
Hogyan adjuk el kész 
szettünket?

Ha úgy gondolod, hogy már nem sze-
retnél viselni egy cosplayt, de nem hagy-
nád szívesen „porosodni”, hanem inkább 
túladnál rajta, akkor azt több fórumon is 
megteheted. Így például hirdetheted a 
különböző adok-veszek csoportokban a 
Facebookon, az olyan típusú oldalakon, 
mint a Vatera vagy az Ebay, de akár saját 
cosplayes oldaladon is közzéteheted: meg-
válnál az adott szettől.

A szettet egy egészben (paróka, kosz-
tüm, kiegészítők, fegyver) is hirdetheted, 
de egyes elemeket, így például a parókát 
akár külön is eladhatod. Ha a cosplayt 
nem magad készítetted, hanem rendel-
ted, érdemes feltüntetni a márkát vagy a 
származását.

Paróka esetén többféle fényviszony-
ban is készíts képeket, mérd le a hosszú-
ságát, írd le az állapotát és a minőségi jel-
lemzőit, tehát az anyagát, hogy körülbelül 
hányszor viselted és ha esetleg van valami 
hibája. Az árat pedig ennek tükrében pró-
báld kedvezőbbé tenni, hogy a vevőt ké-
sőbb ne érje csalódás.
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Lady Marilyn (ladym.blog.hu)A cosplay világ égető kérdései
Cosplayben streamelni?

Egyre terjed a stream, az egyik legnép-
szerűbb fajtája pedig a különböző számí-
tógépes játékokban történő kalandjaink 
közvetítése. Sokan a League of Legends 
meccseiket, míg mások a Blade and Soul-
ban, vagy épp az Aionban zajló bolyongá-
sukat osztják meg a nagyvilággal.

Ha nem csak a cosplay, hanem ez a vi-
lág is vonz, akkor biztosan felmerül, hogy 
akár cosplayben is készíthetnél stream 
felvételt. Miért is ne? Arra azonban figyelj, 
hogy a kosztüm, a paróka ne korlátozzon 
semmiben. Ha kényelmetlenül érzed ma-
gad, az ronthat a koncentráción. Inkább 
válassz valami kényelmesebb darabot!

A képszerkesztésről

A Photoshop és a további képszer-
kesztőprogramok elterjedésével szinte 
teljesen átszabhatunk egy képet. Meg-
változtathatjuk a hátteret, javíthatunk a 
kontraszton, de akár felismerhetetlenné is 
alakíthatjuk a modell arcát. A lehetőségek 
korlátlanok, ezekkel pedig a legtöbb ma-
gazin címlapján élnek is.

Legyen szó akár arról, hogy nem sze-
retnénk elrugaszkodni a valóságtól, de a 

kisebb hibákat szeretnénk retusálni, vagy 
arról, hogy a cosplayt azzal szeretnénk kö-
zelebb hozni ahhoz a világhoz, amelyből a 
választott karakter származik, hogy átszab-
juk a képet; amennyiben mi magunk nem 
vagyunk túl nagy Photoshop mesterek, 
mindenképpen forduljunk olyan ismerős-
höz, aki jól ismeri a programot és akiben 
megbízunk.

Persze nem kell egyből a legbonyolul-
tabb programot választanunk. Ha elég egy 
kis színezés vagy egy szépia árnyalat, akkor 
azt online képszerkesztővel is megtehet-
jük, így még telepítenünk sem kell semmi-
lyen programot.

http://ladym.blog.hu


Honlapajánló: pinterest.com

Érdemes regisztrálni a pinterest.
com-ra ugyanis a szép képeken kívül jó 
ötleteket is találhatunk egy-egy cosplay 
megvalósításához, sőt az originalt ked-
velők is bőven találnak itt ihletet. A visual 
key stílusú ruhaszetteken, a legszebb fan 
artokon innen és a praktikus tippeken túl a 
steampunk, a lolita vagy a dekora stílus ra-
jongói is több száz képet találhatnak.  Csak 
győzzetek böngészni!

Az oldal használata regisztrációhoz van 
kötve, de az öt érdeklődési kör megadását 
követően máris megkapjuk a saját fotóá-
radatunkat. Persze rá is kereshetünk egy 
adott témakörre.

Mikor kell cseréni a 
sminkkészletet?

Egy cosplay miatt, de akár a hétközna-
pokban is használhatunk különböző koz-
metikumokat, amelyeket idővel cserélni 
kell, ugyanis ezeknek is van szavatossági 
ideje.  A szavatossági időt általában egy kis 
tégely embléma jelzi, megmutatja, hogy 
meddig ajánlott alkalmazni az adott smink-
terméket. Így például: a 12M 12 hónapot 
jelöl. Alapvetően megállapítható, hogy a 
porállagú termékek tovább használhatóak, 
mint a krémesek.

Amennyiben azt tapasztalod, hogy az 
adott termék állaga, szaga, színe megvál-

tozott, azonnal válj meg tőle. Fontos, hogy 
a sminket mindig úgy tároljuk, hogy azt por 
vagy állati szőrszál ne érhesse. Erre tökéle-
tesen megfelelnek a sminkes táskák, vagy 
a kis neszeszerek. A por állagú púdereknek 
és szemhéj festékeknek biztonságot nyújt 
a kis fedelük, arra próbáljunk figyelni, hogy 
ezek ne törjenek le. Nagy tévhit, hogy a 
fürdőszobában jó helyen van a sminkkész-
letünk. A párás, meleg levegő épp hogy 
kedvez a baktériumoknak, tehát inkább 
hűvös és száraz helyre helyezzük ezeket 
a kozmetikumokat. Az ecseteket, a smink 
felviteléhez használt eszközöket érdemes 
havonta tisztítani és fertőtleníteni, a szi-
vacsokat is havonta. Kéthavonta érdemes 
cserélni, ha a mindennapjaitokban is jelen 
van a smink használat.
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Termék megnevezése Szavatossági ideje Egyéb információk

rúzs 1év Amennyiben elkezd beszáradni, ne 
használd tovább!

szájfény 1év Ha ragadóssá válik, vagy furcsa sza-
ga van, válj meg tőle!

szempillaspirál 3-4 hónap
A besűrűsödést, beszáradást 
követően inkább dobd ki, hiszen a 
lejárt szempillaspirál irritálhatja a 
szemet!

szemhéjpúder, 
púder, pirosító

2 év Amennyiben hamarabb lepereg, ér-
demes megválni tőle!

folyékony 
alapozó, 

korrektor
1 év

A tégelyes termékek hamar rom-
landóak, ha rétegesen szétválik, 
dobd ki!

körömlakk 2 év Ha összeszárad, ragadóssá válik, válj 
meg tőle!

szemceruza, ajak-
kontúr ceruza

2 év Ha rendszeresen sminkeled magad, 
akkor sajnos nem tart ki ennyi ideig 
egy ceruza.

Források

http://marieclaire.hu/
Szepseg/2014/09/09/med-
dig-jo-egy-ruzs-utmutato-a-
sminkek-szavatossagahoz

https://hu.pinterest.com/

A konkrét élettartamról egy táblázatot készítettem nektek!


