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ДИМО ЗАИМОВ
МОНУМЕНТАЛНИ ТВОРБИ
С ФИГУРАЛЕН ХАРАКТЕР

зиция тип „плаващо петно“1 , типична за края на 
60-те – началото на 70-те години, принципът на 
композиране се свежда до подредба на образни 
мотиви в петно със свободен силует. Фигурите 
са обособени една от друга, рядко включени в 
пространствени или сюжетни взаимоотношения 
помежду си или с обкръжаващата ги среда. 

От произведенията на Димо Заимов с тази 
специфика се отнасят монументалната кера-
мика на фасадата на Общинския съвет в Царево 
и керамичният релеф на  Общинския съвет в 
Перник (1982 г.).

Характерът на този тип произведения е ста-
тичен, едноизмерен, максилмално оплоскостен 
от използването на стилизацията като основен 
метод. Фигурите са едри, тежки, монолитни, 
статични. Формите са изчертани предвид спе-
цификата на материала. Решенията са подчер-
тано монохромни. Жестовете са статични, а 
въздействието – статуарно.

При трактовката на фоновете при Димо Заимов 
още от ранните творби се появява пиетет към 
детайл. Фонът рядко е изчистен – той е гъмжило 
от подробности, концептуално доразвиване на 
идеята, представена в главните фигури.

В цялото творчество на художника фонът се 
явява артистична трактовка на синтезирана-
та в основния мотив идея. Това се регистрира 
като посока още от зората на творчеството 
на Заимов.

Зараждането на тенденцията за пространстве-
на всеобхватност и надмощие на произведения 
над архитектурната среда ясно се забелязва в 
средата на 70-те години. При Димо Заимов тази 
тенденция може да бъде наблюдавана в група 
творби, в които образният строй е структури-
ран с различна степен на условност – от предел-
на натуронаподобителност през знаково обо-
значаване на изображението в условна среда до 
граничеща с орнамент образна структура.

Художникът Димо Заимов е сред авторите, кои-
то знаково се свързват с историята на българ-
ската монументална живопис.

Димо Заимов в монументалните си творби ин-
терпретира проблеми на техника и технология, 
експеримент и съвместяване на стилове и сред-
ства, фокусиране върху връзката творба-среда.
Интересът към спецификата на монументал-
ните творби на Димо Заимов се мотивира от 
факта, че неговото творчество не е изследвано 
до момента. Произведенията му са разнообразни 
като специфика, но предлагат възможност за 
типологично обобщение. 

В настоящата статия насочвам вниманието 
си към спецификата на монументалните про-
изведения с фигурален характер. Те са изцяло 
натуронаподобителни. Факторите, които ги 
обединяват, не произтичат от използваната за 
реализирането им техника. Основа за групира-
нето им е характерът на формата, същността 
на изобразителното пространство и съотнася-
нето към архитектурната среда. Част от тези 
творби са изцяло натуронаподобителни, други 
носят известна условност във фона на компози-
цията. Като цяло по специфика и въздействие, 
тези произведения се отличават с висока инфор-
мативност и разпознаваемост на изображение-
то. Принципно монументалните реализации на 
Димо Заимов са класифицирани според степента 
на разпознаваемост и съобразно спецификата на 
връзката си с архитектурата.

В периода на тоталитарната епоха у нас този 
тип произведения доминират, предвид пропа-
гандната функция на вида изкуство. Въпреки 
това Димо Заимов е сред авторите, които 
творят и в полето на абстрактната образност. 
Факт е обаче, че повечето произведения създа-
дени до 1989 година носят в себе си фигурация, 
независимо дали имат подчертана пропагандна 
функция в пространството, в което се изявяват. 
В ранните произведения на Димо Заимов – мо-
нументални произведения от керамика с компо-

1 Димитрова, Т. „Съвременна българска монументално-декоративна живопис“, Сборник „40 години българско социалистическо изку-
ство“, 1984, с. 245.



