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Figuravilág

Mesés bútorok, kiegészítők Japánból
figurákhoz, Obitsu babákhoz
AniMagazin/AniPalace

Írta: Usako
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Figuravilág
Már egy ideje vonz a babák világa, illetve szeretem a nendoroid figurákat is,
éppen ezért figyeltem fel a Japánban kapható élethű kiegészítőkre. A legtöbb ilyen
kelléket a Re-Ment cég gyártja, a hűtőtől
kezdve az íróasztalon át minden van, sőt
ezekhez tartozó kellékek is (élelmiszerek,
ceruzák, minden).
Amiért lenyűgözőek, az tényleg az
élethűségük, és persze kis méretük miatt a
cukiságuk is. Szinte mindenféle méretben
kaphatóak, figmához, nendoroidhoz is,
illetve vannak nagyobb babákhoz, figurákhoz valók is, például pure neemo és obitsu.
Aki nem ismerné őket, leírnám, hogy
kaphatóak belőlük karakterbabák is készen, de kaphatók „üres” babák, és testek
többféle méretben, melyeknek magunk
festhetünk arcot (face up). Obitsuból
kapható 11 cm-től egészen a nagy 50 cm-s
testekig, ízületes babák, mindenük mozgatható, jól pózoltathatók.

pure neemóhoz és obitsuhoz is kaphatók
kézfejek, különféle pózokban, például
fegyvert markoló, békét mutató.
Fejecskéből kapható „lyukas” (a szemeknek lyuk van hagyva, így külön tehetünk bele üveg, vagy műanyag szemeket),
és sima, melyre mi magunk festhetjük
meg a szemeket is (vagy ragaszthatjuk, a
kapható sablonokkal, matricákkal egyedi
baba hozható létre). Ezeken kívül kapható
még olyan fej, ami előre hajazott (hair implanted head), illetve simák is, melyhez paróka vehető, vagy mi magunk hajazhatjuk
meg (ehhez is kapható doll hair). Amiket
eddig említettem mind-mind kaphatóak
az amiami.com, illetve hjl.com oldalakon,

csak hogy az ismertebbeket említsem. Babásoknak még jól jöhet a mimiwoo.com,
ingyenes posta van. Az obitsu újabb vonala
már jobban hasonlít a pure neemora, a széria neve Obitsu24. (bal alsó kép). A 11cm-s
változatra nendoroid fejet is szoktak tenni,
így jobb mozgást kölcsönözve a karakternek. Ennyit röviden a babákról gyorstalpalón, nézzük a kiegészítőket.
Nekem személyes kedvencem a ReMent Rilakkuma termékei. Ami rögtön
elrabolta a szívem, az nem más, mint a
hűtőszekrényük, mert annyira élethű
(kapható sima hagyományos fehér változatban is), minden kis fiók kihúzható, van
fagyasztó rész is, a rácsok külön betehetők

(1930 yen). Méretben 21 cm magas, kiváló
mozgathatós figurák, babák diorámájához
(a mellétett baba 23 cm magas). ( középső
kép)
Ehhez a hűtőhöz a Re-Ment a Rilakkuma Natural Market Boxot ajánlja (3020 yen
a teljes szett), ez a készlet 8 db kis dobozt
tartalmaz, benne különböző gyümölcsökkel, zöldségekkel, sütivel, hűtőbe való holmikkal. A Rilakkuma változatok attól is különlegesek, hogy minden (ami csak lehet)
macifej alakú, vagy más aranyos medvés
megoldással készülnek, például a kis eprek
a tányérban is macifej alakúak, a pirítós, és
a kis kekszek is, és még az üdítős pohárnak
is macifüle van. (jobb alsó kép)

A pure neemo (Azone) sor már ennél
kötöttebb xs-s-m-l méretekben kapható,
a térd és a könyök ízület emberszerűbb
kialakítást kapott, viszont nem annyira
hajlíthatók, mint egy obistu. A bőrszínt is
válogathatjuk white, normal, flesh, clear,
black, illetve obitsunál a felnőtt 27 cm-s
változatoknál férfiból van izmos test és
slim, illetve hölgyeknél s-m-l mellméret.
Létezik mágneses obitsu test is, melynek
talpán mágnes van, így talapzatra tehetők.
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Még egy nagyon különleges kiegészítő a Rilakkuma Nonbiri Kotatsu szett,
gyártója szintén a Re-Ment, és 1800 yen
az alapára. Használható figmához, nendoroidhoz, illetve babákhoz is kiváló. A szetthez tartoznak igazi anyagból párnácskák is,
persze Rilakkuma mintával, bár létezik a
készletből sima változat is Rilakkuma nélkül, piros-fehér dizájnnal. (alul)

