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Шановні колеги! Від імені членів Британської асоціації консерваторів-

реставраторів станкового живопису ми хочемо висловити нашим українським 

колегам – художникам-реставраторам, музейним працівникам та всім, хто 

працює у сфері охорони культурної спадщини, нашу глибоку підтримку та 

солідарність.  

Британська асоціація реставраторів рішуче засуджує вторгнення в Україну сил 

Російської Федерації, а також безглузде насильство та руйнування, заподіяні 

вашій країні. Ми всі стали свідками величезної сили та мужності українського 

народу в ці страшні часи, і ми разом з вами виступаємо проти цього конфлікту.  

Члени Асоціації, які відвідали Україну в 2017 році в рамках студійної 

подорожі, організованої Катериною Білою-Зельцер, згадують неймовірну 

культурну спадщину України й дивовижну гостинність усіх, з ким вони 

зустрілися під час візиту. Вони та інші члени Асоціації попросили нас 

включити до цього листа їх особисті слова підтримки. Також Асоціація 

пожертвувала від імені всіх наших членів кошти Червоному Хресту для 

допомоги Україні (Red Cross Ukraine Crisis Appeal) та заохочує наших членів 

продовжувати робити пожертви і надавати підтримку Україні. 

У цей тривожний час наші думки та молитви з вами та вашими родинами. 

Емі Гріффін та Клер Шеперд  

Від імені членів Британської асоціації консерваторів-реставраторів станкового 

живопису 

 

Звернення від членів Асоціації:  

Мої думки і молитви разом з українським народом у ці важкі часи. Їхня 

мужність надихає, весь світ вражений, і я не сумніваюся, що їх чекає блискуче 

майбутнє.  

Летисія Бол 

Можливо, всіх нас зараз могла б об’єднати сила молитви, яка не має обмежень. 

З любов’ю до всіх вас, хто страждає в цей важкий час в Україні, з надією на 

мир і свободу для цього прекрасного народу і країни.  

Марія Тереза Молнер  



Мої молитви з ними, і ми організували доставку необхідних продуктів з 

Ірландії  

Рут Дековелл 

Будь ласка, передайте мої слова-підтримки з Шотландії, а також від моїх 

друзів і колег, з якими я спілкувався останніми днями. Ми шоковані та 

спустошені, що таке може відбуватися у 2022 році, і наші думки з ними.  

Маріанна Міллар  

Ми шоковані цим нелогічним злочином, який відбувається з Україною та її 

невинним народом. Ми сподіваємося, що це негайно припиниться, і 

відповідальні поплатяться за це. Наші думки з українцями як в Україні так і по 

всьому світі. Ми глибоко захоплюємося вашою силою та стійкістю у веденні 

цієї безглуздої війни. Ми робимо все можливе, щоб підтримати вас.  

Ніколетта Томассі 

Немає більш гідної справи, ніж допомогти підтримати український народ, 

який опинився у жахливому становищі, але демонструє решті світу таку 

мужність і людяність перед обличчям цього обурливого і гротескного акту 

агресії з боку Росії. Приєднуюсь до всіх у надії та молитві за безпеку друзів в 

Україні та їх родин.  

Алан Буш  

Я була одним із членів Асоціації, які мали честь відвідати Київ у 2017 році, 

про що зробила публікацію в Instagram. У мене бракує слів, щоб 

прокоментувати ситуацію, свідками якої ми стали у ХХІ столітті, моє серце з 

усіма, хто страждає в Україні. Наші колеги-реставратори зараз і завжди в 

наших думках і молитвах.  

Люсія Скалізі 

 

На фото: поліхромна скуптура святого, ХVI ст., в процесі реставрації надзвичайними 

колегами з відділу Реставрації у Києві. 2 березня 2017 р. 



Тут, у Великій Британії, я, як і багато інших, майже щохвилини думаю про 

жахливу ситуацію в Україні. Я вражена силою та мужністю духу, які виявили 

ваші співгромадяни. Мої думки про ваших співвітчизників, коли я засинаю 

вночі, і мої перші думки про вас усіх, коли я прокидаюся вранці, і я розумію, 

як мені пощастило, що я чую лише спів птахів з нашого саду , а не страшні 

звуки війни. З найтеплішими побажаннями вам і всім хоробрим людям 

України.  

Луїза Сімс  

Я дуже переживаю за всіх наших колег в Україні, таких, як ми, реставраторів, 

які наполегливо працювали і тепер повинні відчувати, що все втрачено. Я 

хотіла б, щоб вони знали, що ми всі думаємо про них і, перш за все, 

сподіваємося, що вони та їхні родини в безпеці. Я маю надію, що ми зможемо 

підтримати їх у будь-який можливий спосіб. Я щиро сподіваюся, що вони не 

переживають занадто великі труднощі і що вони зможуть залишатися 

оптимістами. Я просто сподіваюся, що нас усіх невдовзі чекають кращі часи.  

Мері Кемпскі  

Я брала участь у подорожі до Києва, яку організовувала Катя. Мої спогади 

пов’язані з гостинністю та ентузіазмом українських колег - консерваторів та 

реставраторів з різних організацій, які ми відвідали, а також обсягом 

виконуваної роботи. Були також неймовірні пам'ятки, такі як Києво-

Печерський монастир і Софійський собор, що входять до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. Ми також мали час прогулятися вулицями Києва, 

поринути в атмосферу різних частин міста, а також дізнатись про їхню історію. 

Це такий руйнівний час для міста та його мешканців, і я сподіваюся, що всі, 

кого ми зустріли, знайшли притулок і безпеку, і що це прекрасне місто виживе. 

Тіна (Крістін Сітвелл) 

 



Я був одним із учасників візиту Асоціації до Києва. Хочу надіслати 

повідомлення нашим колегам у Києві, зокрема Анні та Світлані з Києво-

Печерської лаври, які так тепло зустріли нас і які організували візити до Києво-

Печерської лаври, Національної академії образотворчого мистецтва, 

Національного реставраційного центру України та відділу реставрації 

Національного художнього музею в Києві. Скрізь, де б ми не були, для нас 

проводили розширені екскурсії по реставраційних майстернях, а Анна та 

Світлана надавали сприяння діалогу. Це показало нам, наскільки схожими є 

наші підходи до більшості питань консервації та реставрації пам’яток. Таку 

доброту ми зустрічали всюди. Для шести з нас це був перший візит до Києва, 

і ми були вражені красою та масштабом багатої культурної історії. Звичайно, 

ми повинні, в першу чергу, думати про людей у цій жахливій ситуації, але 

серце розривається від роздумів про знищення фізичної культурної спадщини, 

на збереження якої були направлені усі зусилля наших колег. Шановні Анно і 

Світлано, ми думаємо про вас і про всіх, кого зустрічали. З сердечними 

побажаннями вашої безпеки та швидкого і задовільного вирішення конфлікту.  

Нікола Костарас 

Моє серце з усіма хоробрими людьми України, у цей час неймовірного жаху. 

Жахливе протистояння, в якому ви страждаєте, весь час у мене в голові, так 

само як і думки про несправедливість, насильство і осквернення всього, що 

нам дорого. Я не можу навіть уявити безнадію та страждання, які переживаєте 

ви, ваші родини, друзі та колеги по всій країні. Я сподіваюся, що ви можете 

залишатися в безпеці.  

Ізабель Горовіц  

Дорогі друзі в Україні, ви в наших серцях у цей найважчий час, і ми 

сподіваємося, що ці слова підтримки хоч трохи втішать вас. Бажаю вам сил. 

Люсі Одлін 


