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Sissejuhatus

Minu bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade Fine 5 Tantsuteatrist 1997. aastast kuni 2007. aastani. Alates 1997. aastast on toimunud teatris suur muutus: viieliikmelisest trupist – Oleg Ostanin, René Nõmmik, Anu Ruusmaa, Tiina Ollesk ja Katrin Laur – jäid alles  René Nõmmik ja Tiina Ollesk. Kahe koreograafi eestvedamisel tegutseb tantsuteater püsivalt tänapäevani. Töö alguses selgitan Fine 5 kujunemist 1992. aastast alates, et teatri ajaloost ja algusest terviklikum pilt tekiks. 

Viimasel kuuel aastal ehk gümnaasiumi algusest kuni tänapäevani, on minu huvi kaasaegse tantsu vastu ainult kasvanud. Valisin teemaks Fine 5 Tantsuteatri, sest avastasin, et Eesti kaasaegse tantsu ühe väga olulise verstaposti kohta ei ole teatriteaduse õppetoolis veel ühtegi tööd kirjutatud, on ainult lühidalt mainitud. Kaasaegsest tantsust kirjutataksegi tunduvalt vähem kui sõnateatrist. Olles ise huviline, leidsin, et mul on ka teatav vastutus anda oma panus nappi Eesti kaasaegse tantsu kirjutusse.

Enda töös olen jaganud Fine 5 ajaloo kolmeks peatükiks: 1997- 1999, 2000- 2004  ja  2005- 2007. Igas peatükis on lähemalt vaadeldud ühte lavastust: esimeses “Kostabi maailma” (1998), teises “Sandwaterit” (2000) ja kolmandas “Carmina Buranat” (2005). Esimese peatüki viimane alapeatükk külaliskoreograafidest ei kuulu kronoloogilisse järjestusse. Alapeatüki paigutus esimesse peatükki oli oluline selleks, et edaspidi nende koreograafide nimed arusaamatuks ei jääks. 

Kõigis kolmes peatükis olen lühidalt käsitlenud ka mõnda teist tantsulavastust, mis aitab ajaloolist tervikut tekitada ja võrdlusmaterjali luua. Kasutan olulise allikana  koreograafidega tehtud intervjuud. Kolme eelmainitud tantsulavastust, nii nagu enamikke Fine 5 töid, olen vaadanud videost. Fine 5 loomingu analüüsimisel toetun ka ajalehtedes ja ajakirjades, Teatrielu raamatutes ilmunud artiklitele kui ka raamatule “Sada aastat moderntantsu”. Pidasin oluliseks anda edasi Nõmmiku ja Olleski mõtteid ja arutlusi, kuid suhtun neisse siiski kriitiliselt ja nende kajastamisel lähtun enda töö eesmärke silmas pidades. Töö lõppu, lisasse, olen paigutanud pildimaterjali Fine 5 lavastustest. 

Minu töös esinevad  mõisted moderntants  ja kaasaegne tants. Selgitan järgnevalt nende sisu ja tausta. Mõiste moderntants tuli kasutusele 1920. aastate Ameerika Ühendriikides, et tähistada tolleaegset elu ja temaatikat käsitlevat tantsu, mille väljendus erines oluliselt klassikalisest balletist, šõulikust või etnilisest tantsust. Moderntants kujunes välja eelmisel sajandil alguse saanud vabatantsust (free dance), millele pani aluse Isadora Duncan.  Heili Einasto, nagu reedab ka tema raamatu “Sada aastat moderntantsu” pealkiri, käsitleb moderntantsu  ühtse ajaloolise traditsioonina, katusmõistena, mida saab võrrelda klassikalise balleti määratluse ulatusega. 

Viimasel ligi kahekümnel aastal on kasutusele tulnud mõiste contemporary dance – kaasaegne tants kui ka nüüdistants. “Mittetantsulise” lähenemise poolest peaks ta eristuma moderntantsust. Treeningmetoodikast lähtudes, kuuluvad nii modern- kui ka nüüdistants ühte suunda, eristudes kehakasutuselt nii balletist kui džässtantsust. Ajalooliselt on nüüdistants/ kaasaegne tants, mida läänemaailmas ka postmoderntantsuks nimetatakse, välja kasvanud moderntantsust ja kannab edasi moderntantsu individualistlikku ja isiksusekeskset maailmavaadet. 























1. Fine 5 Tantsuteater 1997-1999

1.1. Fine 5 Tantsuteatri loomine ja algus

1991. aastal asutas Saima Kranig Eesti esimese väljaspool riiklikku süsteemi funktsioneerinud professionaalse moderntantsuteatri Nordic Star. “Estonia” teatrist lahku löönud trupp sai toetust suursponsorilt, vähem aitas etendustest saadud raha. Tantsijad said palka ja töötasid proovisaalis. Seetõttu ei pidanud nad juurde teenima varietees ega laeval. 

Eesti krooni tulekuga  kaotasid tantsijad oma sponsori. Nordic Star nimetati ümber Nordstariks. Pidev sissetulek asendus juhuslike esinemistega teenitud honoraridega. Fine 5 sündiski proovisaalis istudes ja aru pidades, kuidas edasi tegutseda.  Arutelu tulemusena loodi jazz-kava “Tuxedo Junction”, mida esitati üle 300 korra ja mis aitas veidi hiljem iseseisvunud Fine 5-il ellu jääda. (Tuumalu 2002) Lavastust näidati väga paljudes kohtades Eestis ja ka väljaspool, samuti Soome ja Rootsi vahet sõitvatel laevadel. 

Tiina Ollesk toob välja huvitava seiga, kui ameerika pedagoogid tulid Eestisse ja nägid nii nende show-kava ”Tuxedo Junction” kui ka samal ajal valminud sügavama tunnetusega “Ammaduabuud”. Nad soovitasid selgelt vahet teha, kumba jumalat nad tahavad teenida. Mõlemat ei ole võimalik –  teha sügavat kunsti ja samal ajal ka meelelahutuslikumaid numbreid. Noortel Olleskil ja Nõmmikul tekitas see esialgu üllatust, sest nad tundsid, et on füüsiliselt  võimelised seda tegema. Tagantjärele on nad sellest aru saanud. Paratamatusega tõdevad koreograafid, et tänapäeval on selline kahe jumala teenimine väga levinud. Meelehärmi tekitab neile see, et isegi ülikoolis antakse praktika tööks näiteks show-kava koostamine kasiinole. (Nõmmik, Ollesk  2008) 
Fine 5 nimi tekkis Vitebski kaasaegse koreograafia konkursil, kus  viit Nordstari tantsijat – Oleg Ostaninit, Anu Ruusmaad, Katrin Lauri, René Nõmmikut ja Tiina Olleskit –  kutsuti hüüdnimega “prekrasnaja pjätjorka”. Esimesed viis aastat tegi kogu koreograafia üksinda  René Nõmmik. Sedamööda, kuidas Tiina Ollesk arenes ja mitmetel workshoppidel käis, hakkas ka tema lavastama. 

1993. aastal oli Fine 5 eesmärk pigem eksperimenteerida kas modern- või jazztantsu alal, põhirõhuga “seest väljakasvaval liikumisel”. 1998.  aastaks on oluliseks muutunud märksõnad “professionaalsus” ja avangardi eitamine. Repertuaari muutusena märgib Einasto, et esimeste aastate töödes nagu “Ammaduabuu”, “Langevad lehed”, “Tango” ja “Ei kellegi omad” on sisemist veendumust, vajadust anda oma sõnum maailmale teada. Edasistes lavastustes on muutunud liikumine uljamaks, rabedamaks, rahutumaks ja närvilisemaks. Murranguks liikumiskeeles peab tantsu-uurija 1996. aastal valminud töö “Ei kellegi omad” Vitebski festivali tarvis ümbertöötatud varianti “Mullid”, mis on varasema versiooniga võrreldes küll dünaamilisem, kuid sisuliselt õõnsam. Väite kinnitamiseks lisab ta, et töödeldud loo liikumine on närvilisem, lisatud on energiakulukaid samme ja kiirust, kuid sageli on tegemist vaid liigutusega liigutuse pärast. Kirjeldatud tendentsi võib näha ka töödes “Mees ja /või naine” (1997) ja Hildegard von Bingeni muusikale loodud “Celestis symphonias”(1998).  1995. aastal kogusid nad tuntust Kadriorus Luigetiigil toimunud tantsuetenduste õhtuga “Langevad lehed”, kui kahel päeval käis tantsu nautimas kokku üle 15 000 inimese. (Kuter 1996)

1994. aastal loodi tantsuteatri juurde ka moderntantsukool, mis on aastate vältel pakkunud täiendkoolitust mitmetele Pedagoogikaülikooli ehk praeguse Tallinna Ülikooli ja Viljandi Kultuuriakadeemia õppuritele või lõpetanutele. Einasto nimetab siinkohal Mart Kangrot, Marge Echrenbuschi, Merle Saarvat, Raido Mägi, Laire Purikut, Tiina Möldrit, Endro Roosimäge. (Einasto 1998: 154) 1997-1998. aastal tahtsid Ollesk ja Nõmmik kaasaegse tantsu kooli registreerida. Nad kirjutasid valmis õppekavad. Tallinna Haridusametist vastati üllatuslikult, et neil puudub vastav ekspert, kes oskaks tantsuspetsiifilist õppekava kontrollida. Nii jäigi see ametlikuks põhjenduseks, miks nad ei saa end koolina registreerida. Koreograafid räägivad intervjuus, kuidas neile öeldi, et teie tulete ja seletate, mis te teete, samas meil ei ole balletikoolilt mingisugust lahtiseletust, mida nemad teevad. Nad lõid käega ja leidsid, et kui ühiskonnal ei ole seda vaja, siis nad ei hakka üleliigselt pingutama, vaid jätkavad tegevust avatud stuudiona. Minu küsimuse peale, kas nüüd, aastal 2008 oleks võimalik huvikooli staatust muuta, leiavad Nõmmik ja Ollesk, et olud on tõesti piisavalt erinevad. Nüüd on olemas kaks ülikooli – Tallinna Ülikool ja Viljandi Kultuurikolledž, kus õpetatakse koreograafiat. Tol ajal ei olnud kumbagi.  Hetkel ollakse huvihariduse andmisega leppinud. Leitakse, et nende jaoks ongi õige nišš olla tantsimise koolituse andjad enne ülikooli minekut ja ka pärast. Fine 5 Tantsukoolis käijad jagunevad kolmeks: need, kes tahavad oma tulevikku tantsimisega siduda ja saada ülikoolile ettevalmistust; need, kes ei taha tantsijaks saada, aga kellel on huvi, ning kolmandaks need, kes on mitu aastat tagasi lõpetanud ülikooli, aga käivad üksikuid tunde võtmas, et ennast vormis hoida ja  edasi arendada. Tantsukoolis on kolm gruppi alustajatele, keskastmele ja edasijõudnutele.


1.2. Fine 5 Tantsuteater 1997-1998

René Nõmmik iseloomustab teatri algusaegu kokku võttes kui entusiastlikku huvi ise luua. Me põlesime mõttest, et võime ise luua ja õppida siit ja sealt ja meil oli hea koos olla! Kuni 1997. aastani tegid nad kõiki töid viiekesi Fine 5’i nime all. Tantsiti ka väiksema koosseisuga, kuid põhimõtteliselt eksisteeris viieliikmeline trupp. Kõik sinnani 1992 kuni 1997 toimus täiesti metsikult, meenutab  René Nõmmik. Töötasime, teenisime raha, kõik preemiad, mis me võitsime jaotasime omavahel ära. Vitebski festivalil olid rahalised auhinnad dollarites, mis oli meie jaoks väga suur summa tol ajal. See oli üks elatusallikas, kui me juhtusime võitma midagi. Teine asi oli see, et me töötasime väga intensiivselt Eestis. Üle terve Eesti: Tartus, Võrus, Valgas, Viljandis, Otepääl, Pärnus, Haapsalus, x kultuurimajades, sealjuures ise üürisime mingit bussi, mis kogu aeg läks katki teepeal. Sellist entusiasmi olid kõik need viis aastat täis. Tiina Ollesk jätkab: Seljakott oli seljas kogu aeg, kuuskümmend kilo põrandakatet rullina seljas, seesama, mis meil praegu stuudios maas on, nagu päris transporditöölised! René Nõmmik täiendab: ise sõidad kohale, paned põranda maha, ise paned helitehnika ja valguse üles. Ise sööd, ise jood, ise nõud ka ära tood –  täpselt see süsteem. Sõidad kohale, teed oma etenduse ära, pakid asjad kokku ja sõidad teise kohta. Rändtsirkus!  Helikvaliteet oli jube, põrandad olid pindu täis  ja lainelised, tingimused nii nagu nad olid. Oluline oli see, et sa tahad teha. Ise teed ka plakati, kleebid üles. OK.  Seda on elus tehtud kõvasti, enam ei tahaks. Tundub, et see aeg peaks olema möödas. (naeravad) Seda entusiasmi on paisatud õhku piisavalt palju. (Nõmmik, Ollesk 2008) Samal ajal toimus Fine 5-l  igapäevaselt koolitustegevus ja ka suvelaagrid. Pühendunumate õpilastega tehti tantsunumbreid, mida näidati iga-aastastel ülevaatekontsertidel (1995- 1999). 

