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Cosplay gyorstalpaló

Írta: Lady Marilyn

Tippek fotózáshoz



A fotózás gyakran nem csak egy mo-
dellből és egy fotósból áll, egy nagyobb 
projektnél akár egy komplett stáb is mo-
zoghat velük. Ezek a segítők igyekeznek 
ideális fény-árnyék viszonyokat teremteni, 
sminkelésben és a jelmez megóvásában, 
megigazítják a parókát, ha a cosplayer 
nehezen tud mozogni, és még rengeteg 
más feladatot is rájuk bízhatnak.  Akár az is 
előfordulhat, hogy a fotóval történő utó-
munkálatokat is egy külön személy végzi. 
Akár egy stúdióban, akár a szabad téren, 
akár egy komplett „hadsereggel”, akár 
csupán egy fotóssal készülnek a cosplayes 
képek, vannak olyan tényezők, amelyeket 
érdemes szem előtt tartani.

Háttér

Conon vagy más rendezvényen (gamer 
találkozó, kiállítás) könnyen válhat fotó 
alanyává az, aki cosplayt visel. Ha csak egy-
két képről, közös fotókról, selfieről van 

szó akkor is próbáljunk figyelni a háttérre. 
Például semmiképpen ne álljunk háttal a 
fénynek és ne a legnagyobb tömegbe tor-
panjunk meg. Lehetsőég szerint semleges, 
vagy a karakterhez illő hátteret válasszunk. 
Jó idő esetén inkább kint, a szabadban fo-
tózkodj, vagy élj a rendezvény adta lehe-
tőségekkel. Így is photobomb vagy trollok 
áldozataivá válhat az ember, de a „humor 
Heroldokat” nehéz elkerülni. 

Pillanatképek

Sokszor egy váratlan pillanatban 
történő kattintás sokkal többet mutat a 
rendezvény hangulatából, sőt akár a cosp-

layerekből is, mint egy beállított fotó. Van-
nak olyan fotósok, akik csak és kizárólag 
pillanatképekkel dolgoznak, a rendezvény 
hangulatát megragadva ezzel. A pilla-
natképeknek azonban megvan a maguk 
veszélyforrása is, a korábban már említett 
trollok személyében.

Lássuk mit gondolnak minderről a 
fotósok!

Elsőként Szabó Vivient szeretném be-
mutatni a magazin kedves olvasóinak, aki 
a legutóbbi MondoConon a Living Dream 
Project tagjaként fotózott. A hölgy egyéb-
ként nemcsak tehetséges fotós, hanem 
cosplayer is. 

Mióta vagy a Living Dream Project 
tagja?

Nem vagyok a hivatalos tagja. Ismerek 
onnan pár embert és a Mondocon egy egy-
szeri megkeresés volt eddig. 

Mi áll közelebb hozzád: az elkapott 
pillanatok vagy pedig a beállított, jól 

megtervezett képek?

Én sokkal jobban szeretem az elkapott 
fotókat, sokkal több érzelem jelenhet meg 
rajtuk. A beállított fotók szükségesek, 
a cosplayt másként nehéz megmutatni 
például.
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„Ha a fotósnak van elég 
ideje, akkor sokkal jobb 
képeket tud készíteni az 
adott cosplayről, mintha 

csak sebtiben lekapta 
volna.”



Mi a legviccesebb élményed 
fotósként?

Inkább operatőr vagyok, mint fotós. 
Ritkán fotózom, így ilyen élményem nem 
nagyon van.

Esetleg operatőrként?

Nem igazán van ilyen történetem. :S 
Csak emlékfoszlányok. Sok bulivideó, sok 
részeg, sok híresebb interjúalany... De 
mondjuk nagyon szerettem többnapos 
eseményeken forgatni. Például a három 
napos TEK (tudományegyetemi karok) 
szakhéten. Minden délután elindultunk 
hárman-négyen, hajnali kettőig forgat-

tunk, utána vissza a studióba. Ettük az az-
nap rendelt pizzát, töltöttük fel a fájlokat 
a kártyáról és elkezdtük vágni az aznapi 
anyagot, hogy másnapra már kint legyen. 
Ilyenkor mindig nagyon jókat beszélget-
tünk és persze jöttek a baromságok. Ez az 
amit a legtöbb ember nem lát, de szerin-
tem az egyik legjobb része az ilyen csapat-
munkának.