Ярък пример за проявата на всеобхватност на 
пространството, изпълнено с повествователен 
тип композиция, наситена с образи-символи и 
алегории, е мозайката „Първите социалисти“, 
1977 г. – 1978 г. в Партиен дом във Велико Тър-
ново, по проект на Димо Заимов и Александър 
Терзиев. Структурата на творбата е изградена 
от отделни части, тематично и стилистично 
обвързани, но с относителна самостоятелност 
в рамките на цялото. Композициите са репре-
зентативни, статични и строго ритмизирани. 
Темите са напълно в духа на времето: посрещане 
на победителите с хляб и сол; алегорично изобра-
жение на Партията с петолъчка в ръце; майка с 
дете; жени, които държат в ръцете си макове. 
Освен тях са изобразени и представителите на 
работническата класа, интелигенцията и сел-
ското стопанство. Акцентът е поставен върху 
видни представители на социалистическото и 
социалдемократическото движение. Изображе-
нията са изпълнени в плоски, локални цветове. 
Изключение от този пластически принцип пра-
вят само портретите на социалдемократите 
и социалистите. Като център на паното, те 
се отличават със светлосянъчна моделировка. 
Изявеният фронталитет и статичност произ-
тичат от представителния характер на твор-
бата. Фонът е изпълнен в светли, топли тонове. 
Категоричното отделяне на човешките фигури 
от фона способства за обособяването на двус-
лойна пространствена структура.

Цялостното въздействие на мозайката е всеоб-
хватно. Тя изпълва всички стени на помещение-
то, ограждайки зрителя отвсякъде. Височината 
на правите фигури значително превъзхожда чо-
вешката, а тази на седналите съвпада с хоризон-
та. Портретите в централната сцена недвусми-
лено привличат вниманието във функцията си на 
най-съществен композиционен елемент.

Едрият мащаб, интензивният колорит доприна-
сят мозайката да „атакува“ едновременно архи-
тектурното пространство и зрителя.

Каменната мозайка „Темида“ в Съдебната пала-
та, град Перник, 1980 г., е произведение, което 
продължава поетата във фигуралната група 
творби посока. Темата за правосъдието и силата 
на държавната власт е типична за десетилети-
ето на 80-те години. Това е време, когато дър-
жавата в епохата на социализма демонстрира 
своята мощ. Присъствието на тази тема в про-
изведението на Димо Заимов обаче е продикту-
вано от предназначението на сградата. Худож-
никът се придържа към тематичното задание, 
но подхожда артистично и свободно в градежа 
на композицията. Няма строго придържане към 
идеологически символи, знаци и емблеми. Про-

изведението разкрива пиетета на автора към 
свободната форма – във фона са налице голям 
брой геометрични форми, които плавно премина-
ват и се трансформират в свободни структури. 
Тази творба е своеобразна „заявка“, преход към 
увлечението по абстрактните нефигурални 
изображения.

Димо Заимов се вписва изцяло в облика на своето 
време. Трябва да се подчертае обаче, че алегорич-
ната фигура на Темида е аперсонализирана. Сим-
волите ѝ – везни и затворени очи – са загатнати, 
но не преекспонирани или изчертани. Компози-
цията на мозайката е фризова. Постановката ѝ 
е лентовидна, поради разположението ѝ в цен-
трално фоайе на две нива. Темата е разгърната 
чрез натрупване на образи, без сюжетен разказ. 
Композицията е изградена в единна тоналност. 
Фигури и фон са вписани едно в друго. Въпреки 
единната цялост и трудното разчленяване на 
отделните структури, могат да се обособят 
пространствени планове. Употребата им е 
условна. В тази творба Димо Заимов съчетава 
рационално-геометричното, изведено във фона, 
като опозиция на живописната трактовка на 
основните фигури – доколкото употребата на 
понятието живописен е пригодна в техниката 
на мозайката.