Lõpuks 1997. aastal muutus olukord majanduslikult võimatuks ja enam lihtsalt entusiasmiga välja ei vedanud.  Trupi liikmed läksid laiali. Tiina Ollesk ja René Nõmmik jäid põhiliselt kahekesi Fine 5’i nime alla kui projektiteater. Tantsukooliga tegutseti endiselt edasi. Need, kes tantsukoolis õppisid ja tundusid koreograafidele huvitavamad ja paremad tantsijad, aga ka isiksustena huvipakkuvad, mitte ainult füüsilised sooritajad, neid hakati kaasama projektidesse. Nii hakkas tekkima kooslus, mis vahetus. Iga projekt oli erineva koosseisu ja arvuga. Samal moel toimib Fine 5 siiamaani, aastal 2008. Tiina Ollesk kirjutab projekte Kultuurkapitalile, Tallinna Linnavalitsusele ja teistele institutsioonidele. Kirjutatakse ka sotsiaalprojekte, kuna õpetatakse noori. (Nõmmik, Ollesk 2008)

Järgnevalt peatun sama ajastu, kuid märgatavalt teistsuguse töö juures. René Nõmmiku lavastust “Mees ja /või naine” (1997) pean 1998. aastal valminud “Kostabi maailmaga” võrreldes väga tõsimeelseks. Tantsijad – kolm meest ja kolm naist – tunduvad püüdlikud ja hakkab silma nende soov esmajärjekorras sooritada puhtalt oma liikumine ning alles seejärel mõelda, kuidas ja kas see liikumine tuleb ka enda sisemusest. Tundub kummaline, et mul selline tähelepanek tekkis, sest tean ometigi, et koreograafid on ise rõhtanud oma suunda kui liikumismõtlemist ja kehaga tundmise ja mõtlemise olulisust. Samas võrreldes “Mees ja/või naist” palju hilisema tööga “Sandwater”, siis ma ei leia ma viimasest enam varem esinenud püüdlikkust oma liikumise tehnilist puhtust tõestada. Kindlasti on see seotud tantsijate vanemaks ja küpsemaks saamisega, millega kaasneb ka rõhuasetuste muutus. “Sandwater” on tehniliselt väga puhas, kuid see puhtus ilmub mu silme ette loomulikul, liigselt rõhutamata viisil. Mehe ja/või naise” kirjeldatud püüdlikkuse ilmingut tugevdab ilmselt tantsijate olek ja kehahoid, mis assotsieeruvad minule balleti-tantsijatega. Meeste tihtiesinevad käte kahele poole sirutamised nii nagu neid tehakse iluvõimlemiskavas teatud soorituste järgi, mõjuvad nagu lihtsalt liikumistäitena ning lisavad tantsijatele oma sooritusega rahulejäävat muljet. Vaatajana ei teki siirast soovi sisse elada nende maailma, kui tajun tantsijatepoolset eksponeerivat suhtumist. Ilmselt on see ka taotluslik, et rõhutada tegelaskujusid kui argisekeldustesse mattunud inimesi, kellel pealtnäha on kõik korras, kuid tegelikult tunnevad end kaotajatena.  Nende üldine hoiak viitab hirmule, mida nad püüavad uputada kurnavatesse tegevustesse, millele vihjavad jõulised ujumist meenutavad liigutused, käsivarred jäigad ja sirged nagu kardinapuud, ning äkilised istumist meenutavad poosid, mille vältel ülakeha on ette lükatud. Nad näivad rahulolematutena ja midagi pidevalt ihalevatena. (Einasto 2002) Tantsulavastus on  põneva teemakäsitlusega, kuid ometi jääb sealt minu jaoks puudu siirust ja mingit vaheldust pakkuvat alternatiivi, seal kujutatud, argihallusest mandunud inimesele. Kogu lavastuse vältel kehastavad tantsijad justkui teatud tegelasi, kellel on kindlad käitumismallid ja sisseharjunud mõtted, aga nendes tegelastes ei toimu mingit arengut. Lavastuse lõpus on nad endiselt oma kammitsais nagu ka alguses.

Trupi liikumiskeelt on Toomas Kuter 1998. aastal iseloomustatud kui romantilist allteksti omavat, mis tänapäeva karmuses mõjub turgutavalt. Nende tantsus on tegu eluprotsesside tunnetamisega laiemas ning ülevamas plaanis. Fine 5 lavastustes leiab ta olulisel kohal olevana filosoofilise allteksti. Eelnenu iseloomustab just Nõmmiku koreograafiat. Artikli autor leiab, et olles jälginud trupi töid läbi aegade, on neil oluline omadus: nende tööd on alati eriilmelised. Lavastuste tase, pingestatus, ideeline kandvus ka tehnika on mitmekülgsed. Kuter arutleb, et see jääb muidugi vaieldavaks, kas see on kõrgprofessionaalsuse näitaja. Samas näitab see kunstiküpsust, kui isegi mitte kunstilist täiuslikkust. (Kuter 1998) Siin tekitab autori väljaöeldu minus kahtlusi ja ma ei saa sellega nõustuda. Leian, et professionaalsus ja kunstiküpsus käivad siiski käsikäes ning nõuavad üksteise olemasolu. Kunstnikku ei saa pidada enne professionaaliks kui ta ei ole ennast oma loomingus suures osas leidnud, kui ta pole saavutanud teatud küpsust.  Loomulikult ei arva ma seda, et küpsuse saavutades ei toimu enam otsinguid, vaid et teatud otsingud ollakse jätnud selja taha. Mina Fine 5 romantilisust esiplaanile ei sea. Mõistan, miks nende töid on romantiliseks nimetatud. Eelkõige teatava tõsise ja natuke traagilise lähenemise poolest mitmetele töödele: “Mees ja/või naine”,”Rajad”, “Sandwater” ja veel paljud. Kergekäelist suhtumist nende töödest ei leia. Põhjalikkus ja süvenemine on olulised tunnusjooned nende loomingule. Seetõttu leian, et ka nende kohta kriitika kirjutamisel on vastutus suurem kui selliste koreograafide tööde puhul, kes peavad tööprotsessi vähem oluliseks ning tulemused on seetõttu ka vähem läbimõeldud. Raske on mõista, kuidas  Fine 5 etenduseti väidetavalt erinev tase ja ideeline kandvus teevad teatri kunstiliselt täiuslikuks ja küpseks. Tundub nagu autor oleks midagi muud selle all mõelnud ja lihtsalt valesti ennast väljendanud. Etenduste väga kõikuv tase ja ideeline kandvus peegeldavad pigem loomingulist rabedust ja ebakindlust. (Kuter 1998) Loodan, et Kuter peab silmas pigem erinevaid lähenemisi tantsulavastuste loomisel ja ideede mitmekesisust.  Teine huvitav mõte autorilt kõlab nii, et nende etendustega sünnib ehe looming ja pannakse alus intellektuaalsele lähenemisele, mida Kutari meelest tantsu puhul tihti ette ei tule. Loodan, et keegi ei tunne ennast puudutatuna, kuid intellektuaalsus on rohkem iseloomulik kirjandusele ja filosoofiale. Antud mõte tõestab väga selgelt 90ndatele iseloomulikku üldlevinud mõtlemist kaasaegsest tantsust: tantsukunst ei kuulu samale tasemele, kus asuvad kirjandus, muusika, teater ja maalikunst. Samas see tendents on aastatega järjest kahanenud. Ka uurijad ja teoreetikud on liikumist rohkem väärtustama hakanud. Kaasaegne kultuuriuurimus on hakanud üha enam tähtsustama keha ja liikumist, sest on mõistetud, et ajalugu ja kultuur ei ole üksnes sõnad või esemed, vaid ilmnevad ka kehahoius, liikumisstiilides ja žestides, mis kord omandatuina on ülimalt püsivad ja muudatustele sageli vähem altid kui näiteks suuline keel.(Polhemus 1998,173) Sageli nähakse inimkehas ühiskonna kuvandit ning kehaga seotud rituaalid vastavad arusaamadele ühiskonna poliitilistest, sotsiaalsetest, kultuurilistest ja geograafilistest piiridest.(Einasto 2002) 

1998. aastaks on Fine 5 viiest põhiliikmest kujunenud kolmene tuumik: Tiina Ollesk, René Nõmmik ja Oleg Ostanin. 1997 sügisel lahkusid trupist Katrin Laur ja Anu Ruusmaa. Ollesk ja Nõmmik suhtuvad sellesse mõistvalt: Ühel hetkel inimene lihtsalt tahab püsisissetulekut, mida meil kahjuks pakkuda pole (Leivak 1998).  Tantsija paigutamisel professionaaliks või amatööriks lähtutakse harilikult kriteeriumist, kas ta saab palka oma töö eest või mitte. Nii leiavad fainfaivlased, et nad on tasuta profid. Nõmmiku ja Olleski jaoks on tants ainus töö, samuti ka Ostaninile, kes teeb kaasa ka Estonia lavastustes. Teatri finantsiline toimetulek töötas nagu praegu, nii ka kümne aasta eest (1998) samal meetodil. Riigi poolset toetust ei ole. Teatrit hoiavad elus tantsukool ja üksikud sponsorid ning ka kirjutatud projektid. 

Tiina Ollesk tõdeb 1998. aastal Õhtulehe artiklis, et ta on koos teatriga kõvasti muutunud. Eelkõige on ta arenenud tantsijana. Ka vaated, mida viie aasta eest pidas õigeks, ta paljuski enam ei jaga. Nüüd meeldivad stiilid, mida siis poleks aktsepteerinud, nagu näiteks butoh-tants. Kui varem pidasin tähtsateks stiilipuhtust ja koolkondi, siis nüüdistants on arenenud suunas, mis võimaldab igaühele individuaalset käekirja. Pole olemas õiget või valet, vaid see, mis eksisteerib. Inimesi, kes on harjunud elama kindlate reeglite järgi, ajab see muidugi segadusse. (Nõmmik, Ollesk 2008) Öeldu näitab, et tõepoolest on järelikult eelnevatel aastatel olnud tantsu stiilipuhtuse tagaajamine ja teatud normides kinni olemine suurem. Näiteks butoh-tantsule avatud olemine annab tõestust, et mõtlemine on järjest avardub ja ollakse avatud uutele suundadele ning valmis seda oma loomingusse integreerima. Teatud suletud või uute asjade suhtes tõrjuv olek on seotud teatava ebakindluse ja hirmuga. Järelikult on Olleskil eneses kindel olemise tunne tugevnenud, mis lubab uut juurde omandada ega karda seetõttu ennast sinna kaotada. “Mees ja/või naist” vaadates tundub uskumatu mõelda, et aasta pärast valmib väga erineva liikumismõtlemse ja lähenemisega lavastus “Kostabi maailm”.


1.3. Tantsulavastuse “Kostabi maailm” analüüs

1998. aasta Fine 5 mahukaimaks projektiks oligi  mitut kunstiala ühendav Peeter Vähi heliloomingul põhinev  “Kostabi maailm”. Esietendus toimus Draamateatris Fine 5 viienda sünnipäeva aastapäevaetendusel “Kolm maailma”. Heli tuli sel korral lindilt. Suvel, Tallinna vanalinnapäevadel, esitati lavastus Raekoja platsil elava muusikaga. Helilooja Peeter Vähit inspireerisid Mark Kalev Kostabi maalid. Siiri Sisask lõi tekstid ja laulis neid. René Nõmmik tegi koreograafia teose kolmeteistkümnest tsüklist neljale osale. “Kostabi maailmas” tantsivad Fine 5 Tantsukooli õpilased: Helena Ehrenbusch, Taavet Jansen, Krõõt Juurak, Kristel Kõiv, Tiina Mölder, Endro Roosimäe ja Annika Vamper. Seetõttu on tantsukool trupi järelkasvu silmas pidades, oma ülesande täitnud, leiab Heili Einasto Teatrielus tantsuaastat kokkuvõtvas artiklis. (Einasto 1999: 154)

Minu analüüs põhineb televisiooni jaoks valmistatud videol “Beeing and nothingness in Kostabi’s atelier”  ja teisel videol, kus on filmitud need tsüklid, millele Nõmmik koreograafia lõi. Esimeses videos on palju informatsiooni kokku pandud: näidatakse Kostabi maale, laulvat Siiri Sisaskit, tantsijate liikumist, muusikuid. Seetõttu on see küll informatiivne, aga ei anna head ülevaadet koreograafia tervikust. Tänu teisele salvestusele oli mul võimalik suurprojekti tantsulavastuse perspektiivist uurida. 


Lavakujunduses, mille kaasautoriks koreograafide endi kõrval oli Anne-Mai Heimola, on tantsulavastuse seisukohast olulisimad värvilised kuubikud. Need annavad võimaluse mitmeteks mängulisteks lahendusteks. Näiteks justkui sünnivad tantsijad nendest. Ka võib see tähistada kosmoselaeva ust, mille kaudu nad siia maailma astuvad. Kaks trupi liiget hoiavad kummaltki poolt kuubikut õhus. Kuubiku alla ilmuvad lavatagusest järgemööda tantsijad, on peadpidi seal sees ja ennast vedrutades kükki lastes justkui kukuvad lavale. Edasi liigub igaüks erineval viisil klotsi alt lava keskele. Lava tagaosas seisab kõrge alumiiniumredel, millele on kahele poole külge ehitatud  suured punased tiivad, mida laulja saab kokku ja lahti lükata. Sümbol pärineb Kostabi maalidelt. Põrandapind on tantsijatele mõeldes vabaks jäetud. 