Mit gondolsz a fényképszerkesztő 
programokról? Van kedvenced?

Hasznosak. :D Az utómunka alatt ki 
tudod emelni a lényeges részeket, kicsit 
tudsz javítani a színeken, fény-árnyékon. 
Én az Adobe Lightroomot használom. 
Könnyen kezelhető, minden megvan ben-
ne és egyszerűen bővíthető különböző 
extrákkal, így könnyen kialakíthatsz ma-
gadnak egy sajátos stílust is akár.

Korábban álltál már cosplayer-
ként fotósok elé, most, hogy a 

fényképezőgép másik felénél vagy, 
milyen tippekkel látnál el egy kezdő 
cosplayert, aki a legközelebbi conon 

fog először fotósok elé állni?

Hallgasson a fotósra, szánjon időt arra, 
hogy megáll, esetleg elvonulnak egy olyan 
helyre ahol jobb a háttér vagy a fényviszo-
nyok. Ha a fotósnak van elég ideje, akkor 

sokkal jobb képeket tud készíteni az adott 
cosplayről, mintha csak sebtiben lekapta 
volna.

A nyári MondoConon hatalmas 
volt a tömeg, még rekord is dőlt. Mi-
lyen szempontok alapján választot-
tad ki a fotóalanyaidat? 

Elsősorban a Living Dream Projektnek 
dolgoztam, így a tagokról mindenképpen 
készítettem képet. Amúgy pedig azokat 
fotóztam, akiknek volt ideje, vagy megfo-
gott a cosplayük. Persze rengeteg olyan 

cosplayes volt, akit szerettem volna lefo-
tózni, de vagy mindig elkerültük egymást, 
vagy nem fértem oda, stb.

Versenyzőként és fotósként is részt 
vettél már cosplayes összejövetele-
ken. Milyen tapasztalatokat szűrtél 

le ezekből az élményekből?

Versenyzőként több időm volt magam-
mal foglalkozni, kipróbálni dolgokat, meg-
nézni helyeket. Fotósként inkább csak az 
emberek maradtak meg, a rendezvényből 
nem sok minden.

Milyen szempontok alapján sze-
lektálsz az elkészült képek között?

Egy emberről akár 5-8 képet is készí-
tettem több beállásban, aztán amikor 
felteszem a gépre, kiválasztom azokat 
amik előnyösebbek, mozgalmasabbak, ke-
vesebb a zavaró tényező a képen, stb. Az 
így kiválasztottakat dolgozom ki és persze 
ezután sem küldöm mindet tovább.  
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„Versenyzőként több időm volt 
magammal foglalkozni,  (...) Fo-
tósként inkább csak az emberek 

maradtak meg...”



Lehetőségként vagy bosszantó 
tényezőkként tekintesz a photobom-

berekre és trollokra?

Szerencsére még nem kellett ilyesmi-
vel foglalkoznom, de szerintem is-is. Van, 
hogy csak belemutogatnak, vagy beleug-
ranak, és akkor el tudják rontani a beál-
lítást, de vannak kreatívabbak is, amiből 
akár egy jobb kép is sikerülhet.

Mik a jövőbeli terveid? Fotózás vagy 
cosplayerkedés? Esetleg mindkettő?

Szívesen foglalkozom mindkettővel, 
mindkét oldalról megvan a szenvedélyem 
és mindkét oldalnak megvannak a maga 
szépségei.

A conokon és cosplayes találkozókon 
kívül más jellegű eseményeken is 

fotózol?

Mint mondtam, főleg operatőrként 
funkcionáltam eddig. :P Nagyon sok 
egyetemi rendezvényen vettem részt és 
készítettem informáló vagy buli videókat. 
Illetve a volt tűzzsonglőr csapatomnak is 
készítettem felvételeket.