Ясното усещане за ритъм е компонент, които 
винаги се откроява в произведенията на Димо 
Заимов. Колоритът като цяло е балансиран. По 
посока на родство на символи и интеграция в 
архитектурното пространство може да бъде 
разгледана мозайката във външния кръг на 
дом-паметник на БКП на връх Бузлуджа, 1981 г.

Заедно с Националния дворец на културата, 
мемориала „1300 години България“ в Шумен, 
дом-паметникът на БКП на Бузлуджа е едно от 
значителните като размер и пропагандна същ-
ност произведения на изкуството от периода на 
тоталитализма в България. Проектирането и 
реализирането му са мащабни, времеемки, анга-
жиращи голям човешки и финансов ресурс. Възла-
гането и одобряването на отделните проекти е 
поетапно, а художниците нееднократно са били 
„връщани“, докато не предложат идеята си по 
максимално приемлив за идеологията на система-
та начин.

Мозайката на Димо Заимов, озаглавена „Социа-
листическата индустриализация“, е разположена 
във външния кръг. Мозайката е напълно съзвучна 
като стилистика с останалите произведения в 
непосредствена близост до нея2.  Тя се отличава 
с разпознаваем рисунък. Фигури и форми са изпъл-
нени в полихромна гама. Изобразеното простран-
ство е абстрактно. 
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2  Примери в тази насока са мозайките „V конгрес на БКП“ от Александър Терзиев, „Международната работническа солидарност“ от 
Григор Спиридонов, „Посрещане на съветската армия“ и „Девети септември 1944“ от Иван Кирков, „Х конгрес на БКП“ от Стоимен 
Стоилов, „Българо-съветската дружба“ от Тома Върбанов.



Произведенията на Д. Заимов от 80-те години 
са мащабни, ориентирани към доминиране над 
архитектурната среда по различни начини. 
Димо Заимов през 80-те години все по-ясно 
започва да разчита на експресивната роля на 
цвета като фактор при изявяване на форма-
та и изява в пространството. Както посочва 
Константин Марков в своето изследване по 
проблемите на цвета в стенно-монументал-
ната живопис от 80-те години, „...цветът 
заема решаващо участие при трактовката на 
формата. Като компонент на формата, той се 
проявява в нейната структура, при осигуряване 
на „отворена“ комуникация с архитектурната 
среда. Подборът на цвят, интензивното му 
въздействие и подчертаната многоаспектна 
роля на контраста привличат вниманието на 
зрителя и създават условия за активно при-
съствие на стенописа в интериора“3.  Емблема-
тичен пример за своеобразно усвояване на архи-
тектурата, без да бъдат изземвани агресивно 
функциите ѝ, е писана керамика за централното 
фоайе на Пионерски дом в Перник, 1982 г. Писана-
та керамика обхваща стените по цялото фоайе 
от пода до тавана. Композицията е изградена 
на базата на концентриране на образи символи, 
свързани с темата: детство, младост, свобода, 
творчество. Характерно за творбите, създа-
дени в периода на социализма, е, че всички се изо-
бразяват млади, красиви, щастливи, с оглед да 
се подчертае смислово предлаганото от „пар-
тията“ благоденствие. В тона с прокламирания 
оптимизъм е и подборът на гамата. И в тази 
твобра, както и в останалите на Димо Заимов, 
фигури и фон не могат да бъдат отчленени 
една от друга. Произведението има подчертан 
стенописен ефект - сякаш е рисувано върху 
стената. Границите между отделните плочки 
се губят. Димо Заимов „загражда“ зрителя от 
всички страни. Акумулирайки прилежащите 
към стенописното изображение „реални ъгли“, 
той отнема водещата конструктивна роля на 
архитектурата. Така рисуваната керамика се 
превръща в активен, доминиращ въздействие-
то фактор и моделира изцяло архитектурата. 
Стенописът „Партията“ във фойето на засе-
дателната зала на Общинския съвет в Перник 
(1983 г.) по мащабност и семантика продължава 
посоката на интерпретация. По аналогия с 
предишните произведения, алегория на Парти-
ята се съвместява с изображението на личност 
(Георги Димитров) и епизод от българската 
история (09.09.1944 г.). Като цяло композицион-
ната схема се характеризира със симетрично 
разположение на изображенията и асиметрично 
разположени детайли.

