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Ezúttal Safirával készítettem nektek 
egy interjút, aki megfordult a Bécsi Vienna 
Comic Conon! 

Kellemes olvasást! 

Hogyan esett erre
a művésznévre a választásod? 

Egyik kedvenc énekesnőm ihlette 
részben, a többi pedig a fantáziám szüle-
ménye.

Mióta jársz conokra? 
Mi a kedvenc programod? 

Már évek óta, mondhatni rendszeresen 
látogatom a conokat és hasonló témájú 
rendezvényeket. Eleinte civilben, de aztán 

Jártál már korábban 
külföldi conon? 

A VIECC-en fordultam meg először, és 
nagy hatással volt rám. Lenyűgözött a sok 
tehetséges külföldi és magyar cosplay, 
amiket ott láthattam.

A  Vienna Comic Con Bécsi rendezvé-
nyének egyik legizgalmasabb része volt 
a kijutás illetve a visszaút. Mivel hogy a 
buszról sajnos lemaradtunk, így máshogy 
kellett megoldanunk, egyik kedves isme-
rősömhöz szerencsére még befértünk a 
páncélja mellé, visszafelé pedig... hát... 
mindenkinek ajánlom a telekocsit. A 
rendezvényen rengeteg látványosságot 
láttam, külön szeretném kiemelni a Star 
Wars életnagyságú Tie fighter űrhajóját 

és a Transformerseket. Szemé-
lyes kedvencem R2D2 volt, haza 
akartam vinni, de nem enged-
ték. A látogatók nagyon ked-
vesek voltak, rengeteg pozitív 
visszacsatolást kaptam, és még 
ingyen sütit és kávét is, pedig 
nem csatlakoztam a sötét oldal-
hoz. Rengeteg fotót begyűjtöt-
tem, ugyanis a rendezvényen 
nagyon sok helyen ki is nyomtat-
ták nekünk. És még Yaya Hannal 
is találkozhattam. Összeségé-
ben mindenkinek ajánlom ezt a 
rendezvényt, garantálom, hogy 
rengeteg élménnyel fogtok ha-
zatérni.
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megtetszett az egész cosplayes műfaj és 
elkezdtem foglalkozni ezzel.

A cosplay versenyen kívül 
esetleg más versenyeken is kipró-

báltad már magad a conokon?

Nem igazán, több programmal is sze-
meztem már, de ez volt az, ami leginkább 
felkeltette az érdeklődésemet.

Vidéki rendezvényeken is 
meg szoktál fordulni? 

Igen, ebben az évben számos vidéki 
rendezvényt meglátogattam a PlayIT ke-
retein belül, sőt külföldre is eljutottam 
általuk.

Mióta cosplayezel 
és mi volt az első munkád? 

Körülbelül egy évvel ezelőtt esett a 
választásom Lightningra a Final Fantasy 
XIII-ból. Ez volt az első munkám, amivel 
nagyobb rendezvényeken is megjelentem.

Sikerült díjat nyerned vagy 
esetleg más elismerést 
szerezned a hobbiddal? 

A pécsi PlayIT cosplay versenyét ugyan-
ezzel a ruhával meg is nyertem, valamint 
az egyik legutóbbi cosplayemmel több 
jelölést is elhoztam a nemrégiben megren-
dezésre került MondoConon.

Melyik cosplayedre vagy
a legbüszkébb és miért?

Igazság szerint mindegyikre, sok időm 
és energiám van mindegyikben, igyekez-
tem a legtöbbet beleadni az összes cos-
playbe, amit eddig készítettem. Megvan 
annak a maga varázsa, ha te rakod össze az 
egész szettedet.

Honnan nyered
az inspirációidat?

Mindig olyan karaktereket cosplaye-
zem, akiknek a személyiségük és kinézetük 
tetszik. A minél jobb karakter hűség az, 
ami inspirál.
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Milyen világból választottad az 
eddigi cosplay alanyaidat? 

Final Fantasy javarészben, de az Over-
watch világa is megtetszett. Ugyanide 
sorolhatnám az AoT-t is és még sok mást.

Számodra mi okozta a legna-
gyobb fejtörést, amikor egy adott 

játékból valósítottál 
meg egy karaktert? 

Minden. :D

Mennyire tartod fontosnak a 
cosplay „play” részét? 

Őszintén, én nem igazán élek a szerep-
játék részével. Kedvenc karaktereimnek 
vagyok beöltözve és ez nekem elég. Nagy 
bajban lennétek ha beleélném magam 
Widowmaker, vagy akár a Nőstény óriás 
szerepébe. A színpadon igyekszem mi-
nél jobban a karaktert adni, de a fellépés 
végeztével ez megszünik és önmagam 
vagyok.

Saját belátásod szerint mennyi-
re vagy kritikus a saját 
munkáddal szemben?

 Abszolút, nagyon maximalista vagyok, 
mind a hétköznapokban, mind a cosplayt 
tekintve.

Számodra melyik a na-
gyobb feladat: az alapanyagok 

beszerzése vagy azok megfelelő 
felhasználása? 

Az alapanyagok beszerzése az anyagi 
háttértől függ leginkább, magát a he-
lyet nem olyan nehéz megtalálni. Az már 
nagyobb kihívást jelent számomra mire 
megtanulok egy anyagot megfelelően 
használni.

Van esetleg olyan üzlet, ahová 
szívesen visszajársz alapanyag 

beszerzése céljából a cosplay 
készítés miatt?

