
“Being in the 9th grade feels a bit strange,
especially when you have to integrate in a
new community, after two years of
pandemic and online classes”, says Maria,
15 years old.

Maria and Cătălina are very good friends,
and they are studying together in a
Romanian high school, that is also hosting 
 Ukrainian classes for refugees. 

“We tried to bring together fear, sadness
and hope for creating a character that feels
overwhelmed by his own emotions. We find
inspiration in everything that surrounds us,
in every small detail,” said the two artists. 

Maria is dreaming about the
cinematography world, and she sees
herself as a future actress or movie writer,
while Cătălina dreams about a medical
career, as a surgeon.

Maria & Cătălina, 15 years old, Bucharest 

OVERWHELMED



„Este un sentiment ciudat să fii în clasa a IX-a,
mai ales când trebuie să te integrezi într-o
comunitate nouă, după doi ani de pandemie și
cursuri online”, spune Maria, în vârstă de 15 ani. 

Maria și Cătălina sunt foarte bune prietene și
învață împreună la un liceu din București, care
găzduiește și clase pentru copiii ucraineni.

„Am încercat să aducem împreună frica,
tristețea și speranța, pentru a crea un personaj
care se simte copleșit de propriile sentimente.
Ne găsim inspirația în tot ceea ce ne
înconjoară, în fiecare detaliu mărunt”,
povestesc cele doua artiste. 

Maria visează să lucreze în industria
cinematografică, și să devină actriță sau
scenaristă într-o bună zi, în timp ce Cătălina
visează la o carieră medicală, de chirurg.

Maria și Cătălina, 15 ani, București

 

„“Бути в дев’ятому клас� – дещо дивно,
особливо, коли тоб� доводиться
�нтегруватися в нову сп�льноту п�сля двох
рок�в пандем�ї та занять в онлайн режим�”, -
говорить 15-р�чна Мар�я.
Мар�я й Катал�на – доже добр� подруги, як�
разом навчаються в румунськ�й середн�й
школ�, в як�й є також � українськ� класи для
б�женц�в. 

“Ми намагалися поєднати страх, сум � над�ю
для того, аби створити персонаж,
приголомшений своїми власними емоц�ями.
Ми знаходимо натхнення в усьому, що нас
оточує, в кожн� др�бн�й детал�”, - говорять
обидв� художниц�. 

Мар�я мр�є про св�т к�нематограф�ї, � в
майбутньому вона бачить себе акторкою
або сценаристкою, а Катал�на мр�є про
кар’єру в медицин� в якост� х�рурга.

Мар�я та Катал�на, 15 рок�в, Бухарест 

 


