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Sokak számára okozhatott dilemmát, hogy a PlayItre vagy a MondoConra menjen el, volt aki választani
kényszerült és akadt, aki mind a két
rendezvényen részt tudott venni.
13100 látogató Közép-Kelet Európa legnagyobb gamer rendezvénye
mellett döntött, ez a szám pedig rekorddöntőnek minősült a szervezők
számára. Sok gamer állt tehát fel a
számítógépe vagy a konzola elől, hogy
eljöjjön és a több tucatnyi programot
megtekintse vagy résztvegyen bennük. A játékok világát kedvelő látogatók élhettek a hihetetlen akciókkal,
melyeknek köszönhetően akár féláron is hozzájuthattak egy-egy kiegészítőhöz vagy játékhoz, illetve annak
reményében, hogy Fortuna melléjük
áll, különböző nyereményjátkokban
vehettek részt. Sőt kipróbálhatták a
legújabb játékokat, konzolokat, és természetesen ezúttal is volt retro stand,
mely sokak gyermekkorát idézte vis�sza a jól ismert klasszikusokkal.
Rajtam kívül közel negyven ember
azonban nem csak ezen lehetőségek
miatt határozott úgy, hogy a PlayIten

tölti a szombati napját: ők a cosplayerek.

A PlayIT versenyzői szemszögből
A cosplayereknek és a staff tagoknak reggel 7-kor volt a gyülekező.
Ekkor megkaptuk a karszalagjainkat,
melyekhez ingyen és bérmentve jutottunk hozzá, majd az öltözőbe siettünk, ami sajnos ez alkalommal kisebb
volt, mint decemberben, de elfértünk.
Miután elkészültünk, lementünk a játéktérre, ahol lassan beszállingóztak
az emberek, később pedig hatalmas
tömeg rohanta meg a Syma csarnok
épületét.
A cosplay verseny délután vette
kezdetét, előtte pedig Szirmai Gergely lépett fel különböző kvízkérdéseivel. Őt bizonyára sokan ismeritek
videóiról, melyek a Youtube-on keringenek. A fellépőt a színfalak mögött
sokan lerohamozták autogramért
vagy egy közös fotóért, de fotó áradatban a cosplayesek sem szenvedtek
hiányt.
Maga a verseny a következőképpen zajlott: Az általunk előre
beküldött zenére kellett fellépnünk

// Lady Marilyn

a kitalált koreográfiával, háttérben
a szintén előre elküldött fotóval, ezt
követően pedig a zsűrihez kellett
lépnünk, hogy részletezzük a cosplay készítés folyamatát. Idén több
külföldi cosplayer is indult a PlayItes
versenyen, ők mindezt angolul kommunikálták le. A fellépések színesek,
egyediek voltak, nehéz bármelyiket is
kiemelni közülük, de ha nagyon muszáj lenne, akkor azt mondanám, hogy
Vegas Boys. A csapat ugyanis egy igen
jellegzetes kis produkcióval örvendeztette meg a közönséget, mely sokak
arcára csalt mosolyt. Persze a többiek
is kitettek magukért, például nagyon
remek volt Drunkzio cosplay előadása
is, de DiSister is remek koreográfiát
eszelt ki... Azt hiszem sorolhatnám
még a neveket bőven.
A fellépések végével ismét kapott
a közönség egy adagnyi kvíz kérdést
Szirmaiéktól. Ezután következett az
eredményhirdetés (ezúton is gratulálok a díjazottaknak, szép munkát
végeztetek), majd mindenki felvonult
a színpadra és pózolgattunk a fotósok
és a közönség örömére.

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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A verseny előtt és után bőven
volt időnk nekünk is kipróbálni, amit
szerettünk volna, ami nagyonis pozitív
tényező, így legalább kissé elfeledkezhettünk a vereny izgalmairól.

Decemberhez képest
Decemberhez képest jelentősen
több cosplayes indult a cosplay versenyen, ahogy már említettem, köztük
külföldiekkel is. Még a cosplayesekre
vonatkozott az a változás, hogy másik öltözőbe kerültünk, illetve, hogy
másképp zajlott az előzsűrizés is, de
persze más változás is észrevehető
volt. A tavaly télen megrendezésre
kerülö PlayIten még egy csarnokban
zajlódott minden, ami jelenleg elképzelhetetlen lett volna, így is hatalmas
tömeg volt mind a két épületrészben. Többfajta étkezési lehetőséget
is biztosítottak a látogatóknak, ami
egyértelműen pozitívum, főleg ekkora tömeg esetén.

Amit tesztelni lehetett
A retro részlegen zajló múltidézés
és egy nagyon tehetséges fiatalember saját maga által összeállított kiállítása mellett a modern kor konzolai
is helyet kaptak. Ki lehetett próbálni
a Watch Dogs nevű játékot, a Heroes
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Of the Stromot, a Kecskeszimulátort
(amit az év troll játékának is nevezhetünk), de volt még Just Dance, Mario
Kart és Legend Of Zelda részleg is.
Emellett saját magukat is tesztelhették a résztvevők a keretein belül,
melynek lényege tulajdonképpen egy
komplett mini túlélőshow volt.

A PlayIT sztárjai
A PlayIten Szirmai Gergelyék mellett további hírességeket lehetett felfedezni, pédául az 501-es légió R2D2
robotját, aki sípolt, énekelt, táncolt,
izgett-mozgott és magára hívta a figyelmet, továbbá jelen voltak még a
Gyűrűk ura Cosplayesek is, akik szintén minőségi ruháikban pompáztak a
színpadon.
Ahogy megfigyeltem a PlayIten
a legnagyobb tömeg a mozgásérzékelős táncolós játékoknál állt, tehát
játékok terén talán ez a fajta konzol
emelhető ki, de persze máshol is volt
sor.

senyek, nyereményjátékok, akciós
vásárlási lehetőség, kvízek, cosplay,
lófejű ember... egyszerűen minden
volt a PlayIten!
Azonban lenne egy-két dolog,
amin még fejleszteni lehetne. Ezek
közül az egyik az, hogy még nagyobb
teret adjanak az Esport részlegnek,
vagyis azoknak a színpadoknak,
amelyeknél az élő játékbeli meccsek
zajlódtak, hiszen sokak állva nézték
végig ezeket, de ez egy olyan jellegű
probléma, amire könnyen lehet megoldást találni. Tehát ez a rendezvény is
jó tanúlság lehet a szervezők számára,
de az említetthez hasonló „hiány”
úgy gondolom, hogy egyszerűen pótolható.
Egy másik probléma, amit sok
cosplayes érzékelt, hogy a zenénket
nem hallottuk rendesen vissza, ami
gondot okozhat a koreográfia időzítésénél, persze a további fellépőkre
is tekintettel kell lenni ilyen ügyben,
de ez a technikai „baki” is könnyedén
orvosolható.

Utóirat: A PlayIt staffjától kaptam
egy e-mailt melyben kifejezik, hogy
örülnek annak, hogy részt vettünk, mi
cosplayesek is a rendezvényen, gratulálnak a díjazottaknak, a többieket pedig biztatják pár kedves gondolattal.
Le a kalappal a PlayIt cosplayes staffja
előtt, ez egy csillagos ötöst érdemel!

Amit még fejleszteni lehetne...
A PlayIten igazából mindenki
megtalálja a maga érdeklődését, aki
szereti a videójátékok világát. Ver-
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