Másodjára, a cikk záróakkordjaként 
pedig A kisörgög és a bagoly Entertain-
ment név alatt munkálkodó Vékony Csaba 
fotóit és gondolatait ismerhetitek meg, 
szintén egy interjú keretein belül. Csaba 
nem csak a conocon, hanem a Star Wars 
találkozókon is fótózott, sőt ott volt az 

első magyar League of Legends Pool Par-
tyn is, természetesen a fényképezőgépet 
sem felejtette otthon. 

Egyszerűen muszáj megkérdeznem: 
Honnan jött az oldalad elnevezése? 

Mi ihletett meg?

2010 tavaszán a hobbim még a rajzolás 
volt, így elhatároztam, hogy képregénye-
ket készítek. Mivel egy füzet megalkotása 
nagy munka lett volna, így egy comic-strip-
et készítettem el, amiben két karakter 
beszélget mindig. A kisördög és a bagoly 
voltak azok a karakterek. Aztán érdeklődés 
hiányában befejeztem, de volt pár olva-
sóm így is. Majd mikor magánéleti dolgok 
miatt nem tehettem fel a saját profilomra 
a fényképeket, amiket készítettem, egy 
oldalban kezdtem el gondolkodni és így 
beugrott a régi művem (meg az, hogy 
anno volt neki az iWiW-en egy oldala) így 
ezen a néven hoztam létre a facebookon 
is az oldalamat. Mivel nem tartottam ma-
gam akkor még rendes fotósnak, így nem 
akartam photographyt írni a végére, így 
Entertainment lett, lévén ha minimálisan 
is, de akkor még foglalkoztam a rajzolással 
és tervben volt véve, hogy a novelláimat 
is majd itt közlöm. Az utóbbihoz nem volt 
bátorságom, rajzaim meg mostanában nin-
csenek idő hiányában. Valamint ezt a nevet 
viccesnek is gondoltam és a visszajelzések 
alapján sokaknak bejön, hogy nem egy sab-
lonos nevem van.

Meg kell hagyni, hogy valóban elég 
egyedi és humoros fantázianév alatt 
munkálkodsz! Pontosan Mióta is fo-
tózol conokon, vagy hasonló jellegű 

cosplayes találkozókon?

Életem legelső CP-s fotóját 2004 őszén 
készítettem egy Star Wars klubnapon, de 
tömegesen CP-t először a 2011-es téli 
PlayIt-en fotóztam, majd 2012 őszén hal-
lottam véletlenül a MondoCon rendez-
vényről, ahova 2013 tavaszán mentem el 
először és akkor megértettem, hogy én 
erre születtem. Azóta próbálok elmenni 
a kisebb-nagyobb rendezvényekre, ahol 
egyre jobban éreztem, hogy fejlődnöm 
kell. 

Tavaly nyáron vettem meg az első ko-
molyabb tükörreflexes gépemet és azóta 
azzal járok már el ilyen rendezvényekre. 
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Mi áll közelebb hozzád: az 
elkapott pillanatok vagy pedig a 

beállított, jól megtervezett képek?

A beállított képek. Kevés olyan pilla-
nattal találkoztam eddig, ami megörökítve 
nagyon jó lett volna. Meg az is az elvem, 
hogy tudjon róla a fotó alanya, hogy meg 
akarom örökíteni, adjon rá engedélyt. 
Tudom, hogy van egyfajta varázsa az el-
kapott pillanatoknak, de ez nagyon ritka, 
ezért szeretem a beállított képeket, ott 
felkészülhet a cosplayer a képre, úgy áll 
be, olyan a háttér, gépbeállítások, hogy jó 
képek születhessenek.

Mi a legviccesebb élményed 
fotósként?

Sajnos a legviccesebb élményemet 
nem írhatom le, mert olyan, így pár kiseb-
bet osztanék meg. Az egyik legutóbbi CP-s 
rendezvényen a hely, ahol voltunk egy kis 
versenyt rendezett, egyik feladat az volt, 
hogy minél több CP-ssel kell fotózkodnia a 
versenyzőknek. Két fiatal srác nem hozott 
magával mobilt, de szerettek volna ga-
rantált nyereményt, így odamentek egyik 
ismerősömhöz, akinél láttak egy komoly 
kamerát, hogy megkérjék fotózza őket, de 
ő átirányította őket inkább hozzám. Az oka 
ennek csak annyi volt, hogy videót készí-
tett a srác és nem fotózott.

