
4 94 8

2
0

1
8

_
6

,
7

Az 1978-ban született Kárpáti Tibor azon magyarországi grafikusok 
egyike, akinek munkái a szakma és a nagyközönség lelkesedését is kivált-
ják. Az előbbire példák a legnagyobb nemzetközi gyermekkönyv kiállítá-
sokon való rendszeres részvétel, a New Yorker magazintól kapott megren-
delések, a XV. Országos Tervezőgrafikai Biennálé díja, vagy a legismertebb 

„amerikás magyar” grafikus, Bányai István barátsága. A közönségsiker 
pedig a Csókolom, pókmajom! című mesekönyv kultikus tiszteletén is jól 
mérhető. 
Jelen kiállítása – a Pixel City – eddigi életművét foglalja össze. Tematikáját 
Budapestről készült pixelképek sorozata alkotja, mely a Budapest Projekt 
Galériában látható először. A képek a most megjelent Budapest Off című 
antológiához készültek.

Sirbik Attila: Atari, Comodore vag y ZX Spectrum?
Kárpáti Tibor: A családban mindenütt C64 volt. Mással nem is találkoz-
tam, bár a képi megfogalmazás egyértelműen az egyszerűbb grafikájú 
Atarira engedne következtetni. Nem nagyon ismertem a többit. Szóval az 
informatikai képzésem csúfosan megbukott. Pedig annak idején kellett 
ilyesmit tanulnunk, emlékszem. Azt hiszem, számítástechnika óra volt 
a neve. Parancsokat írtunk fel egy kockásfüzetbe. Ez ma már azt hiszem 
megmagyarázhatatlan.
SA: Pénzbedobós videójáték-automata vag y személyi számítógép?
KT: Sosem betyárkodtam pénzbedobós automatákkal. Csakis a saját sze-
mélyi számítógépemmel. Ha nem az enyém, akkor az unokatesóké. Egé-
szen nagyszámú unokatestvérrel űztük mindig ezt a sportot. Pusztítottuk 
a joystickokat.

SA: Illusztráció vag y interpretáció?
KT: Egyszer megkaptam ezt a kérdést jó 
pár éve egy neves amerikai illusztrátortól, 
a Bányai Istvánnal közös, New York-i kiál-
lításunk megnyitóján. Igaz, ő nem kínált 
fel alternatívát, csak az volt a kérdése, hogy 
illusztráció-e, amit csinálok. Én erre végig-
mutogattam neki a falra kitett műveimet.  
A nagy része a The New Yorker magazin szá-
mára készült illusztrációkból, egyéb maga-
zin-illusztrációkból és gyerekkönyv-illuszt-
rációkból állt. Így biztonsággal állítottam, 
hog y igen. Persze sejtettem, hog y mire 
gondol. Nem fed le olyan széles palettát ez 
a fajta képi megfogalmazás. Nem alkalmas 
mindenre. Sőt. De azért elég sok mindenre 
használható. Valljuk be, tényleg közelebb 
van az interpretációhoz. Általában úgy is 
szoktak megkeresni, hogy az én képi vilá-
gomhoz passzoló dolgot találtak ki. Tehát 
lényegében rám van szabva az illusztrálandó 
anyag, nekem csak magamat kell hozzáad-
nom. 
SA: Van benned eg yfajta nosztalgia a nyolc-
vanas évek basic-je, a számítógépes játékok 
aranykora iránt?
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KT: Természetesen van, hiszen a gyerek-
koromat jelenti. Ta lán a zenében még 
inkább. A digitális korszak kezdetét jelentő 

„prüttyögéseket” a mai napig előszeretettel 
hallgatom. Ez a korszak valamiért nagyon 
inspiráló nekem, alkotás közben is rend-
szerint ide nyúlok vissza. A számítógépes 
játékokhoz egyébként kevésbé. Ha őszinte 
akarok lenni, szinte soha.
Viszont a megrendelőknél néha van ilyen 
igény. A legtöbb esetben műszaki jellegű 
illusztrációra kérnek fel: épületek, tech-
nológiai újítások, matematikai fogalmak, 
közlekedés. Vagy éppen jelen lehet a régi 
videójátékok, akár kvarcjátékok iránt érzett 
nosztalgia is. Erre példa a legutóbbi mun-
kám, amikor egy francia divatmárkának, az 
Hermésnek csináltam illusztrált katalógust 
a kiegészítőikről. Az alapkoncepció egy-
fajta Tetris-utánérzés volt, mivel az ihlette 
a kollekciót. Itt valóban elő kellett keresnem 
régi számítógépes játékokat, hogy valamit 
átadjak abból a világból is – habár ezektől 
inkább elszakadni igyekszem, hogy minél 
kevesebb legyen az átfedés.
SA: Hog yan találtatok eg ymásra a The New 
Yorker magazinnal?

