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On February 24, 2022 at 4 am
Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. A number of Ukrainian peaceful 
cities came under fire from enemy military equipment. This war began 8 years ago 
with the occupation of Donbass and the annexation of Crimea. In this exhibition 
you will see pages from the paintings of our publishing house UA Comix, 
published during the war and images created by our artists after February 24.
During the 31st day of the war (as of March 26, 2022), millions of Ukrainians lost During the 31st day of the war (as of March 26, 2022), millions of Ukrainians lost 
their homes and became refugees. As of March 2, 202 Russian servicemen had 
killed one (official) child, numbering 212 daily. The number of casualties among 
the adult population remains unknown. A number of cities in the east and south of 
Ukraine are occupied by enemy troops. The occupiers are deporting the civilians 
of the occupiers and fanning those who are trying to oppose them. The hero cities 
of Irpin, Bucha, Gostomel, Kherson, Chornobaivka, Mykolaiv, Mariupol, Melitopol, 
Sumy, Chernihiv, Kharkiv and the capital of Ukraine, Kyiv, are under constant fire 
and are heroically resisting the invaders.
Ukrainian defenders, each at the front, from all over the country, are showing 
unprecedented courage in the fight against the Russian occupiers every day. This 
exhibition is dedicated to them and to all those who died in this war.

#StandWithUkraine



24 лютого 2022 року в 4 ранку 
росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Низка українських 
мирних міст опинилися під обстрілами ворожої військової техніки. 
Ця війна почалася 8 років тому з окупації Донбасу та анексії Криму. 
В цій виставці ви побачите сторінки з мальописів нашого видавництва 
UA Comix, виданих за роки війни та зображення, створені нашими UA Comix, виданих за роки війни та зображення, створені нашими 
художниками після 24 лютого.
За 31 день війни (станом на 26 березня 2022) мільйони українців втратили За 31 день війни (станом на 26 березня 2022) мільйони українців втратили 
домівки і стали біженцями. Станом на 22 березня 2022 російськими 
військовими було вбито 117 дітей (офіційна цифра) – щодня їхня кількість 
зростає. Кількість втрат серед дорослого населення залишається 
невідомою. Низка міст на Сході та Півдні України окуповані ворожими 
військами. Окупанти депортують мирне населення окупованих міст та 
вбивають тих, хто намагається чинити спротив. Міста-герої Ірпінь, Буча, 
Гостомель, Херсон, Чорнобаївка, Миколаїв, Маріуполь, Мелітополь, Суми, 
Чернігів, Харків та столиця України Київ знаходяться під постійними 
обстрілами і чинять героїчний опір загарбникам. 
Українські захисники і захисниці, кожен на своєму фронті, з усіх куточків 
країни, щодня демонструють нечувану мужність у боротьбі з російськими 
окупантами. Їм, і всім полеглим в цій війні, присвячується ця виставка.

#StandWithUkraine



Author: Anna Sunden
Artist: Vira Kordoba

Автор: Анна Санден
Художниця: Віра Кордоба

Майдан Незалежності, 2014, розстріл 
Небесної сотні. 
Революція Гідності в Україні 
розпочалася з мирних протестів 
21 листопада 2013 на підтримку 21 листопада 2013 на підтримку 
європейського курсу України та як 
реакція на зрив підписання Угоди про 
Європейську інтеграцію. 30 листопада 
2013 року відбувся розгін мирної акції 
протесту та побиття студентів на 
Майдані. 21 лютого 2014 року офіційна 
влада юридично визнала жертвами 
всіх вбитих мирних протестувальників 
під час Революції Гідності, їх назвали 
Небесною Сотнею. 
Щороку 20 лютого Україна відзначає 
Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні.

Independence Square, 2014, shooting of 
the Heavenly Hundred.
The Revolution of Dignity in Ukraine began The Revolution of Dignity in Ukraine began 
with peaceful protests on November 21, 
2013, in support of Ukraine's European 
course and in response to the failure to 
sign the Treaty on European Integration. 
On November 30, 2013, a peaceful protest 
and beating of students on the Maidan 
was dispersed. On February 21, 2014, the 
official authorities legally recognized as 
victims all the peaceful protesters killed 
during the Revolution of Dignity, they were 
called the Heavenly Hundred.
Every year on February 20, Ukraine 
celebrates the Memorial Day of the Heroes 
Every year on February 20, Ukraine 
celebrates the Memorial Day of the Heroes 
of the Heavenly Hundred.