Másik vicces élmény nem is épp fotózás-
hoz kapcsolódik, de egy Conon voltam, 
ahol egy fotós jó barátom és egy közös 
cosplayes ismerősünk elhatározta, hogy 
kipróbálják a táncos konzoljátékot, én meg 
alatta fotóztam a barátomat, akiről gon-
dolhatjátok a tánc közben milyen képek 
készülhettek. :)

Harmadik vicces élmény a tavaly tava-
szi Mondón volt, mikor csak úgy sétáltam 

CP-sek az utcán, az egyik apuka odaszólt 
a gyerekének, hogy: „Nézd, ott van Darth 
Vader!” Mondanom se kell, hogy akkor, 
azon a felvonuláson Vader pont nem volt 
a CP-sek között. Másik SW-s élményem 
inkább szívet melengető volt, minthogy 
vicces. Egy másik SW felvonuláson (ahol 
már volt Vader) egy pöttöm kislány, olyan 
5-6 éves lehetett odaszólt az apukájának: 
„Apa! Most megy Vader az űrhajójához, 
hogy felmenjen a Halálcsillagra.” Ekkor 
úgy éreztem, jó kezekben van a nevelése 
a kis csajnak.

Hogyan kell elképzelni a fotókkal 
történő utómunkálatokat?

Mivel nyers formátumban (RAW) fotó-
zok (ez azt jelenti, hogy a fényképezőgép 
nem állít be fehéregyensúlyt, kontrasz-
tot, élességet, képstílust... stb. hanem 
úgy menti el a képet, ahogy azt tényleg 
látja) így az első dolgom, hogy egy RAW 
formátumot feldolgozó programban meg-
nyitom a képet, amit szépérzék és a kép 
alapján elkezdek feldolgozni. Azaz először 
beállítom a fehéregyensúlyt, képstílust 
(általában portrét állítok be, de csoport-
képnél vagy egész alakos képnél hagyom 
általánosként vagy tájkép stílust állítok, 
ez leginkább a színektől függ, pl. egy kék 
paróka más árnyalatú lesz a különböző 
stílusokban). Ezután jöhet a kontraszt, a 
világosítás és sötétítés (nem vagylagos 

a kapcsolat, mivel a két részt lehet kü-
lönbözőképpen állítani), a színek majd az 
élesség. Megeshet, hogy fényerőt is kell 
állítani, de ez ritka.

Mi a különbség a RAW és a JPG 
formátum között?

A nyers formátum utómunkálata hosz-
szabb idő, mint a JPG vagy egyéb formátu-
mú képeké, de míg utóbbiak szerkesztése 
minőségromlással jár, ezzel a módszerrel 
(RAW) csak drasztikus feldolgozásnál rom-
lik a minőség, akkor is általában képzaj for-
májában jelenik csak meg.
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és egy Nazgûlt láttam meg egy görgős, 
félméter magasságú játékpónin lovagolni.
Két ilyesfajta élményem a Star Wars fel-
vonuláshoz is kötődik, mikor vonultak a 

„van egyfajta varázsa az 
elkapott pillanatoknak, 

de ez nagyon ritka, ezért 
szeretem a beállított 

képeket, ott felkészülhet 
a cosplayer a képre...”



Így már érthető! Ez után mi a követ-
kező lépés?

Amint végeztem a képek nyers formá-
jában történő feldolgozásával, jöhet egy 
képszerkesztő program amivel megvágom 
vagy retusálom a képeimet. Például ha 
fotózáskor nem vettem észre egy szeme-
tet akkor itt tudom azt kiretusálni, de volt 
már olyan is, hogy a kép negyed részét 
kellett újra alkotnom, mert belógott pont 
a kép készültekor valami a cosplayesek elé 
és nem akartam kidobni emiatt a képet, 
mert nagyon tetszett. Ekkor vagy egy órát 
elszöszmötöltem azzal az egy képpel. Éles-
séget is állítok itt néha, ha olyan a kép és 
sajnos hiába állítom a RAW programban be 
helyesen, tű élesen a képet, sajnos a vesz-
teséges formátumba történő mentéskor 
homályosul a kép. Amint megvagyok ezzel 
is, jöhet a leméretezés, majd a vízjelezése a 
képeknek, ezt a kettőt egy ingyenes progi-
val teszem meg.

