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	Sissejuhatus


Elus keha liigub. Õigemini — liigutab. Ja hetkel, mil see elus keha liigutab ennast ilma, et tal oleks selleks otseselt põhjust — kui ta jookseb, ilma, et keegi teda taga ajaks, või kui ta sirutab käe välja mitte selleks, et midagi haarata, vaid puhtast sirutamise, liigutamise, liikumise rõõmust — sel hetkel on loodud pinnas tantsu tekkeks. Ühel või teisel moel, rohkemal või vähemal määral, leidub tantsulist liikumist igas kultuuris. Ju peab sellel olema inimeste jaoks mingisugune tähendus. Millised need tähendused olla võivad ja kuidas need kehastatud tähendused läbi liikumise ja kogemise tekivad, seda küsimust püüabki antud magistritöö lähemalt vaadelda. Antud töö eesmärgiks polegi anda korrektset tantsu definitsiooni ega ülevaadet tantsunähtuste keerukusest ja rikkusest, vaid pigem vaadelda ühe konkreetse tantsulavastuse näitel seda, kuidas tantsu kui teatrikunsti puhul kehalised tähendused ilmnevad. Selle jaoks keskendun Eesti lavatantsule ja seda ühe nüüdistantsu lavastuse — Fine5 Tantsuteatri lavastuse “Panus: keha/kogemus/aeg„ (koreograaf René Nõmmik, 2005) — näitel.
	Tants inimkeha stiliseeritud, korrastatud ja mitte-argise liikumisena on vaieldamatult üks inimese väljenduslike vahendite arsenali kuuluvatest nähtustest. Ometi, veel kümmekond aastat tagasi, kurtis pea iga tantsust kirjutav teadlane seniste uurimuste vähesuse üle ja selle üle, et tantsu kui kultuurinähtuse uurimine pole akadeemilistes ringkondades piisavalt aktsepteeritud  Üks väheseid, kes filosoofilisest aspektist tantsu olemust on avnud, on Ernst Cassireri õpilane Susanne K. Langer, kes teiste kunstide üle mõtiskledes avab ka tantsukunsti, mis kätkeb endas Langeri sõnutsi sümboolseid vorme (Langer 1953: 169–187).  (Hanna 1990: 352–356; Thomas 1995: 1–31; Carter 1998: 1–3; Desmond 1998: 154–156 jt). Enne kui liikuda tantsu puudutavate teoreetiliste uurimuste juurde  Tantsuajaloo-alased käsitlused jäävad antud töös teadlikult vaatluse alt välja. , on ilmsesti huvitav heita pilk sellele, mis võiks olla tantsu alauurituse põhjusteks. Nende põhjuste üle arutlemine annab võimaluse mõista mitte ainult seda, miks tantsu pole uuritud, vaid ka seda, mida on tantsus sellist, mille tõttu tants varasemate teooriate vaateväljast ikka ja jälle välja on libisenud. See küsimus võiks heita valgust nii tantsule kui teooriale võrdselt.  
	Üks esimesi ja suuremaid probleeme tantsu mõtestamisel on selle defineerimise keerukus. Milline liikumine on tantsuline ja milline mitte? Millal saab liigutusest tants? Tantsu-uurija Brenda Farnell on osutanud tantsu määratlemise keerukusele antropoloogilisest perspektiivist lähtuvalt (Farnell 2004: ix). Tantsu mõiste ei eksisteeri teps mitte igas kultuuris, vaid viitab pigem läänemaailma kontseptsioonile korrastatud rütmilisest liikumisest. Keele- ja kultuuripiire ületades võib taoline mõiste tunduvalt muutuda. Ameerika antropoloog ja tantsu-uurija Drid Williams on näiteks täheldanud, et õigupoolest ei saa me inimliikumise uurimisel väga rangelt eristada tantsu rituaalist, spordist, võitluskunstidest jmt ning tema enda semasioloogline käsitelu  hõlmab kõiki nimetatud liikumisvorme (Williams 2004: 174jj). 
	Peale selle on tantsu ühese defineerimise keerukus tingitud sellest, et tants on harva individuaalse eraldiseisva nähtusena määratletav. Tihti on tantsuline liikumine teiste meediumidega nõnda tihedasti läbi põimunud, et seda on raske iseseisvana kirjeldada. Lisaks liikumisele võib tantsu puhul tähenduslik ja oluline olla peale kinesteetilise, liikumistaju ka kõigi teiste meelte kaudu saadav info. Tantsu juures on potentsiaalselt oluline nii visuaalne (kostüüm, ruumikujundus), auditiivne (heli, muusika), taktiilne (puudutus) ja miks mitte ka olfaktoorne teave (Royce 2002: 194 – 200). Taolisest sünesteetilisest ja üksteisest läbi põimunud kooslusest on üpris raske tantsu kui eraldiseisvat üksust välja “prepareerida”. Tants haarab meeli nende vaieldamatus ühtsuses ja see teeb ka tantsu analüüsimise äraütlemata keerukaks ettevõtmiseks. 