Фронталната ориентация на изображенията, 
използването на ракурси комбинирани с ярки 
тонове, които не се подчиняват на перспектив-

ните принципи, създават динамичен контакт 
на произведението с архитектурната среда и 
със зрителя.

Макар и в техниката на витража (която носи 
повече условност) тук е мястото да бъдат 
разгледани и два витража, създадени от Димо 
Заимов през 80-те години.

В рисувания класически витраж във фоайето на 
заседателната зала на Общинския съвет в гр. 
Добрич (1984 г.) Димо Заимов съчетава алегорич-
ни изображения със сюжетна конкретика. Този 
принцип не е еднократно прилаган в неговото 
творчество. Композиционната схема се харак-
теризира със симетрично разположение на изо-
браженията и асиметрично ситуирани детайли. 
Шпросните следват външните контури на жен-
ската фигура и паралелно с това навлизат във 
вътрешността ѝ, създавайки ритмично равно-
весие от праволинейни и криволинейни форми.

Композиционното богатство се допълва и 
от разнообразното третиране на формите. 
В центъра те са пределно обобщени, а към 
периферията стават по-наситени с конкретни 
детайли. Комуникацията творба-архитектурна 
среда-зрител се осъществява плавно. Централ-
ната част поразява с опростените си форми 
и „потока“ от светлина, който навлиза отвън 
навътре.

Съществуват голям брой примери сред произ-
веденията на Димо Заимов, които се движат на 
границата на фигуралното и нефигуралното. 
Те носят родство с орнамента, притежават 
известна условност, особено в контекста на 
средата. В тях няма натуронаподобителност,
а властват стилизация и геометризация. Неза-
висимо дали са създадени през 70-те или 80-те 
години, посоката е една – изпълване на цялото 
предоставено изобразително поле, иницииране 
на динамична комуникация, от която произтича 
и изискването за „вчитане“ в изобразителната 
пласкост от страна на зрителя.

Монументалният гоблен в главното фоайе на 
интерхотела във Велико Търново (1981 г.) съв-
местява единна, но разделена на сегменти изоб-
разителна плоскост. Изисва се активно участие 
от страна на зрителя в хода на прочита на про-
изведението.  Техниката на гоблена позволява 
и предопределя плавна градация на тона, която 
художникът насища с допълнителен смисъл. 
Той избира малък колоритен диапазон - червено, 
охра, синьо и бяло. Преливите са от тъмно към 
светло и при структурирането на работата са 
обвързани с вложения в нея смисъл.

3   Марков, К., Цветът и пространството в българската стенопис и мозайка през 80-те години, Сборник „Материали от международ-
на научна конференция „Цвят и език“, София, 2011“, организирана от Сдружение „Група Цвят – България“ и СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, 2011 г., електронен носител с ISSN 1314-3883, с. 304.
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Явлението „регионален патриотизъм“ не е чуж-
до на автора през призмата на реализираната 
поръчка. Всяка част от това пано е свързана 
с историята на Търново и индиректно с тра-
дицията и приемствеността. Средата, която 
Димо Заимов създава с гоблена, цели усещане за 
топлота, уют, приемственост. Керамичният 
релеф (1981 г.) за стълбището, писаната керами-
ка (1982 г.) в централното фоайе на Интерхотел 
“Велико Търново” във Велико Търново също ин-
терпретират темата за историческата при-
надлежност в контекста на търновския край.