PAGE FROM THE COMICS "ALL THAT KEEPS ON GOING"
СТОРІНКА З МАЛЬОПИСУ "ВСЕ ЦЕ ТРИВАТИМЕ ДАЛІ"



Author: Maryan Radkovsky
Artist: Vira Kordoba

Автор: Мар’ян Радковський
Художниця: Віра Кордоба

PAGE FROM THE COMICS "BUILDING UKRAINE TOGETHER"
СТОРІНКА З МАЛЬОПИСУ "БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМІ"

У квітні 2014 року російські війська 
вторглися на територію українського 
Донбасу, чим розпочали війну на Сході 
України. Вторгнення почалося з міст 
Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка. 
Внаслідок бойових дій було зруйновано 
житлові райони міст, постраждало 
цивільне населення.цивільне населення.
Будуємо Україну разом – 
волонтерський рух, заснований 2014 
року, історія якого починається з 
відбудови львівськими волонтерами 
зруйнованих у Краматорську житлових 
будинків. Однойменний мальопис 
створено на реальних подіях 
і присвячено історії першої поїздки і присвячено історії першої поїздки 
волонтерів у зруйнований Краматорськ.

In April 2014, Russian troops invaded the 
territory of the Ukrainian Donbass, thus 
starting the war in eastern Ukraine. The 
invasion began in Slovyansk, Kramatorsk 
and Druzhkivka. As a result of hostilities, 
residential areas of cities were destroyed 
and civilians were injured.
Building Ukraine together - a volunteer Building Ukraine together - a volunteer 
movement founded in 2014, the history of 
which begins with the reconstruction of 
residential buildings destroyed in 
Kramatorsk by Lviv volunteers. The comics 
of the same name was created on real 
events and is dedicated to the history of 
the first trip of volunteers to the ruined 
Kramatorsk.



Author: Oleksandr Mykhed
Artist: Andriy Dyakiv

Автор: Олександр Михед
Художник: Андрій Дяків

PAGE FROM THE COMICS "SIN EATER"
СТОРІНКА З МАЛЬОПИСУ "ПОЖИРАЧ ГРІХІВ"

«Пожирач Гріхів» – це графічний роман 
про історію Донбасу. Наприкінці ХІХ 
століття бізнесмен із Вельсу Джон Г’юз 
вирушає до України, аби започаткувати 
підприємство, з якого згодом виросте 
місто, яке називатиметься Донецьк і яке 
стане епіцентром російсько-української 
війни. Мальопис готується до видання 
і це перша публічна демонстрація кадрів 
з нього.

"Sin Eater" is a graphic novel about the 
history of Donbass. At the end of the 19th 
century, Welsh businessman John 
Hughes traveled to Ukraine to start 
a business that would later grow into a city 
called Donetsk, which would be the 
epicenter of the Russian-Ukrainian war.
A comic is being preparing for publication, A comic is being preparing for publication, 
and this is the first public demonstration 
of pannel from it. 



Artist: Yarko Filevych    
Художник: Ярко Філевич

POSTER "PROTECTION"
ПОСТЕР "ЗАХИСТ"
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POSTER "UKRAINE"
ПОСТЕР "УКРАЇНА"

Artist: Dartsya Zironka Художниця: Дарця Зіронька
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Artist: Kostas Pantoulas       Художник: Костас  Пантоулас

POSTER "UKRAINE"
ПОСТЕР "УКРАЇНА"

Костас Пантоулас – грецький 
художник, автор мальописів. «Україна» 
входить в серію «Сhaotic Scifi», 
намальована з нагоди виставки 
плакатів автора в Україні 2019 року. 
Цей збірний образ України є втіленням 
богинь міфологій та фантастичним 
образом воїтельки, що стоїть на захисті 
своєї землі.

