
“I started drawing when I was just a child, and then I went to the
pedagogic school in Ismail, where I studied painting, sculpture,
graphics, and the history of art”, said Alla, who is an art teacher
from Ukraine.

She fled the war, together with her three daughters, and came
to Romania to find a safer place to live. 

“Back home, my family has no electricity, it is cold and dark. The
missiles destroyed all sources of electricity, and now the old
people are living in cold, this winter, because wood is too
expensive”, says Alla, worried about her parents and her friends.
She knows it would be hard to return home, and she is trying to
create a normal life for her daughters in Romania.

LAKE KITAY

“This lake reminds me of my childhood, because I grew up in a
place with beautiful nature and happy people. I remember the
fishermen, and all my friends who were going to swim in the
lake. I had a happy childhood and I wanted to put this memory
on paper,” says Alla.

SILHOUETTE

“We left our dog and cat behind when we had to move to
Romania. I left them with my neighbors, who are still living there,
in Ukraine. And through this painting I still remember our cat,
who is waiting for us, patiently. We travelled back home a
couple of times to see them, but it is hard to bring them to
Bucharest.”

CHILDHOOD

“When I was little, I had a lot of cats at home, and I was always
taking care of them. So this painting is just a memory from my
childhood,” says Alla.

Alla, Odessa, Ukraine



„Am început să desenez încă din copilărie, apoi
am mers la liceul pedagogic din Ismail, unde am
studiat pictura, sculptura, grafica și istoria artei”,
spune Alla, profesoară de arte plastice din
Ucraina. 

Ea a fugit din calea războiului împreună cu cele
trei fiice ale sale și a venit în România pentru a
găsi un loc mai sigur în care să trăiască.

„Acasă, familia mea nu are curent electric, stă în
frig și întuneric. Rachetele au distrus toate
sursele de electricitate, iar acum bătrânii stau în
frig în această iarnă, pentru că lemnul este prea
scump”, spune Alla, care își face griji pentru
părinții și prietenii ei. Știe că i-ar fi greu să se
întoarcă acasă și încearcă să le asigure fiicelor ei
o viață normală în România.

LACUL KITAY

„Acest lac îmi amintește de copilărie, pentru că
am crescut într-un loc pitoresc, cu oameni
fericiți. Îmi amintesc de pescarii de acolo și de
toți prietenii mei care mergeau să înoate în lac.
Am avut o copilărie fericită și am vrut să pun
această amintire pe hârtie”, spune Alla. 

SILUETĂ

„Nu am putut să luăm cu noi câinele și pisica
când a trebuit să ne mutăm în România. I-am
lăsat cu vecinii mei, care încă locuiesc acolo, în
Ucraina. Și prin acest tablou îmi amintesc de
pisica noastră, care ne așteaptă acasă,
răbdătoare. Am mers în Ucraina de câteva ori
pentru a-i vedea, dar este greu să-i aducem la
București.” 

COPILĂRIE

„Când eram mică, aveam acasă o mulțime de
pisici și aveam mereu grijă de ele. Așa că
această pictură este o simplă amintire din
copilăria mea”, spune Alla.

“Я розпочала малювати ще дитиною, а пот�м
навчалась в педагог�чному навчальному
заклад� в Ізмаїл�, де я вивчала живопис,
скульптуру, граф�ку та �стор�ю мистецтва”, -
говорить Алла, викладач з мистецтва з України.

Вона втекла в�д в�йни з� своїми трьома дочками
та приїхала до Румун�ї в пошуках безпечного
м�сця для життя. 

“Вдома, в Україн�, у моєї с�м’ї немає електрики,
там холодно � темно. Ракети зруйнували вс�
джерела електрики, � тепер л�тн� люди живуть в
холод� ц�єї зими, тому що дрова коштують дуже
дорого”, - каже Алла, яка непокоїться про своїх
батьк�в � друз�в. Вона знає, що повернутися
додому було б важко, � тому вона намагається
створити нормальне життя для своїх дочок в
Румун�ї.

Озеро Кітай

“Це озеро нагадує мен� про моє дитинство, тому
що я виросла в м�ст�, де була чудова природа �
де жили щаслив� люди. Я пам’ятаю рибалок �
вс�х своїх друз�в, як� ходили до озера купатися. У
мене було щасливе дитинство, � я хот�ла
в�добразити ц� спогади на папер�”, - говорить
Алла.

Силует 

“Коли нам довелося переїхати до Румун�ї, ми
залишили вдома нашого собаку й кота. Я
залишила їх у наших сус�д�в, як� все ще живуть
там, в Україн�. І завдяки цьому малюнку я згадую
нашого кота, який терпляче на нас чекає. Ми
дек�лька раз�в їздили додому, аби їх побачити,
але привезти їх до Бухаресту важко”.

Дитинство

“Коли я була маленькою, у мене завжди було
багато кот�в вдома, � я завжди про них
п�клувалась. Тому цей малюнок – це просто
спогад про дитинство”, - каже Алла.


