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kreatív cosplay

Mely alapanyagokkal dolgozol
legszívesebben, és mi az, amit szívesen 

kipróbálnál, de még nem volt rá 
lehetőséged?

 Általában textilekkel és dekorgumival dol-
gozom, mivel azt tudok könnyen nagy mennyiség-
ben beszerezni. De nagyon szeretek papírmaséz-
ni is, mert egy olcsó módszer, de nagyon klassz 
dolgokat lehet vele létrehozni. Egyszer szívesen 
kipróbálnám a worblát és a habgyurmát, de egye-
lőre még csak távoli álom. 

Több rendezvényen is értél már el 
helyezéseket és kaptál jelöléseket. 

Melyik eredményedre vagy
a legbüszkébb?

 Sajnos nem versenyzek túl gyakran, legin-
kább a színpadi rész miatt, és mert sokszor na-
gyon maximalista vagyok magammal, és nem 
érzem elég klassznak egy-egy ruhámat, de azt hi-
szem, a 2020-as Cosplay Champions Cup-on elért 
jelölésre vagyok a legbüszkébb. Nemcsak a jelö-
lés miatt, hanem azért is, mert Ferasha, az egyik 
külföldi zsűritag, külön odajött később, és egy 
nagyon kedves lelkesítő beszédet adott nekem, 
hogy ne hagyjam abba ezt a hobbit. Illetve azért is 
büszke vagyok arra a versenyre, mert nem estem 
el, sőt még ugráltam is a patáimban!

szeretek új, eddig még nem próbált fazonú ruhá-
kat megpróbálni elkészíteni, fodrokat gyártani, 
gyöngyözni egy nagy ruhát vagy festeni rá vala-
milyen érdekes mintát. Röviden, életre kelteni a 
karaktert. Az elkészült munkákat szeretem utána 
mutogatni is, de amikor azt kell kitalálnom, hogy 
egy színpadon hogyan mozogjak, neadjég táncol-
ni is kellene, mert olyan a karakter, akkor sok órás 
gondolkodáson esünk túl, mire sikerül valamit ki-
találnom, aztán pedig napokig aggódom, hogy ne 
rontsam majd el.

 Nagy szerencsém van a családommal, na-
gyon lelkesek és támogatnak bármilyen cosplayt 
is készítek éppen. Nagyon örülök, hogy még annak 
ellenére is elviseltek, hogy néha a frászt hoztam 
rájuk a furcsábbnál furcsább dolgaimmal. Például, 
amikor a kádban hagytam a száradó paróka fejet, 
vagy a radiátoron szárítottam a róka farkamat. 

A craftmanship részt (kosztüm 
készítés, technikás dolgok) vagy

a színpadi fellépés oldalát kedveled 
jobban a cosplaynek?

 Egyértelműen a készítést, nagyon szeretek 
apró kis kézimunkákat csinálni az egyes ruhákon, 

 Ezúttal is egy fiatal, feltörekvő cosplayest 
mutatunk be nektek, akivel már minden Fantasy 
Expo látogató biztosan találkozhatott, hiszen ő 
terelgeti mostanában a versenyzőket Kitsukónak 
öltözve, illetve neki köszönhetitek a nagyon szóra-
koztató bingó feladványokat is. Most őt ismerheti-
tek meg:

Kérlek mutatkozz be nekünk
 pár mondatban.

 Egy egyszerű vidéki lány vagyok, sok kutyus-
sal és rengeteg lelkesedéssel, szabadidővel, amit 
a kézműveskedésbe fektetek. Kiskorom óta in-
kább itthon ücsörgős voltam, mióta cosplayezem, 
azóta ez halmozottan igaz rám. Nyugodt és türel-
mes vagyok, ami ennél a hobbinál igazán hasznos.

Mikor találkoztál először a cosplayjel, 
hogyan kezdtél bele? A rokonok 

hogyan kezelik a cosplayes hobbidat?

 2014-ben találkoztam először cosplayekkel, 
az első conomra úgy mentem, hogy az ajándékba 
kapott Attack on Titanos kabátom mellé felvet-
tem egy fehér nadrágot, egy inget és egy fekete 
csizmát, aztán a rendezvényen láttam, hogy van-
nak, akik nagyobb méretű páncélokat, ruhákat csi-
nálnak saját maguknak, és onnantól magától jött, 
hogy a következő eseményen már saját készítésű 
(mostani szemmel nézve borzalmas) cosplayben 
mentem.

