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Helsinkiläisen huutokaupan taideasiantuntija
pidätettiin Pietarissa
Venäjän ja Suomen taidepiirejä kuohuttaa maailmankuulun
taideasiantuntijan Elena Basnerin pidätys, joka liittyy epäiltyyn petokseen
ja väärennetyn venäläistaulun myyntiin Pietarissa 2009.
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Viime vuodet Elena Basner on toiminut vapaana
konsulttina ja venäläisen taiteen asiantuntijana
pohjoismaiselle
huutokauppakamarille
Bukowskille muun muassa Helsingissä ja
Tukholmassa.
Pidätys tapahtui venäläisten tiedotusvälineiden
mukaan viime perjantaina, kun Basner oli
palaamassa Pietarin-kotiinsa Helsingistä.
Pidätys ja rikosepäily eivät liity mitenkään
Bukowskin toimintaan, mutta tapahtunut on
järkyttänyt Basnerin tuntevia henkilöitä myös
Bukowskin sisällä Suomessa.

Kyse on Boris Grigorjevin taulusta nimeltä Ravintolassa.

- Tämä tuntuu niin absurdilta. Olemme järkyttyneitä, sillä tämä vaikuttaa niin ylimitoitetulta, kun
laitetaan kiltti nainen vankilaan tuollaisten syytösten perusteella, Bukowskis Finlandin johtaja Christian
Boman sanoi.
Tiedossa pari vuotta
Bomanin mukaan kyseinen pietarilainen taidekiista on ollut tiedossa jo pari vuotta, ja Basner on koko
ajan suhtautunut rauhallisesti sen tutkintaan. Tällä hetkellä Bukowski ei myöskään näe mitään syytä
arvioida uudelleen yhteistyötään Basnerin kanssa.
- Hän on itsekin sanonut, että hän toivoo oikeudenkäyntiä, jotta hän voisi puhdistaa maineensa. Meillä
ei ole ainakaan tällä hetkellä mitään syytä epäillä hänen lausuntojaan, joten me odottelemme nyt
rauhassa emmekä paina mitään paniikkinappulaa, Boman korosti.
Basner istuu tällä hetkellä pietarilaisessa tutkintavankilassa, jonne hänet määrättiin muutamaksi
päiväksi. Varsinaisesti Basnerin mahdollisesta tutkintavankeudesta tai vapauttamisesta on määrä
päättää keskiviikkona pidettävässä oikeudenkäynnissä, kertoi uutistoimisto Rosbalt.
Rikosepäily liittyy Boris Grigorjevin tauluun nimeltä Ravintolassa, jonka pietarilainen taidekeräilijä
Andrei Vasiljev luuli ostaneensa vuonna 2009.
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Vasiljev osti taulun tuttavaltaan, mutta myöhemmin kävi ilmi, että taulua oli tälle suositellut aikanaan
puolestaan Basner, jolla on takanaan pitkä ura Pietarin valtiollisessa venäläisen taiteen museossa.
Arvokas taulu
Vuonna 2010 Vasiljeville alkoi valjeta sattumien kautta, että 250 000 dollaria (noin 180 000 euroa)
maksanut taulu onkin väärennös.
Uutispalvelun Fontanka.ru:n mukaan epäily väärennöksestä sai lisää varmistusta vuonna 2011, kun
Vasiljev sai kuulla, että taulun alkuperäiskappale on ollut koko ajan Pietarin venäläisen museon
varastossa eikä sitä ei ollut pidetty vuoteen 2009 mennessä esillä lainkaan sen jälkeen, kun museo sai
taulun haltuunsa vuonna 1984.
Nyt meneillään olevassa rikostutkinnassa on Basnerin osalta kyse muun muassa siitä, tiesikö hän
taulun alkuperäiskappaleen olevan museossa, jossa hän itse työskenteli vuosina 1978-2003.
Basner on kiistänyt kaikki epäilyt laittomasta toiminnasta, joskin hän on myöntänyt olleensa välillisesti
mukana taulukaupan syntymisessä. Puolustus aikoo vaatia keskiviikkona, että Basner päästetään
vapaaksi takuita vastaan tutkinnan ajaksi, Vesti-uutiset kertoi.
"Loukkaus koko älymystöä kohtaan"
Pietarin taidepiireissä Basnerin pidätystä ja sulkemista tutkintavankilaan pidetään häpeällisenä ja liian
kovana toimena, olipa totuus asiassa mikä tahansa.
- Minun mielestäni tämä on loukkaus koko meidän älymystöämme kohtaan. Kun humanitaarista
ammattia edustava nainen pannaan vankilaan, se on kuin sylkäisy koko Venäjän intelligentsijan päälle,
sanoi Eremitaasin johtaja Mihail Piotrovski Topspb-uutisille.
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