	Iseäranis tugevalt on nähtud tantsu seotust muusikaga (Langer 1953: 169–170). Just muusika tagab tantsule nii omaseks peetud “rütmilisuse”, et seda on sageli raske muusikast eristada. Olgu siin ühe näitena toodud rahvatraditsiooni laulumängud, milles liikumine oli lahutamatult seotud lauluga. Kas eestlaste laulumäng liigitub tantsu alla? Just seotust muusikaga, või suisa muusikalisele komponendile allumist on nimetatud ka ühe põhjusena, miks tantsu on nõnda vähe uuritud (Hanna 1990: 352). Tantsu suhe muusikaga on nõnda sügavalt meiegi kultuurilisse teadvusse juurdunud, et eelkõige 20. sajandi teises pooles alguse saanud Lääne lavatantsu eksperimendid muusika ja liikumise seoste ja hierarhia ümberpööramisel tekitavad publikus aeg-ajalt veel tänaselgi päeval nõutust. 
	Erinevalt levinud arusaamast tantsust kui vaba aja veetmise lõbusast vahendist (Desmond 1998: 155) võib tantsimiseks olla tuhandeid põhjuseid ja sestap on ka tantsunähtused läbi põimunud kõikvõimalike teiste eluvaldkondadega. Tantsuantropoloog Judith Lynne Hanna on täheldanud, et tantsualased kirjutised on esinenud väga erinevate valdkondade egiidi all: esteetika, antropoloogia, kunst, pühad, kommunikatsioon, kuramaaž, loomingulisus/loovus, majandus, haridus, etnilisus, etnoloogia, väljenduslik käitumine (expressive behaviour), folkloor, matused, inimliikumine, initsiatsiooniriitused, vaba aeg, mütoloogia, muusika, mitte-verbaalne kommunikatsioon, mäng, poliitika, psühholoogia, rekreatsioon, rituaal, semiootika, sotsioloogia, sümbolism, urbanism, sõda. “Need pealkirjad viitavad tantsuvaldkonna ulatusele ning tähtsusele/tähendusele (signification)  inimkäitumises” (Hanna 1990: 355). Üksikuid varasemaid tantsukäsitlusi võib leida seetõttu väga erinevate distsipliinide ja teoreetiliste lähenemiste “sildi” alt. 
	Tants on eelkõige kehaline nähtus. Liigutav ja liikuv inimkeha on see, mis tantsust tantsu teeb ja milleta tants lakkab olemast tema ise  Isegi 1960-datel USA-st alguse saanud postmodernse tantsu mõningad ilmingud, milles püütakse igasugust “tantsulisust” ellimineerida, saab juba ainuüksi selle ellimineerimispüüde ja tantsulisusele vastandumise pärast siiski tantsuna vaadelda. . Ent just tõik, et tants saab tantsuks vaid vahetus liikumises, teeb sellest äärmiselt efemeerse ja uurija haardeulatusest väljalibiseva objekti. Sestap on tants suhteliselt sarnane suulisele kultuurile — ta eksisteerib elavana täpselt nii kaua, kuni selle praktiseerimistraditsioon elus on. Kuni tantse antakse edasi ihult ihule, kuni tantsitakse ja tantse vaadatakse. Erinevalt kirjalikest tekstidest või visuaalsetest kultuurinähtustest, mida on võimalik avastada ka aegade tagant, on tantsu tagantjärele tunduvalt raskem taastada  Omaette huvitav teema on tantsude rekonstrueerimine nii varasemate kirjelduste, joonistuste kui notatsioonisüsteemide põhjal. . Erinevad notatsioonisüsteemid ja salvestusviisid aitavad küll mälestust tantsust alles hoida, et tantsu tema vahetus hetkelisuses need siiski ei asenda. Lisaks, pelga tantsuliigutuse teadmine ei ava meile veel tantsu kui keeruka kultuurinähtuse kõiki tahke. Tantsu kultuuriteadusliku uurimise vajalikkust põhjendades väidab ka tantsuantropoloog Judith L. Hanna, et võime tantsu noteerida, üksikliigutusi eristada ja nimetada, ei anna meile tantsu kui kultuurisündmuse tähendust (Hanna 1990: 357), selle seoseid tantsuvälise maailmaga, sõnumit, asetumist kultuurilisse konteksti, rõhuasetusi. 