Tantsijad näevad välja nagu Kostabi maalidel tegutsevad tegelased. Laval on neil seljas sinised ja punased kalipso-sarnased liibuvad pikad kostüümid. Püksisääred on alt kinni nii et jalalabad ei pääse välja. Peas on iga ühel erinev tulnukalik müts: antenniga, silindrikujuline, püramiidjas, läikiv või kiivri sarnane. Näod olid sinise või punase värviga kaetud. Nad mõjuvad välimuselt ebamaiste ja kummalistena, nagu oleksidki maavälised tegelased. Samas praegu vaadates mõjuvad nad nagu vanaaegsest ulmefilmist. Tänapäevaste arvutiprogrammidega disainitud ja viimistletud tulnukafilmide tegelaste kõrval näivad nad ohutud,  naljakad ja kodukootud. 1998. aastal oleks ma kostüüme ilmselt teise pilguga vaadanud. Tegelaste tantsu iseloomustasid rõhutatult nurgelised, maneerlikud ja nukulikud liikumised, nagu kirjutab Heili Einasto. (1999) Tantsijad liiguvad tundetult, süsteemselt – nii nagu liiguvad ühe suure masinavärgi väikesed kohusetundlikud lülid. Tulnukad ei vaata üksteisel otsa ega ka publiku suunas. Niimoodi koos liikudes moodustavad nad oma maailma, kus kehtivad nende reeglid ja milles nende kogukonda mittekuuluvad tegelased tunneksid end ebamugavalt ja segaduses. Saaksid ilmselt kultuurišoki. Liikumisest paistab, et neil puudub eneseteadvus. Tegelased  elavad laval oma elu, aga nad ei paista olevat teadlikud sellest, et nad mõjutavad sellega teisi inimesi, kes neid vaatavad. Justkui mingi sisemine sundus, nende tahtest olenematu, nagu instinkt loomadel,  paneb tantsijad liikuma. Meenutavad natuke kilplasi oma kummalise olekuga. Lõigus, kus tantsijad toovad järjest kuubikuid lavale ja laovad neid üksteise otsa, on päris palju koomikat. Nad paigutavad kolm kuubikut üksteise otsa. Ei ole tulemusega rahul ja hakkavad teistsuguses järjestuses paigutama. Üks tegelane otsustab oma kuubiku vahelt ära võtta, kuid ainult sel eesmärgil, et see natuke eemal maha panna ja jalaga lükata. Ülejäänud kaks kuubikut võtab üks tantsija endale sülle, teine tantsija astub talle ligidale selja taha, kujutades ette et ta aitab nii neid tassida. Lähestikku, nii et üks on teise kannul, liiguvad nad ühtse sammuga lavalt minema. Absurdimaiguline liikumine, millel puudub ratsionaalsus, kuid mis on sooritatud tõsimeelse ja asjaliku lähenemisega, on väga kilplaslik. Kirjeldatud liikumine on ilmselt see, mida Pille Palm peab irooniliseks alatooniks ja mis annab uue kvaliteedi koreograafiasse. (Palm 1998) 

Kuubikute asukohad määravad oluliselt tantsijate liikumist. Trupi liikmed nagu ka kuubikud paiknevad laval tihti ringina või poolringina. Keskmesse on jäetud ruumi liikumiseks Sisaskile, kes suhestub aktiivselt tantsijatega ja sulandub üldisesse liikumiskeelde suurepäraselt. Osa aja lavastusest kannab ta ka tantsijatega samasugust sinist kalipsot. Lõigus, kus tantsijad liiguvad ringiratast marsisammul, ja teevad samal ajal löökriistu käes hoides nurgelisi liigutusi, osaleb ka Sisask, kuid eristub selgelt kollase kostüümiga. Ringi keskele jäävat ruumi kasutatakse ka ühe klotsi juurest teise juurde jõudmiseks, asukohtade omavahel vahetamiseks ja soolode, duettide ning kogu grupi liikumise jaoks. Klotside keskel ühekaupa ülesastumine annab võimaluse jälgida tantsijate tehnilist teostust. Liikumine on puhas ja täpne. Palju on selliseid liikumisi, kus mõned väiiksemad liigutused tehakse kiiresti ja teravalt ning millele järgnevad kogu keha hõlmavad pikad, aeglased ja täpsust nõudvad liigutused, mis laseksid igasugusel tehnilisel mustusel kohe silma paista. Ometigi on need sooritatud näilise kergustunde ja muretusega. Arvan, et taoline liikumine on üks põhjuseid, mis annab Heili Einastole põhjuse nimetada Fine 5 uut suunda enda professionaalsust rõhutavaks lähenemiseks. (Einasto 1999: 154)

Trupi uuenenud koosseis (7 eelpool nimetatud tantsukooli õpilast) on inspireerivalt mõjunud koreograaf René Nõmmiku käekirjale, kirjutab Heili Einasto, sest “Mehe ja/või naise” rahutu visklemise ja “Celestis symphonia” tehisvaimsuse on asendanud mõttevärskus ja sisekammitsate lõdvenemine, mida toetab noorte tantsijate üle rambi kiirguv energia ja erksus. (Einasto 1999: 154) Trupi koosseis – 7 inimest – on kaasaegse tantsulavastuse kohta päris palju. Kõik ühtse terviku nimel tööle panna on raske töö, kuid samas annab rohkelt võimalusi tantsijate ära kasutamiseks. Lavastuses on ühes osas antud igale tantsijale erinev ülesanne, kus iga esineja improviseerib etteantud tingimuste raames. Igalühel on üks suur klots, millel istudes, seistes, kükitades või pikutades võetakse erinevaid poose. Kõigutatakse masinlikult kogu keha või üksnes mõnda osa – õlgu, jalga, pead. Kombineeritakse järske ja robotlikke liikumisi ootamatult pehmete ja plastilistega. Hoogsalt jäikade ja sirgete käte ja jalgade õhku tõstmised pannakse kokku tihedate siblimist ning askeldamist meenutavate liikumistega. Iseloomulikud on värsked, leidlikud ning kentsakad asendid ja olukordade ärakasutamised. Näiteks pealtnäha juhuslikult teise tantsijaga seljad vastamisi jäädes, haarab teine ta selga ja libistab sujuvalt üle õla põrandale tagasi. Jätkatakse teineteisest eraldi tantsimist nii nagu poleks vahepeal midagi toimunudki ega kokkupuudet olnud. Laval tekib mitmel korral kirju vaatepilt, kus kõike jälgida pole võimalik ja vaataja peab valima, millele ta tähelepanu pöörab. 

Mitme kunstiala ühendusprojektis on oluline arvestada teiste lavastuse komponentidega. Antud lavastuses vahelduvad abstraktsema liikumiskeelega vähem tähelepanu püüdvad osad süžeelisemate pidevat jälgimist nõudvate tsüklitega. Tänu sellistele vaheldustele on lavastuse areng loomulik ja terviklik. On oht kuhjata liiga palju tihedat informatsiooni kokku, mis lõpuks hakkab vaatajat väsitama, mitte ei paku külluslikku ja mitmekesist elamust. Maali “In search of eucalyptus”  ainetel loodud muusikatsükkel andis võimaluse põhitähelepanu just koreograafiale suunata. Sisask liigutas lava keskele tagumisse ossa paigutatud redelil tiibu, mida kokku tõmmates peitus ta ise täielikult nende taha. Tantsijad olid sel ajal poolringis lava keskel publikupoolses osas. Üks neist lebas elutult maas ringi keskel. Edasi hakkasid trupi liikmed tema elutut keha erinevat moodi liigutama: teda lohistati, pöörati, tõsteti keha liikmeid, mis elutult tagasi maha kukkusid, üritati muuta tema asendeid, tõsteti teda, võeti selga. Siin tõusis esile professionaalne kehavaldamine. Elutu keha edasiandmine oli tõetruu ja detailselt läbi töötatud. Ükski kehaosa ei reetnud, et keha võiks olla elus. Ei  mingitki esinemise ärevusest tekkinud lihaspinget. Kui tantsijad olid piisavalt tüdinud temaga tegelemisest, tõmbusid nad temast eemale, vaatasid üksisilmi teda ja osutasid näpuga. Kulminatsiooniks ärkas elutu keha äkilise liikumisega ellu. Kirjeldatud lavastuse osale eelnes ja järgnes abstraktsem tants. Just eelnev liikumine oli oma atmosfäärilt ja ka tänu muusikale hüpnotiseeriv ning ühtlane. Tantsijad seisid kuubikute otsas ja tegid põhiliselt ülakehaga erinevaid ümaraid, ringjaid ning looklevaid liigutusi. Lauljale, kes liikus tantsijate keskel, jäi sel ajal rohkem tähelepanu.  Üleminekud selliselt liikumiskeelelt süžeelisele tantsule ja vastupidi, on värskendavad ning antud lavastuse puhul ka vajalikud, kus abstraktsust muusikas ja laulus on piisavalt palju. 


Pille Palm Eesti Päevalehe artiklis leiab, et Nõmmiku lähtepunktiks on Kostabi maalides peituv inimese võõrandumine. Kogu lavastuse läbivaks teemaks on inimeseks olemise ja jäämise teema. (Palm 1998) Einasto leiab Palmile vastupidiselt, et liikumisjooniseid on koreograaf loonud lähtudes muusikast, mitte Kostabist. Ta põhjendab seda väitega, et kunstniku töödes olevad viited tarbimisühiskonnale ja tsitaadid varasematest kunstiteostest ja argimütoloogiast ei ole tantsu jõudnud. (Einasto 1999: 154-155) Siinkohal ei nõustu ma Einastoga, vaid leian video jälgimisel, et koreograafia on maalidega tihedalt seotud. Põhinen siin videol, kus lavastuse eri osade vahele näidati Kostabi maale. Kohapeal vaadanud publik maale  niimoodi näha ei saanud. Maali “Lovers” armastajate teema kajastub tantsijate koreograafias väga selgelt. Ollakse paarides, liigutused on sujuvad ja üksteist kaisutavad. Kiigutakse omavahel väändunud ja ebaloomulikes poosides. Samal ajal on kuulda Siiri Sisaski laulusõnadest sõna lovers mitmel korral. Sisaski sõnad toimivad mitmel juhul sildadena muusika kuulamise ja tantsu vaatamisel. Fine 5 töödes, kus ei tehta koostööd lauljate, kooride ja heliloojatega, vaid keskendutakse tantsijatele, ei kasutata üldiselt helikujunduses tekstiga muusikat. Seetõttu tekitavad sõnad “Kostabi maalimas ” Fine 5 koreograafiale uue dimensiooni juurde. Sõnad panevad otsima kuuldut koreograafias. Konkreetseid seoseid ei pruugi  leidagi ja ega igaüks ei otsigi, kuid sõnad ergutavad kujutlusvõimet ja nii tekitab iga vaataja ise oma tähendustesüsteemi lähtuvalt oma mõtetest, tunnetest ja kogemustest. Siit võib tekkida küsimus, kas ilma sõnadeta on tantsulavastus segasem ja vähem arusaadavam? Ma leian, et ei ole. Tantsulavastus, mis teeb koostööd laulusolisti ja muusikutega on üles ehitatud teisel eesmärgil kui see töö, kus koreograafid loovad puhtalt tantsulavastuse raames. Arvan, et “Kostabi maalima” koreograafia eesmärk on siiski silmas pidada tervikut, suhestuda teiste osalejatega, mitte lähtuda üksnes oma soovidest ja ideedest.


1.4. Fine 5 Tantsuteater 1998-1999

1998. aastal õnnestus trupil saada Tallinna Linnavalitsuse abiga ruumid vanalinna Laiale tänavale, kus pesitsetakse praeguseni. Fine 5 alustas oma tegevust Raekoja platsil Õpetajate Majas, kuid need ruumid jäid kitsaks. Järgmiseks koliti Koplisse Volta tehasesse. Intervjuus meenutasid Nõmmik ja Ollesk, kuidas tehasehoones proove tehti. Ruumid olid kütmata ja põrandad tsemendist. Tiina Ollesk organiseeris sponsorite abil põrandakatted, kuid tingimused olid sellegipoolest rasked. Lõpuks muutus tsement-põrandal töötamine jalgadele, täpsemalt põlvedele liiga rängaks ja otsustati, et nii lihtsalt ei tohi enam jätkata. Kui 1998. aastal kuulutati avalik konkurss mittetulundusühingutele vanalinna ruumide üürimiseks, kasutati võimalust ära. 


