
ПЪРВАТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ЖАРАВА

Жарава- това е нелегалното име от ахтифашисхата оороа*, 

в която Димитър Тодоров дава своя тях,скромен принос като ятак 

я художник в прогресивни издания.В годините яа свободата,умората 
от предишните тежхя времена за него и семейството мушкато че яж 
го хадвиваЛой участвува хяогохратяо в общи художествени изложби, 

хо за цялостна язява силите ху не достигат.Кдва сега, в чео* ха 
•билейната годишника,Жарава се представя пред обновената хя роди

на csc своя еакостоятелна изложба,* то е един обновен, съвременах 
творчески маниер.Зад хеговите скели четки,иироки яоховя петна я 
опростен рисунък,трудно махе да се открие възрастта ху.

Като се почне от плодовете /"Диви круши","Яоълхи"/, 

макар доста условни,в тях напира живителният сок ха каната щедра 

родна аемя• 1и**в-ея~-жаяе»*1пг**~та-'С*г7Гамип№шг^^д*к^ е
-_adsaJM*.A хаххостта я финесът ха цветята /"Всенхи багря","М ахове", 

"Букет","Полски букет"/,поставени разпиляно във вазите,хоято не 

ги стягат ,а  ги оставят да живеят и извън естествената им среда, 

действат направо лирично.Докато "Саксии" и "Къщата ка Йовков'1, 

хгдето акцентът на картината пада също върху саксиите,са разрепе- 

ни с наситени багри,широко,плитко,bee детайли, я в«преки това^ 

с много светлика и оптимизъм.
Оптимизмът е харахтерех и за  пейзажите ка Жарава /Край 

София","Балчих","Жеравна","Княжево"/.Тодоров е вл*бен в родния 

пейзаж толкова различех по настроение я по багря в различните 

кътчета яа страната: зеленият вечерех здрач крави призрачно вТ*р- 

ново"; буреносното небе е потопяло "Смолях* в тш х а  палитра; 

влагата е наситила дори въздуха в "Езеро";норъждавялата есех об

градила "Запустялата воденица",поразява с хармонията в багри и 

яастроение;толкова колоритжото"в<8ло Потоп" е потънало в една oojja 

характерна тоналност;Романтиката ка нашите старинни градове е 

привличала и продължава да привлича вниманието ха мхого наяи ху-



донжжця9жо Жарава,сак рокаятик,третира тоея свжет като своя същ  

ност .Затова пе&зажСт иу вълнува е «ммнню ойляжвте а светлина жжо- 
годветнн стени жа стар яж жито к*щя я жашдар«кя9жа фона жа етраховя- 
тяя жасяв жа планината,изправен като страж в еащвта жа свободата 
в спо5оаствнето;/"Знрока л кка” , ■Ра1жово% *2свж в Поток” /

Макар на2ааж*т,цветята в жатвркортмг да жреобладават so 
численост,акдентът жа цялата експоевцжя гада в*рху жалкото го р̂ой 
жортретя в фвгураляя юнпоаяднв."Лжля * моята братовчедка” говоря 
sa голямата обяч жа художника х м  Ляляжа Дюяятрова.Еоа е рагкааая 
е четката св ва вея таха9хахто тя  оце живее в неговата вашет - 
топла,гальовна в свщевременжо вгл»бежа*3ад чистото чедо личи жа» 
врегжата иясвл• В платното Тоствжха" Тодоров е врожвхжая двлбоко 
в дулата ва старата жежа^напуснала еетествежата св обстажовка,еа 
да се ватворв в бетонвиня хафвв «а еввджото чедо в голеквя гряд* 
Колко т»га в копнеж по роджвя кра! са чат® в лицето 2* *1ажц*орха*
• нашата свретжата п е т а  с*вр®межжа циганка,но оставала вярва жа 
волиата св жатура.В платното наситено е богата багрена палитра, 
лячя особената лекота,с която е жостжгжата грацвята в двинежяето 
жа едяж д*ж.

В ва края докинира^о,вниманието се епвра жа двете фягу-- . 
ралжж конпозиции; "Кварталният отговорник" и "В чакалнята". I  

двете платжа говорят за буджото еоцяалжо чувство жа твореца m i  
Пврвата третира големия дроолеж ва възпитанието жа жааата младеж 
- неосъзнатите простъпки жа девойка са привлекли нанесат а жа о$я- 
диалната власт.Но кварталжият отговорник респехтяра же толкова е 
униформата ея9колкото с я©л*чва^ата се от жего сила жа авторитет©а 
баща.

Като ажтвтеа жа тягоството жастроежже и статвчността в 
•Кварталжият отговоржях %худонжик»т жротввожоставя ведрвжата
* В чахалжята*. Тук млади найаи са довееля рожбвте ев аш ©дравжа 
Еонсултадня.Детското лвоопитство я закачки са разлвлели фигурите



в една волна ряедвиконост.Липсата на детайл» и лекият контур пра- 
вят таблото да свучя едва ля но в ритзка аа съвременната ирдврна 
шгвопвс#беа д е яеизда з дзлярвук*

йелон^ните етнрсет творби ка Дкиитър Тодоров - Жарава!* 
поднесени е бог ат Кг?, колорит от топлп й облагородени от оптимис- 
тичната катура яа художника* студени тонове,съодават ведро настро
ение у орителя в лшоов кзи родяата арирода.В таблата личи свежо, 
ярко чувство,което говори са младежкото сърце на художника.Излож
бата ха Жарава е ощз едно потдзрндекна яа становището - аа шзкус- 
тзото аяиа въерает!
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