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Kuidas kasutada MoKSika Tartukunstivälja
populariseerimiseks?

Indrek Grigor

Moostekülalisstuudio ehk MoKS on tõe-näoliseltLõuna-Eestis kõige aktiivsema
jalaiaulatuslikuma rahvusvahelise suht-
lusega kui tuurikorraldaja.Tegutsetakse

42 km kaugusel Tartust, nii ettegemist
on suhteliselt isoleeritudkohaga: Tar-
tule on see siiski piisavalt lähedal, et
võimaldada kommunikatsiooni koha-
likukunstiväljaga.MoKS on tegutsenud
juba üle kümne aasta, ent seekontakt on
olnud paraku pigem tagasihoidlik.MoKS
tundub kui omamoodi sõltumatu pin-
nana, kus residentuuris ei looda suhteid
mitte Eesti kunstnike, vaid teistekohale
tulnud väliskunstnikega.Erandiks on
siinkohal vahest helikunst, mille Eesti
kunstiväljale tutvustamise juures on MoKSi jaeriti JohnGrzinichipanustraskeülehinnata.

MoKSi isoleeritus näib olevat osali-
selttingitud sellest,et organisatsiooni
põhieesmärk on pakkuda kunstnikele
kohta töötamiseks, mitte kultiveerida
eksprompt näitusetegevust. Seda pee-
geldavad ka MoKSi üritused, nagu näi-
teks„Avamaa"-nimeline rahvusvaheline
töötuba, mille puhul pole väljund selgelt

nii olulinekui protsess. Ehk see,mida
arendatakse, ongi peaasjalikultkunstni-
kevaheline kommunikatsioon ja sellega
seotudtaristu.

Kunstnike suhtluse esitamine köit-
vana asjasse otseselt mitte kaasatud
publikule ei ole aga lihtneülesanne. Seda
näitab viimase aasta jooksul taas aktiiv-
seltkorraldatud „MoKSi kohtumiste”

sari,milleraames tutvustavadMoKSisresideeruvadkunstnikud oma kunsti
Tartus (Y-galeriis,lokaalis Arhiivis, Tartu
Kunstimajas). Vahendaja ehk õhtujuhi
rollion iga kord palutud mõni isikmeie
kunstiväljalt.Nii on vestlusipeale minu
juhtinud John Grzinich, Tanel Rander,
Kati Ilves,Kaisa Eiche jaRebeka Põldsam.

Moksilikku lähenemist kehastas
sisuliseltŠoti/Soome päritolu kunstnik
Andrew Gryf Paterson. Temaga ei koh-
tutud erinevatel põhjustel küll mitte
Tartus, vaid mõnevõrra eksklusiivse-
mas vormis Moostes. Patersoni praktika
tuum onkülalislahkuskuimeetod.

Läti kunstiväljalhüperaktiivsusega
silma paistev organisatsioon Totaldobže,
kellelpraegu puudub oma pind, kasutas
MoKSi residentuuri selleks,etkorraldada
oma projekt „Mustad augud”. Kuraator
Kaspars Lielgalviskoondas Moostesse
Lätist,Eestist ja Hollandist kokku viis
kunstnikku, et teha koostööd. Kuraatori
ambitsioon oliginimelt see, sealjuures
ühegi siduvakohustuseta. MoKSi kohtu-
mine selleseltskonnaga kujutas endast
sisuliselttegevusaruannet, mis, tõsi, oli
osavõtjateteatraalselähenemise vahen-
duselsuhteliseltmeeleolukas.

Teiseltpoolt tundub mulle, etMoKSi
tinglikisoleerituson seotud ka meie
auditooriumi ignorantsusega. Määrin
Mürk küsis MoKSi kümnenda aasta-
päeva puhul tehtud intervjuus resi-
dentuuri peamiste eestvedajate Evelyn
Müürsepa jaJohn Grzinichi käest, kes on
MoKSi auditoorium.EvelynMüürsepp
vastas:„Me loome oma auditooriumi.
Tegemist on osaluspraktika, mitte eten-
dusega. Kõik võivad osa võtta”(“MoKS 10
years”,Artishok23.IV2011).

MoKS on ka varem periooditioma
kunstnikke Tartu publikule tutvusta-
nud, kuid kohtumised eiole olnud üle-
määra populaarsed ning sellestkontak-
tistei oleka midagi märkimisväärset
sündinud. Võiks väita,et puudub nii-
öelda tellimus,kuid kohati näib olevat
tegemist ka lihtsaltksenofoobiaga. Kok-
kuvõttes tundub see natuke paradok-
saalne, sest MoKSi võiks võrrelda oaasi
kaubanduslinnaga, mille olulisus ei
põhine mittekohalikulakumuleerunud
ressursil, vaid transiidil.Ka Tartu linn ise
on tänu ülikoolile juba sajandeid sellise
mudeli aluseltoiminud. Puhtpragmaa-
tiliseltvõiks öelda, etMoKSiga seoses
unustatakse küsida, kuidas pakutavast
kasu lõigata,arvestades, et tegemist on
taristu,mittetootega.

