
ЧУДОМИР –

ХУДОЖНИКЪТ



Димитър Христов Чорбаджийски – български писател, хуморист, художник, краевед.
Чудомир е роден на 25 март 1890г. в с. Турия

Завършва  Държавно художествено-индустриално училище ( днес Национална художествена академия)
през 1919 година.

Занимава се с краеведческа дейност.

Умира  на 26 декември 1967 година в София.



В своя очерк за Чудомир Серафим Северняк споделя, че от лични разговори знае, че Чудомир винаги се е
считал първо за художник и после писател. Своето твърдение авторът подкрепя с фактът, че, с изключение на
ранния вестникарски период в София, когато Чудомир е „пописвал“ стихчета и проза, до 30-те години на XX
век, т.е. до навършване на четиридесет години, Чудомир е бил преди всичко художник.

В ранните си години се занимава с рисуването на
карикатури за столичните вестници и списания.
След края на Първата световна война в Казанлък
Чудомир прави своята първа самостоятелна изложба с
рисунки и карикатури (1925 г.).

Втората му самостоятелна изложба се състои
отново в Казанлък – през 1926 г. Във всекидневника
„Зора“, на който е редовен сътрудник, са публикувани
множество негови рисунки на политическа и социална
тематика.

През 1937 г. Чудомир участва в националната
изложба на карикатуристите заедно с Александър
Божинов, Александър Добринов, Илия Бешков, Стоян
Венев. През същата година гостува на Белградската
картинна галерия на карикатуристите.



Ранните карикатури









Най-известните си произведения в изобразителното изкуство той представя през последните години на живота
си. Серията картини е наречена „Нашенци“ и включва предимно акварели, рисувани в периода между 1932 г. и 1960 г.
Третата му самостоятелна изложба включва произведения именно от този цикъл – тя е представена през 1965 г. в
Стара Загора, Казанлък и Габрово, а през 1967 г. – в Пловдив.

За героите на Чудомир Серафим Северняк пише, че те
не са никога само точилар или само запасен подофицер,
само къщен лъв, или само еснафка, а винаги са и още нещо,
което може да се обозначи с понятия като наивност или
доброта, озлобление или отчаяние, вятърничев оптимизъм
или безнадежност.



Нашенци

КлюкаркаГлашатай

















КРАЙ

Изготвил: група II, 10в клас
По проект: „Проектният метод – креативното бъдеще на 
обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм”


