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Kérlek mutatkozz be nekünk
pár mondatban.
Halihó! Mimi vagyok, 31 múltam és varrással, illetve rajzolással foglalkozom. Van egy fekete
cicám, Murrfi, és Griffendéles vagyok. Hobbijaim a
főzés és a kirándulás.

AniMagazin

Mikor találkoztál először a cosplayjel,
hogyan kezdtél bele? A családod
és a rokonok hogyan kezelik
a cosplayes hobbidat?

A craftmanship részt (kosztümkészítés, technikás dolgok) vagy a színpadi
fellépés oldalát kedveled jobban
a cosplaynek?

Igazából elég régóta benne vagyok ezekben a körökben, az első cosplayemet 2003-ban
készítettem. 2009-ig elég sokat cosplayeztem
(szerencsére ezekről nem sok fényképes bizonyíték maradt), aztán kimaradt jó pár év a sulik miatt.
2014-ben rángatott ebbe vissza kedves
Elyon barátném és azóta benne ragadtam. 10
éves korom óta animézem, 14 évesen rajz szakos
gimibe mentem, azt hiszem már onnantól kezdve
érezte a családom, hogy valami nem stimmel velem. :D Az, hogy elkezdtem cosplayelni egyáltalán
nem volt furcsa senkinek, sőt mindig is támogattak minden „hülyeségemben”.

Craftmanship mindenképp! Rettenetes
lámpalázam van, az Eurocosplayes színpadi szereplésemet még mindig nem mertem visszanézni,
mert őszintén szólva nem igazán emlékszem mi
is történt a színpadon... Kicsit ilyen autopilotban
történt minden.

„...folyamatosan fejlődik az ember
minden egyes cosplayjel.”

Melyik cosplayed a kedvenced? Illetve
van-e még álom cosplayed,
amit nagyon szeretnél elkészíteni,
és miért az a ruha?
Mindig a legutolsó, mert folyamatosan fejlődik az ember minden egyes cosplayjel. Akármennyire is sokat foglalkoztam a legvégén Astriddal és
akármennyire is utáltam néha, azért
büszke vagyok rá. Sok új technikát
használtam, és azt hiszem, level uppoltam páncélfestésben is. És persze
imádom magát a karaktert is, azért
ez is nagyon sokat számít. Az álomcosplayem is hozzá kötődik, mindenképp szeretném minimum egy
fotózás erejéig megcsinálni Astrid
és Hiccup esküvői ruháját a párommal. De ez biztos nem idén lesz.
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Van kedvenc hazai vagy külföldi
cosplayesed és rajzosod?
Rengeteg embert követek facebookon és
instagramon is. Kifejezetten kedvencet nem tudnék kiemelni, főleg, hogy elég sokféle stílust kedvelek. Talán akit a legrégebb óta követek és szeretek az Drachea Rannak.

Mit éreztél amikor megtudtad, hogy
te képviselheted Magyarországot
a 2019-es Eurocosplay döntőn?
Először is le voltam döbbenve. Utána elkezdtem sírni, majd a párom szólt rám, hogy induljak már el a színpadra. :D Tényleg meglepődtem, hogy én nyertem, mert nagyon erős volt
a mezőny.

Mennyi ideig készültél a jelmezzel?
Hivatalosan 2018. december végén kezdtem neki, és a májusi conra készültem el vele.
A con után ki kellett javítanom pár dolgot a jelmezen, na meg Stormfly komplett szárnyrendszerét
újra kellett csinálni, így szinte egészen az indulásig
dolgoztam még rajta. Szóval elég sokáig... Persze
itt hozzátenném, hogy dolgozni is kellett persze
mellette, így úgymond a „szabad időmet” fordítottam rá hónapokon keresztül.