Milyen szempontok alapján szelek-
tálsz a képek között?

Eddig úgy szelektáltam, hogy jól sike-
rült-e a kép, tehát nem lett-e homályos, 
nincs-e a háttérben valami zavaró dolog, a 
kép modellje, hogy állt be (pislogott vagy 
hunyorgott-e véletlenül). Ha ezeknek a 
szempontoknak megfelelt a kép, mehe-
tett is fel. Mostanában viszont publikálás 
előtt, de már a feldolgozás után elküldöm 

lek, ők úgy leredukálják a szelektálással a 
képek mennyiségét, hogy lesz belőlük 200-
220 db kép. :)

Lehetőségként vagy bosszantó 
tényezőkként tekintesz a photobom-

berekre és trollokra?

Mint ahogy nem igen találkozok sok 
jól elkapható pillanatképpel, így ezekkel 
sem volt eddig nagy szerencsém. Ez amiatt 
van, mert a nagy részük vagy szamárfü-
let mutat a CP-snek vagy grimaszol és ez 
unalmas, nem kreatív. Egyedül Kentaro-tól 
láttam egy jó photobombingot, mikor egy 
csoportfotóhoz betette a bith maszkját. 
Ez legalább szellemes és jó ötlet volt. 
Valamint még azt tartom jónak ebben a 
kategóriában, ha ismerős viccelődik a CP-
ssel, hiszen kettejüknek lesz egy vidám, jó 
hangulatú képe. Gyakran van még olyan 
is, hogy fotóznám a CP-st és egyszer csak 
odaáll mellé, mögé egy civil ember csak 
úgy, amit végképp nem értek, miért teszi. 
Ha azt akarja, hogy készítsek egy közös ké-
pet, akkor szóljon, akkor elmondom, hogy 
hol találhatja majd meg a képet, akkor a 
CP-s is úgy áll be mellé, hogy szép kép ké-
szüljön, de így... :)

A Facebook oldaladon kívül a Devi-
antArtra is feltöltöd a fotóidat és a 

legtöbb esetben a kép minőségét 
is megemlíted. Mi is pontosan a 

különbség, ha a két oldal lehetősé-
geiről beszélünk?

Erre azt válaszoltam volna, hogy Devi-
antArton látni lehet az Exif adatokat, így a 
kezdők vagy az érdeklődők láthatják, hogy 
milyen beállítással készültek a képek, de 
most ránézve a DeviantArtra megdöbben-
ve és szomorúan láttam, hogy egy sajnála-
tos program beállítási hiba miatt a mérete-
ző/vízjelező programom kiveszi a képekből 
az Exif adatokat, ezt majd visszaállítom 
belé. Viszont nem csak emiatt teszem fel 
oda is a képeket, hanem a minőség miatt. 
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a kép modelljének a képeket, hogy melyek 
mehetnek fel, így ők szelektálnak, ami jó 
és rossz is.

Ennek megvannak a maga előnyei is 
hátrányai is. Mesélj erről pár szóban!

Jó abból a szempontból, hogy hálásak 
azért, mert legalább tőlem nem kerülnek 
fel róluk vállalhatatlan képek, amik fotó-
technikailag jók, csak ők nincsenek épp az 
adott pózzal megelégedve. Rossz amiatt, 
hogy ha készítek egy alkalommal teszem 
azt 400 képet, ebből én 350-et jónak íté-

„...feldolgozás után elküldöm 
a kép modelljének a képeket, 
hogy melyek mehetnek fel, 

így ők szelektálnak,...”