„...nagyon szeretek apró kis 
kézimunkákat csinálni

az egyes ruhákon”
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fontosban. Szóval röviden, egy nagyon jó és csalá-
dias környezetet találtam, ahol úgy érzem, igazán 
hasznos lehetek, és ez nagyon sokat ér a számom-
ra. Mégegyszer köszönöm mindenkinek! 💙

része lehetek egy ilyen klassz csapatnak, úgyhogy 
nagyon megörültem, amikor megkaptam a kis vá-
lasz emailemet, hogy igen, én kellek ide. Kis visz-
szahúzódó vagyok, és nem szeretek emberekkel 
foglalkozni, mert nem vagyok túl jó emberismerő, 
de egy Fantasy Expón nagyon is jól érzem magam 
a csapattal, és a látogatókkal is. Régóta szerettem 
digitálisan rajzolni, érdekes játékokat/feladato-
kat kitalálni, cosplayes dolgokkal foglalkozni, és 
itt úgy érzem, ezek igazán hasznosak is lettek, 
hiszen rajzolhattam már sok Kitsukót, a bingós 
játékaimat rengetegen élvezték és szidták egy-
szerre a fejtörők miatt, rengeteg érdekes cikket 
olvashattam, vagy segíthettem választani valami 

Van-e még álom cosplayed, amit 
nagyon szeretnél elkészíteni,

és miért az a ruha?

 Hmm.. nagyon sok cosplay van, amit még 
meg szeretnék csinálni, de ami tényleg inkább 
egy álom, mintsem egy beiktatott terv, az Ysera a 
World of Warcraftból. Különösen az Ardenwealdi 
verziója Zach Fischertől. Amit szívesen kipróbál-
nék, és utána biztosan egy egész napot pattognék 
benne, az egy teljes suitos Glam Roxanne Wolf 
lenne.

A cosplayen kívül van még 
más hobbid esetleg?

 Szeretek olvasni, és a hozzátartozó fur-
csa szórakozásom, hogy szeretem rendezgetni a 
könyvespolcomat, néha szín szerint, néha betű-
rendbe vagy csak műfajonként, mindenhogy jól 
néz ki. De szeretek videójátékozni vagy streamet 
nézni is. Utóbbit gyakrabban, mert például gyön-
gyözés, hímzés, barkácsolás mellett kifejezetten 
jó játékokat nézni.

Egyike vagy a Cosplay.hu illetve a Fan-
tasy Expo új tagjainak. Milyen érzés 

volt belecsöppeni a szervezésbe?  

 Amikor először megláttam a lehetőséget, 
hogy csatlakozhatok, nem hittem, hogy tényleg 

Van olyan verseny célod, amit minden-
képp szeretnél elérni? (Akár az adott 

versenyen való részvétel, vagy 
megnyerni valamely díjat.)

 Az a fajta vagyok, aki magáról nem tudja, 
hogy tényleg jó vagy rossz, úgyhogy szeretnék 
még sok versenyen részt venni, és minél többen 
helyezést is elérni.

Mi alapján választod ki a karaktereket? 
Van kedvenc téma/cím, amiből

 szívesebben választasz?

 Régebben csak azt néztem, hogy megtet-
szen egy karakter kinézetre és/vagy személyiség-
re is. De mostanában igyekszem minél szélesebb 
skálából válogatni, és olyan ruhákat is csinálok, 
amit régebben nem is kezdtem volna el. Most 
éppen egy habos-babos rózsaszín báli ruhán dol-
gozom. Amikor a barátaimnak mutogattam képe-
ket róla, az első, amit mondtak, hogy nem hitték, 
hogy valaha ennyi rózsaszínben fognak látni. Volt 
már olyan is, hogy csak annyit tudtam, szeretnék 
valami nagyon nosztalgikusat, és ebből lett a Sa-
ilor Mercury cosplayem.
 Illetve mostanában nagyon sok Love Live 
és Hatsune Miku ruhát szemeltem ki, és az utóbbi 
két évben mindig volt is legalább egy befejezett is 
ezekből. Mit mondhatnék, imádom Mikut. 😅

Fotósok:

Sylveon - Csaba Dóra Anna
Miku - Hajnal József & Pettkó Rebeka

Momo, Chise - Pettkó Rebeka
Nino - DrAlt

Lupusregina, Umi, Kindred - Hajnal József
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https://www.facebook.com/KlepthCosplay
https://www.instagram.com/klepth/

