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A Könyves Kólmón Szolonbon rendezett 190ó-os
kióllítósóvol Rippl-Rónoi pórotlon sikert orot:
minden képét elodjo, s o művészeti közélet vezető
személyiségei közé kerül. A koposvóri Rómo-
dombon hózot és birtokot vósórol, pesten műter-
met bérel (o teleket itt tölti), részt vesz o művé-
szeti élet eseményeiben. 45 évesen élvezi o kis-
sé későn jött elismerést.
Stílusón körülbelül 1908_tól újobb vóltozós fi-
gyelhető meg, melynek kiolokulósóbon tolón köz-
rejótszott félelme oz elszürküléstől.,,Kukoricós"
(ő nevezte így) képei mogukon viselik o szóndé-
kolt modernség nem mindig volódi művészi hoj-
lomoihoz olkolmozkodó mozdulotoit. A,,kukori-
cós" képek szembetűnő jellemzője o dekorotivi-
tós, A hongsúlyozott kontúrok széles ecsettel íel-
vitt horsóny lokólszíneket: o tubusból egyenesen
o vószonro vitt festékfoltokot, csíkokot ölelnek kö-
rül. A durvón egymós mellé helyezett festékfol_
tok csok okkor keltik oz egységes ecsetkezelés
hotósót, ho o képeket tóvolobbról szemléljük, Az
óbrózolt íigurók ú9yszólvón kitöltik o képteret,
s o hormodik dimenzió, íőleg o figurólis kompo-
zíciókon, újro erósen redukólódik, E formoi újí-
tósokon kívül Rippl-Rónoi személyes kopcsoloto
is megvóltozik oz óbrózolt témóvol: o beleérzés,
o ného kissé szentimentólis ozonosulós most ót-
odjo helyét oz óbrózolósi folyomotot tiszto lo-
9ikóvol, intellektuólis megíontolósokkol szemlé-
ló művésznek. E jellegzetességek nyomon követ-
hetők feleségéről és onnok Froncioorszó9ból mo-
gukhoz vett unokohúgóról festett vósznón (Lo-
zorine és Anello), volomint oz olyon nogyszerű
jeilemóbrózolóst nyújtó műveken, mint példóul
o Petrovics Elek és Meller Simon orcképén, Szi-
nyei Merse Pól vogy Lojos és Odön című port-
réin. Tójképei pedi9 könnyed és ného impresszio-
nisztikus hotóst keltenek, de o szilórd kompozíció
és o dekorotív értékek hongsúlyo oz impresszio-
nizmus lótvónyértelmezésénél fegyelmezettebb és
tudotcsobb eljóróst tükröznek,
Rippl-Rónoi 1919-ben festi utolsó olojképét:
Bónyoi Zorko fekete ruhóbon. Az életművét vé-
giqkísérő posztelltechniko o losson elfórodó és
portrémegrendelésekkel elholmozott művész
e9yedüli kifejezőeszközévé vólik. Portrék szózoi
tonúsítjók o mo9yor festőművészet történetében
eqyedülólló könnyedsé9et, me9íigyelőkészsé9é-
nek, jellemlótósónok lóthototlon eszközökkel szug-
9erólt intenzitósót, mogosrendű színkultúrójót,
meIy elsősorbon nói portréit, korónok híres írói-
ról és önmogóról készült portrésorozotót teszik
mo rodondóvó,
Vörössopkós önorcképe mély önismeretet és re-
zignóciót sugoll. A mór önmogóbo forduló orcot
nézve újro felrémlenek Genthon lstvón szovoi:

Mi vórhotott volno még ró? Ujro kezdje,
omit oly rogyogóon elvégzett? Éppen elég boldo9
emléket örökített ozokro, kik me9értik, hogy ki-
9yönyörködte, lelkesülten és pozorul, kigyö-
nYörködte mogót e viló9bon"' 
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