KT: Bányai István volt a közvetítő. Ő ajánlott be a lap művészeti vezetőjének. 
Neki nagyon sokat köszönhetek, hiszen példaképként lebegett előttem 
már a főiskola kezdetekor. Egykori iskolatársa, tanárom, Molnár Gyula 
behozta két Amerikában megjelent könyvét az első órára, azt hangsúlyozva, 
hogy erre a minőségre kellene törekednünk. Onnantól kezdve ezen voltam.  
A diplomamunkám ötlete is innen jött, hiszen szöveg nélküli képesköny-
veket csináltam. Majd egy szakdolgozatot is írtam az életművéről, aztán 
pedig összebarátkoztunk. Valahogy így. Érdekesség, hogy első körben 
nem a pixeles stílussal voltam a magazinnál, de aztán hamar megszerették 
és csak azt kérték később. Ez tizenkét éve volt, azóta nagyjából hetven 
számban jelent meg képregényem, fejlécem, illusztrációm. Amire a leg-
büszkébb vagyok, az a 2011-es fesztiválarculathoz használt New York-i 
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így passzolnának egy San Francisco hagyományos mexikói éttermeiről 
szóló kritikához. Innen is el lehet indulni és talán még közelebb is érzem a 
figuráimat a terítő szélére hímzett madarakhoz, mint a C64 ehhez képest 
szinte már túlkomplikált világához. Igaz, a másik irányból indulok, hiszen 
én a lehető legegyszerűbb, még felismerhető formáig akarok visszamenni, 
míg a népi vonal próbál felismerhető formákat alkotni a négyzetrácsból.  
A kettő metszete a kockásfüzet.
SA: Alkotásaid a tapasztalati valóságról alkotott világgal szemben eg yfajta 
alternatív világként működnek vag y azok játékos-minimalista leképezései?
KT: Nem titkolt szándékom volt létrehozni egy saját jelrendszert, egy önálló 
képi világot, vagy, ahogyan nevezed, egy alternatív világot. Nem akartam 
leképezni semmit az illusztráció klasszikus értelmében, inkább a saját képi 
nyelvemre fordítottam – ezáltal kihívás elé is állítva a nézőt, hogy megfejtse 
a „képi rejtvényeimet”. Ehhez először könnyítésképpen jelmagyarázato-
kat is csatoltam. Úgy vettem észre, hogy kifejezetten szórakoztató tud 
lenni a nézőknek. Nekem pedig több, mint komfortos, hogy a saját képi 
világomban mozoghatok.
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melyik volt előbb. A pixelek először nyom-
tatásban jelentek meg, és ezt is éreztem fő 
erősségüknek, hogy egy teljesen hagyomá-
nyos kötészeti eljárással kötött könyvben, 
ofszet nyomtatott oldalakon rikító színű 
pixelfigurák mesélnek el egy több száz éves 
népmesét, miközben épp az imént ugrottak 
le a monitorról. Ebben volt rendesen ellent-
mondás, és ezt nagyon szerettem. Azóta nyil-
ván hozzászoktam a könyvek és nyomtatott 
képek külső megjelenéséhez, de azt remélem, 
hogy még mindig bírnak ezzel a különös 
tulajdonsággal.
SA: Egy mai COD4 betöltése kb. 480 napig tar-
tana, és kb. 7670 db 90 perces kazettára férne rá.  
Ennek az elgondolása tulajdonképpen a nosz-
talgia ambivalenciája?
KT: Egyértelmű, hogy az. A nosztalgia elég 
régre nyúlik vissza egyébként. Nyilván a 
számítógépes játékoknál először még a kép-
pontok csekély számából adódott a kép pixe-
lessége, tehát szükséges rossz volt, amit pró-
báltak szebbé tenni. A pixelgrafika mára egy 
stílusiránnyá vált, a funkcióját régen elvesz-
tette, és csupán egy dekoratív stílus lett belőle. 
Ennek megvannak a jellegzetességei, például 
az axonometrikus ábrázolás. Erre egy egész 
iskola épült. Bevallom, nem vagyok ennek  
a stílusnak a rajongója, így művelője sem.  
Ha még régebbre akarunk visszanyúlni a 
nosztalgiánkkal, akkor hasonlóan négyzet- 
rácsra épülő népi hagyomány a keresztsze-
mes hímzés. Ez annyira adja magát az én ese-
temben, hogy konkrétan az egyik könyvem 
illusztrációi meg is lettek hímezve. Egyszer a 
Bon Appetit magazin művészeti vezetője azzal 
talált meg, hogy a figuráim nagyon emlé-
keztetik őt a mexikói szőttesek képi világára, 
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panorámaképem, amit személyesen is láthattam a város utcáin, taxik tete- 
jén és buszok oldalán.
SA: Valóban, mint ahog y Bányai István mondja, pixelrajzaid a vizuális 
káosz jelen korszakában a legkevesebb komplikációval elért legeredményesebb 
minimalista telitalálatok. A posztmodern utáni, éles szemű vizuális kalauz?
KT: Nagyon pontosan megfogalmazta István. Ennél lényegre törőbben 
talán nem is lehetne. Az éles szemű vizuális kalauzt köszönöm neki, a leg- 
kevesebb komplikáció viszont valóban az alkotói metódus lényege.  
A lehető legkevesebb pixelből építkezem, ami még éppen dekódolható.
SA: Pixeljeid kortárs üg yek?
KT: Próbálom úgy csinálni, hogy azok legyenek. Remélem azok. Bár egyszer, 
amikor a trendi pixel mesekönyveim tanulmányozása után megmutattam 
egy érdeklődőnek, hogy ugyanennek van aranykeretes hímzett verziója is, 
erősen elbizonytalanodott, és attól tette függővé a kortárs jelleget, hogy 
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