
Euroopa RRK Muuseumi Toetusassotsiatsioon 

Eesti Roerichi Selts 
 

PRESSITEADE 
  
31. mail 2017. a algusega kell 15.00 toimub Adamson-Ericu muuseumis (Lühike jalg 3, Tallinn) rahvusvaheline 
pressikonverents „Euroopa ühe suurima ühiskondliku muuseumi – N. Roerichi nimelise muuseumi 
traagiline hävitamine Moskvas“. 
 
Pärast 25 aastat edukat tööd Moskvas on hävitatud ja röövitud Rahvusvaheline Roerichite Keskus-Muuseum 
(RRK). Selle rahvusvahelise organisatsiooniga on palju aastaid koostööd teinud Euroopa Liidu valitsusvälised 
organisatsioonid ja ühendused – Eestist, Lätist, Bulgaariast, Soomest, Saksamaalt, Austriast ning Euroopa 
Liidu välistest riikidest – Valgevenest ja Ladina-Ameerikast. Ööl vastu 29. aprilli hõivasid Riikliku Idamaade 
muuseumi töötajad Kremli läheduses asuvad RRK-le kuuluvad ruumid ja kogu vara, kaasates eraldusmärkideta 
jõustruktuurid. See aktsioon toimus dokumente esitamata, kehtiva kohtuotsuseta ning oli täiesti 
seadusevastane. 
 
Nikolai Roerich on rahvusvahelise õiguse rajaja kultuurivaldkonnas, üks suurimaid Venemaa ja maailma 
kunstnikke, ligi 7000 maali autor. N. Roerichi maalid on ühed kallimatest rahvusvahelistel oksjonitel. 
 
Rahvusvaheline Roerichite Keskus rajas suurima maailmatasemel N. Roerichi nimelise muuseumi, mis omab 
suurimat Roerichite maalide kollektsiooni – ligi 900 tohutu kunstilise väärtusega maali ja joonistust. 
 
Praeguseks on kogu vara, raamatupidamisdokumendid ja töötajate isiklikud asjad hõivatud. Organisatsiooni ja 
muuseumi töötajaid ei lubata juba üle 20 päeva töökohtadele ning nad on jäetud õiguskaitseta. RRK tehniliste 
teenistuste töötajate mittelubamine hoonetesse tekitab tõsist muret Roerichite kultuuripärandi kahjustamise ohu 
tõttu. Riiklikud struktuurid ei reageeri nõudmistele lõpetada see omavoli. Rahvusvahelise üldsuse ja 
massimeedia abita ei ole enam võimalik hakkama saada. 
 
Rahvusvahelise Roerichite Keskuse röövvallutajatel – Riiklikul Idamaade muuseumil ja VF 
Kultuuriministeeriumil ei ole mingisuguseid seaduslikke õigusi Rahvusvahelise Roerichite Keskuse 
kunstiväärtustele, varale ja dokumentidele. Nad tegutsevad eranditult jõumeetoditega ega soovi kaitsta oma 
nõudmisi kohtus, kuna dokumente, mis annaksid neile õiguse nõuda RRK omandit endale, ei eksisteeri. 
 
Rahvusvaheline üldsus on püüdnud leida Vene Föderatsioonis õiguskaitset seaduslikkuse jalule seadmises 
riigistruktuurides ning muuseumialastes valitsusvälistes organisatsioonides. Tulemusteta. 
 
Seadusevastase tegevuse varjamiseks moonutavad VF Kultuuriministeeriumi ja tema allasutuste juhtkonnad 
sündmusi, valetavad varjamatult pressile ning Venemaa parlamendi (VF Riigiduuma) saadikutele. 
 
Pressikonverentsil vastame küsimustele, esitame videomaterjale, dokumente, tõendeid. 
 
 
Pressikonverentsil osalevad: 
 

1. Jelena Aleksandrova (Eesti), Eesti Roerichi Seltsi juhatuse esimees, Euroopa RRK ja ühiskondliku 
N. Roerichi nimelise muuseumi Toetusassotsiatsiooni Koordinatsiooni Nõukogu esimees 
 

2. Galina Schneider (Saksamaa), Saksa Roerichi Seltsi juhatuse esimees, Euroopa RRK ja ühiskondliku 
N. Roerichi nimelise muuseumi Toetusassotsiatsiooni sekretär 
 

3. Marianna Ozoliņa (Läti), RRK Läti osakonna esimees, luuletaja 
 

4. Natalja Nikolajevna Tšerkašina (Venemaa), N. Roerichi nimelise muuseumi direktori kt, 
Rahvusvahelise Roerichite Keskuse juhatuse liige, museoloog 
 

5. Andrei Miller (Eesti), Eesti Roerichi Seltsi juhatuse liige, luuletaja 



 

6. Peeter Vähi (Eesti), helilooja, Eesti heliloojate liidu juhatuse liige, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi 
liige (videosalvestus) 

  
Moderaator: 
David Vsevjov (Eesti), ajaloolane, filosoofiadoktor, Eesti Kunstiakadeemia professor, Euroopa Kodaniku 
auhinna 2016. a laureaat. 
 
Pressikonverentsi töökeel: vene/eesti. 
 
Enne pressikonverentsi osalejatele kohvilaud. 
  
  
Pressi akrediteerimine: 
E-post: counsil@eurassim.org 
roerich.tln@gmail.com 
  
Tel: +372 58059296 
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