Tulen veelkord MoKSi kümnenda
aastapäeva intervjuu juurde,kus ka
Mürk korduvalt MoKSi rahvusvahelise
populaarsuse ja kohaliku institutsio-
naalse tõrjutuse järeleküsib Grzinich
vastab; „Koostöö Eesti kunstnikega, kes
on MoKSi külastanud, ja organisatsioo-
nidega,kellegaoleme kokku puutunud,
on olnud sama viljakas kui väliskülalis-
tega.Kokkuvõttes, kui viisminutit kim-
batust jakummastust on möödas, kui sa
hakkad reaalselt koos töötama, siis ei ole
olulistvahet.”

SilmatorkavoliKaisaEichejuhitud

vestlusŠveitsipäritolu Mike Hentzigaetenduse Atmosfäärilised refleksioo-
nid” raames. Moostes korduvalt residen-
tuuris olnud Hentz ignoreeris Y-galeriis
aset leidnud üritusel talleomaselt ette-
astes jaka sellestsenograafias suuresti
publikut.Kaisa Eiche, kes olimõned
aastad tagasiosalenud Hentzi korralda-
tud sotsiaaleksperimendis „Kliima”, läks
vaimsusega kaasa ega esitanud Hentzile
mitteküsimusi tema loomingu kohta,
vaid liikusküsimuselt, kuidas kunst-
nik elatub, sujuvaltküsimusele, milline
on parim metafoor elu kirjeldamiseks.
Õhtu lõpetas ka muusiku jaDJna tundud
Hentzi kontsert, kus taesines ehtdada-
liku eestikeelse luuletusega janäitasend
võimekaparmupillimängijana.

Küsimusele, kas tegemist olivalgus-
tavakogemusega, vastaksin tõenäoliselt
ei.Kuid, nagu ma argumenteerida üri-
tasin,on sündmuse ivamujal.Ka Kiwa
juhitud Paranoia kirjastuse tegevuse
väärtus ei seisne mitte niivõrd eksperi-
mentaalsete tekstide publitseerimises,
kuivõrd selletegevuse teadlikus suu-
natuses väljapoole Eestit. See väljen-
dub kirjastusekakskeelsuses. Nii on ka
MoKSi, reeglina inglisekeeles toimu-
vatelkohtumistel Tartu suletuna kirjel-
datavakunstiväljakommunikeerimisel
väljapoole linna piireoluline rollmän-
gida,mistõttu need väärivad palju suu-
remat tähelepanu.Kuid mida see tähe-
lepanu täpselttähendab, jääb siinkohal
parakulahtiseks.

Kõigepeal tuleks kriitiliseltüle vaa-
data retoorika jastandardiks kujune-
nud seisukohad,mida seosesMoKSiga
väljendatakse ning mida ka mina siin-
sesartikliskaanoninakordan.Ka MoKS
iseon sellegakui paratamatusega pas-
siivseltleppinud,nagu intervjuusöeldu
oletada lubab.Kui me räägime näiteks
MoKSi rahvusvahelisestpopulaarsusest
ja sellega ebakõlas kohalikust tõrjutu-
sest,siismillelneed väitedpõhinevad?
Millistelfaktidelning väärtushinnan-
gutel?Vähemalt välistetunnuste järgi
näib olevat Mooste vallatoetus residen-
tuurilearvestatav.„MoKSi kohtumisi"
on 2014.aastal toetanud Tartu linn.Koh-
tumiste sündmuspaigaks on aastate lõi-
kes olnud peamiselt Y-galerii.Seega ins-
titutsionaalne tugi jakoostöö on just-
kui olemas. Usun, et lähemal võrdlusel
selgub, et MoKS on aastate lõikesTartu
kunstimuuseumi kõrval kõige järjepi-
devamalt oma kunstnikke jategevust
avalikkusele tutvustavate üritustekor-
raldaja.Mispuudutab nende populaar-
sust, siiseiolekohtumised Eestikunst-
nikega või kuraatoriteekskursioonid
näitusteltõenäoliseltpopulaarsemad.
Kuid väitel,etMoKS on tõrjutud või ei
ole piisavalthinnatud, on siiski ka alus,
mis väljendub ka juba eespool viidatud
asjaolus,etTartu suletuna kirjeldatud
(.sicl)kunstiväli eiole osanud leida viisi,
kuidas end kui keskkonda jaoma tege-
vust MoKSi vahendusel väljapoole tut-
vustada.

Mike Hentzi performance "Atmosfäärilised refleksioonid” Y-galeriis 12. XI. Indrek Grigor
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