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A decora stílust alapvetően a kiegészítők halmozása jellemzi, ám 

érdemes odafigyelni a színek összhangjára. A ruházat lehet többrétegű, 

és ne félj a különböző minták (csíkos, pöttyös) alkalmazásától.

Persze az is egy külön kérdés lehet, hogy kissé horrorisztikus 

hatást keltve inkább a dark decora irány felé hajlunk, vagy éppen más 

hatást szeretnénk-e elérni. A lényeg, hogy jól válogasd össze a nyaklán-

caidat, fej-és hajdíszeidet, karkötőidet, gyűrűidet stb. 

Rengeteg olyan banda van a japán zeneiparban, amelyek zenéjük mellett 
az extravagáns megjelenésükről is híresek. Ha visual kei stílusú cosplayt tervezel, 
akkor érdemes erre az „extravagáns” jelzőre építeni és  megfigyelni az általános 
hasonlóságokat a zenekarok között: kirívó öltözködés, extrém frizura, erős smink.
(Azt azért fűzzük hozzá, hogy minden zenekar egyedi vonásokkal rendelkezik.)

Persze az is egy opció, ha az alapvető jellemzőket betartva egy adott banda 
stílusához igazodva próbálod meg összeállítani a cosplayed.  Például ha a Ver-
sailles nevű zenekar tagjaitól meríted az ötleted, láthatod, hogy régebbi kornak 
megfelelő ruhát viselnek, különböző fej-és hajdíszekkel. Viszont a The Gazette 
merőben eltérő megjelenésű banda.
Persze nem titok, így elárulom, hogy a legnagyobb népszerűségre akkor tehetsz 
szert, ha konkrétan egy adott bandatagnak öltözve jelensz meg a rendezvényen.

// Lady Marilyn

Folytatás a következő oldalon!

Ha nem egy anime szereplő vagy egy játékbeli karakter bőrébe szeretnél bújni a legkö-
zelebbi conon, még akkor is rengeteg más lehetőséged van a cosplay világában, hiszen akár 
különböző stílusoknak megfelelve is megjelenhetsz. Hogy hogyan? Most megtudhatod!

Visual kei

Decora és dark decora

Cosplay gyorstalpaló III.ladym.blog.hu

http://anipalace.hu
http://ladym.blog.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-44-

A harajuku hangulatát idézve, akár ezt a stílust is 

választhatod. Amit be kell szerezned: barnító, világos 

rúzs és szemfesték, színes cuccok.

A legnagyobb segítséget a smink elkészí-

tésében a videó megosztó portálokra feltöltött 

felvételekből kaphatod. 

www.harajukustyle.net: Itt hosszabban olvashatsz a harajukuról, a visual kei, a decora, a ganguro és a további stílusokról is.
www.chicki.co.uk: Ezen a külföldi honlapon táskákat, ékszereket és kiegészítőket találsz. Ezek ötleted adhatnak neked a cosplay 
összeállításához. Sőt, akár a weboldalról ötletet merítve, akár otthon is készíthetsz hasonló dolgokat.
www.wikihow.com/Be-Decora: Angol tudás szükséges! Az oldal elárulja nekünk a decora stílus titkait 12 lépésben.
www.visual-you.com: Ruhák és kiegészítők minden mennyiségben! Innen is nyerhetsz inspirációt a cosplay munkálatok megkez-
désekor!
www.attitudeholland.nl: Ezen a honlapon is érdemes körülnézni, hiszen hasonló termékeket nem igazán lehet kapni hazánkban. 
Extrém kabátok, nadrágok, ruhák. Annak ellenére, hogy  a weboldal holland nyelvű, viszonylag könnyen megtekintheted az ötletadó 
holmikat.
www.punkystars8.com: Ha már az interneten szörfölsz, látogass el erre a honlapra is, hidd el megéri, főleg ha extrémebb stílusú 
cosplay tervezése előtt állsz.
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