	Korduvalt on tantsu alauurituse põhjusena ära toodud läänemaailma mõtteloos valitsevat keha ja vaimu eristavat dualismi ja sellest tulenevat (loomuliku) keele-keskset mõtlemist (Hanna 1990: 352;  Thomas 1995: 6–7 jt). Tants kui kehakeskne kunst on seetõttu uurimise ulatusest välja jäänud. Tantsu-uurija Jane Desmond on sellele lisanud, et kehalist väljendust on sageli seostatud mitte-dominantsete gruppidega ning see on tinginud ka tantsu väljajäämise teaduse huviorbiidist (Desmond 1998: 155). Tantsu kui sõnadeta kunsti kiputakse tihtilugu pidama naiselikuks ning looduslähedaseks kunstiks. Samuti on rohkemat tantsulisust pahatihti nimetatud loodusrahvastele omasemaks võrreldes “arenenud” ja ratsionaalse lääne inimesega. See tõsiasi selgitab ka, miks tantsu enim uurinud distsipliiniks osutub antropoloogia. Lisaks sellele, et tants on olnud nähtus, mida seostatakse pigem Teisega — olgu see siis naine, antropoloogiline teine või loodus — võib tantsu vähese uurituse põhjusena nimetada ka seda, et tantsu on reeglina ikka nähtud pigem kerglase meelelahutuse (Desmond 1998: 155) kui väärika ja analüüsiväärse ainesena, mis võiks aidata kaasa kultuuri, kommunikatsiooni ja tähendusloome mõistmisele.   
	Ent just need ülalmainitud põgusad põhjused, miks tantsu pole uuritud sama kaua ja sama põhjalikult kui näiteks kirjandust või kujutavat kunsti, on ka selle põhjuseks, miks huvi tantsu vastu kahel viimasel kümnendil on jõudsasti kosunud. Huvi mitte-verbaalsete kultuurinähtuste ja keha-vaimu dihhotoomia ületamise vastu, samuti feministlikud teooriad ja soouuringud on andnud tõuke ka tantsu mõtestamiseks. 
	Antropoloogias on ilmunud mitmeid spetsiaalselt tantsule keskenduvaid uurimusi. Eestis kättesaadavatest võiks nimetada Anya Peterson Royce’i “Tantsuantropoloogiat” (The Anthropology of dance) (Royce 2002), Drid Williamsi põhjalikku ülevaadet tantsu erinevatest käsitlustest antropoloogias raamatus “Antropoloogia ja Tants. Kümme loengut” (Anthropology and the Dance. Ten lectures) (Williams 2004), samuti Judith Lynne Hanna artikleid semiootika rakendamisest tantsuantropoloogias (Hanna 1979 ja 1990). Sotsioloogitaustaga Helen Thomas nimetab oma tänuväärses monograafias “Keha, tants ja kultuuriteooria” (The Body, Dance and Cultural Theory) enda meetodiks etnograafiat (Thomas 2003), varem on ta avanud moderntantsu seotust ühiskondlik-kultuurilise kontekstiga Martha Grahami tööde näitel (Thomas 1995). 
	Identiteedi ja soouuringute valdkonnast on käsitletud nii naise- kui mehekehi (Cooper-Albright 1997; Banes 1998; Daly 2002: 277–338; Burt 1996; Einasto 2001; 2002), samuti on uuritud tantsu ja poliitika suhteid ning keha-poliitikate rolli tantsus (Martin 1998; Kunst 2003; Lepecki 2006). Lisaks sellele on ilmunud mitmeid lugemiku-tüüpi kogumikke varem ilmunud (Cohen 1992; Copeland & Cohen 1983) ja ilmumata tekstidest (Carter 1998; Foster 1995; Morris 1996; Fraleigh & Hanstein 1999), samuti tantsukriitika alaseid kogumikke (Daly 2002: 3–143; Banes 1994). Hoogu on kogumas tantsu mõtestamine kognitiivteaduste vaatevinklist lähtuvalt (Francis 1996; Katz & Greiner 2005).
	Semiootika vallas tuleb esimesena nimetada antropoloogiataustaga Judith Lynne Hannat, kes on üks esimesi, kes tantsu semiootilist külge avanud on (Hanna 1990), samuti on Hanna kirjeldanud tantsusemantika eripärasid (samas; Hanna 1979) ning uurinud tantsijate ja auditooriumi vahelisi suhestumisvõimalusi (Hanna 1983). Antropoloogiataustaga on ka ülal põgusalt mainitud uurija Drid Williams, kes enda lähenemist tantsule ja inimliikumisele ja -tegevusele nimetab semasioloogiaks ning keskendub tantsus ja teistes kultuurispetsiifilistes liikumisvormides leiduvate tegevus-märkide (action-sign) analüüsile (Williams 2004: 174 jj)  Põhjalik D. Williamsi semasioloogia tutvustus on loenguseeriana kättesaadav võrgulehel: http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/cyber/dwilliams.pdf (13.05.2008). . Kaasaegse tantsu puhul on rakendanud semiootilist lähenemist USA uurija Susan Leigh Foster, kes on välja töötanud raamistiku tantsude semiootiliseks “lugemiseks” (Foster 1986: 58–98)  Fosteri raamistikku kasutasin oma bakalaureusetöös Von Krahli teatri “Luikede järve” analüüsimiseks (Nigu 2005: 43 – 55).. 