Nõmmik lõi 1998. aastal koreograafia ühisprojektis vanamuusikaansambliga “Rondellus”  Hildegard von Bingeni “Celestis symphoniale”.  Eespool on seda tööd paaril korral mainitud võrdluses teiste töödega, kuid siinkohal teen väikese sissejuhatuse sellesse lavastusse, ilmunud artiklite põhjal, kuna ise ei ole seda näinud. Koreograafia ei olnud tehtud kogu sümfooniale. Reet Kudu kirjeldab nähtut kui hingestatud ja musikaalset liikumist. Ta leiab, et muusika olemust tajuti väga hästi. Liikumine on ühtaegu harras, puhas ja kirglik. Rondelluse solist Maria  Staak ja tantsijatar Tiina Ollesk sobisid kokku ühegi ebakõlata, nagu seda meie tantsulavadel viimasel ajal harva ette tuleb. (Kudu 1998) Einasto oli täpselt vastupidi leidnud.  Nimetatud tantsulavastust kritiseerib ta teravalt kirjutades, et laval valitsesid tühi paatos ja tuima korrektsusega sooritatud liigutused, millel puudub seos mitte ainult muusika sisemise sõnumi, vaid ka puhaste helidega. Tekib tugev kontrast hingestatud musitseerimise ja tantsijate liikumise vahel. (Einasto 1998: 153) Kindlasti mõjutab siin väga vastuolulisi seisukohti kirjutajate erinev kaasaegse tantsu vaatamise kogemus kui ka see, millest lähtutakse lavastuse vaatamisel. Loomulikult ka erinevad ootused mõjutavad lavastuse vastuvõttu. Einasto on olnud rohkem süvenenud Fine 5 Tantsuteatri tegemistesse ja on jälginud nende liikumiskeele ja tööde ülesehituse arengut nende tegutsemise algusest saadik väga süvenenult. Seetõttu on arusaadav kui ta toob teravamalt esile neid jooni, mis tekitavad küsimusi ja ei tundu põhjendatud. 
Püha Katariina kiriku täissaalid, kus “Celestis symphoniat” etendati, ja hilisem vastukaja on tõestuseks, et Eestis on vajadust pühalike etenduste järgi vastukaaluks agressiivsele ja küünilisele pilateatrile. (Kudu 1998) Suurte rahvamasside huvi on äratanud ka “Langevad lehed” Kadrioru luigetiigil (1995), “Kostabi maailm” (1998) kui ka uuemast ajast  “Carmina Burana” (2005, 2006, 2007). 1998. aastal märgib Toomas Kuter Õhtulehe arvustuses, et trupil on  hea omadus jääda arusaadavaks erinevatele inimgruppidele. (Kuter 1998)

Kristiina Garancis leiab 1999. aasta Teatrielus, et Eestis eksisteerib kaks erinevat liigat –  modernne ja klassikaline tants, kuid sel aastal lasti tegutseda ka piiriületajatel (Teet Kask, Dmitri Hartšeno, ZUGA) Järeldan, et Fine 5 peab ta skaala üheks otsaks, ehk moderntantsu viljelejateks. Kirjutises on peatähelepanu pööratud nö. piiriületajatele ja Fine 5 jääb siit välja. (Garancis 2000: 232) Tänapäeval, aastal 2008, võin julgelt väita, et Fine 5 ei ole oma liikumises kaugeltki ainult moderntantsutehnikat viljelev trupp. Ohtralt kasutatakse nüüdistantsu võtteid, kontaktimprovisatsiooni ja muid tehnikaid. Juba 1998. aastal ütleb Ollesk Õhtulehele antud intervjuus, et ta ei ole enam stiilipuhtuses kinni nagu varem. (Leivak 1998) Selline suundumus on jätkunud kuni tänapäevani ja andnud häid ja huvitavaid tulemusi. 

Näiteks 1999. aastal esietendunud “Rajad” on põnevalt ennastavastavad. Tantsijad võivad näida päris staatilised, kuid seda selgemini joonistuvad välja väikesed detailid nagu sõrmede, randmete ja õla liikumine. Näib nagu oleks lavastuses duetina tantsivatel Olleskil ja Nõmmikul väga huvitav tunnetada enda keha seestpoolt ja keskenduda sellele, mis seal toimub. Sarnase lähenemisega tantsuetendustel on oht, et publikul võib igav hakata, sest tantsija jaoks põnevad  keha tunnetamisprotsessid ei jõua kuidagi vaatajani. Siin seda ei juhtu. Tempode vaheldumised on hästi paigas ega jäta võimalust enesesse süveneval liikumisel ammenduda. Võrreldes hilisema dueti “Sandwateriga” puuduvad töös “Rajad”  konkreetsed paikapandud raamid, milles tantsijad peaksid viibima. Lavastust vaadates tekkis mul tugev seos tantsijate laval oleku ja loomadega. Olen käinud metsas jälgimas kevade alguseti noorte rebasekutsikate askeldamist oma uru ees. Suhestudes üksteise ja loodusega, õpivad nad tundma iseendeid. Loomade olekus on vabadust, uudishimu, muretust, teadmatust ja veidi ettevaatlikkust. Samas on nad üdini ausad, elurõõmsad ja siirad. Oma põhiolemuselt samasugust olekut nägin ma ka lavastuse “Rajad” tantsijates. Ma ei mõtle siin seda, et tantsijad olid üks-üheselt loomalikud. Loodan nii luua elavamat pilti videosalvestusest nähtu edasiandmisel. Olleski liikumises oli rohkem kartlikkust ja ettevaatlikkust, mis peegeldus äkilistes, eemaletõmbuvates liigutustes. Vaheldust tõi liikumiskeele muutumine enesekindlamaks ja uudishimulikumaks. Oli näha, et mõlema tantsija tähelepanu on täielikult pööratud iga muutuse märkamiseks oma kehas, liikumises ja tühjas, suhteliselt muutumatuna näival laval, kuid kust nemad näisid siiski midagi märkavat, mida vaataja näha ei saa. Duett “Sandwater” on küll samade tantsijate töö, kuid tunduvalt elukogenuma tunnetusega. Enam justkui ei otsita seal  nii palju, vaid pööratakse tähelepanu sellele, mis on – üksteisele, inimlikule lähedusevajadusele ja ka mineviku mälestustele.



1.5. Külaliskoreograafid

Fine 5 Tantsuteater peab oluliseks oma koostöid erinevate külaliskoreograafidega. 1995. aastal lavastas šveitslane Claude-Yane Roulin Eestis “Kaotatud aega otsides” ning 1996. aastal “Face a face”. Einasto peab teda aga keskpäraseks koreograafiks ning püstitab küsimuse, kas on mõtet kulutada raha välismaiste keskpärasuste Eestisse kutsumiseks, kui selle asemel võiks anda võimaluse mõnele kohalikule noorele koreograafile. (Einasto 1998: 152) Aastaks 2008 on olukord päris palju muutunud ja tagantjärele vaadates leian, et välismaiste koreograafide siia toomine on olnud siiski tänuväärne ettevõtmine. Enamik koreograafe on olnud väga kõrge tasemega ja ennast mitmetes riikides tõestanud. Eesti väikese ühiskonna puhul on oluline importida siia teiste maade ja teistsuguse kogemusega loojaid, et tuua uusi lähenemisi ja õpetusi. 

Ollesk ja Nõmmik ütlesid intervjuus, et just tänu mitmele külaliskoreograafile on nad saanud juurde enesekindlust oma asjaga edasi minna. René  Nõmmik kommenteerib nii külaliskoreograafide kui ka nendega koos töötamist, kelle juurde on ise sõidetud: Selliste meistritega koostöö mõju on pikaajalisem, nagu ka Carolyn Carlsoni ja mitmete teiste väga heade koreograafidega, kellega on õnnestunud koostööd teha. Nad on mõjutanud meid, mitte sel moel, et  hakkame neid matkima või nende koreograafiat laiali lammutama ja siis uuesti kokku panema, vaid on mõjutanud meid kui inimesi ja andnud tuge ning julgust üldse Eestis edasi tegutseda, mis on eriti oluline. Ollesk täiendab: Sest ausalt öeldes tuleb kohati alaväärsuskompleks peale, et jah, me oleme sellised, me ei lähe selle mainstreamiga praegu kaasa. Kui keegi tuleb ja ütleb, et mitte midagi ei ole häbeneda, siis see julgustab. (Nõmmik, Ollesk 2008)

1998. aastal töötati koos New Yorgis elava itaalia tantsuõpetaja Daniel Tinazziga. Koos valmis lavastus “Eluteetsirkus”. Samal aastal lavastas saksa koreograaf Birgit Relitzki Fine 5-ga “Põgusad hetked”.  Koostööd on tehtud kahe soome koreograafiga: Pirjo Viitaneni ja Tommi Kittiga. Viitaneniga valmis Tiina Olleskil 2001. aastal duett “30+56=86” . 30 märgib Olleski ja 56 Viitaneni vanust.  Ta  on üks Soome esimesi elukutselisi moderntantsijaid, kes õppis 1970. aastatel New Yorgis tantsumaailma suurkujude Martha Grahami, Merce Cunninghami ja Alvin Ailey juures. 

Liites kokku oma aastad, elukogemuse, ellusuhtumise, püüavad koreograafid mõista, mida tähendavad meile elatud aastad, mis annab meile õiguse teiste üle kohut mõista ning kus kulgeb piir, mille tagant algab vanadus. Pirjo Viitanen peab laval koreograafilist vaidlust nendega, kes peavad tantsu vaid sihvakate noormeeste ja siresäärsete neidude kunstiks. (Dick  2000)

Tänu tutvusele Viitaneniga avanes Fine 5-l võimalus luua koos Tommi Kittiga 2002. aastal “A bit before tomorrow”. 2004. aastal valmis Kitti tantsulavastus “24 tundi” Fine 5 tantsijatele.  Ollesk ja Nõmmik peavad Kittit oma mentoriks ja kohtumist temaga üheks väga oluliseks tähiseks nende loometegevuse ajaloos. Nõmmik seletab Kitti omapära: Mitte ainult tema töö, tema koreograafiline muusika, nagu Tuumalu oma artiklis ütles, mitte ainult see, vaid Tommi Kitti isiksus! Koostöö puhul ta räägib väga vähe oma tööst, mis ta teeb. Mingit kontseptuaalset surumist, mõtlemist ei ole, see tuleb puhtalt läbi liikumise. (Nõmmik, Ollesk 2008) Ollesk täiendab: Ja siis sa hakkad ühe hetkel mõtlema – teed ühe ja siis järgmise kombinatsiooni, aga nende puhul on dünaamika, hingamine ja siis hakkab alles läbi selle lahti kooruma. Näiteks, et need kaks inimest tähendavad midagi teineteisele, või et need neli inimest loovad midagi siia ruumi. Ta ei räägi mittemingisugust stoorit. Kui asi on valmis, siis hakkavad need seosed kokku tulema. Ollesk leiab, et ükskõik kes on Kittiga kokku puutunud üle maailma, eriti Soome noored koreograafid, väljendavad sügavaimat lugupidamist tema suhtes. Kellegi ei ole tekkinud temaga hõõrumisi, mis muidu on erinevate koreograafide juures töötades tavalised tekkima. Ollesk arvab, et tollel momendil nad ei saanud aru, kellega neil õnnestus koostööd teha. Nüüd kui see on tehtud, nad saavad  aru, mida see tähendab. Sisuline hoovus ongi oluline, mitte tantsu väline pilt. (Nõmmik, Ollesk 2008) 2006. aastal tehti koostööd itaalia päritolu belglasest koreograafi Matteo Molesega. Sündis tantsulavastus “Just”, millega teeniti mitmed auhindu.





















2. Fine 5 Tantsuteater 2000-2004

2.1. Fine 5 Tantsuteater 2000-2002 

Fine 5 on oma tegutsemises algusest peale väärtustanud tantsu isiksusekesksemat, intellektuaalsemat poolust. Nad toetuvad klassikalistele moderntantsu tehnikatele, püüavad leida tantsijate endi kehast lähtuvat liikumisjoonist ega salli argielu tungimist tantsu, kirjutab Tiit Tuumalu. (Tuumalu 2000: 86) Ta leiab, et Fine 5 vastandub sellega noortele “tantsudogmaatikutele”. Viimase all peab ta silmas näiteks tantsurühmitust ZUGA, kelle stiili  võiks nimetada Lars von Trieri Dogma-manifesti tantsuliseks parafraasiks. Dogmalaste peaeesmärgiks oli kõrvaldada filmist kõik kunstlik, kõik see, mida võiks seostada sõnaga “populaarne”. 1995. aastal kirjutatud Dogma manifest väärtustas elulähedust ja dokumentaalsust, vabal improvisatsioonil põhinevat loomulikkust. Ka “eesti tantsudogmaatikud” justkui vastandavad end sellele, ehkki neid ei ajenda mäss eelnenu vastu, mida on harjutud pidama tantsuks. Selg pööratakse dekoratiivsele klantspinnale, illusioonidele ja tantsutehnilisele trikitamisele, eesmärk näib olevat tantsu puhastamine stiliseeringutest, liigutuste vabastamine mõttetust ilulemisest. (Tuumalu 2000: 86) 

Intervjuus leiab Nõmmik, et põhimõtteliselt on kaasaegne tants kunst, mis tegeleb liikumise ja kehaga, olenemata sellest, milliseid äärealasid kaasaegne tants ka ei otsiks. Vastasel korral muutuks tants kujutavaks kunstiks, sõnakunstiks, muusikaks või millekski muuks. Ta ei pea silmas, et tuleks ainult kinni hoida traditsioonilisest, vaid et liikumine, selle nägemine, mõtestamine ühel või teisel moel on siiski tantsukunsti põhiolemus. Koreograaf lisab, et nad tegelevad strateegiliselt tantsukunsti põhjaga – keha ja liikumisega. (Nõmmik, Ollesk 2008) Mõeldes eelnevale Nõmmiku põhimõttele ei nõustuks ma Fine 5 liikumiskeelt nimetama tantsutehniliseks trikitamiseks, mõttetuks ilulemiseks või dekoratiivseks klantspinnaks. Mõistan, et Tuumalu on tahtnud edasi anda põhimõttelist erinevust, selgitamaks erinevaid suundumusi Eesti tantsumaastikul, kuid ilma taustateadmisteta inimesele võib see väga vale mulje Fine 5-st luua. Tuumalu kirjutab eelnevalt, et Fine 5-le on oluline isiksusekeskne ja intellektuaalne lähenemine, ent hiljem lisab omadusena juurde tantsutehnilise trikitamise. Leian, et teatavat tehnilise taseme demonstreerimist on olnud tantsuteatri varasemas loomingus: “Mees ja /või naine” ning “Celestis symphonia”, kohati ka “Kostabi maailmas”, kuid hilisemas perioodis tuleb seda järjest vähem esile. Tehnilisus muutub iseenesest mõistetavamaks ja esile tõuseb tantsija keha oma vahetus olekus, ilma liigse püüdluseta olla võimalikult hea. Tuumalu nimetatud intellektuaalse lähenemise juurde on minu arvates raske liita mõttetut ilulemist. Tantsuteatri loomingut iseloomustamaks on see veidi kergekäeline lähenemine.

