a hozzájuk kötődő kiegészítők kapták.
A rendezvény helye ezúttal a
Millenáris Teátrum volt. Nagyon régi
conra járóknak már ismerős lehet a
helyszín, hisz hat éve rendeztek már
itt cont. Egy kisebb sor fogadott
érkezésünkkor, bevallom én nagyobbra számítottam, de nem volt ez így
baj. A szervezők okosan két ajtón
engedték be az embereket, és a jegy
ellenében mindenkire feltették a
karszalagot. Igazság szerint nem tudom, hogy miért nem lehet alapból a
boltokban a karszalagot megvenni. A
programfüzet szuper volt, rajta volt az
egész helyszín térképe - az összes árus
és helyszín megnevezéssel - és természetesen a programok is. Minden infó
rajta volt.
Maga az épület nem túl nagy,
van egy nagyterme, amiben kimondottan kellemes volt a klíma, ennek
örültem. Belépve egy hosszanti folyosó szolgál aulának. Itt volt a büfé, a
szusi bár és a ruhatár.

A szusi bárral szemben kapott helyet
kettő darab Xbox, ami a nap közepétől
egy kisebb útszűkületet okozott. Értem ez alatt azt, hogy egyszerre csak
egy irányban lehetett így a folyosón
közlekedni, mert az álló tömeg egyik
fele várt a szusira, másik fele pedig a
játékot nézte. A játék platformot szerintem máshová kellett volna tenni.
A folyosó felett volt egy ugyanolyan
hosszú galéria, ahol az árusok kaptak
helyet. Ők a helyszűke miatt csökkentett árukínálattal érkeztek: és a
főszerepet olyan kiegészítők kapták,
mint a cicafarok és -fülek, fülbevalók,
steampunk cuccok, kard és egyéb
fegyver replikák és minden, mi cosplayer szem-szájnak ingere. Természetesen mást is lehetett venni, pl.
figurákat, posztereket és a többi
szokásos cuccot. Ezen a galériarészen
kapott egy szűk kis helyet a DDR is.
Egy emelettel feljebb voltak a kártyajátékok és az előadóterem,