	Tantsukunst ilmselgelt keha-keskse kunstina, mis toetub kehalistele aistingutele ja varasemate liikumiskogemise ümberstruktureerimisele, on pakkunud ootuspärast huvi ka fenomenoloogiast lähtuvatele uurimustele. Tuntumaid tantsufenomenoloogiaga tegelejaid on Sondra H. Fraleigh, kes toetub oma tantsualastes analüüsides eksistentsiaalfenomenoloogiale, Edmund Husserli ja tema õpilaste Martin Heideggeri, Paul Ricoeuri, Maurice Merleau-Ponty töödele ja tegeleb tantsu fenomenoloogilise kirjeldamisega (Fraleigh 1998), esteetilise intentsiooni, interpretatsiooni, intersubjektiivsuse küsimustega, samuti subjektiivse tantsukogemuse kirjeldamisega (Fraleigh 1999; 2004). Soomeski on tantsu ja fenomenoloogia suhestamise vastu mõnda aega huvi tuntud ning selle ühe näitena võib tuua Leena Rouhiaise dissertatsiooni “Elades muutuvaid elusid: Soome vabakutselised tantsukunstnikud dialoogis Merleau-Ponty fenomenoloogiaga” (Living Transformative Lives. Finnish Freelance Dance Artists Brought into Dialogue with Merleau-Ponty’s Phenomenology), milles ta kirjeldab Maurice Merleau-Ponty tajufenomenoloogia abil Soome kaasaegse tantsuga tegelevate kunstnike professionaalseid kogemusi (Rouhiainen 2003). Vera Maletic on põhjalikult analüüsinud Saksa moderntantsu esiisa Rudolf Labani käsitlusi tantsust ja liikumisest ning seejuures põgusalt kirjeldanud ka seda, kuidas Labani ideed on kõrvutatavad fenomenoloogia, iseäranis Merleau-Ponty teooriaga (Maletic 1987: 189–199)  Vahest ehk on siinjuures huvitav märkida, et Maletici teos ilmus sarjas “Approached to Semiotics”.. Rudolf Labani õpilane ja tunnustatud tantsuteoreetik Valerie Preston-Dunlop nimetab ühes Ana Sanchez-Colbergiga kirjutatud teoses “Tants ja performatiivsus (Dance and the Performative)” enda lähenemisena koreoloogilist perspektiivi, mis seisneb semiootika ja fenomenoloogia paralleelses rakendamises, kusjuures need kaks perspektiivi on ühtaegu nii eraldiseisvad kui kattuvad (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 104). 
	Just semiootika ja fenomenoloogia võimalikud kattumispunktid on ka käesolevas töös tähelepanu all. Antud juhul on fookuses see, kuidas etendavad kehad laval viitavad läbi oma materiaalse kohalolu iseenese kehalisele olemusele. Fine5 Tantsuteatri nüüdistantsulavastus “Panus”, mis keskendub just etendajate kehalistele kogemustele ning esitab etendajaid kui viite individuaalset isiksust, nõuab enese läbivalgustamiseks nii fenomenoloogilist kui semiootilist lähenemist. 