Kostas Pantoulas is a Greek artist and 
author of comics. “Ukraine” is part of the 
Chaotic Sci-fi series, drawn on the 
occasion of the author's poster exhibition 
in Ukraine in 2019. This collective image of 
Ukraine is the embodiment of the 
goddesses of mythologies and the 
fantastic image of a warrior standing in 
defense of her land.



Artist: Missa Tan
Художниця: Missa Tan

POSTER "UKRAINE"
ПОСТЕР "УКРАЇНА"

«Україна» входить в серію плакатів 
художниці Missa Tan, які вона створює 
від початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну. В руках жінки 
– коктейль молотова, а на її захисті – 
ЗСУ (Збройні сили України). В небі 
кружляє Привид Києва – легендарний 
пілот цієї війни, що збиває ворожі 
літаки. Вороги в подобі зомбі 
намагаються вибратися нагору, проте 
не можуть протистояти опору і самі 
гинуть у своєму ж вогні.

"Ukraine" is part of a series of posters by 
the artist Missa Tan, which she has been 
creating since the beginning of Russia's 
full-scale invasion of Ukraine. In the hands 
of the woman - a Molotov cocktail, and in 
her defense - the Armed Forces (Armed 
Forces of Ukraine). The Ghost of Kyiv is 
circling in the sky - the legendary pilot of 
this war, shooting down enemy planes. 
Enemies in the form of zombies try to get 
up, but can not resist the resistance and 
die in their own fire.



Artist: Maksym Solntsev      Художник: Максим Солнцев

POSTER "VOLUNTEERING"
ПОСТЕР "ВОЛОНТЕРСТВО"

Волонтери стали героями цієї війни, 
адже саме вони в тилу забезпечують 
їжу, житло, одяг та все необхідне 
населенню. Тендітна дівчина як 
втілення всіх волонтерів, хто на межі 
власних можливостей цілодобово 
рятують життя і уособлюють сім справ 
милосердя: голодного нагодувати, 
спраглого напоїти, нагого одягнути, 
подорожнього в дім прийняти, 
недужому послужити, в'язня відвідати, 
померлого поховати.

Volunteers became the heroes of this war, 
because they are the ones who provide 
food, housing, clothes and everything 
necessary for the population in the rear. 
Fragile girl as the embodiment of all 
volunteers who save their lives around the 
clock and embody seven deeds of charity: 
feed the hungry, drink the thirsty, clothe the 
naked, take the traveler home, serve the 
sick, visit the prisoner, bury the dead.



Artist: Maksym Solntsev     Художник: Максим Солнцев

POSTER "THE POWER OF ANCESTORS"
ПОСТЕР "СИЛА ПРАЩУРІВ"

В праслов’янській міфології мани – 
духи померлих пращурів. Вони 
приходять на допомогу достойним, 
котрі її потребують. Зараз за плечима 
наших воїнів вся сила пращурів, що вже 
померли в боротьбі за свободу.

In Proto-Slavic mythology, mana is the 
spirits of dead ancestors. They come to 
the aid of the worthy who need it. Now all 
the strength of our ancestors, who have 
already died in the struggle for freedom, is 
behind our soldiers.



Artist: Vira Kordoba      Художниця: Віра Кордоба
За кожним гаслом «Ні війні в Україні» 
стоїть чиєсь зруйноване життя. Україна 
в вогні. За урядовими даними, після 24 
лютого 2022 року понад 10 мільйонів 
українців були змушені покинути свої 
домівки. 

Behind every slogan "No to war in Ukraine" 
there is someone's ruined life. Ukraine is on 
fire. According to government figures, after 
February 24, 2022, more than 10 million 
Ukrainians were forced to flee their homes.

POSTER "NO WAR IN UKRAINE"
ПОСТЕР "НІ ВІЙНІ В УКРАЇНІ"



Artist: Vira Kordoba    
Художниця: Віра Кордоба

Внаслідок російських ракетних обстрілів 
та бомбардувань в Україні щодня гине 
цивільне населення, в тому числі, діти. 
Росія стріляє по цивільних та навмисне 
вбиває беззбройних мирних жителів. 
Третя стаття Конституції України каже: Третя стаття Конституції України каже: 
«Людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю.» 24 лютого 2022 
року цю свободу було порушено росією.