Стенно-монументално произведение, кое-
то контрастира с архитектурната среда, е 
сграфитото „Добруджа“ в хотел „Добруджа“ в 
Албена. Като специфика то е на границата на 
фигуралното и нефигуралното, заради стату-
та на сложните, на пръв поглед неразпознава-
еми образни структури. Творбата е типичен 
пример за  произведенията, които категорично 
се отличават от архитектурата като формо-
образуване, композиционни посоки, колорит и 
използвани материали. Важна в случая е гледна-
та точка на автора по отношение на връзката 
произведение-архитектурна среда.

Сграфитото „Добруджа“, 1983 г., в хотел „Добру-
джа“ в КК „Албена“ се отличава с цялостна струк-
тура, изградена от силно стилизирани флорални 
и зооморфни мотиви, чиято специфика е сведе-
на до тази на орнаментални мотиви. Използва-
ните техника, мотиви и стилови особености 
разграничават произведението от конструк-
тивните специфики, колорита и материалите, 
използвани в интериора. Произведението е 
безспорен акцент във вътрешното простран-
ство на сградата.

Всички мозайки на художника от края на 70-те –
началото на 80-те години притежават следни-
те белези: отделната форма е стегната, ста-
тична, рационална, докато фонът е третиран 
свободно, условно, дори живописно. 

Мозайката „Науката е слънце“ на калкан на вън-
шен корпус на училище „Бачо Киро“ във Велико 
Търново продължава посоката от фигуралните 
творби на Димо Заимов. Композицията е фрон-
тална, симетрична и рационализирана. Макар 
изображението да е напълно разпознаваемо, 
родството му с мозайките, базирани на ор-
наменталното начало, се търси по посока на 
условна форма, изчистен силует, условно прос-
транство. Стремежът към центробежност е 
очевиден. Кръгът като форма е мотивиран и 
конкруктивно, и смислово. Решението е свърза-
но с подялбата на изобразителното поле на оси, 
които маркират лъчи.

След 1989 г. една от посоките, които Димо Заи-
мов поема, е свързана с храмовата архитектура 
и декорация. В родното си село Караманите, 
Варненско, той изгражда мозайка за църквата 
„Св. св. Кирил и Методий“. Патронното изобра-
жеие е поставено над входа на храма. Мозай-
ката е от камък, смалт и стъкло. Художникът 
използва нововъведение в областта на техни-
ката и технологията и в подобен род канонична 
поръчка си позволява да експериментира. Човек 
със свободен артистичен дух, той носи в себе 
си неугасващото желание да търси и открива 
нови неща. Изображетията са в стилистиката 
на канона. Пъстрите дрехи създават усещане за 
непрекъснато трептене на образната повърх-
ност. Използването на стъкло във фона зад 
фигурите създава разнообразие в трактовката. 
Гладката, лята повърхност контрастира и ус-
покоява фрагментарното въздействие, породе-
но от детайлната структура на мозайката и 
от подредбата на тесарите.

Каменната мозайка „Св. Богородица“, 2008 г., в 
Ботевград е част от декорацията на базилика с 
катедрален характер. Мозайката над западния 
вход изобразява Света Богородица и е със ста-
тут на патронно изображение. Спазен е кано-
ничният колорит в червено и синьо със златен 
ореол. Богородица е изобразена в ипостаза тип 
Оранта, в обрамчена от тесари арка, син фон – 
максималната степен на сакралност е налице в 
златния фон, а използването на синия цвят за 
небе или фон е типично за християнската тра-
диция от Възраждането.

Димо Заимов винаги запълва изобразителното 
поле. Насища с дребни детайли докато въз-
действието за пълнота се превърне в моно-
литна тектоничност на композицията. Димо 
Заимов е сред художниците, при които няма 
рязък вододел в личната му еволюция в рамките 
на фигуралните монументални произведения. 
Развитието му е устойчиво, а повторяемостта 
на мотиви, похвати, символи и композиционни 
схеми – категорична и закономерна. 
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