Tänapäeva tantsukunstis, nagu igal elaval ja areneval kunstialal, valitseb mõningane terminoloogiline segadus. Räägitakse küll nüüdistantsust, postmodernsest tantsust, kaasaegsest tantsust, uuest tantsust. Kõik need terminid viitavad rohkemal või vähemal määral moderntantsust välja kasvanud suunale, mis ei kasuta kindlaid väljakujunenud treeningtehnikaid ning vastandab end “ajaloolisele moderntantsule”. Postmodernse tantsu alguspunktist rääkides viidatakse eelkõige USA-s 1960datel  Judsoni Mälestuskiriku juures tegutsenud Judsoni Tantsuteatrist alguse saanud tantsusuunale, mille esivanematena võib nimetada selliseid nüüdistantsu suurkujusid nagu Yvonne Rainer, Steve Paxton, Trisha Brown, David Gordon jt. Nagu nimetuski reedab  Sally Banes on täheldanud, et tantsuajaloo eripäradest tingituna tähendas moderntantsu esteetikast kaugenemine kunstiliste taotluste mõttes hoopitükkis modernistlike joonte suurenemist (Banes 1994: 301 – 309), iseloomustas postmodernset tantsu  varasemate tantsustiilide eitamine. Judson Dance Theatre juurde kuulunute meelest oli moderntants muutunud liiga elitaarseks ning enesekeskseks. Psühholoogiliste konfliktide ja dramaatiliste narratiivide asemel oli tarvis tagasi pöörduda lihtsuse juurde, “redutseerida tants selle algelementideks” (Au 1997: 165). 1960date USA kultuurile omaselt, oli ka noorte tantsukunstnike jaoks oluline seniste hierarhiate pea peale pööramine ja autoriteedi õõnestamine (Banes 1994: 211). Olulisel kohal olid erinevad teooriad, nii otseselt tantsu puudutavad kui tantsuvälised (Einasto 2000: 143), koostöö teiste kunstivaldkondadega ning nendevaheliste piirjoonte ähmastumine, samuti mängulisus, improvisatsioon ja manipulatsioonid igapäevaste objektidega (Banes 1994: 221–224). Kesksel kohal olid küsimused tantsu kui sellise olemusest – mis on tants ja tantsu tehnika, milline on tantsija keha, millise piirini on võimalik koreograafilisi meetodeid laiendada jne (samas, 211–226). Alates 1960datest on postmodernne tants pidevalt arenenud, levinud ning omandanud uusi rikastavaid jooni. Tänaseks päevaks on postmodernse tantsu pärand äraütlemata kirju – on eristatud 1970date analüütilist postmodernset tantsu, minimalistlikku ja formalistlikku postmodernset tantsu, samuti teatripäraste võtete taasavastamist metafoorses tantsuteatris jne (Banes 1994: 252–258; Einasto 2000: 143–202). Ootuspäraselt on erinevad postmodernse tantsu vormid levinud ka väljapoole USA-d ning omandanud seal uusi eripäraseid iseloomujooni.
	Nele Suisalu nendib oma magistriprojektina koostatud inglise-eesti postmodernse tantsu sõnastiku eessõnas, et nüüdseks on Euroopas kujunenud Judsoni Mälestuskiriku juurest algimpulsi saanud tantsustiilile pea igas riigis oma nimetused — Suurbritannias New Dance, Prantsusmaal danse actuel jne. „Nüüdistantsu“ pakub Suisalu Heili Einasto töödele toetudes välja terminiks, mida võiks kasutada Eestis viljeletava postmodernse tantsu esteetikat kasutava tantsu kohta (Suisalu 2006: 30–31). Sestap on antud töös lavastusest “Panus” rääkides kasutatud mõistet “nüüdistants”. Ehkki Fine5 tegijate taustaks on moderntantsu väljakujunenud tehnikatel põhinev liikumiskeel ja sellega neid Eesti tantsumaastikul reeglina ka seostatakse, on vaatlusaluses lavastuses kasutatud ka muid vahendeid, mis oma olemuselt on omased just nüüdistantsule — tantsijate liikumist laval ei ühtlusta ükski kindel tantsutehnika, tantsulist liikumist esitatakse pigem huvist selle liikumise lähtepunktide vastu ja tantsijate kehaliste iseärasuste esile toomise nimel, laval on tantsijate kõrval ka mitte-professionaalne etendaja, kasutatud on mitte-tantsulisi elemente sh suulist kõnet jne. 
	Kehakogemus, selle isiklikud ja kultuurilised avaldumisvormid ja nende väljendumine tantsus pole mitte ainult teoreetikute huvialas, vaid selle vastu tunnevad huvi ka nüüdistantsuga tegelejad ise. Nagu nüüdistantsule omane, keskendub ka vaadeldav tantsulavastus iseenda alusmaterjali — inimkeha ja liikumise — uurimisele. Seetõttu võiks seda mõningal määral nimetada “refleksiivseks teatritantsuks”. Siin ei jutustata lugusid, ega viidata otseselt tantsuvälisele maailmale. Samas ei tegeleta “Panuses” ka nn “puhta” liikumisvormiga, abstraktse tantsuga selles mõttes nagu seda on viljelenud Merce CunninghamUSA koreograaf (s. 1919), kes moderntantsus “vabastas” liikumise teatripärasest ekspressiivsusest ja oli üks esimesi “tants tantsu pärast” esteetika propageerijaid. Cunninghamil oli suur mõju postmodernse tantsu kujunemisele.  või George BalanchineGruusia päritolu peamiselt USA-s tegutsenud koreograaf (1904 – 1983). Üks olulisimaid figuure 20. sajandi balleti arenguloos ning neo-klassikalise balleti rajaja, kelle loomingut iseloomustab tehniline virtuoossus ning narratiivi puudumine (Crane & Mackrell 2000: 38 – 39; 341). . Siin on huvi keskpunktis viis isiksust, kes annavad vastavalt oma varasematele kogemustele ja isiklikele otsustele kõik tantsuteose sündi oma panuse. Taoline isiksusekeskne lähenemine sunnib rääkima etendavast kehast etendatud keha või etendaja keha asemel. Antud lavastuse ja sestap ka käesoleva töö seisukohalt on oluline just tantsija (aga ka vaataja) keha ja vaimu ühtsus. Oluline on inimene, subjekt, kes otsustab tantsida ja teeb seda oma võimetele ja isiksuslikele omadustele vastavalt, üritamatagi end suruda ühtlustatud liikumisesteetika raamesse.  