Russia's rocket attacks and bombings in 
Ukraine kill civilians every day, including 
children. Russia is shooting at civilians 
and deliberately killing unarmed civilians.
The third article of the Constitution of The third article of the Constitution of 
Ukraine states: "Man, his life and health, 
honor and dignity, inviolability and security 
are recognized in Ukraine as the highest 
social value." On February 24, 2022 this 
freedom was violated by Russia.

POSTER "UKRAINE UNDER FIRE"
ПОСТЕР "УКРАЇНА ПІД ОБСТРІЛАМИ"



Artist: Zakhar Polishchuk     Художник: Захар Поліщук
16 березня 2022 року російські війська 
скинули надпотужну бомбу на 
Маріупольський драматичний театр, в 
якому ховалися жінки і діти. Перед 
театром на асфальті були розміщені 
написи «Діти», які було видно з повітря. 
25 березня місцева влада повідомила, 
що внаслідок обстрілу загинуло 
близько 300 людей. 

On March 16, 2022, Russian troops 
dropped a heavy bomb on the Mariupol 
Drama Theater, where women and children 
were hiding. In front of the theater on the 
asphalt were placed the inscriptions 
"Children", which could be seen from the 
air. On March 25, local authorities said 
about 300 people had been killed in the 
shelling.

POSTER "MARIUPOL - A DRAMA WE WILL NOT FORGET"
ПОСТЕР "МАРІУПОЛЬ – ДРАМА, ЯКУ МИ НЕ ЗАБУДЕМО"



За даними органів влади, від початку 
повномасштабного вторгнення 24 лютого 
до 22 березня внаслідок обстрілів 
окупантами було вбито 117 дітей. 
Станом на 28 березня їх було вже 147. 
Щодня кількість вбитих дітей зростає.

According to authorities, from the 
beginning of the full-scale invasion on 
February 24 to March 22, 117 children 
were killed in the shelling by the occupiers. 
On March 28, there were already 147 of 
them. The number of killed children is 
growing every day.

POSTER "KIDS"
ПОСТЕР "ДІТИ"

Artist: Vira Kordoba    Художниця: Віра Кордоба



UA Comix is   a Ukrainian publishing house of comics, founded in 2017 by 
Bohdan Kordoba. By the time of the full-scale Russian invasion, the publishing house 
had published more than 50 titles. Now the entire team of the publishing house, led by 
the founder, works to support the Ukrainian Army, some authors and artists have 
become volunteers, involved in the defense or joined the Armed Forces of Ukraine.

UA Comix – українське видавництво мальописів, засноване 2017 року 
Богданом Кордобою. До початку повномасштабного вторгнення росії 
видавництво встигло видати понад 50 мальованих історій. Зараз вся команда 
видавництва на чолі із засновником працює на підтримку Українського Війська, 
частина авторів та художників стали волонтерами, задіяні в теробороні або 
вступили до лав Збройних Сил України.

uacomix.com
 publishing.uacomix@gmail.com



Beeld en Geluid Den Haag (Sound and Vision The Hague) is an interactive 
mediamuseum where you can learn anything about news. We promote News Literacy 
to ensure a world in which you are aware of how news is created and how you can 
influence the news yourself. We are a strong advocate of press freedom both national 
and international and we are a meeting place for journalists and media users.

Музей звуку та візуалу в Гаазі (Beeld en Geluid Den Haag) є інтерактивним 
медіамузеєм, в якому ви можете дізнатися все про новини. Ми популяризуємо 
медіаграмотність, щоб забезпечити світ, в якому ви в курсі того, як створюються 
новини і як саме ви можете на них впливати. Ми захищаємо свободу преси 
на національному та міжнародному рівні і є місцем зустрічі для журналістів 
та медіакористувачів.

Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag | denhaag.beeldengeluid.nl



#StandWithUkraine