Kispesten van egy méterárus bácsi és 
nála vagyok visszatérő vásárló.

Rengeteg különböző technika 
áll rendelkezésre a cosplay készí-
téshez. Számodra mi jelent igazi 

kihívást ezek alkalmazásánál?

A Worbla, nagyon drága anyag és még 
nem jöttem rá, hogy hogyan is tudnám 
rendeltetés szerűen használni.

Milyen tanácsokkal látnád el a 
kezdő cosplayeseket?

Még én is annak vallom magam. Ha 
mégis tanácsot kellene adnom nekik, ak-
kor az az alábbi lenne: Ne csüggedjen a 
lelkesedésük akármekkora kihívás elé is 
kerülnek a cosplay elkészítése közben.

Mit gondolsz, milyen háttér-
tudás jelenthet előnyt a cosplay 

megtervezéséhez, valamint 
elkészítéséhez?

Mindenképpen előnyt jelent, ha van az 
embernek valami előképzettsége, de ter-
mészetesen nem alapkövetelmény. A fan-
tázia és a kitartás az, ami inkább szükséges.

Számodra milyen
egy jó cosplay?

Karakterhű és szépen kivitelezett.
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Szíved szerint Te milyen változ-
tatásokat eszközölnél a magyar 

cosplay versenyek szervezésében, 
lebonyolításában és díjazásában? 

Nincs olyan hirtelen, amire most tud-
nék gondolni. A jutalmazási és szervezési 
rendszer rendezvényről rendezvényre 
változik, mindig előállnak valamilyen új 
ötlettel.
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Véleményed szerint milyen 
tulajdonságokkal rendelkezik 

egy jó cosplayer? 

Továbbra is úgy tartom, hogy semmi-
lyen tulajdonság nem „kell” hozzá, min-
dent el lehet sajátítani önszorgalomból is.

Van példaképed a 
cosplayes világból? Ha igen, 

kérlek áruld el nekünk, ki az, és
azt is, hogy miért nézel fel rá!

Példaképpel nem rendelkezem. Vi-
szont nagyon sok cosplayer van, akikre 
felnézek, többek között Kamui, akinek a 
nagyon szépen kidolgozott munkái fogtak 
meg. Alyson Tabbithat sem hagyhatom ki, 
ugyanis tőle sok elismerést kaptam. Álta-
lában a kedvenc karaktereimet készíti el, 
sminkjeivel képes bárkinek az arcát magá-
ra varázsolni, valamint Yuriko Seria, akinek 
a páncéljai és a színpadi energiája nyűgö-
zött le. (Yuriko interjú 106. oldal)  

Szerinted milyen témájú cos-
play klub megalakítására lenne 
igény, amelyre hazánkban még 

nincs példa?

A cosplay és a fantasy számos terüle-
tét lefedő cosplay klubbok vannak jelen 
hazánkban. Nem tudnék kifejezetten olyat 
említeni, amit még nem valósítottak meg.

Mi a leghumorosabb élményed, 
ami cosplay viselése során ért? 

Az élet egyik legnagyobb humora, 
hogy a mostani páromat cosplayben is-
mertem meg. Úgy hívott el a legelső rand-
inkra, hogy még nem is látott civilben.

Mire ügyelsz a cosplay szállítá-
sa valamint tárolása során? 

Arra, hogy ne sérüljön, ugyan masszív 
anyagokból vannak a kardok/puska, de 
egy-egy ütődés nem néz ki túl előnyösen.

Van olyan kiegészítőd, amely 
mára a szobád dekorációját 

alkotja? 

A kardjaim és a puska az, amelyek a 
falamat díszítik.

Mik a jövőbeli terveid 
cosplayezés terén? 

Jobbá válni, illetve el akarok kezdeni 
páncélokat készíteni. 

Mi volt az utolsó munkád 
és mi jelentette benne a 

legnagyobb kihívást?

Legutolsó jelmez, amit elkészítettem a 
nőstény titán volt. Widowmaker után már 
könyebb volt megvarrni a bodyt. A legne-
hezebb része maga a festés volt, ugyanis 
minden képen másképp nézett ki a titán. 
És mint kiderült nagyon nehéz textilfes-
tékkel dolgozni.

Hol találkozhatnak az olvasók 
veled legközelebb? 

Októberben az Őszi MondoConon.

Köszönöm az interjút!

Safira Lanox facebook
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Hogyan készülsz a conokra és 
fotózásokra? Ehhez kapcsolódva 

milyen tippeket adnál
a kezdőknek? 

A conokra készülés nálam a még aznap 
hajnali cosplay igazításban merül ki. Min-
dent próbálok tökéletesre megcsinálni. 
A többieknek és részben magamnak azt 
tudnám ajánlani, hogy pihenjék ki magukat 
és lélekben készüljenek fel az egész napos 
talpon létre. A fotózásokat általában hosz-
szas sminkelés és helyszín választás előzi 
meg. 

Mire szánsz kiemelt 
figyelmet a közösségi 

oldalakon a saját
cosplayes honlapod 

kezelése során?

 A követőimre igyekszem 
minél több időt fordítani és a 
levelekre/kommentekre vála-
szolni. 

Viseltél-e már nyilvá-
nos területen cosplayt

a con határain kívül? 

Abban szoktam érkezni 
a rendezvény területére, így 
nem idegen számomra a város-
ban való cosplayben utazgatás. 
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