	Nüüdistantsule omane keha-kesksus, kus tantsija keha pole mitte ainult materjal, millele tantsuteos luuakse, vaid ka tantsu “sisu”, see, mille mõtestamisega antud tantsuteos tegeleb, teeb fenomenoloogilise lähenemise taoliste tantsunähtuste uurimisel iseäranis asjakohaseks. Eriti Maurice Merleau-Ponty tajufenomenoloogia on see mõttesuund, mis on rõhutanud vajadust välja murda keha objektistavast vaatepunktist ja püüelnud keha vs vaim duaalsuse ületamisele. Fenomenoloogia püüab mõtestada inimeksistentsi selle füüsilises ja vaimses ühtsuses. Tähelepanu keskmes on tajuv subjekt ja selle suhe maailma ja teistega. Keha pole fenomenoloogias mõistetud kui pelk füüsikaline, füsioloogiline või anatoomiline keha. Tegu on elatud kehaga, isiksusliku kehaga. Husserli eristust mõistete Körper ja Leib vahel eeskujuks võttes pakkus filosoofiaõppejõud Eduard Parhomenko 2005. aasta loengukursusel Maurice Merleau-Ponty tajufenomenoloogiast välja eestikeelsed vasted “keha” ja “ihu”. Esimene viitaks traditsioonilisele mehhanitsistlikule ja objektistatud keha-käsitlusele, see on reaalne ja füüsiline keha teiste jaoks, “ihu” aga kannab endas just mõtet elavast, tajuvast, kogevast ja mõtlemisvõimelisest elatud kehast. Ihust mille läbi me kõik maailmas olemas oleme ja selles tegutseme. Sestap on ka käesolevas töös “ihu” mõiste läbivalt kasutusel. Seejuures tuleb nentida, et Merlau-Ponty keha-käsitlus hõlmab ühtaegu keha nii subjekti kui objektina (Merleau-Ponty: 1981; 73 jj; 1968: 137; Smith 2007: 2–5; Thomas 2003: 29).  “Keha” ja “ihu” on olemise kaks poolust. 
	Just Maurice Merleau-Ponty tajufenomenoloogiale omane ihulistele aistingutele ja liikumistunnetusele keskenduv lähenemine sobib suurepäraselt tantsukunsti käsitlemiseks ja sestap on fenomenoloogilist lähenemist erinevatel viisidel ka tantsu mõtestamisel rakendatud. Tantsuteadlased Valerie Preston-Dunlop ja Ana Sanchez-Colberg avavad ihulisuse mõistet järgnevalt: 

Ihulisus (corporeality) näeb inimkeha, mis on nii isikupärane, sotsiaalne, emotsionaalne, elav, seksuaalne, bioloogiline ja psühholoogiline, see ihu on liikumise algatajaks (agent) ja asetseb  kindlas kontekstis kindlas ruumis, mis ise on sotsiaalne, poliitiline, isiklik, abstraktne jne. (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 9)

Just sellistena, isikupäraste, sotsiaalsete, elavate ja emotsionaalsetena näeb vaataja etendavaid kehasid ka lavastuses “Panus”. Etendajad ei kehasta rolle ega demonstreeri abstraktset tantsutehnikat, vaid on nemad “ise” viidates omaenese ihulikule isikupärale. 	
	Tantsuliste subjektiivsete kogemuste kirjeldamise kõrval tuleb samas tõdeda, et tants on ka olulisi kommunikatiivseid omadusi eviv kultuurinähtus, mis kannab endas kultuurimälu, teatud spetsiifilisi liikumiskoode, asub alati kultuurilises keskkonnas ja on võimeline ka seda keskkonda transformeerima. Tants ei ole pelk tahtmatu liigutamine, vaid alati kultuurispetsiifiline intentsionaalne tegevus, ihuline kogemine leiab alati aset kultuurilises ja sotsiaalses kontekstis. Intentsionaalse tegevusena on tants üks kommunikatsiooni vorme, mille kaudu antakse edasi emotsioone, ideid, lugusid, seisukohti. Tants on kultuuri lahutamatu osa. Püüdes mõista, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, ei tohiks ka tantsunähtusi vaatluse alt välja jätta. 
