
“It was my first day of school when I
painted this. I still remember how many
emotions were running through my
veins. I had painted before, and I
wanted to recreate something that I
like. 

I wanted to spread a positive message,
but I was feeling so shy, so probably
the people who will watch my painting
will feel my shyness,” said Kristina, 11
years old. 

She fled Ukraine, together with her
family, and they spent 36 hours in a
car, waiting in line at the border with
Romania. A part of her family is still
living in Odessa, a city covered in cold
and darkness, due to the energy crisis
caused by the war.

“I am feeling more confident now,
braver, and more open to meeting new
people, not so shy anymore”, said
Kristina about the changes that came
in her life, in the last 10 months.

Kristina, 11 years old, Odessa, Ukraine

SHYNESS



“În prima zi de școală am realizat această
pictură. Îmi amintesc și acum câte emoții
am avut. Am mai pictat înainte, însă de
această dată am vrut să surprind ceva
ce-mi place. Am vrut să transmit un mesaj
pozitiv, dar mă simțeam atât de timidă
atunci când am pictat, și cred că
persoanele care-mi vor privi lucrarea vor
simți acest lucru,” a spus Kristina, în vârstă
de 11 ani. 

Kristina a plecat din Ucraina împreună cu
familia ei, fiind nevoiți să stea 36 de ore în
mașină, pentru a reuși să treacă granița 
 spre România. O parte a familiei ei încă
locuiește în Odesa, un oraș cufundat  în
frig și întuneric din cauza crizei energetice
provocate de război.  

“Acum mă simt mai încrezătoare, mai
curajoasă și mai deschisă să întâlnesc
oameni noi. Nu mă mai simt atât de
timidă,”, a spus Kristina vorbind despre
schimbările apărute în viața ei, în ultimele
10 luni. 

Kristina, 11 ani, Odesa, Ucraina
 

“Я намалювала це в св�й перший день
в школ�. Я ще добре пам’ятаю, ск�льки
емоц�й мене переповнювало. Я
малювала � ран�ше, � мен� хот�лося
в�дтворити щось таке, що мен�
подобається. Мен� хот�лося
под�литися позитивними в�дчуттями,
але я в�дчувала соромлив�сть, � тому,
можливо, люди, як� побачать м�й
малюнок, в�дчують мою
соромлив�сть”, - сказала 11-р�чна
Христина. 

Вона втекла з України разом з� своєю
с�м’єю, � їм довелося провести 36
годин в машин�, чекаючи в черз� на
кордон� з Румун�єю. Частина її с�м’ї все
ще живе в Одес�, м�ст�, вкритим
холодом � темрявою через
енергетичну кризу, спричинену
в�йною.

“Зараз я в�дчуваю себе б�льш
впевненою, см�лив�шою, � б�льш
в�дкритою до зустр�чей з новими
людьми. Я б�льше не соромлюсь”, -
сказала Христина про зм�ни, що
в�дбулися в її житт� за останн� 10
м�сяц�в.

Христина, 11 рок�в, Одеса