AniMagazin

Milyen volt a londoni verseny? Men�nyire ment simán? Milyen volt a többi
versenyző, voltak kedvenceid?
Egészében jól éreztem magam a versenyen.
Azon kívül, hogy vasárnapra megfáztam, semmi gond nem volt. Mindenki nagyon kedves volt,

a versenyzők pedig nagyon ügyesek! Hihetetlen
mennyi igényes cosplay volt! Személy szerint nekem a finn és a svéd lány volt a kedvencem. Nagyon szépek voltak a cuccaik közelről is és a svéd
lány perfje nagyon tetszett! Jó volt, hogy beszélgetett a közönséggel.

„Először is le voltam döbbenve.
Utána elkezdtem sírni, majd a párom szólt rám, hogy induljak már
el a színpadra.”

Milyennek találtad a zsűrizést
és a zsűri döntését? Szerinted kinek
kellett volna esetleg nyernie?
Minden zsűrinek más a preferenciája, van
amelyik a varrást értékeli jobban, van amelyik
a craftolást. Nem vitatkozom a döntésükkel, hiszen nincs jogom hozzá. Már az öltözőben látva
a többiek cosplayjeit tisztában voltam vele, hogy
esélyem sincs díjra, így csalódás nem ért. Nekem
már az is bőven elég volt, hogy kijutottam és egy
jó kis kalandban volt részem! Hazafelé nem sokon
múlott, hogy lekéssem a gépem...

Mint sokan már hallottak idehaza is
róla, a döntő előtt egy héttel „blackface” botrány robbant ki, melynek
következtében a francia versenyzőt
kizárták - hatalmas felháborodást
keltve a nemzetközi cosplayes közösségben (a cseh versenyző is visszalépett). Van erről valami véleményed,
illetve lehetett érezni ennek
a hatását a helyszínen?
Ez az a téma, amiben nem fogok és nem
is akarok állást foglalni. Ezt a két fél úgy intézi,
ahogyan akarja, de nem hiszem, hogy bármelyik
versenyzőnek is köze lenne hozzá. Igazából azonkívül, hogy a botrány kitörésének napján több szító üzenetet is kaptunk, hogy bojkottáljuk a cont,
más nem igazán történt.
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Kint nem igazán volt téma, sokkal pozitívabb dolgokkal voltunk elfoglalva.

Van olyan belföldi vagy külföldi rendezvény, amire még nem tudtáleljutni, de egyszer nagyon szeretnél?
Ezer éve tervezem, hogy egyszer eljutok
Dokomira, csak valahogy mindig minden közbejön. Na de majd egyszer!

Rajzosként is elég híres vagy idehaza,
tudnál erről a hobbidról is
mesélni nekünk?
Azért az, hogy híres vagyok kicsit túlzás, de
köszi! Igazából amióta az eszemet tudom, rajzolok, na meg művészeti sulikat végeztem. De igazán a stílusom kialakításával az utóbbi 3-4 évben
kezdtem el komolyabban foglalkozni. Egész életemben szerettem rajzolni és mindig kikapcsol,
ha magamnak rajzolhatok. Most is tele van
a fejem mindenfélével, mert éppen VIECC-re
készülök és éjjel-nappal mintákat rajzolok!

Évek óta te rajzolod a Cosplay.
hu kabalafiguráját, van esetleg
olyan, amelyikre különösen
büszke vagy?
Erre ugyanaz a válaszom, mint a cosplayes
kérdésre, mindig az utolsó. 2015 óta rajzolom
Kitsukót, és ha végignézem a képeket, látszik
mennyit fejlődtem ez idő alatt. Úgyhogy perpillanat a Halloween-i a kedvencem. :)

Mimi elérhetőségek:
Cosplay Facebook
Rajzos Facebook
Insta: mimozalany
Mimi Tumblr
fotók:
Legendás lények - Tina Goldstein Neo Lynn Photography
Frozen - Anna és Elsa / Elyon Cosplay Cleanpig’s Hideout
Így neveld a sárkányod 2 - Astrid
Hofferson - Lorkó Fanny Photography
Eurocosplay: Így neveld a sárkányod 3
- Astrid Hofferson és stormfly Eugene Art. Photography
Kamikaze Kaitou Jeanne - Maron és
Jeanne / Elyon Cosplay - Varga Gábor
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