	Oma erilise korrastatuse ja struktureerituse poolest on lavatants kunstinähtusena ka väga kohane objekt semiootiliste teooriate jaoks. Kultuurilised kehalised koodid omandavad lavatantsu puhul kõrgema astme korrastatuse. Teatrimeediumi eripärade tõttu omandavad aga kõik lavalised elemendid, sh ka etendavad inimesed, topeldatud tähendused — olles nemad ise, ükskõik kas siis kehastades mõnd rolli või mitte, muutuvad nad märgiks millestki üldisemast (Eco 1977). Tantsulavastuse mõistmiseks on tarvilik omada lisaks keelelisele kompetentsile ka “kinesteetilist kompetentsi” (Hanna 1990: 357), n-ö tunda koodi. Tarvilik on teatav tantsude lugemise oskus: “tantsu “lugeda” oskavad vaatajad, mõistavad tantsulist liikumist ning kasutavad teadlikult oma teadmisi kompositsioonist selleks, et interpreteerida etendust, ning teevad seega etenduses tantsijate kõrval kaasa” (Foster 1986: 57). Seejuures on oluline märkida et, vastupidiselt stereotüüpsele arvamusele, pole tants mitte midagi keele-eelset, vaid just keele-võimeliste intentsionaalsete inimolendite üks väljendusvahendeid (Williams 2004: 174) ja sestap rikastab tantsu uurimine ka pilti kultuurilise suhtluse ulatusest ja mitmekülgsusest. Juri Lotman leiab, et erinevad kunstid, olles küll kõik ühe ja sama süsteemi osad, täiendavad seejuures teineteist:

Vastastikku hädavajalikuks teeb kunstiliigid üksteisele just maailmamõtestamise põhimõtete erinevus. [...] erinevad kunstiliigid, modelleerides ühtesid ja samu objekte igaüks isemoodi, tagavad inimese kunstilisele mõtlemisele nõutava ruumilisuse, kunstilise polüglotismi.  (Lotman 1990: 314)

Oma spetsiifilise väljendusvahendi, inimkeha ja selle liikumise läbi modelleerib tantsukunst maailma eripärasel moel ning selle mõistmine võiks viia ka kultuurisüsteemi rikkama adumiseni. 
	Fine5-i “Panus” annab alust käsitleda nii fenomenoloogilist kui semiootilist lähenemist mitte küll tervenisti kattuvate, ent vähemasti teatavat ühisosa omavate mõttevoogudena. Lõppude lõpuks on ihuline kohalolu ja kogemine igasuguse tähenduslikkuse ja suhtlemise aluseks. Ometi on fenomenoloogiat ja semiootikat teatri ja tantsu mõtestamisel sageli vastandatud. Võib-olla ei tulenegi see mitte nendevahelisest ontoloogilisest vastuolust, vaid pigem lihtsustatud teoreetiliste mudelite — olgu selleks siis märgimudelid, kommunikatsiooniskeemid või keha-käsitlus — ülekandmisest objektile, antud juhul tantsule. Kuna antud lavastus näib nõudvat nii fenomenoloogilist kui semiootilist lähenemist, tundub mõistlik varasem fenomenoloogia ja semiootika vastandus kriitiliselt üle vaadata ja uurida, mil määral fenomenoloogiline ja semiootiline vaatenurk võiksid üheskoos aidata Fine5 “Panust” ja selles etendavaid inimkehi mõista. Selleks tuleb ilmselt mitte rahulduda tantsu uurinud eelkäijate ümberjutustustega semiootilistest või fenomenoloogilistest teooriatest, vaid heita vahetu pilk teooriatele enestele, antud juhul siis Maurice Merleau-Ponty tajufenomenoloogiale ja Juri Lotmani kultuurisemiootikale. Kahtlemata ei püüa siinne töö tajufenomenoloogiat ja kultuurisemiootikat täiesti ühte sulatada. Pigem on siin kummastki mõttevoost otsitud sobivaid mõisteid, mis aitaksid tantsu mõistmisele kaasa. Siinkohal tuleb arvestada, et ei Lotman ega Merleau-Ponty otseselt tantsust ei räägi ja mainivad seda vaid paaris kohas ja möödaminnes (Merleau-Ponty  Soome tantsufenomenoloogi Leena Rouhiaise sõnutsi aga olla Merleau-Ponty olnud omal ajal üks väheseid Pariisi filosoofe, kes naisi tantsule palus (Rouhiainen 2003: 137). 1981: 142–143; 287; Lotman 1990: 27; 183; 2006: 31)   Seejuures räägib Merleau-Ponty peamiselt sotsiaalsest tantsimisest ning Juri Lotman klassikalisest balletist. . Ent nagu juba öeldud, Merleau-Ponty kehakeskne lähenemine sobib suurepäraselt tantsu vaatlemiseks ja Lotmani kunstisemiootika aitab mõista nüüdistantsulavastuse kui kunstinähtuse eripärasid ja kommunikatiivset ambivalentsust. 