Igaz, hogy leméretezem a képeket a 15 
mega/képméretről 2-3 mega/képméretre, 
de még így is nagyon jó minőségűek a ké-
pek, amiket ha  felrakok a Facebookra, az 
drasztikusan lerontja a minőségét, néha 
komolyan elszomorodok azon, miket tesz 
vele. Míg a DeviantArt nem ront a kép-
minőségen, ahogy feltöltöm, azt a képet 
látja a látogató is. Valamint a legfontosabb 
szempont az az embertömeg akiket elér. 
Míg Facebookon felteszem az albumom-
ba, ott láthatja az oldalam kedvelője, az 
ismerőseim, néhány csoport tagja és az 
eseményre feliratkozók. Esetleg ha a CP-s 
kiteszi a saját oldalára, akkor az ő látoga-
tói. Ehhez hasonló a DeviantArt rendszere 
is, ott is a saját látogatóim, akik fel vannak 
rám iratkozva meg azon csoportokban lé-
vők látják a képeket, ahova én vagy mások 
beteszik a képeket. Viszont! Akinek tetszik 
a képem, az beteszi a kedvencei közé, ami 
ott egy külön mappa és ha valaki másnak 
tetszenek ezen ember munkái és megné-
zi azokat a műveket, amik neki tetszenek, 
megtalálhatja az én képeimet is ott. Arról 
nem is beszélve, ha egy felkapott témában 
fotózok és az valakinek megtetszik, akkor 
rákattintva megnézheti a többi képemet 
is. Van még egy ok a DeviantArtra: amikor 
felteszek egy képet, akkor a főoldalon egy-
ből megjelenik, láthatja mindenki, aki az 
oldal főlapján épp akkor van. Igaz, gyorsan 
eltűnik onnan, de így is sok új látogatóhoz 
eljuthatnak a képeim.

ha odamegy valaki hozzá, hogy szeretné 
lefényképezni. Másrészt legyen azért is 
bátor, hogy beállítsa pózba, azaz instruálja, 
habár én ezeket rá szoktam bízni a CP-sek-
re, mégis csak ő ismeri jobban a karakterét, 
én csak megmondom, hogy nüanszokkal 
hogy változtassa meg a beállást, hogy az 
szép legyen a képen is. Harmadrészt azért 
legyen bátor, hogy elvigye egy olyan hát-
térhez, ami egyszerű. Ez lehet egy fal, de 
én fákhoz vagy bokrokhoz szeretem állíta-
ni a modelleket, az természetesebb. Per-
sze, ha van lehetőség autentikus háttérre, 
akkor az a legjobb, teszem azt, Méreg-
csóknál egy bokor vagy fa, Pókembernél 
egy fal, egy ház, Batmannél egy magaslat, 
vizes karakternél meg vízközeli helyszín a 
legjobb. A Hungexpót ezért is szeretem, 
mert egy kis járkálással sok mindent lehet 
találni. Persze kezdőként, azaz ismeret-

lenként a helyszín választás jobb, ha olyan 
helyen van, ahol a környéken sok ember 
van biztonságképpen. Ha már van egy kö-
zös múlt, ismeri a CP-s a fotóst, akkor bízik 
benne és szívesebben megy messzebbre 
is egy jó képért cserébe, ahol még vélet-
len sem lehet semmi oda nem illő elem. 
Negyedrészt pedig azért is legyen bátor, 

hogy bevállaljon új dolgokat. Új nézőpont, 
póz vagy akár beállítás terén.

Mit gondolsz a fényképszerkesztő 
programokról? Van kedvenced?

GIMP-et használok, mert az iskoláim-
ban ezt oktatták, ezt szoktam meg, ezt 
tudom a legjobban kezelni, sok mindent 
meg tudok vele oldani és ráadásul ingye-
nes, könnyen kezelhető.

Az conokon és cosplayes találkozó-
kon kívül más jellegű eseményeken 

is fotózol?

Szoktam, igen. A Hungaroringen, ami 
közel van, szokták megrendezni a WSR-t, 
ami Reanult autók versenyéről szól, oda ki 
szoktam minden évben menni. 
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Milyen tanáccsal látnál el egy 
kezdőt, aki a legközelebbi conon ra-
gad majd először fényképezőgépet 
a kezébe?