Ajavahemikku 2000-2002 iseloomustab mitmete duettide tegemine. Siia aega jäävad “Paths”, “Sandwater” ja “Two Trains”. Nad töötasid põhiliselt kahekesi. Nõmmik meenutab, et see oli omamoodi väga viljakas aeg. Ilmselt kui me jaksame ja jõuame, siis me läheme varsti jälle stuudiosse tagasi kahekesi ja loome midagi sellist. (Nõmmik, Ollesk 2008) 2000. aastal võttis Ollesk Carolyn Carlssoni juures Pariisis tunde. Ta peab seda enda liikumiskeele arengu oluliseks mõjutajaks. 2002. aastal tõdeb Nõmmik, et nii lähedal kui praegu, pole Fine 5 enesele kunagi olnud. Ta ei mõtle selle all tehnikat või stiili, vaid vaimset lähedust, mõtestatust. Mul on raske tagasi minna lavastamisele mehaaniliste, mõttetute kombinatsioonide kaudu. Mida aeg edasi, seda vastuvõetamatum see tundub. (Nõmmik, Ollesk 2008)

Järeldan siit, et kahekesi töötamine annab koreograafidele võimaluse põhjalikuks süvenemiseks iseendisse. Suurema seltskonnaga töötades  sellist mõtteruumi ja enese loomingulisele otsimisele ja avastamisele pühendumist ei saa olla. Siis tuleb juba teiste inimestega rohkem suhelda, enda eesmärgini jõudmiseks rohkem kehtestada ja seega oma energiat muudele asjadele kulutada. Ma ei mõtle, et koreograafid peaksidki üksi või paaris töötama, vaid et eraldi ja koos töötamised võiksid olla vahelduvate perioodidena – aeg, millal end koguda ja aeg millal endast anda –  kuna nad teenivad erinevaid eesmärke. Suurema grupiga töötades tuleb ennast õigustada, kasutada ja sünteesida seda, mida endaga töötades on tunnetatud, välja mõeldud ja milleni jõutud ning juurde õppida. Seega on Olleski ja Nõmmiku proovid neile olulisteks arendajateks ja õppimis- ning avastamishetkedeks. Mitte üksne lavastuste valmimise kohaks. Arvan, et nii peaks igal koreograafil olema. Väga raske on ennast sisemiselt arendada ja oma kehas ja mõtetes teatud arengud läbi teha, kui ei jää aega, et mingil hetkel tegeleda ainult iseendaga. Samas viitab Nõmmik paradoksile –  mida lähemale jõuda iseenesele, seda kaugemale viib tee neist, kes on enesest veel väga kaugel. Ta lisab: Mulle tundub, et vaimselt oleme juba üksi, meil ei ole mõttekaaslasi.  (Nõmmik, Ollesk 2008)



2.2. Tantsulavastuse “Sandwater” analüüs

Valisin “Sandwateri” analüüsiks sellepärast, et töö on pälvinud meedia tähelepanu, on võimalus vaadelda lähemalt ühte nende duettidest, sellega on käidud rohkelt esinemas väljaspool Eestit – Valgevenes, Soomes, Itaalias. 
“Sandwater” esietendus 20. oktoobril 2000 Kaunase Rahvusvahelisel Kaasaegse Tantsu festivalil. 2001. aastal võitis Fine 5 sama tööga Vitebski rahvusvahelisel kaasaegse koreograafia konkursil esimese preemia. Lavastust on esitatud mitmetes erinevates kohtades, mitmel aastal. Tantsulavastust aja jooksul päris palju muudetud, kuid pealkiri on jäänud alati samaks. Minu analüüs põhineb 2001. aastal toimunud Eesti esietenduse videosalvestusel.

Anu Juurak on video-projektsiooni autor. Helikujundus koosneb J. Sibeliuse, F. Schuberti muusikast, originaalhelidest ja töötlustest. Koreograafid on pannud lavastusele peale mitmed kriteeriumid: nad viibivad mõlemad laval kogu etenduse ega lahku sealt vahepeal,  liiguvad suhteliselt piiratud lavapõranda alal –  põhiliselt ekraani ees, suhestuvad ekraanil toimuvaga  oma liikumises,  liigutakse palju madalal ja põranda ligi. Võib tekkida mõte, kas nii paljude kitsendavate piiride paika panek ei või muuta tööd ühekülgseks, korduvaks ja kiiresti ammendavaks. Antud juhul vastan kindla ei ja põhjendan seda lavastusest lähtuvalt. 

Lavakujunduse põhielement on tagaseinal asetsev suur videoprojektsioon. 
Juuraku videopilt, mis kujutab kaht inimest, meest ja naist, põhjaranniku liivarannas, vee ja liiva piiril, on taotluslikult veidi nihkes. Tantsijad ei mahu hästi kaadrisse ära: kord jäävad välja pead, siis jälle jalad. Muidu on lava dekoreerimata. Valgustus on minimalistlik. Alguses, intensiivse helitausta ajal olid kaks põrandaprožektorit suunatud publiku poole. Ekraan ise valgustas lavapõrandat. Kui videopilt aeg-ajalt väikseks tõmbus või ühte serva ribaks taandus, muutus ka lava tunduvalt pimedamaks. 

Performatiivse esteetika teooriat huvitavad tähendusloomeprotsessid nii palju, kui nad võimaldavad, mõjutavad või tingivad teatud meeleliste kvaliteetide tajumist või teatud füsioloogilisi või afektiivseid mõjutusi tajuja suhtes. (Fischer-Lichte 2006: 2462) “Sandwaterit” vaadates, jälgisin enda juures mitmeid füsioloogilisi mõjutusi minu tajudele. Näiteks mere mühin ja selle taustal tantsijate lapselikud hüpped liiva sisse, panid, mind kui vaatajat, keha ja lihaseid pingevabalt tundma. Põhjuse üle mõeldes, saan aru, et seda tekitas meeldiv nostalgia ja igatsus ilusa suveilma ja lapsepõlve järgi. Avastasin, et minule kui vaatajale, on palju olulisem see, et ma igatsust ja nostalgiat tundsin, kui konkreetne põhjus, miks ma neid tundsin. 

Kuna tegemist on duetiga, siis vaatan, kuidas tantsijad üksteisega suhestuvad. Laval näivad nad võrdsetena. Kumbki ei domineeri teise üle. Kohati võib märgata, et initsiatiiv või juhtimine tuleb Nõmmiku poolt. Näiteks lõpuosas mängeldes hüppamine ja erinevatesse asenditesse hetkeks tardumine. Nõmmik pakub seda mängu Olleskile ja ta võtab selle vastu ning läheb olukorraga kaasa. Situatsioonis, kus Nõmmik ekraanil viibides sooritab erinevaid liigutusi, on Ollesk see, kes seab ennast tema järgi ja ka kopeerib kohati. Samas on ka Ollesk kohati liikumiste algataja: kui ta puudutab oma jalgadega maas istuvat Nõmmikut ja paneb niimoodi käima liikumisahela, kus Nõmmik puudutab ja kompab Olleskit järjest kiirenevas tempos ja hoiab teda aeg-ajalt enda käte vahel embuses. On hetki, kus nad suhtlevad aktiivselt üksteisega ja on hetki, kus liiguvad küll paralleelselt, kuid justkui omas maailmas, teisega otseselt mitte suheldes. Näiteks videos liiva sisse, käed ees, hüpates: kui seda tehti sünkroonis, siis suhestuti üksteisega nii palju, et jälgiti, et seda tehtaks sünkroonselt, kuid mitte, et see kannaks mingit omavahelise suhtlemise olulist märki. Olulise üksteise üle domineerimise puudumise tõttu leian, et koreograafid on loomisprotsessis dialoogiks väga avatud. Kuulamine, märkamine ja arvestamine on minu meelest peamised eeltingimused, mis võimaldavad üksteise suhtes tundlikku ja võrdset tantsulavastust luua. 

Oluline osa on lavastuses oskuslikul video ja liikumise kokkusobitamisel ja video-materjali ärakasutamisel. Lavastuse alguses on filmitud rannaliiva ja mere kokkupuute ala, edasi on rohkem näha liivaranda. Vee või mere olemasolu tuletab meelde helikujundus, kus on kuulda mere kohinat, vee vulinat ja vette hüppamise ja seal liikumisega kaasnevaid plärtsatusi ja solinaid. Tuumalu leiab, et see töö on Eestis  esimene tõsiseltvõetav katse ühendada tantsu ja videopilti. Juurak on siin võrdväärne looja koreograafide kõrval. Videopilt suhestub täpselt ekraanil toimuvaga: kui võtta ära üks, kaotab ka teine. Varem vaid tantsuliste väljendusvahenditega piirdunud teater näitab end selles töös üllatavalt tehnoloogialembesena, aga mis veelgi tähtsam, arenemisvõimelise organismina, mis püüab kaasa rääkida tantsumaailmas sündivaga. Oluline tähelepanek Tuumalu poolt on, et koreograafia on rõhutatult horisontaalne, ei kaota maapinnaga korrakski kontakti. Ajakirjanik tõdeb, et ta ei mäletagi varasemast sellist Fine 5. Seni on trupp kõrgustesse püüelnud ja pigem üritanud raskusjõust vabaneda. Nad katsetavad uudishimuga, mida suudab raskusjõud nendega teha.  (Tuumalu 2000)

Video ja laval liikumise suhestumisel ei ole järgitud üksnes vastandumise ja sünkroonse liikumise printsiipe. Siin on palju huvitavaid leide, mis minu arvates on tekkinud katsetamise ja  proovimise käigus. Lavastuse algusosas on olukord, kus mõlemad tantsijad on laval pool-istuvas asendis. Ollesk hakkab sealt püsti tõusma, Nõmmik jääb püsima madalasse sfääri. Video näitab samal ajal rannaliival pikutavaid samu inimesi. Kaamera filmib neid suures plaanis ja veidi võbiseva käega. Samas mõjub filmimine usaldava ja siirana. Tundub nagu oleks laps, kärsituna vanemate pikast tegevusetust liival lesimisest, otsustanud neid ajaviiteks filmima hakata. Lapse mõtlemine tegutsemise juures oleks järgmine: “Pole oluline kogu keha kaadrisse ära mahutada, kui oma silmaga näeb niikuinii kogu pikutaja keha ja filmikaameraga on palju huvitavam teist üksipulgi uurida.” Samas jääb filmija delikaatseks, on ettevaatlik ega muutu tantsijaid häirivaks.  Kord pikutatakse kõhuli, siis selili. Kord on kaameras üks, siis teine. Kui kaamera liigub vaikselt üle liiva Nõmmikut kaadrisse püüdma, leiab ta kõigepealt tema tahasirutatud jala ja siis keha, mis on kummardunud kõhuli üle eespool kõverdatud teise jala. Laval jõuab Nõmmik sujuvalt samasugusesse  pool-spagaat asendisse hetkel, kui ekraanile ilmub tema tahasirutatud jalg. Kaamera jääb sellele asendile tükiks ajaks peatuma ja filmib Nõmmikut mitme erineva nurga alt ja kohati väga lähedalt. Laval on tantsija seda liigutust juba korranud väikese kohamuutusega ning läinud edasi tantsuetenduse arenguga. Kaameratöö on tunduvalt rahulikum ja aeglasem kui tantsijate liikumine laval ja sealsete tempode ning  emotsioonide muutumine. Kaamera jääb isepäiseks, kuid ometi ei jää ta maha ega lähe laval toimuvaga vastuollu. Tänu oma tundlikkusele ja rahulikkusele on ta laval tantsijatega saavutanud tugeva sideme, mis ei kao ega nõrgene kogu lavastuse vältel. 

