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Вранці 24 лютого 2022 року Росія вторглася
в Україну. Володимир Путін відмовляється
називати це війною, натомість він каже, що
це «спецоперація» з «денацифікації» України.
З початку цієї війни понад 7 мільйонів
українців залишили свої домівки. За даними
ООН, більше 5 мільйонів були змушені
покинути Україну.
Фотографії цієї виставки показують конфлікт,
який ще не завершився. Ця війна в центрі
Європи стала частиною повсякденності, але
про це не можна забувати, ніби це звичайне
явище, коли щоденно гинуть чоловіки, жінки
та діти, жертви бомбардувань, у своїх містах,
містечках і селах, 4 тис. км від Португалії.
Окрім спроби показати, як живеться в Україні,
ця виставка також прагне стати закликом
до роздумів та усвідомлення.
До 15 червня ООН підтвердила загибель
понад 4 тисяч мирних громадян України, з яких
майже 300 – діти та молодь.
Цю роботу виконував фотожурналіст João
Porfirio, розроблений для газети Observador,
з першого дня конфлікту та протягом 75 днів
у кількох містах України, таких як Київ, Буча,
Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Харків, Миколаїв,
Одеса, Львів і Запоріжжя.
WWW.JOAOPORFIRIO.COM
@JOAOPORFIRIO
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32-річний Саша був
морським піхотинцем
української армії і
загинув через чотири
дні після того, як сказав
своїй дівчині: «Давайте
називати одне одного
чоловіком і дружиною».
Загинув 15 березня під
ударом росіян. Церемонія
похорону зібрала його
взводних побратимів,
які пішли з фронту, щоб
прийти передати тіло
рідним і попрощатися.
«Просимо вибачення
за те, що ми не змогли
захистити вашу дитину»,
- каже лідер групи своїй
матері. «Бережіть себе», —
почулася відповідь.

Тисячі жінок, дітей і чоловіків
протягом кількох годин
намагалися зайняти місце
(частіше стоячи) в потягах, що
виїжджали з України. Ця жінка,
яка тримає свого сина на
сходовому прольоті, затиснута
серед сотень інших людей,
була в цьому місці ще 12 годин,
щоб спробувати сісти в поїзд.
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Незважаючи на відхід
російських військ із
Київщини (Буча та Ірпінь),
слід руйнування все ще
було видно. Настільки,
що всередині знищених
танків залишилося багато
повністю обгорілих тіл
російських військових.
Групи збору тіл
продовжують шукати та
зберігати тіла ворожих
військовослужбовців, а
потім влада намагається
обміняти їх на тіла
українських військових.
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Дитина плаче, коли їде зі
Львівського вокзалу в бік
Польщі та прощається з
батьком. Чоловіків віком від
18 до 60 років не випустили
з території України
через воєнний стан.
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Під звуки сирен
повітряної тривоги
єдиним безпечним
місцем де люди
могли захиститися,
були бункери. Отець
Владислав (праворуч на
зображенні) у підвалі
церкви, де сплять два
десятки людей, яким
нікуди подітися через
потужні бомбардування
Харкова.

Людмила Кісільова вдруге
ховає чоловіка. Тіло стояло
на порозі п’ять днів, поки
росіяни не зробили могилу і
не поховали його на подвір’ї.
Тепер ця жінка нарешті
може поховати свого
чоловіка на бучанському
кладовищі поряд із
донькою та онукою.
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Почали жити в піцерії,
яка стала секретному
місцем, звідки вирушали
на небезпечні завдання
на поліцейських машинах
і були готові вбивати
росіян, які в’їжджали в
столицю. Це Софія, взвод
ветеранів війни в Києві.

Усі ці об’єкти є цивільними
будівлями без будь-якого
військового призначення,
які були розбомблені.
На зображеннях школи,
муніципальні будівлі,
театри та адміністративні
офіси українських компаній.
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13-річний Вова – ще
один із тих, хто пережив
війну, госпіталізований у
березні до дитячої лікарні
української столиці. 26
лютого він прямував на
Київський вокзал разом із
батьками, тіткою, сестрою,
подругою матері, собакою
та домашнім котом.
Проїхали два блокпости,
але на третьому почалася
перестрілка, яка вразила
всіх пасажирів і залишила
машину зі слідами від куль.
Його батько загинув на
місці події. Вову терміново
доставили в лікарню з
травмами шиї, хребта
і ноги. Він переніс три
операції, відновив зуби,
але ходити ще не зміг.

У повітрі Києва столична
протиповітряна оборона
перехопила крилату
ракету російських військ.
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Андріївка, невелике
село з 2000 мешканців,
знаходиться на відстані
70 кілометрів від
центру Києва. Перед
тим, як залишити це
село, російські війська
повністю або частково
зруйнували будинки.

3

Околиці Харкова, другого за
величиною місто України,
з першого дня війни
знаходяться під постійним
вогнем. Одна з головних
магістралей міста, що
всього за 30 кілометрів
від російського кордону,
повністю зруйнована.
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Образ Матері Божої
Фатімської в головному
католицькому храмі
Харкова, який зараз
замість проведення
релігійних свят
використовується для
зберігання матеріалів,
переданих різними
країнами світу.

У задній частині маленького
моргу Бучі залишаються
десятки тіл у відкритих
мішках, чекаючи поки їх
забере вантажник який
відвезе їх до вантажівкирефрижератора, щоб
їх впізнали родини.
Це переважно тіла
людей, ексгумованих із
подвір’їв чи скверів.

В місті Буча де на вулицях
і в братських могилах
знайшли понад 400 тіл
мирних жителів, через не
хватки місця в морзі, трупи
годинами залишають на
вулиці, на сонці та в теплі.
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ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

ПІДПИСКА НА 7 ДНІВ OBSERVADOR

ВСІ ЗВІТИ,

1. Відскануйте цей QR-код
або введіть це посилання

ВІДСКАНУВАВШИ
ЦЕЙ QR-КОД

WWW.BIT.LY/3OEGL64

2. Зареєструватися або увійти

Невелике село Андріївка
на околиці Києва понад
30 днів перебувало
під повним контролем
російських військ. Перед
тим, як його знищити, вони
використовували будинок
Георгія для проживання під
час окупації та зберігання
військового майна.
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Не хватка питної води
в місті Миколаєві з
кожним днем посилював
відчай. Російські війська
знищили водосховище,
яке забезпечувало це
місто на півдні України.
Воду населенню
почали роздавати
волонтери з інших міст,
наприклад Одеси.

Володимир Зеленський,
президент України,
ніколи не залишав країну,
незважаючи на те, що
в перші дні війни на
нього було скоєно кілька
замахів. Він оточує себе
багатьма елементами
безпеки як під час поїздки
за кордон, так і всередині
палацу Банкової.

По всій Україні на дорогах
почали трохи домінувати
блокпости. Завжди більше
трьох чоловік на зміну, там
вони їдять і сплять, завжди
з рушницею на плечима,
готові оглядати будь-яку
машину, шукаючи ворогів.
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У перші тижні російського
вторгнення в Україну
Львівський вокзал був
точкою втечі в інші країни
Європи. Тисячі людей
щодня виїжджали з цієї
станції в бік Польщі,
а звідти в інші країни
Європи та світу.

Жінки з дітьми мали
пріоритет на втечу з
країни. Щоб сісти в
потяг, було обов’язково
пред’явити паспорт.

3. Введіть код знижки PORFIRIO
4. Натисніть FINALIZAR
ATIVAÇÃO та скористайтеся
7 днів доступу
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