Legyen bátor több szempontból is. 
Egyrészt merjen odamenni a cosplayerhez. 
Ritka olyan CP-s - habár van -, aki nem örül, 

„...ha van lehetőség autentikus háttérre, akkor az a legjobb, teszem azt, Méregcsók-
nál egy bokor vagy fa, Pókembernél egy fal, egy ház, Batmannél egy magaslat, vizes 

karakternél meg vízközeli helyszín a legjobb.”



Emellett az utóbbi két évben voltam a 
Tuning Show-n is és mióta komolyabban 
foglalkozom a fotózással eljárok olyan 
eseményekre, ahol oktatnak, vásár van 
és szabadon lehet modelleket fotózni 
stúdiókörülmények között. Különálló fo-
tózásom még nem volt sem modellel, sem 
cosplayerrel.

Mitől másabb cosplayereket fotózni? Mi 
fogott meg bennük?

A rendezvények baráti hangulata, ami 
kihat a látogatókra és cosplayerekre is egy-
aránt. A cosplayerek nagyon nagy része 
kedves, örül az új vagy akár a visszatérő 
arcoknak, közvetlenek, szívesen pózolnak. 
Tehát nem savanyúak, mint 1-2 modell 
vagy hostess, akik nem szeretik, ha fotóz-
zák őket. Örülnek annak is, hogy valaki 
odamegy hozzájuk és lefényképezi őket, 
ezzel visszajelzem nekik, hogy nagyon jó 
munkát csináltak, érdemes volt küzdeni a 
kosztümjükkel, hisz megörökítem az örök-
kévalóságnak azt, sőt a képeimmel mások-
hoz is eljut a munkájuk. Mivel jó hangulatú 

kreatív, van szeme a cosplayer beállításá-
hoz, nagyon jó képeket is készít, látszik, 
hogy van a képeiben munka.

Köszönöm az interjúkat Szabó Viviennek 
és Vékony Csabának! További jó munkát 
kívánunk nektek!
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a társaság, lehet szabadon barátkozni is 
velük, sok ismerősre tettem már szert.

Saját meglátásod szerint mi számít 
inkább: a technológia, ami a kezünk-

ben van (maga a gép, szerkesztői 
programok, stúdió) vagy pedig az 

emberek, akik a gépezet két végén 
állnak?

Az utóbbi. Lehet akármilyen jó géped, 
programod, egy nem jó hangulatban el-
készített képből nem tudsz jót kihozni. 
Nagyon kihat a tudás is mindkét félnél. Az, 
hogy a CP-s tudjon szépen, karakterhűen 
beállni, a fotós jó beállításokat használjon, 
a helyet és időt szépen válasszák meg és 
még sorolhatnám az emberi tényezőket 
amik számítanak. Mint írtam fentebb, az, 
hogy mennyire bátrak mindketten, el-
döntheti, milyen képek születnek. Lehet 
a sokasággal a háttérben, rendes pózban 
képet készíteni, de ha a fotós nem vitte el 
egy olyan helyre, ahol a kép modelljét le 
tudja választani a háttérről és így a fotót 
néző embert a háttérben lévő esemé-
nyek ragadják meg egyből, akkor az nem 
egy jó kép, akármilyen jók is a beállítások 
vagy maga a póza az adott karakternek, 
CP-snek.

Persze a technológia is számít, hisz egy 
komolyabb géppel, szebb, színesebb kép 
készülhet, mint egy mobillal vagy kompakt 
géppel. Bár az egyik jó barátom, fotós tár-
sam is mobillal fényképez és mivel nagyon 

Az interjút készítette:

Lady Marilyn 
ladym.blog.hu

Fotók forrása:

Living Dream Project - 
Facebook

Kisördög és a bagoly En-
tertainment – Facebook

Art of cosplay – 
Facebook

http://ladym.blog.hu
https://www.facebook.com/LivingDreamProject?fref=ts
https://www.facebook.com/LivingDreamProject?fref=ts
https://www.facebook.com/Kisordog.Bagoly?fref=ts
https://www.facebook.com/Kisordog.Bagoly?fref=ts
https://www.facebook.com/ARTCOSPLAYPAGE?fref=ts
https://www.facebook.com/ARTCOSPLAYPAGE?fref=ts

