
Уважаеми приоъствуващи, 
драги колеги, 

Изложбата на Димитър Тодоров – Жарава, на откриването на която 
сме събрани днес, е изява на едно честно, непредубедено и непостроено
нa умозрителни постановки виждане и отразяване на действителността
на едно непосредно инспириран от красотата на бъягарския пейзаж,
на натюрморта, който тук престава да бъде мъртва природа, а
действува силно и емоционално с богатството и свежестта на багрите и  
свободата в интерпретацията на формата. Затова изложените творби 
действуват на зритела в положителен смисъл на думата и го вълнуват.

Димитър Тодоров е роден през 1901 г. в гр. Шумен в прогресивно 
семейотво. В Художествената академия постъпва през 1920 г. и я
завършва в 1925г, след което учителствува в Бяла Слатина, Ботевград и в 
София, чрез конкурс. 

Кято учятел в София, Д. Тодоров работи и като художник в
областта на детската илюстрация и е редовен сътрудник на сп. „Све-
тулка“ и "Детски свят“ под псевдонима Жарава. Има много детски 
приказки илюстрирани в диафилми. Той работи дълги години в мулт- ,
пликационния филм, дето създава 3 учебни филми.

Участвувал е преди 9 .IX.44 г. в няколко общи худохествени
изложби, а също и след 9. IХ.44 г. в изложби уредени от МВР и
Съюза на учителите и има откупени творби.

След пенсионирането си Д. Тодоров започва с любов и жар,
при най-тежки битови условия, да работя като художник. Зареян на
десетки километри далеч от София и семейството си, при неимоверно
лоши условия нa живот, той изследва красотата на българсия
пейзаж, рисува цветята, които го заобикалят. И като плод на тези
творчески усилия и ентусиазъм са създадени творбите, които
виждаме на тази изложба.

В изложбата са показани пейзажи, натюрморти, портрети в
композиции. Във всички минава като червена нишка богатото
чувство за багра и свободата при полагането на живописната
мазка в изграждането на формата, чрез четката и шпахтела. От там
се получава тази свежест и сила на въздействието.

Д. Тодоров е влюбен в романтиката на вашите старинни градове – 
Търново, Балчик, Жеравна и създава серия пейзажи, в които
светлината е обяляла многоцветните стени на старинните къщи,
плъзнала се по калдъръмита и загасва някъде в далечината. Тази
тематика е широко третирана от много наши художници, но Д. Тодоров



я вижда я интепретира по свой личен изговор. Едни от най-хубавите 
пейзажи са тези Жеравна, изградени смело, на един дъх и скрепили в себе 
си спецификата на този красив кът от нашата Родина. В хубава мека 
тоналности дълбоко настроение са написани пейзажите от Райково, село 
Потоп – Софийско, „Запустялата мелница“ в благородна зелена гама,  
„Балчик“ и редица други.

Особено място в изложбата заемат натюрмортите – цветята, 
в които  Д. Тодоров се е изявил като колорист и е постигнал разнообразни 
и богати цветови тонални хармонии, свежест на чувството и овобода на 
излепването на мазката.  Всичко това в цялост прави тези натюрморт 
емоционално действени. Такива са: „Макове“ , „Цветя в синьо“,  „Саксия“, 
„Ябълки" и др.

В областта на портрета Д. Тодоров е изявил качества на
художник психолог в двата портрета на Лиляна Димитрова, в които
е постигнал не само физиономичната прилика, но и вътрешния мир
на тази героиня от нашата борба против фашизма. Благородната
гама в по-малкия по размери портрет подчертава вътрешното
благородство и сили на образа. В изграждането на психологичната
характеристика в другия портрет също е постигнат верен образ
на Ляляна Димитрова.

В другия жанр на живопиота - фигуралната композиция
Д. Тодоров е показах две работи - "В чавалнята" и "На гости в София“. 
Верната рисунка на фигурите, композиционното им свързване
и решение, и колоритното изграждане им дават качества на зрели изяви на  
художника.  В композицията „На гости в София“ е уловен психилигичния 
момент и състояние на старата жена, дошла от провинцията и попаднала в 
атмосфера непривична за вея. Хубавия пейзажен откъс, който се вижда зад 
парапета, допълва настроението на творбата.

Едва от най-хубавите творби в изложбата е „Танцьорки“, в която Д. 
Тодоров е постигнах много грация в движението и жизненост, 
която отруи от цялата фигура и богато багрено покритие.

Другарки и другари,
Първата самостоятелна изложба на Д. Тодоров го представя

пред нашата културна общественост като художник, който върви по
правилния път на реалистичното изкуство, без принадени чужди инвенции 
и затова неговото творчеотво е емоционално действено,
близко и разбираемо за зрятеля.



Да му пожелаем здраве и сили още дълги години да отразява
красотата на българския пейзаж и свежестта и формата на градинските 
цветя.

София, 6.V.1969 г.

                                                                           /проф. Б. Колев/