ahol előadásokat és karaokét lehetett
hallgatni. Itt volt még a workshop és
steampunk fotózkodás. Amúgy a magasság emelkedésével arányosan nőtt
a hőmérséklet és a levegő hiánya. A
második emeleten nagyon hiányzott
a friss levegő, és eléggé meleg is volt.
A programok tekintetében is
inkább a jelmezkedvelőket részesítették előnyben, de persze más iránt
érdeklődőknek is tartogatott pár
érdekességet a rendezvény. A megnyitó után harcművészeti bemutatóval
kezdődött a nap. Egyből három fajtát
is megismerhettünk, az iaidót, a jodót
és a kendót. Ezután Turcsányi Anasztázia fantasztikus hangján hallgathattunk japán népdalokat, majd pedig
kimonóbemutató volt.
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A nap második felében gésa előadást
is tartottak, és bevallom őszintén,
hogy nekem már a könyökömön jön
ki a gésa+kimonó duó, de rajtam kívül
mások is úgy vélik, hogy már a csapból
is ez folyik zsinórban a negyedik conon idén. Kis váltás kéne. A bemutatót
egy újfajta program, az íjászbemutató
követte, ami érdekes volt, még nem
láttam ilyet, tetszett. Rámen verseny
is volt, ezt kihagytam, nem voltam rá
kíváncsi. A 501-es légió is meglepetés
produkcióval készült, ez annyit takart,
hogy Indiana Jones egy ostorral levert
kb. hét rohamosztagost. Ezt követte
a lolita bemutató, ahol a stílus fajtáit
ismerhettük meg. Egész nap mentek
előadások különféle cp-s témában,
az érdeklődők megtudhatták, hogy
érzi magát a versenyző a színpadon
és milyen ez az egész. Meghallgathattuk a speciális eszközök (mint pl. a
műgyanta maszkok) elkészítésének
trükkjeit.
Ugyanígy
utazhattunk
egyet a steampunk és a tetoválások
világában is.
A nap fénypontja természetesen a cosplay verseny volt. Sokan
jelentkeztek, ami nem meglepő egy
ilyen rendezvényen. Bár performanceból nem volt sok.
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A jelmezek minősége a szokásos felhozatalt erősítette: ilyen is, olyan is,
egyszóval vegyes volt a kép. Viszont
nagyon sokáig tartott. Itt említeném
meg a rendezvény legsúlyosabb
hibáját. Az egész cp versenyre kemény
egy órát szenteltek a szervezők, ami
egyrészt egy ilyen rendezvényen, ahol
elvileg ez lenne a lényeg, másrészt a
jelentkezők számát látva rémes tapasztalatlanságot mutat. A tervezett
egy óra helyett két és fél óráig tartott
ez a programszám. Persze voltak helyben nevezők, akiknek a létszámát
nem lehet előre megjósolni, de
hatalmas bukta ennyire alábecsülni
az időtartamot. A nap végére azért
valamit sikerült a csúszásból lefaragni.
A zsűri nagyrészt külföldről meghívott
cosplayerekből állt, akik előadást is
tartottak napközben. Hozzátenném
azonban, hogy a színpadi programok
folyamatosan követték egymást,
nagyon rövid üresjáratok voltak, ekkor
vagy külföldi cp-s videókat vetítettek
(becsúszott egy-egy amv is), vagy
a konferálók Activity-t játszottak a
közönséggel. Ez úgy zajlott, hogy
valaki kiment a közönségből, húzott
egy cetlit, elmutogatta a szót/kifejezést, a közönségből valaki kitalálta
és cseréltek.
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Az ötlet jó volt, tetszett. Még megemlíteném, hogy egy zavaró dolog volt az
itteni programokban, vagyis inkább a
technikában: a hangosítás, olykor nem
volt megfelelő, gyakran túl hangosra
sikerült belőni a basszust, így eléggé
torzítottak a hangfalak.
Az sem unatkozott, aki elhagyta
az épületet, a szervezők okosan látták meg az ebben rejlő lehetőséget.
Lehetett pingpongozni, versenyt is
szerveztek belőle. Volt óriás Ki nevet
a végén, és itt tartották az íjászoktatást is. Akinek tetszett a délelőtti
bemutató, az kipróbálhatta élőben,
hogy milyen is igazi japán íjjal lőni kb.
1,5-2 méterről, ami a jelenlévő tömeg
és az emberek gyakorlatlansága miatt
jó döntés volt. Így is volt, aki örült,
ha már a szivacstáblát eltalálta, nemhogy a közepét. Délután a látogatók
az UraharaShop által összeállított
több állomásból álló próbatételen
mérethették meg magukat, ami puzzle összerakásból, zenefelismerésből,
horgászásból, karakterfelismerésből
és hasonlókból állt. Az esemény egyik
kiemelkedő része, hogy egész nap
lehetett adományokat adni a Noé állatotthon javára, a nap végén árverést
is tartottak. Ez egy kedves kezdeményezés, a szervezet nyuszikat

és rókát is kihozott a rendezvényre,
nagyon aranyosak voltak. A nap megkoronázása a bál és a koncert voltak.
Ezen sajnos nem tudtunk maradni, így
erről nem tudok beszámolni.

Úgy gondolom, hogy a szervezők több emberre számítottak, bár
a helyszínválasztás arra enged következtetni, hogy nem. Mindenesetre, ha
többen lettek volna, az már elég nagy
kényelmetlenséget okozott volna.
Azért a helyszín méreteihez képest sokan voltak. Összegezve tehát, érdekes
volt a con, ami színesebbé tette a conpalettát. Nem én voltam a célközönség, de élveztem a programokat,
amiken részt vettem.
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