
ЧОВЕКЪТ И ТВОРЕЦЪТ ДИМИТЪР ЖАРАВА

Живописецът Димитър Тодоров  - Жарава е от генерацията наши художници, 
които  израстват  и  се  възпитават  по  времето  на  изострени  класови  борби. 
Изключителната му взискателност към това, което работи, обуславя постоянния 
му стремеж към самоусъвършенствуване, търсенето на нови и различни форми 
на изява.

Още като илюстратор на детските списания „Светулка“ и „Детски свят“ той се 
занимава с проблемите на динамиката в рисунката и експресивното предаване 
на движението, което го довежда до мисълта за мултипликацията, позната по 
това време у нас само от филмите на Уолт Дисней. И когато през 1948 година 
към Българска кинематография се създава отдел за мултипликационни филми, 
Димитър  Жарава  поема  неговото  ръководство.  Той  става  възпитател  на 
първите български художници-мултипликатори, с които изработва три учебно- 
квалификационни  филма,  от  които  последният -  „Горска  република“  -  е  и 
първият цветен експериментален мултипликационен филм у нас.

След  дългогодишна  обществена  и  трудова  дейност  през  1965  година 
Димитър  Жарава  най-после  има  възможност  да  се  отдаде  изцяло  на 
живописното си творчество,  което още от млади години е негова мечта.  До 
каква степен той е овладян от творческите си стремежи можем да разберем от 
факта, че художникът все по-често търси контакт с природата, негов постоянен 
източник на вдъхновение. Това проличава от облика на творчеството му. По-
голямата  част  от  работите  му  са  посветени  на  пейзажа,  на  живописно 
претворяване и преосмисляне на природата. Жарава не е от типа пейзажисти, 
които по умозрителен път се стремят да конструират нова реалност. Неговата 
душевност го насочва към едно по-емоционално, дори експресивно отношение 
към  природата,  както  впрочем  и  към  всички  останали  теми,  на  които  са 
посветени творбите в настоящата му юбилейна изложба.

Не малка част от интересите на художника са насочени към човека и 
човешките състояния, отразени в най-различни жанрови форми - от портрета, 
през  интимните  „Тоалети“  до  голямата  тематична  композиция.  И  тук 
темпераментът  на  Димитър  Жарава  оставя  самобитния  си  отпечатък  върху 
всяка  отделна  творба.  Той  не  се  ръководи  от  шаблони,  не  признава 
„общоприети“ щампи. Неговите герои винаги са видяни в нова светлина.

Достатъчно е да се спрем пред портретите на Георги Димитров и Лиляна 
Димитрова, за да се убедим в това. Вярно е, че изложените от Димитър Жарава 
творби са предимно от последните години. Но не само затова той не може да 
бъде  окачествен  като  автор  от  едно  отминало  време.  А  защото  в  своето 
творчество той е съпричастен на проблемите на днешния ден, изразител на 
едно  напълно  съвременно  мислене.  И  това  характеризира  художника  като 
човек.
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