Väikesel ruumipinnal liikumine ja videoga seotud olemine tekitas koreograafidele võimaluse süveneda kahe inimese maailma kokkupuutealasse. Üksilduse pelgamise teema leidsin lavastuse osast, kus suurel ekraanil võis näha kahe inimese käelabasid, mis puudutasid ja hoidsid üksteisest kinni. Video mõjus siin laval liikumisega võrreldes sümboliseeriv, kokkuvõttev ja lihtsustav. Laval liigub Ollesk püstises asendis põrandal istuvale Nõmmikule lähemale. Ollesk puudutab oma jalgadega Nõmmiku jalgu. Liigub veel lähemale ja saab temaga järjest rohkem kontakti. Nüüd on Nõmmik see, kes haarab võimalusest kinni, et keegi tuli temaga kontakti otsima ja initsiatiiv liigub üle temale. Ta puudutab Olleskit kätega üha enam, hoides oma pilgu ja pea publiku suunas. Ollesk liigub nagu kass nõtkelt ja lähedalt ümber Nõmmiku. Mees meenutab oma kätega puudutamisega pimedat, kes tahab veenduda ja kindlust leida, et teine inimene on ikka tema juures ja temaga koos. Olleskilt ümbert kinni haaramised ja kiirenevad liigutused tähistavad justkui kasvavat rahulolutunnet, et kõik on nii nagu peab, aga ka paralleelselt sellega kasvavat hirmust tulenevat ebakindlust, teisest ilma jääda. Edasi muutub liikumine järsult närvilisemaks ja taha ekraanile ilmub vee ja liiva piir seal kõndivate jalgadega. Justkui oleks endine intiimsus ja teineteisele midagi tähendamine nüüd kaheldavaks muutunud. Tantsijad on kõrvuti käpuliasendis, rahutult sagivad ja nügivad üksteise ümber. Nad on näoga publiku poole ja justkui  otsivad maad kätega kompides midagi. Mitte leides otsitavat, muutuvad nad järjest närvilisemaks ja paanilisemaks. Otsitakse üksteise alt, ronitakse üle teise ja poetakse alt läbi. Liigutused on äkilised, järsud ja kohati katkendlikud hetkeliste liigutuste fikseerimise tõttu. Otsimine rahuneb ilma konkreetse leiuta. Huvitav oli see, et tantsijad otsisid tihedalt üksteise ligi hoides. Oma käitumismustrilt  meenutas nende liikumine puuris peetavate, väikeste, närilistest koduloomade käitumist, kes teevad alati kõike koos, magavad puntras ja kuhugi liikudes võivad  vabalt sibada üle teise või vastu teise külge nügida. Nii nagu loomariigis, nii ka tantsijad laval leidsid oma viisi või ettekäände läheduse hoidmiseks ja teise enda kõrval tundmiseks. 

Lavastuses tantsivad erisoolised inimesed, kuid mehe ja naise suhe ei ole loojatele siin peamine. Soolist erinevust ei rõhutata ka riietega: Nõmmikul ja Olleskil on seljas ühesugused pikad valged püksid ja valged pluusid. Videos kannavad nad samasuguseid riideid. Nii antakse lavastusele juurde üldinimlikku mõõdet ja jäetakse võimalus pöörata tähelepanu  tantsijatele kui lihtsalt kahele inimesele ning nende siirastele mõtetele ja väljendustele. Keskmesse saab tõusta töö teema ehk videos nähtav vesiliiv, mis sümboliseerib  erinevate maailmade kokkupuutumise, segunemise, mõjutamise ja koos eksisteerimise ala. Samas ei tee nad midagi spetsiaalselt selleks, et soolist erinevust vähendada või vältida. Olleski liikumises on endiselt naiselikku kergust ja pehmet plastikat. Nõmmik mõjub väljakutsuvalt ja flirtivalt kui ta seisab laval ning võtab demonstratiivselt erinevaid poose. Olleskit märgates lehvitab talle ja algatab mängu, kus kareldes võtab üks uue poosi sisse, seejärel annab järje üle teisele, kes hüpates võtab järgmise poosi. Niimoodi nad suhtlevad aktiivselt ja liiguvad teineteisele lähemale. Lavastuse tempod on vaheldusrikkad ja hoiavad pinget lõpuni üleval. Eelnevalt kirjeldatud otsingu kohale järgneb rahulolu ja leppimist väljendav liikumistsükkel. Liigutused on sujuvad, pehmed ja ringjad. Nii videos liivale kui laval kujuteldavalt, joonistatakse  käelabadega kaheksaid, tekib aina rohkem pöörlemisi ja rullumisi. Hüpatakse pikali liiva peale, kätele maandudes. Liikumises on kergust ja muretust. Kui videos kasutatakse aeglustust, siis laval kombineeritakse aegluubis liikumised järskude kiirenemistega. Kohati tundub nagu satuksid mõned liigutused täiesti juhuslikult ekraanil ja laval kokku. Laval on see liikumine alanud hoopis teistmoodi ja peale habrast hetkelist kokkulangevust ekraaniga, liiguvad mõlemad, nii videos  tantsiv kui laval viibiv Ollesk, omasoodu edasi. Tahtmine oleks leida seaduspärasusi ja rütme, lava ja projektsiooni vahel, kuid kohati näib see liiga kaootiline, et mingit kordumist või skeemi omada. Tekib tajumine, et kui palju on veel vaadata ja avastada. 

Leidliku lahenduse pakub osa lavastusest, kus Nõmmik läheb lava tagumise seina äärde nurka seisma ja Ollesk tantsib laval duetti projektsioonil liikuva Nõmmikuga. Heledate riietega suvises päikeselõõsas seistes, erinevaid poose võttev Nõmmik idüllilise Schuberti muusika saatel, mõjub nostalgiliselt, justkui gentleman vanast inglise filmist. Tundub nagu oleks video Olleski mälestus varasemast ajast. Ollesk mõjub üleelusuuruse Nõmmiku kõrval väikese ja tagasihoidlikuna. Mees juhib tantsu, mitmel korral kopeerib naine tema liigutusi, kuid arendab samas ka mehest erinevat liikumist. Teatud aja pärast ilmub Nõmmik lavale tagasi ja videoprojektsioon tõmbub kitsaks ribaks lava ühte serva. Nüüd on mees enesekindlam, edevam ja rahulolevam kui ekraanil. Ollesk näib olevat sellest kohmetunud. Justkui oleks tema mälestus ellu ärganud. Ta kogub ennast kiiresti ja näeb, et sellist elluärganud võimalust tuleb ära kasutada. Peagi nad tantsivadki koos reaalsetena ja elurõõmsatena laval.  Selline üleminek videolt reaalsuseks tekitab vaatajale võrdlushetke: duett virtuaalse partneriga ja reaalse inimesega. Esimene erinevus, mis minul kohe tekkis, oli see, et tantsijad tundusid  energilisemad ja elavnenumad olevat, kui nad olid taas reaalselt koos. Nad said teha kiireid, äkilisemaid liigutusi, kuna teadsid, et saavad üksteisega arvestada. Nad suhestusid loomulikult ja vahetult, samas ajahetkes, ilma, et nad oleks pidanud liigutusi välja kalkuleerima ja ajaliselt täpselt paika panema. 

Üldiselt võib öelda, et selles tantsulavastuses on aega mõtlemiseks ja olemiseks nii vaatajal kui tantsijatel endil. Esteetiliselt nauditavaid hetki, millest lihtsalt ennast haarata lasta ja vaadata, on palju. Ollesk nimetab Fine 5-i suundumust liikumismõtlemiseks. See on mõtlemine, mis väljendub liikumise kaudu. (Tuumalu 2002) Antud lavastuses väljendub minu jaoks liikumismõtlemise mõiste eriti selgelt. Mõtlemiseks, millel oleks teatud kvaliteet ja tulemus, peab olema aega ja ruumi, mida selles lavastuse leidub. Meri, liiv ja päike toovad etendusesaali avarust ja helgust. Nii saavad mõtted selgemaks ja korrastatumaks mõeldud. On tunda, et koreograafidel on olnud aega seda tööd valmistada ja selle üle mõelda. 




2.3. Tantsulavastus “Püha kevad” ja Tommi Kitti kaks lavastust Fine 5-le 

Liikumismõtlemine – mõtlemine, mis väljendub liikumise kaudu on ka Tommi Kitti töö “A bit before tomorrow”, mille soome tuntumaid koreograafe lõi Fine 5-ile 2002. aasta kevadel.  (Tuumalu 2002) 2004. aastal külastas Tommi Kitti taas Eestit ja tegi tantsulavastuse “24 tundi”. 

Tommi Kitti koreograafiale “A bit before tomorrow” on minu arvates iseloomulik tantsija kehast lähtuv, loomulik ja justkui hooletu kergusega sooritatud liikumine. Tantsija on laval vahetu ja uhkuseta – nagu ta elaks laval oma elu ja publik näeb seda juhuslikult. Laval on neli tantsijat, kes esinevad nii kõik koos, duettide kui soolodena. Kitti oskab panna vaatajat tantsijatele kaasa elama. Nad mõjuvad kui lihtsad inimesed oma väikeste ja suurte rõõmude ning muredega. Siit ei leia liiga suureks puhutud tundeid ega saatuslikke, bravuurikaid suhteid, nagu Matteo Molese lavastusest “Just” võib näha.  Tantsijate omavahelistes suhetes ei esine üksteise üle võimutsemist või mingisugustki negatiivset suhtumist. Nad näivad liikuvat harmoonias, mentaliteediga: me oleme kõik ühes paadis. Kitti mõtlemisest ja loomingust on Nõmmik ja Ollesk palju tuge saanud. 

Nii soomlasele kui eestlastele on töö juures oluline protsess. “A bit before tomorrow” kohta avab Kitti tagantjärele, et õigupoolest oli tegemist ühe järjekordse, pidevas protsessis oleva tööga, mis Tallinnas oma kolmanda lavaversioonini jõudis. Ka Fine 5 töid iseloomustab pidev areng. Kui toimub esietendus, ei tähenda see, et töö oleks nüüd valmis. Pigem võiks seda alles alguseks nimetada. Näiteks “Sandwater” on tantsijate sõnul oma esialgsest versioonist aastatega väga palju muutunud. Tantsuteatri päris algusaegadel loodud “Rändajatest” (1992) valmisid 1995. ja 1997. aastal  pikemad, täiendatud variandid. 

 Kitti leiab, et sageli kipub ära ununema keha ise, tema kineetika, mis pakub tohutult avastamisvõimalusi ja, millesse süüvimine pakub talle järjest suuremat huvi. Fikseerides end vabatahtlikult millegi külge, ei saa enam rääkida protsessist – see on läbi, jääb vaid stiil. Kitti tunnistab, et mida rohkem ta kehasse süveneb, seda selgemini saab aru, et selle avastamine võib kesta igavesti. (Tuumalu 2004a) Viimast mõtet, et kehasse süvenemine ja võimaluste avastamine on lõputu protsess, kinnitasid Ollesk ja Nõmmik ka minu intervjuus. Seda enam tekitavad neis arusaamatust noored üliõpilased, kes paar aastat peale ülikooli lõpetamist koreograafia erialal, väidavad, et nad on tüdinenud ja pettunud tantsus ning hakkavad edaspidi viljelema kontseptuaalset tantsu, kust liikumine on pea-aegu ära kaotatud. Ollesk tegi tähelepaneku, et sageli juhtub see tehniliselt väga heade tantsijatega, kes on suure koormusega õppinud ja ka töötanud. Probleemiks on see, et nende tantsijate kehad – põhilised töövahendid – on katki. Nad on teinud kogu aeg intensiivselt trenni ja nende keha ei taha enam liikuda. Nende kehamällu on kogunenud palju negatiivseid kogemusi. Ollesk lisab juurde, et moderntantsu ja paljud muud kaasaegse tantsu tehnikad ei ole pikas perspektiivis väga kehasõbralikud, kui ei osata ennast ohtude eest kaitsta ja neid ennetada. (Nõmmik, Ollesk 2008)

Tommi Kitti mõjutusi Fine 5-le võib näha juba 2002. aasta külalisetenduse järgselt eestlaste loomingus. Oma väljakujunenud liikumiskeelele omaselt ei võta nad midagi kuivalt üle, vaid mõtestavad selle enda kehade peal kogedes ümber ja integreerivad oma liikumiskeelde. Leian, et 2003. aastal valminud Tiina Olleski bakalaureusetöö “Püha kevad” on inspiratsiooni saanud  koostööst Kittiga. Stravinski “Püha kevade” valis ta oma lõputööks, sest teda huvitas, kas on võimalik, et nõnda võimsa muusika kõrval ei jääks alla koreograafia. Samas on see ka jõukatsumine teemaga “ohverdus”. Eesti Ekspressile antud intervjuus põhjendas ta oma töö tagamaid: Ühtlasi inspireeris praegune aeg –  inimene kui iseenda ja teiste mõttemanipulatsioonide vang ja seega ka ohver. (Mägi 2004) Lavastuses tantsisid Dmitri Kruus, Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Endro Roosimäe, Külli Roosna, Alissa Snaider ja Maksim Telleng.  Einasto leiab, et lavastus on toonud  uue kehakeele, mis erineb nii Fine 5 algusaastate klassikalise moderntantsu reeglitest ja poeetilisest pidevusest, kui ka viimaste aastate täpselt peeneks hakitud sisemisest rabedusest. Siin lavastuses on sulam neist kahest, mis samas mõjub vahetuna, mitte õpituna.  (Einasto 2003)Tantsu-uurija nimetatud poeetiline pidevus on iseloomulik just Kitti töödele. Tuumalu ütleb väga tabavalt, et Kitti on koreograaf, kes kirjutab tantsuga poeese. Tema koreograafia loob esmajoones atmosfääri, tunnet, meeleolu, kus on sees rütm ja riim. Selline tants hakkab iga vaataja jaoks genereerima erinevaid tähendusi – nii nagu teeb luule. (Tuumalu 2004a) 

