
Hypnotic, colorful, vibrating – this is
what Diana had in mind when she
started her “Rainbow Spiral”. “When I
painted this, I was feeling happy, I was
in a good mood. That’s why I picked all
these bright colors. I wanted to add a
bit of my positivity in my painting,”
says Diana, 12 years old.

Her journey to Romania was long. She
fled the war in March, and her first stop
was Cernăuți, then she travelled to a
city closer to the border, and in the
end, she arrived in Bucharest. “It was a
challenge for my entire family to move
to a country where we don’t
understand the language at all,” says
Diana.

Ten months later, she knows more
about her new community in Romania.
She is studying Romanian in school,
and she loves history. “I can’t believe
this is the country of Vlad Dracula. I
visited his castle!”.
 
She keeps in touch with her
grandmothers, and she is always
relieved knowing they are safe, but she
misses them and her beautiful home. 

Diana, 12 years old, Bucha, Ukraine 

 

RAINBOW SPIRAL



Hipnotizant, colorat, vibrant - acestea au
fost gândurile Dianei când a început să
lucreze la “Spirala” ei.

“Când am făcut această pictură, mă
simțeam foarte fericită, eram într-o
dispoziție bună. De aceea am ales toate
aceste culori vii. Am vrut să adaug puțin
optimism picturii mele” spune Diana, în
vârstă de 12 ani.

Călătoria ei către România a fost lungă. A
fugit din calea războiului în martie, iar
prima ei oprire a fost Cernăuți, apoi a
călătorit către un oraș mai aproape de
graniță și în cele din urmă a ajuns la
București.“ A fost o provocare pentru
întreaga mea familie să mă mut într-o țară
a cărei limbă este total necunoscută
pentru noi,” spune Diana.

Au trecut zece luni de când locuiește în
România, iar acum Diana a învățat mai
multe despre noua ei comunitate. 

La școală învață română și iubește istoria.
“Nu-mi vine să cred că aceasta este țara
lui Vlad Dracula. Am vizitat și castelul lui! ”.
 
Ea ține mereu legătura cu bunicile ei,
pentru a verifica dacă acestea sunt în
siguranță, dar îi este dor de ele și de casa
ei din Bucha.

Diana, 12 ani, Bucha, Ucraina

Г�пнотична, р�знобарвна, сповнена
життя – про це думала Д�ана, коли
починала малювати свою “Веселкову
сп�раль”. “Коли я її малювала, я була
щаслива, я була в доброму гумор�.
Тому я обрала вс� ц� яскрав� кольори.
Своїм малюнком я хот�ла додати
позитиву”, - говорить 12-р�чна Д�ана.

Її подорож до Румун�ї була довгою.
Вона втекла в�д в�йни в березн�, �
першою зупинкою її подорож� було
м�сто Черн�вц�, пот�м вона переїхала
до м�ста поближче до кордону, �,
врешт�-решт приїхала до Бухаресту.
“Для вс�єї моєї с�м’ї викликом став
переїзд до країни, мови якої ми зовс�м
не розум�ємо”, - говорить Д�ана.

Через 10 м�сяц�в вона б�льше знає про
свою нову сп�льноту в Бухарест�. Вона
вчить румунську мову в школ�, а
також вона любить �стор�ю. “Не можу
пов�рити, що це - країна Влада
Дракули. Я в�дв�дала його замок!” 
Вона п�дтримує зв’язок з� своїми
бабусями � завжди рад�є д�знаватися,
що вони в безпец�, але вона сумує за
ними � за своїм чудовим домом. 

Д�ана, 12 рок�в, Буча, Україна 


