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Худоничката г-жа Нора Трифонова /вляво/ и читалищният секретар на с.Дропла г-жа 
Стефка Димитрова, главен организатор на изложбата.

Животът продължава – изложба в с. Дропла

В седмицата преди 
Цветница едно съби-
тие в с. Дропла, Общи-
на Балчик, ни изненада 
приятно. На 11 април 
в Народно читалище 
„Велко Ангелов“ бе 
открита изложба от 
рисунки. След ковид 
ограниченията, кои-
то продължиха две 

години, и във време 
на продължаваща об-
тегната обстановка в 
близката до нас Ук-
райна, тази изложба е 
истински зов: животът 
продължава. Да, точно 
така пише в обявата: 
ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛ-
ЖАВА С ИЗКУСТВО 
– изложба-живопис, 

Нора Трифонова. 
Всички присъствали 
на откриването и по-
сетили изложбата, са 
развълнувани от пос-
ланията, които излъч-
ват прекрасните багри 
на платната. Развълну-
вана е и създателката 
на тези платна, Нора 
Трифонова. Тя не е за-

вършила художествена 
академия, не е мечтала 
за изложби. Обича да 
рисува от малка, ходи 
на кръжоци по рису-
ване. След завършване 
на основното си обра-
зование в ОУ „Отец 
Паисий“ в родния си 
град Добрич, продъл-
жава в професионално 
училище със специал-
ност „дамско облекло.“ 
Завършва и Начална 
педагогика, със специ-
алност „рисуване и тру-
дово обучение“ и рабо-
ти като учител – първо 
в с. Орляк (1 година), 
после в с. Кремена (4 
години), а след това в с. 
Дропла (от 1984 г.) до 
закриване на училище-
то през 2008 г. Любовта 
към рисуването се пре-
връща в трайно хоби и 
зряло творчество след 
смъртта на съпруга ѝ, 
починал преди 4 годи-
ни. Огромната болка по 
загубата тя трансфор-
мира в красота – чрез 

образи и цветове в кар-
тини. Тези картини на-
мират своите почитате-
ли във Фейсбук, където 
тя публикува снимките 
им. И така в годините, 
Нора среща все повече 
одобрения и въпроси: 
„Кога ще бъдат пред-
ставени картините в 

изложба?“. 
 Под тъмните облаци 
и над нашето небе от 
военните действия в 
недалечните сражения, 
се ражда една идея. 
Носител на тази идея е 
Стефка Димитрова, чи-
талищен секретар в с. 
Дропла. Тя настойчиво 
моли Нора Трифонова 
да открие първата си 
изложба на творбите, 
които е създала, имен-
но в с. Дропла, родно-
то село на съпруга на 
Нора, където и двамата 
са работили дълги го-
дини. Времето е крат-
ко, защото Цветница 
вече е наближила. Но 
ентусиазмът, с който се 
работи по подреждане 

на изложбата, е добър 
съюзник. Стефка Ди-
митрова успява да се 
справи с всичко – обя-
вата за изложбата, из-
пращането на покани-
те, специалните гости, 
и най-важното, аран-
жирането на картините 
в залата на Читалище-

то. Кметът на селото, 
г-н Денчо Попов, и 
председателят на Чита-
лището г-н Николайчо 
Маринов, също съ-
действат пълноценно. 
 Настъпва 11 април и 
в 11.00 ч. изложбата е 
открита. В просторна-
та зала на Читалището 
74 платна „огряват“ 
присъстващите със 
багрите на природата 
и благия израз на об-
разите, които подсещат 
безсмъртната фраза на 
Достоевски : „Красо-
тата ще спаси света!“. 
Сред посетителите са 
представители на ме-
диите, Мая Димитро-
ва от БСП – депутат в 
настоящия парламент, 

читалищни секретари 
от близките села и жи-
тели на с. Дропла. 
 Нора Трифонова по-
лучава много топли 
поздравления и отзи-
ви за картините. Вло-
жените усилия – труд, 
време, постоянство, 
творческо вдъхнове-

ние, са оценени от 
посетителите и прия-
телите ѝ във Фейсбук. 
Като бивш учител в 
основното училище 
в с. Сенокос (до пен-
сионирането си), тя е 
най-силно развълнува-
на от поздравленията и 
цветята, поднесени от 
ученици от Сенокоско  
училище. 
  Може би ще послед-
ват и други изложби на 
тези картини. Създа-
телката им е получила 
вече предложения за 
представянето им и в 
други селища. Да, това 
е едно добро послание: 
Животът продължава с 
изкуство.
 „Днес беше 
един незабравим ден 
за мен! Получих тол-
кова добри думи и по-
ложителни отзиви за 
изложбата и картините 
ми! Благодаря ви от 
сърце! Искам да бла-
годаря за прекрасната 
организация от страна 
на кметсвото , чита-
лищното настоятелство 
и секретарката на чи-
талището в с. Дропла! 
Благодаря!“– сподели 
Нора Трифонова.
 Да ѝ пожелаем творче-
ско вдъхновение, и да 
продължи да ни радва 
със следващи творби и 
изложби. 

Мария ПЕТРОВА
Фондация

 „Вигория”

 Г-жа Георгиева и ученици от с.Сеноос поздравиха г-жа Нора Три-
фонова

Г-жа Нора Трифонова с дъщеря си


