
Grafikus. A Magyar Iparművészeti Egyetem grafika szakán végzett. Hazai és 
nemzetközi kiállításai mellett gyerekkönyveket is illusztrál, eddig négy önálló 
gyerekkönyve jelent meg. Munkái 2001 óta rendszeresen szerepelnek a Bolo-
gnai Gyermek- és Illusztrációs könyvvásáron.
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Kárpáti Tibor (Gyula, 1978 – )
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„A gyerek számára semmi sem lehetet-
len. Az ifjú lélek belát, belelát, felfedez és 
ráérez. Az állat, animal, a latin « anima » 
lélek szóból... nem alantas, hanem a leg-
csodálatosabb valami, mint a jóindulatú, 
nyitott, kíváncsian játékos gyerek. Az ál-
latok érdeme, hogy szótlanul viselnek el 
minket, akik valójában megtagadjuk őket. 
Annak, aki nem tudta volna, most Tibor 
éles rálátással megmutatja, hogy valójá-
ban köszönni is szoktak nekünk, de mi ezt 
nem vettük soha észre. Nem is csoda, ha 
a kommunikáció elakadt velük a kezdet 
kezdetén. Mint kiderül, az állatok udva-
riasak, és ha nem fogadjuk a köszönésü-
ket, nem fognak beszélgetésbe elegyedni 
velünk... Így aztán a titkuk máig az övék. 
Az első lépés: udvariasan köszönni, és tán 
akkor megnyílik a kapu!
Kárpáti […] új abszurd felkiáltójel. A 
pont nála ha útnak indul, a saját néző-
pontját összekötő legrövidebb szakasz. 
Sztoikus minimalizmusa már-már az űr 
határát súrolja. Elgondolkodtató és egy-
ben szórakoztató. Örkény és Réber ab-
szurditását idéző, éles szemű vizuális ka-
lauz a posztmodern után mint kezdet.... 
Hidegen tálalva, de melegen ajánlva.”

(Bányai István)

„Kárpáti savas kis pixelkockái egyszer-
re idézik a hatvanas évek amerikai mini-
malizmusát és a nyolcvanas évek legendá-
san idegesítő Atari-játékait. Az eredmény: 
olyan felületek, amelyeket nem csak néz-
ni jó, de beizzítják bennünk a robotomán 
korszakból maradt elektromos huzalja-
inkat is. Kárpáti feldolgozásában Piroska 
dallamos, monoton chiptune-esőben sé-
tál, a Nagymama lassú, 8-bit hangon be-
szél, a Farkas ordítása pedig úgy torzít, 
mint egykor a gyilkosan prüttyögő Game 
Over. Akár gyerekkönyvben szerepelnek, 
akár design-kiállításon, ezek a képek első-
sorban atomsikkesek: távoliak, fölényesek 
és lehengerlőek. És mint a legpontosab-
ban kiszámított minimál művészet: be-
szúrnak az agyad mélyéig.”

(Nagy Boldizsár)

Csoki, maki!
Csóka, fóka!
Köszöntöm, bölöm!
Puszi, nyuszi!
Heló, te ló!
Cső, te gőte!
Ave, teve!
Üdvöz légy!
Ahoj, bagoly!
Au revoir, kazuár!
Arrivederci, palotapincsi!
Csákó, makákó!
Guten tag, rozsomák!

http://www.tiborkarpati.com
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