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Karolina Lilpop, urodzona w 1983 roku, ukończyła malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, dyplom zrobiła w pracowni profesora Krzysztofa Wachowiaka, a aneks z malarstwa
ściennego – u profesora Edwarda Tarkowskiego.
Artystka mówi o swojej twórczości: „Maluję temperami, bo są suche i czyste, oddychają. Ja potrzebuję
powietrza, spadam w wielką przepaść pełną kolorowych ptaków i staram się to uchwycić na płótnie”.
„Obejrzawszy obrazy Karol dobrych kilkanaście tysięcy razy, szukając jednego wspólnego bieguna,
jednego punktu odniesienia. Jakiejś odbitki szukałem. I tak gapiłem się w ten monitor. Uważnie, ale
może bezmyślnie trochę. Wstałem w końcu, bo w bezmyślności długo nie wypada. I tak wypadając
powoli, udając, że gdzie wrócić chciałem, wracam. Papierosa paląc, dalej myślałem. Obrazy różne w
kolejność ułożyć próbuję, nie mogę. Kolory. Kalejdoskop kolorów. Domy, meczety fikuśne. I wpadłem w
tę przepaść pełną ptaków kolorowych. Naiwny się stałem jak dziecko. Nie mówię, że to źle, bo dziecko
w naiwności jest prawdziwe i szczere. Bo jak odszedłem, to zobaczyłem. Próbując sobie wyobrazić w
głowie mojej te malunki, coś tam widziałem, ale wrócić trzeba było i popatrzeć jeszcze raz. I tak
gubiłem się i gubiłem w labiryncie obrazów bez tytułów. Bez tytułów, ale treści niepozbawionych. Bo
osobiście nacechowanych i prawdziwych. Bo subiektywny świat pokazała, nie jakieś tam pejzaże
nudne. W wyobraźni takie cuda sobie wymyśliła. Jakieś to fowistyczne, abstrakcyjne, figuratywne,
zachwiane, niepokojące i uspakajające. Naraz. I z osobna. Bo to tak jest, że wszystko na pierwszy plan
położyła, a ty patrzysz i za obraz chcesz zerknąć. W orientalny świat nas wysłała, aby bajkę obejrzeć i
sobie historie snuć. Okładkę dała i zostawiła. I sam sobie radź”.
Antoni Mantorski
Prace Karoliny Lilpop można oglądać na wystawie zatytułowanej „Południe” od 25 listopada do 7
grudnia 2011 roku w warszawskiej Galerii Schody przy ulicy Nowy Świat 39.
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