Atmosfääri tekitamise oskust on koreograafid siit õppinud ja rakendanud oma tõlgendusega “Pühasse kevadesse”. Einasto kirjeldab “Püha kevade” tantsijate liikumises teatud korduvaid lõike, kus kehasse kogunev pinge, mida võib tunda vabastatud liigutuste valmisolekus ja pilkude valvsuses, vallandub raevukates, kuid läbimõeldud pursetes väljasirutuste, õhkupaiskumiste või sööstude kujul. Need mõjuvad iseeneslikena. Liikumine on dünaamikate muutusele vaatamata pidev ja katkestusteta. See jätkub ka siis, kui kõrvalt vaadates tundub, et midagi ei toimu,  justnagu kasvamine looduses, milles ei ole katkestusi, vaid on jõulisemad ja rahulikumad kasvuajad. “Püha kevad” ei ole rangelt muusikas ega püüa järgida muusika harmooniat ja rütmika keerdkäike. Tants hingab muusikast lähtuvas rütmis, kord jõuliselt, kord vaikselt energiat endasse kogudes – kasvades ja kahanedes. Liikumine ei kohtu muusikaga otsesel ja üheselt mõistataval viisil, vaid kehasse kätketud mitmetähenduslike signaalide kaudu. (Einasto 2003)

Olen õppinud, et inimene võtab kergemini omaks seda, mis sobib tema maailmapildiga ja arusaamistega paremini kokku. Seega, ka enne Fine 5 ja Tommi Kitti kokkupuutumist, on näha nende maailmade sarnasusi. Sügav süvenemise vajadus ja liikumismõtlemine iseloomustavad mõlemaid. Olles vaadanud mõlemaid Kitti lavastusi, võin siin näha eelmainitud sarnasusi Nõmmiku ja Olleski varasema tööga “Sandwater”. Kittilt said nad aga  juurde kindlust oma tee õigsuses ja kogemust teistsugusest tööprotsessist –  eelpool mainitud ilma suurema jututa töötamine. 

2003. aastal muutus Fine 5 koosseis: algas periood, kus nad hakkasid töötama suurema grupiga. Ollesk selgitab intervjuus, et tekkisid väga stabiilsed inimesed nagu Dmitri Kruus, Rain Saukas, Laura Kvelstein ja Eneli Raud. Nende tantsijatega töötatakse tänapäevalgi. Samal aastal, kui Fine 5 tähistas oma 10. sünnipäeva, autasustati neid Philip Morrise teenete auhinnaga. See tähistab siiski olulist tunnustust Eestis. Fine 5 ajalugu jälgides, leian, et enamus auhindu on nad siiski saanud väljaspool Eestit ja nendest on suhteliselt vähe informatsiooni avalikkuse ette jõudnud. Näiteks on Fine 5 saanud 1993. aastal lavastusega “Rändajad” Vitebski rahvusvahelise moderntantsu konkursil II preemia ning 1997. aastal Itaalias moderntantsu konkursil Pinerolos II preemia. Samuti on nad kantud oma loominguga Vitebski konkursi Kullafondi. (Nõmmik, Ollesk 2008)

Tulen tagasi veel teistkordse Tommi Kittiga kohtumise ehk lavastuse “24 tundi” juurde. Tantsijateks on siin uuenenud koosseisu liikmed: Laura Kvelstein, Rene Nõmmik, Dmitri Kruus ja Tiina Ollesk. Paratamatult tekib kohe võrdlusmoment tema eelmise Eestis tehtud tööga. Pean ütlema, et kuigi üldine atmosfäär on sarnane ja liikumise põhiolemus ka, siis koreograafia on paljuski erinev. Neli tantsijat – kaks meest ja kaks naist – tulevad uuemas lavastuses paaridena palju rohkem esile. Nad ei kanna endas enam ühtekuuluvustunnet ja harmooniat nagu eelmises lavastuses. Siinne olukord on selles mõttes pingestatum – jagunetakse paaridesse – keegi on kellelegi olulisem kui teised. Lavastusse tekivad konkurents ja võistlusmoment. Liikumises on rohkem hoogsust. “A bit before tomorrow’s”  võis näha seisvatel või kõndivatel tantsijatel elutult kõrval rippuvaid, pingevabu käsi. Koreograafiasse kuulusid tantsijate lühiajalised liikumiste katkestamised: kükitati niisama põrandal, seisti või lamati. “24 tunnis” sellist võimalust – korra aeg maha võtta – tantsijatele pole antud. Miski paneb neid kogu aeg liikuma. Ilmselt ongi see inimeste kiire elutempo ja katkematu päevast-päeva tegutsemine, mis lavalt mulle vastu vaatas. Üksteisele kuulumist või omamise tahtmist rõhutavad, teise tantsija agressiivsemad tirimised ja tõmbamised, enda poole ning sülle hüppamised. Samas ei leia siit lavastusest mingeid äkilisi või nurgelisi liigutusi. Kogu liikumine on ka siin inimesest lähtuv, loomulik ja pehme. Tuumalu kirjutab, et koreograafia teeb veenvaks funktsionaalsus ja märkamatus. (Tuumalu 2004b) Viimane sõna võib kõlada veidi harjumatult ühe tantsulavastuse kohta, kuid ometi annab ka minu meelest väga hästi edasi seda, mis muudab liikumise nii loomulikuks, et seda on raske märgata. 










3. Fine 5 Tantsuteater 2005-2007

3.1. Fine 5 Tantsuteater 2005-2007

2005.-2007. aastate kohta võib öelda, et liikumises on tekkinud järjest rohkem vaimukaid, vabasid ja huvitavaid katsetamisi. Fine 5 Tantsuteater on saanud ilmselt nii küpseks, et pole enam tarvidust pingutada eelkõige selle nimel, et olla tehniliselt puhas ja õigustada enda professionaalsust. “Carmina Buranas”, mida võib-olla iga koreograaf ei julgekski liikumise loomise aluseks võtta, loodi mängulisi, julgeid ja huvitavate lahendustega liikumisi, jäädes samas muusikat austavaks ja sellega arvestavaks. Siia aega sobib hästi ka koostöö koreograafi Matteo Molesega, kelle hoogne ja elurõõmus koreograafia on sarnase tunnetusega loodud kui Nõmmiku ja Olleski “Carmina Burana”. Mõeldes “Panuse” peale, arvan, et kümme aastat tagasi ei oleks Fine 5 teinud tantsulavastust, kuhu oleks kaasatud üks ilma tantsuoskusteta inimene. Siis oleks mitte-oskaja neile pigem jalgu jäänud, mitte avastamisrõõmu pakkunud. Nüüd on Fine 5-l aga sisemist tugevust ja kindlust piisavalt, et tegeleda lavastuses ka treenimata ja arendamata kehaga. 

Murranguliseks aastaks peavad koreograafid  ka 2005. aastat kui Tallinna Filharmoonia tellis neilt “Carmina Burana”. Oluline oli see, et neid usaldati Moskva Novaja Operaga  koostööd tegema. “Carmina Buranat” on Birgitta Festivalil esitatud 2005.-2007. aastal ning saab ka sellel suvel näha Pirita kloostri varemetes. 

Viimaseid aastaid võib iseloomustada kui suurte projektide aega. “Carmina Burana” ja “Reekviemi” lavastused on väga positiivset tähelepanu pälvinud ja igal aastal tungleb publik seda vaatama. Leian sarnasusi 1995. aasta olukorraga, kui tantsulavastuste õhtuid “Langevad lehed” käisid vaatamas tuhanded inimesed. Samas on hea, et Fine 5 on ära tajunud, et neil on annet, oskusi ja võimalusi teha koostööd muusikutega suurprojektides. 




3.2. Tantsulavastuse “Carmina Burana ” analüüs

 “Carmina Burana”(2005) koreograafia õnnestumise määras ära see, kuidas nõnda võimsa muusikateosega suhestuti. Liikumine loodigi ainult teatud osadele. Kasutati mitmeid lavakujunduslikke elemente, millele muidu Fine 5 suurt tähelepanu ei pööra ja oluliseks ei pea. Lavakujundus valmis koreograafide endi jõul. Suurel laval, suure kooriga koos esinedes suurearvulisele vaatajaskonnale, tuleb aga teistmoodi läheneda kui väikesele intiimsele saalile lavastust luues. Koreograafias oli lähtutud laulude tekstidest. Seetõttu olid osad koreograafilised tsüklid konkreetse süžeega. Teistes, kus süžee otseselt puudus, oli kasutatud liikumises sümboleid, mis teksti jälgides moodustasid olulisi tähendusi. 

Lavakujunduses kasutati suurt helerohelist lina, mille alla tantsijad said peituda ja kevade saabudes, seal olevatest aukudest, taimede kasvamise kombel ennast aeglaselt välja sirutama. Liikuvuse suurendamiseks ja vahelduse toomiseks kiiguti nööridel alla lastud kiikedel lava kohalt publiku kohale. Hoogsust suurendasid värvilised lindid kiigenööride küljes. Lavale veeretati ka suuri tünne, mille otsa sai ronida ja millede veeretamisega sai laval parajat segadust korraldada. Kostüümid olid uhked: naistel vanaaegsed pikad, pidulikud kleidi ja meestel kuued ning põlvpüksid. Riietusi vahetati mitmel korral, vastavalt teemale. Kleite kasutati ära väga mänguliselt. Vaimukas lahendus oli reas seisvatel naistantsijatel tõmmata kleidi sabad kapuutsina pähe ning nägupidi seeliku voltidesse varjudes, paljastada aeglaselt ja pingestatult oma jalgu. 

“Carmina Burana” koreograafiat iseloomustab vaatemängulisus. Palju on suuri liikumisi: hüppeid, kõrgele tõstetud käsi ja jalgu. Huvitav oli näha Fine 5 tantsijaid miimikat eriti ilmekalt kasutamas: ühes osas väänavad, kortsutavad ja moonutavad tantsijad oma nägusid, luues erisuguseid näoilmeid. Ka kasutati siin klassikalisele balletilavastusele iseloomulikku näitlejameisterlikkust, mis ei pea oluliseks ehedust, vaid eelkõige kõigile arusaadav olemist ja süžee edasiandmist. Teatraalsed pea-noogutused ja raputused omavahelisel suhtlemisel ning näpuga näitamised tundusid esimesel hetkel ootamatud, kuid üldisesse konteksti sobisid suurepäraselt. 

Võimsaks pean Tiina Olleski soolot, kus laulusõnad rääkisid, et kord oli laulu  naispeategelane noor ja kaunis nagu valge luik, aga nüüd nagu praetud hani. Ta oleks nagu mänguriist koka käes, kes paneb linnu pannile ja praeb kuni ta mustaks kõrbenud hani. Nüüd lebab ta laual ega saa enam lennata. Samas on meloodia niivõrd ilus ja ülev, et teksti teadmata ei tuleks kuidagi sellise sisu peale, selgitab Tiina Ollesk Tallinna Filharmoonia koduleheküljel intervjuus. (Filharmoonia.ee) Soolos liigub ta laval sissepoole pööratud ja kramplikult kõverate jalgadega. Kogu tema kehaolekus peegeldub rahulolematus, kibestumus ja viha, mis seguneb kurbusega. Hetkelised julgemad liikumised vahelduvad väikeste ja abitust rõhutavate sibamistega. Kunagise nooruse ilu sümboliks on valge õhuline siidilina, mille Ollesk endale üle pea tõmbab ja siis mõne aja pärast jälle ära kisub. 

Laulud jagunevad lavastuses kolme teema vahel: kevad, elus leiduvad  lõbustused ja armastuse teema.  Viimase teema koreograafilise lahenduse puhul oli tähelepanuväärne see, et tantsijatele oli jäetud isetegemise ja improviseerimise ruumi. Tantsijate paarid, kes laval kurameerisid, liikusid erinevas tempos ja igaüks natuke erinevalt. Väga täpne liikumise paikapanek poleks lasknud tekkida lavastusse  mängulist ja vaba õhkkonda. Armastuse teema puhul tooksin lavastuses esile Einasto mainitud head piiritunnetust, mis lasi tiirastel tantsijatel jääda siiski väärikaks ning hoidis muutumast vulgaarseks. (Einasto 2006b: 3) 

Birgitta Festivalil samuti kõlanud Verdi “Reekviemile” olid koregraafid liikumisseadetes kasutanud tundlikult ja lakooniliselt peale tantsijate ka koori ja soliste. Nad tulid esiplaanile seistes või avardasid ruumi tagaplaanile liikudes või maha istudes. Solistid tulid ja lahkusid lavalt väärikalt ja muusikaliselt tundlikult. Einasto väidab, et sellised eemalt vaadates elementaarsed liikumised, ei ole tegelikult iseenesest tekkinud, vaid vajavad tööd ja suunamist. (2006: 3) Laval valitsesid sinised, hallid, valged ja mustad toonid. Küünalde soe valgus tõi muidu karmi lavapilti inimlikku soojust. Tantsijad iseloomustasid põrgut ja paradiisi kehalise tunnetusega. Muusika üksi ei oleks suutnud neid kahte nii tabavalt eristada. 