Nagyobb figurákhoz, babákhoz kiváló
kiegészítő a Re-Ment Study Deskje, az első
kiadása 2006-ban jelent meg, amihez még
elemes kislámpa is tartozott, de sajnos
nem igazán kapható már. 2016-ban az újra
kiadott verzión ez a lámpa már nem szerepel, de így is nagyon aranyos, a felső polc
része levehető, fiókjai nyithatók. A dobozban található egy kétoldalas könyöklő is,
egyik oldalán lányoknak való mintával, másikon pedig fiús minta található (ára 1530
yen). (felső kép)
A cég amúgy más szettet is kiadott
már, például a Pokemon Pikachu Roomot,
ebben a szériában, mint ahogy neve is mutatja főként szobakellékek találhatóak, kis
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papucs, ébresztőóra, kis szekrény, könyv,
szobanövény.
A fentebb említett Rilakkuma hűtő
nagyobb babákhoz, figurákhoz való, de a
kellékek használhatóak akár nendoroidhoz
is. Bútorok terén Nendoroid figurákhoz
(10 cm-sek) a Sylvanian Families (Epoch)
bútorait ajánlom, illetve a Pose Skeleton
(Re-Ment) kiegészítőit (amiami.com-on
kaphatóak). A Pose Skeleton kellékei egyszerűbb kidolgozottságúak, lehet kapni
gitárt, mikrofont, porszívót, fürdőkádat,
zongorát és még sok minden mást, széles
a választék. Eredetileg a kiegészítőkhöz
megvehetők a mozgathatós csontvázak
is. (alsó kép) A Sylvanian Families termékei jóval kidolgozottabbak, kis állatkák az

eredeti figurák, külön vehető hozzájuk
még kis ruhácska is. Egyben is kaphatók a
családok, például nyuszi család, cica család,
ami tartalmaz anyukát, apukát, és 2 gyermeket általában. Minőségre is erősebbek,
kapható ágyikó, konyhabútor, kis szekrényke telefonnal, kanapé, mosógép, hűtő
(a kedvencem :D), itt a hűtő a benne lévő
zöldségekkel, gyümölcsökkel vásárolható
meg egyben (720 yen).
Még amitől nagyon igényesek, az az
igazi anyagos ágynemű, és az asztalokhoz
járó kis csipketerítők, ha kinyitjuk a konyhapultot, akkor belül még a vízvezeték cső
is megtalálható, szépen kidolgozottak. A
lábasok fedelei levehetőek, és a kávéfőző
teteje is. (alsó két kép) Nendoroidhoz kivá-

lóak, de vigyázni kell, mert léteznek Slyanian Mini termékek is, amik a kis bébi állatkáknak a bútorai, azok túl picik lesznek, a
simát kell keresni. Hűséges modellemmel
szemléltetem is pár fotón az arányokat.
Sylvanian bed set 470 yen, Furniture Kitchen Set 570 yen, Kitchen Appliances Set
szintén 570 yen. (alsó két kép)

Kis modellem a nagyobb bútorokhoz
Hoozuki volt, ő egy custom doll (obitsu
az alap baba, 23 cm-s, hogy érezhetőek
legyenek az arányok), én készítettem a festését, és a haját, illetve a ruháját is (kivétel
a városi öltözéknél, ott csak a sapit), a Sylvaniannál pedig szintén Hoozuki van, csak
ő nendoroid, és ne hagyjuk ki Shirót sem.
Remélem tetszett ez a kis szösszenet,
és többen kedvet kaptak a fotózásra!
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Légy az AniMagazin cikkírója!
Az AniMagazin várja animés, mangás, japános vagy bármely távol-keleti témába illő írásaidat.

Mindenképp írj nekünk, ha:
- láttál egy animét vagy olvastál egy mangát és közzétennéd róla bővebb véleményedet,
- úgy érzed nem eléggé népszerű az egyik kedvenced és terjesztenéd, hogy mitől jó,
- szereted a japán/ázsiai kultúrát (film, dorama, étel, történelem, művészet stb.) és egy szeletét másoknak is szeretnéd bemutatni,
- csak szimplán kedved támad valamilyen ismertetőt, bemutatót, elemzést írni.
Ha a fentiek valamelyike igaz rád, akkor máris tapadj rá a billentyűzetre és cikkedet küldd el nekünk a bekuldes@anipalace.hu címre,
vagy gyere fel az anipalace.hu weboldalra és a “Cikk beküldés” menüponton keresztül juttasd el hozzánk írásod.
Ha szeretnél cikket írni, de nincs ötleted és nem tudod miről írnál, akkor is jelentkezz, szívesen segítünk.
Érdemes végignézni a cikk kategóriáinkat, ahol témakörökre osztva végignézheted, hogy mely témakörben, milyen cikkek születtek már.

A cikkek formai követelményei:
- minimum két oldalas word dokumentum,
- csatolj hozzá képet és ha kell, forrást,
- ha van bármilyen elképzelésed a cikk kinézetéről, azt is megírhatod.
Amennyiben megfelel a cikk és időben küldöd, úgy már a következő számban viszontláthatod az írásodat.

Ne habozz hát, csatlakozz te is Magyarország legnagyobb online animés magazinjához!
Elérhetőségeink:
- Cikkek és egyéb munkák (fanart, fanfic) beküldése: bekuldes@anipalace.hu
- Ötletek, kérdések, vélemények, egyéb óhaj-sóhaj: info@anipalace.hu
vagy keressetek minket az AniPalace facebook oldalán.

