COSPLAY – EN FOTOUTSÄLLNING
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VAD ÄR COSPLAY
Cosplay är en förkortning för Costume Play. Cosplayare klär ut sig till och
uppträder som en känd, ofta fiktiv, karaktär. Det kan handla om figurer
ur datorspel, filmer eller serietidningar. Värt att tänka på är att de flesta
av oss cosplayat någon gång, t.ex. om du klätt ut dig till James Bond på en
maskerad. Vem som helst kan klä ut sig till vem som helst!
Cosplayare har ofta en stark känsla för de verk och karaktärer de vill
förverkliga. I detta ingår att läsa böckerna eller se filmerna med karaktären,
skriva och läsa så kallad fan fiction etc.
Cosplay innehåller många olika moment men betoningen ligger på kläder,
smink och rekvisita. Skådespel, poser och inövade framträdanden är
vanliga och en viktig del av målet att vara så lik den valda karaktären som
möjligt.
Många cosplayare lägger ner mycket tid och kraft på att själva sy och
tillverka sina dräkter. Det är viktigt att dräkten är så lik originalet som

möjligt. Det behöver inte vara svårt att skapa en dräkt. Det är också möjligt
att köpa en dräkt eller göra något enkelt som att sätta på sig trasiga jeans
och en T-shirt och cosplaya en karaktär ur en zombie-film.
Cosplay är ett intresse som är fritt och kreativt. En stor del av hobbyn är
att åka på festivaler och konvent. Här träffar du andra aktiva inom hobbyn
och får möjlighet att visa upp dig i din roll och dina dräkter.
Det förekommer ofta att man tävlar i cosplay. Tävlingarna har då olika
klasser: dräkten, hur nära du kan uppträda som karaktären etc.
Olika människor föredrar olika delar av cosplay. Somliga tycker om att
utforska olika karaktärer. Vissa tycker om att göra dräkter. Andra tycker
om att gå in i den valda rollen. Åter andra vill dela sin upplevelse med
likasinnade.
Många cosplayare har ett intresse för hantverk och vana av att arbeta
med olika tekniker, i olika material och hitta lösningar för att skapa en
så bra dräkt som möjligt. Det är inte ovanligt att arbeta med avancerade
lösningar som innefattar ljus, rörliga delar, optiska illusioner etc.

COSPLAY I SVERIGE IDAG
Cosplay är en växande hobby i Sverige (och i resten av världen). Cosplay
är ett exempel på de nya kulturformer som idag växer fram bland barn
och unga. Det finns också föräldrar och andra vuxna som engagerar sig i
hobbyn.
De genomförs många konvent och festivaler varje år. De riktigt stora
arrangemangen har flera tusen deltagare. En uppskattning är att mellan
10.000 och 20.000 personer engagerar sig aktivt i hobbyn i Sverige. Många
fler går på konvent, besöker tävlingar etc.
Sverige har gått i bräschen inom hobbyn bland annat genom att TV-sända
ett antal tävlingar. Här är Sverige först i världen!
Intresset för cosplay växer med andra ord vilket också märks genom att
fler och fler cosplayföreningar och studiecirklar växer fram.

COSPLAY OCH IDENTITET
Cosplay handlar om att klä sig som och efterlikna en vald karaktär.
Detta gör det möjligt att uppträda som en karaktär som är som du själv
är men också att uppträda som någon du vill vara. Det är också möjligt
att uppträda som någon du inte vill vara men vars personlighet du vill
uppleva och förstå. Cosplay gör det möjligt att experimentera med olika
karaktärer vilket kan ge insikter om vem du är.
När du träffar andra cosplayare blir ingen förvånad över om du är zombie,
mangahjälte eller något annat. Det gör att många känner en trygghet i att
prova olika karaktärer.
I Sverige är det fullt tillåtet att cosplay vilken karaktär du vill, oberoende
av ålder, kön eller andra personliga egenskaper. Bli därför inte förvånad
om du ser en kvinnlig karaktär ur någon film eller serie som spelas av en
person med skägg. Det är också möjligt att byta könsidentitet på den figur
du vill spela.
Cosplay-konvent har överlag varit platser som värnat om mångfald och
jämlikhet. Detta är värden som många inom hobbyn vill verka för och
bevara.

STARTA MED COSPLAY
Det finns flera olika sätt för att komma igång med cosplay. Vissa utgår från
en karaktär de tycker om och skapar en passande dräkt. Andra kommer
in i hobbyn via sitt intresse för hantverk, skrivande, kläder, design eller
konst. Det många uppskattar med cosplay är att det ingår så många olika
intressen och verksamheter samtidigt.
När du beslutat dig för att börja med cosplay är det roligt att gå samman
med några vänner och bygga och utvecklas tillsammans. Det är viktigt att
våga prova på och testa!
Nästa steg kan vara att gå med i ett lämpligt forum eller grupp på Facebook.
Det finns många olika digitala mötesplatser där du kan lära känna fler och
få tips och råd. Ett annat bra tips är att börja åka på konvent och festivaler.
Här träffar du likasinnade, får möjlighet att se andras dräkter, lyssna på
föredrag och presentationer, se tävlingar och besöka butiker.

Du kan också, tillsammans med några vänner, bilda en egen förening i
Sverok. Om du har en förening kan du få olika typer av stöd bland annat
verksamhetsbidrag, rabatter på resor, försäkringar och mycket mer. Din
förening kan också få stöd, råd och tips från ditt Sverok-distrikt. Om du
inte vill bilda en egen förening kan gå med i en förening som redan finns.
Du hittar föreningar på Spelkartan.se och du kan också kontakta Sverok
direkt.
Din cosplay-förening kan också söka stöd från den kommun ni bor i. Det
kan handla om pengar eller tillgång till lokaler. En bra idé är att kontakta
något studieförbund där du bor och se om ni kan arrangera studiecirklar
eller kulturevenemang med stöd från studieförbundet.
En viktig samarbetspart för Sveroks föreningar är Våra gårdar. Via Våra
gårdar kan du få tillgång till lokaler där ni kan träffas eller ordna olika
typer av evenemang tillsammans.

Texterna i denna broschyr bygger på samtal med bland annat
”Nathy” Karlsson som varit aktiv inom cosplay under lång tid och
Tove Anell som är konventsarrangör. Stort tack till er!
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Bilderna är tagna av Ice of Tin (Jocke Tang). Som fotograf fokuserar han på att
dokumentera kreativiteten och passionen hos människorna inom cosplay.

www.sverok.se

facebook.com/iceoftin

www.varagardar.se