3.3. Matteo Molese tantsulavastus “Just”

2006. aastal sündis belglase Matteo Molesega koostööprojekt “Just”. Ühtedelt tõekspidamistelt sujuvalt teiste peale üle minemine täiendab kõvasti tantsijate kogemuste pagasit. Samas annab ka lahtised käed, mida lõpuks tantsija ja koreograafina ise uskuda ning omaks võtta ja millest loobuda. Nele Suisalul tekkis “Justi” vaadates küsimus, kust läheb piir koreograafi huvitava teemaringi ja mugavusest või ajanappusest tuleneva kombineerimise vahel? (Suiaslu 2006) Küsimus tekkis tal võrdlusmomendist Molese uue lavastuse “Just” ja Vanemuise balletitrupile varem lavastatud töö “Outbound” vahel. Sarnasusi või isegi kopeerimisi leidis Suisalu päris mitmeid. 

Moles, sarnaselt Nõmmiku ja Olleskiga tahab oma mõtteid ja ideid realiseerida eelkõige keha ja liikumise kaudu. Koreograafias näeb argielulisi hetki (nagu nähtamatu peegli ees riietumine) ja meeleolusid (kiindumus, seksuaalne kirg, omavahel võistlemine). 
Liikumises kajastub see maha viskumises, et siis tõusta ja sirutuda, hüpata  kõrgusse ja laskuda alla ning üle selja rulludes paiskuda uude kohta. Tantsijad (Dmitri ja Eneli Kruus, Laura Kvelstein, Tiina Ollesk ja Rain Saukas) moodustavad eri rühmi, gruppe ja paare. (Einasto 2006a) “Justi” Kumu auditooriumis vaatamas käies, jäi mulle eriti meelde Laura Kvelsteini ja Dmitri Kruusi duett, mis oli kirglik ja suutis samas väga eluliselt kujutada kahe inimese omavahelist suhtlemist – tähelepanu saamist ja andmist, läheduse vajadust, arvestamist, hoolitsemist, arusaamatusi ja tülitsemist.

Tantsijates võib märgata kindlakujulisi karaktereid, kuid need ei ole esmatähtsad. Eelkõige mõjuvad vaatamisel hoog, liikumisest tulenev tugev energia ning nauding liikumisest. (Tuumalu 2006) Lavastuses kasutatakse ka teksti, milles on omajagu huumorit kui irooniat. Näiteks õpetab Eneli Raud veidi groteskses võtmes, kuidas hoiduda higihaisust kummelitee pakikeste abil. Ka räägitakse french kissist. 

Moles seletab põhjalikult oma töö tagamaid – inimeste elus valitsevat liigset ideaalitaotlust, formaalsust ja ametlikkust. Selle asemel võiks lihtsalt elust rõõmu tunda. (Goltsman 2006: 45) “Just” on ka püüe representeerida ingliskeelset tähendusrikast sõna just. Koreograafi lõunamaisest päritolust tingituna on ka liikumises rohkelt elavust ja temperamenti. Meeste ja naiste vahelised suhted on laval emotsionaalsemad ja väljapoole suunatud. 


3.4. Tantsulavastus “Panus”

“Panuse” lavastust uuenenuna on võimalik näha ka 2008. aasta suvel “Panus- vers. 2”. Uue nime tingis ühe osalise vahetumine. Senist “Panust” on esitatud 2005. aastast kuni käesoleva aastani. Nüüd arendatakse seda aga veel edasi. Taaskord märk, mis annab tõestust nende pidevast protsessis viibimisest. 
Lavastuses tantsivad Tiina Ollesk, Rahvusooper “Estonia” eksbaleriin ja praegune klassikalise tantsu õpetaja Irina Pähn, Dmitri Kruus, Rain Saukas ning noor muusik Mattias Siitan, kes seni tantsuga tegelenud ei olnud. “Panuses” köidab tähelepanu pikaldane kulgemine, mis mõjub muidu nii kiires maailmas puhastavalt. (Einasto 2005)
“Panuses” tegeldakse tajumise probleemiga. Liigutusi tõstetakse teise rakurssi või lihtsalt paigutatakse need ruumis teise kohta. Muudetakse sama liikumise juures poose – pikali asemel ollakse püsti. Korratakse üksikuid liigutusi. Lastakse mingil liikumisel toimuda soolona, kuid peagi liidetakse sinna teised tantsijad oma liigutustega juurde. 

Publikule valmistas lusti Dmitri Kruusi žonglöörimine pallidega, kust peagi kadusid pallid hoopiski ja võis ainult kuulda pallide põrgatumise hääli.  Tantsija käte ja pea liigutamisest sai aru, milliseid “nähtamatuid” trikke artist parasjagu sooritab. Lõpuks kuulis vaid heli ning esineja silmade liikumist võis aimata pallide liikumist. Siin tekitatakse vaatajale kui ka tantsijatele küsimus, kuidas muutub inimese taju ja mis tajumises konkreetselt muutub. Tajumine muutus ka erinevalt treenitud või üldse treenimata keha kõrvuti vaadates.

“Panuse” jälgimise teeb huvitavaks just otsus mitte peita tantsijate puudusi ja vigu (et saavutada muljet hästitoimivast koreograafiast), vaid näidata tantsijaid sellistena, nagu nad on, tungida nende igapäevaellu, paraadkostüümide taha. Iga tantsija ajab liigutustes oma joont, mitte ei moodusta samale tehnikale allutatud sidusat tervikut. (Lass 2005)

Kokkuvõte


Fine 5 Tantsuteatrist materjali kogudes ja seda töödeldes, tegin endale selgeks, et bakalaureusetööga õnnestub  puudutada väga valikuliselt ja piiratud ulatuses trupi ajalugu. Olen veendunud, et tegelikult oleks vaja kirjutada raamat nende ajaloost ja loomingust. Siiani seda tehtud ei ole. Leian, et töös kasutatud lähenemisviis teemale on ainult üks võimalikest ja kindlasti ei ole see piisav, et pidada nüüd Fine 5 ajalugu ülestähendatuks. Mitmed olulised tööd jäid teadlikult põhjalikuma tähelepanu alt välja, näiteks “Rändajad” ja  “Panus”, kuid tean, et need leiavad lähemat käsitlust teise lõpetaja töös.

Bakalaureuse töös kolme lavastuse põhjalikum analüüs annab muidu üldistavale ajalookäsitlusele konkreetsust juurde ning tekitab parema pildi Fine 5  koreograafiast ja liikumiskeelest. Analüüsides olen püüdnud ka kirjeldada konkreetseid liikumisi laval. Õppisin seda allikmaterjaliga töötades, Heili Einasto arvustusi ning ka  Erika Fischer-Lichte performatiivsuse esteetikat käsitlevat artiklit lugedes. Nii on võimalik tantsulavastuse teatud olulisi hetki kirjasõnas edasi anda. Enamike Eesti kaasaegse tantsu arvustuste puhul on probleemiks see, et jäädakse väga üldiseks ning lugejale ei pruugi mingit ülevaadet tekkida. Püüdsin enda lõputöös sellest veast hoiduda. Samas ei seadnud ma seda rangeks reegliks, vaid lisasin ka enda assotsiatsioone ja mõtteid.

Fine 5 Tantsuteatril on küll kindel positsioon Eesti kaasaegses tantsus ning nad on enda professionaalsust ja kõrget taset aastate jooksul tõestanud mitmete auhindadega väljaspool Eestit, kuid nad ei kuulu Nõmmiku sõnade kohaselt mainstreami hulka. Põhjus on selles, et hetkel liigub kaasaegse tantsu esteetika tantsu piiridel, kus oluline ei ole enam tantsu südamik, vaid see, mis lahutab tantsu mittetantsust.

Koreograafid leiavad, et  nemad tegelevad siiski tantsukunsti südamiku – keha liikumise ja selle mõtestamisega. Oma algusaegadel lähtus Fine 5 liikumine moderntantsu tehnikast, viljeldi ka džässtantsu. Tähtsaks peeti stiilipuhtust. Pannakse alus ka Fine 5 Tantsukoolile, kus on õppimas käinud paljud tänapäeva eesti olulised  koreograafid. 1990-ndate lõpus säilib teatri moderntantsutraditsioon, kuid sellele üritatakse liita nüüdistantsu üksikuid võtteid. Fine 5-i tööd on valdavalt vähemalt neljale tantsijale loodud. Kasutatakse ka suuremaid koosseise nagu “Kostabi maailmas”. 2000-ndatel jätkub erinevate keha liikumise võimaluste katsetamine, segades seda  moderntantsu tehnikaga. Nõmmik ja Ollesk töötavad sel ajal mitme lavastuse kallal kahekesi. Palju õpitakse juurde erinevatelt koreograafidelt – Carolyn Carlssonilt, Pina Bauschilt, kelle workshoppidel osaletakse. Koostööd  tehakse külaliskoreograafidega nagu Claude-Yane Roulin, Daniel Tinazzi, Birgit Relitzki, Pirjo Viitanen, Tommi Kitti ja Matteo Moles. Viimase aja Fine 5 olulisimaid mõjutajaid on olnud soome koreograaf Kitti. Nõmmik ja Ollesk, nii nagu Kittigi, väärtustavad töötamise protsessi ja kehast lähtuvat liikumist. Eksperimenteeritakse erinevate keha kui ka ruumi võimalustega, pidevalt avastatakse uusi väljundeid, jäädes teatud väärtushinnangutele kindlaks (liikumis-mõtlemine). Näiteks horisontaalse liikumise ja video kasutamine “Sandwateris”, erinevate tajudega katsetamine “Panuses”, võimsa muusikaga suhestumine “Carmina Buranas” ja “Reekviemis” ning  maalide ja nendest inspiratsiooni saanud muusika ja lauluga suhestumine “Kostabi maailmas”.

Oluline on see, et kõiki katsetusi saadab liikumisest lähtuv mõtlemine. Kordagi ei mõelda liikumisest loobumisele, et jõuda  millegi uueni, nii nagu paljud noored koreograafid Eestis “kontseptuaalseid” tantsulavastusi loovad – lahutavad sealt liikumise ja keha kasutamise, kas täielikult või suurel määral, nagu tõestas seda mulle märtsis toimunud Uue Tantsu Nädal.

Fine 5-le on iseloomulik süvenemine, protsess ja aeg.   Oma 16 aasta järjepideva pühendumisega Fine 5 Tantsuteatrile, näitavad koreograafid Ollesk ja Nõmmik, et liikumismõtlemine on siiski jätkusuutlik ja pakub lõputult avastamis- ning arenemisvõimalusi.
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Summary
Fine 5 Dance Theater 1997-2007

While cathering  materials about Fine 5 Dance Theater, it became clear for me that in my bachelor work, it is possibel to reflect this theater’s history only in a limited way.  I feel sure that there is actually a need of a book about its history. Yet we don’t have it. I think, the way how I approached to this theme, is just one possibility and it is not sertainly enough to presume it as sufficient.

In my bachelor work, analyses of three dance directions, have the mission to make concrete my general history-handling and they also give better overview about Fine 5’s choreography. In my analyses I have described concrete movements on the stage. I learned it while working with materials and from an article about the performative aesthetics by Erika Fischer- Lichte and from the articles by Heili Einasto. In that way it is possibel in writing to pass on some important moments. Mostly, the writings about contemporary dance in Estonia, have the problem, that they stay superficial and reader might not get any picture about the perfomance. I tried in my work to avoid this mistake. At the same time I didn’t take it as an unbreakabel rule, but added also my associations and thoughts. 

Fine 5 Dance Theater have a strong position in estonian contemporary dance world, but they don’t belong to the mainstream. The reason is, that at the moment, it is more actual, what separates dance from not-dance and where  the borders are situated, not the actual heart of  danceart. 

Choreographers Nõmmik and Ollesk find that they still are dealing with the heart of danceart – body movement and thinking about that. At the early times in their history, Fine 5 was consentrated only on the modern dance technics, also they practiced jazzdance. Important was the cleanliness of the style. At the end of 90’s, modern dance stays, but is mixed with elements from contemporary dance. Choreographers study from different workshops and masters. During the years of 2000, Fine 5 continues experimenting and working with different possibilities of body movements, but is also using modern dance. Important is that all the attempts are involved of movement-thinking. They don’t think not even for a second to abandon moving, like a lot of young estonian choreographers do in their works. 

There are three words that describe Fine 5 closely: engrossment, process and time. They need those things. 16 years of consistent devotion to Dance Theater, shows that movement-thinking is still sustainable and gives endlessly discovering and developing opportunities. 

 

































