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Festői témát festői eszközőkkel visszaadni |, - ez

az irnpresszionista művészetnek a hiszekegy, Hogy

*i u, a festői téma, erről lehet vit,rtkozni, vitat-

Egy igen jellegzetes egyénisége ennek c1 tnű,

uésri feliogás.,.,k Rippí-R,ónaí lózset - ta|án

minden bővebb feitegetésnél iobban megvilágitia

ezt a rővid értelrnezést.
1?ippí-Rónaílózsef, az első, helyesebben a legna-

gyobb mdgydr evolucionista ez a rníívész-egyéniség,

csak festői elemet, tisztán festői eszközekkel

visszaadnil - ez a hitval|ása Rippt-R,ónainaÉ, Es

neki csak egy dolog festői: az élet, A művész -
íria az ,,Emlékezések" előszavában ,,néhány

kréta-vonással az élet legujjongóL,b őtőmeit is le-
rajzolhatja karton!ára, né[rány festékszínfolttal d7

az élet legkeservesebb győtrelmeit is felrakhatia

vásznára, néhány szélesen kent konturral s akár-

csak lokális színnel sikba rőgzítheti és tetszés sze-

rint stilizálhatja azt, ami lelkét bármely irányban

érdekelte. - Csak legyen meg munkájában az elő-

adás módiának az a kvintesszenciája, amit rnűvé-

szetnek nevezűnk."

állomását, elmondta a következő gyónásban:

benső olaszországi utamnak inkább csak lelki em-
lékei maradtak, főleg az, hogy a Massacciók, Fra

Angelicok egyszerre festett mííveinek készítése

rnódjában a mag.lm módjátroz való hasonlatossá-
got örőmme| kellett l<onstatálnom."

(Az egyszerre festés fogalmába - magyaráz: ,

később kőnyvében - az egyenlő módon való festés-
módot is belefoglalom. Ez: a készűlő mű minder,

részének egyforma stáditrmban való tartása, ille-
tőleg befeiezése, - Erős hitern, hogy csak így

lehet jó pikturát csinálni; így lehet igazán komplett
dolgokat festeni. - Tobb mirrt hűsz éve, hogy eb-
ben a szellemben dolgozom s kivétel nélkűl min-
clen rajzom, festrnényem ilyen módon készűl,)

,,Ebben d ndgy míívészi oceánban azonban" -
hangzik tovább a kiállítás elé írt gyónás - ,,kivált
rrragában a terrnészetben, annyi minden látnivalóm

- űj dolog - akadt, hogy a megmunkálást egy

más, hosszabb kirándu|ás alkalmára kellett halasz-

tanom, ldehaza az intim élet adta meg az ins;-li-

rációkat. A család, a rokonság, ismerősők szoká-
sait, életét figyeltem meg. Kisvárosi ala[<ok, tipusok
érdekeltek, Ezeket festettem a társadalom minden
rétegéből, Engem nagyon érdekelnek: a kőműves,

a tanát, d pap, a pintér, a suszter, az asztalos:
mindmegannyi karakterkép. Mindegyik egy-egy kű-
lőn világ, Egy-"gy jellemző vonásuk van, mint a
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