	Käesoleva töö esimene peatükk annabki ülevaate sellest, kuidas on semiootikat ja fenomenoloogiat teatri ja tantsu uurimisel mõistetud. Püütakse anda ülevaade põhjustest, millest taoline vastandus võiks tekkinud olla, ning sellest, mida on peetud kummagi vaatenurga olulisemateks iseloomulikeks joonteks, ning seejärel põhjendada, miks taoline vastandus näib ebarahuldav, vähemalt antud tantsuteose puhul. Samuti tutvustatakse põgusalt nende teoreetikute tööd, kes on leidnud, et semiootika ja fenomenoloogia on vähemalt mõningal määral kattuvad valdkonnad. 
	Töö teine peatükk kirjeldab Fine5 Tantsuteatri lavastust “Panus”, kus viis erineva kehakogemuse, professionaalse tausta ja iseloomuga inimest üheskoos laval tegutsevad. Kõigepealt annan põgusa ülevaate Fine5 Tantsuteatri tegutsemisest ja “Panuse” loomise kontekstist. Seejärel kirjeldan, kuidas “Panus” on üles ehitatud, millistest misanstseenidest see koosneb, kuidas etendajate ihulised erinevused ja koos-olemised on lavastuses välja mängitud. 
	Kolmas peatükk mõtestab antud lavastust just mainitud kehalisuse mõistest lähtuvalt. “Panuse” abiga leiavad avamist Maurice Merleau-Ponty käsitlus inimkehast ja selle suhetest ja suhestumisest ümbritseva maailmaga. Oluline on “Panuse” mõistmisel “harjumuse keha” (corps habituel) mõiste, mis viitab varasemate kogemuste käigus kehasse ladestunud ihulikule teadmisele. Seejuures ei eksisteeri harjumuste ja eelneva elu käigus vormunud ihud laval teps mitte solipsistlikult ega endasse sulgunult. Nad suhtlevad ja suhestuvad omavahel ning kõnetavad ka publikut.
	Töö neljas peatükk on pühendatud tähenduse tekkeprotsesside üle mõtisklemisele. Arutletakse vahetu kogemise ja tähenduse seotuse üle. Avamist leiab nii Merleau-Ponty käsitlus abstraktsest liigutusest kui ka küsimus keha märgilisusest laval. Samuti vaadeldakse tantsulavastust Juri Lotmani töödest lähtuvalt kui kunstiteksti, milles sisu on lahutamatu teose ülesehitusest  ja mille tähendus pole sugugi fikseeritud ja muutumatu, vaid on haaratud erinevate vaatepunktide, erinevate osapoolte pidevasse dialoogi. 



	1. Fenomenoloogiline/post-semiootiline pööre teatri- ja tantsuteoorias 


Paari viimase aastakümne vältel on varem teatri- ja tantsuteadustes ülipopulaarne semiootiline lähenemine kujunenud kriitika märklauaks ning kultuuriteadustes on selle kõrvale hakatud otsima alternatiivseid mõttesuundi. Semiootika-alaseid käsitlusi on nimetatud keele- ja tekstikesksetena (Fischer-Lichte 2006: 2469; Elam 2002: 193 – 221  Krestomaatiliseks näiteks võib siinkohal tuua Keir Elami teose “Teatri ja draama semiootika“. 1980. aastal ilmavalgust näinud raamatu 2002. aasta kordustrükile on Elam kirjutanud järelsõna (Elam 2002: 193–221), milles ta “post-semiootilise” ajastu kontekstist lähtuvalt omaenese teose ümber hindab.  States 1985: 6 – 9), ette on heidetud jäika strukturalismi ning semiootilise kirjelduse liialt staatilist ning rangelt hierarhilist iseloomu. Nii mõneski valdkonnas on semiootikateooriast üle võetud saussure’lik märgimudel tähistajast ning tähistatavast ning seda lihtsustatuna erinevatele objektidele üle kantud, nähes semiootikas pelka objekti struktuuri määratlemise ja tähistatava lõpliku paikapanemise vahendit. Rangelt representatsioonile keskenduv semiootik oleks justkui see, kes näitab näpuga märgile ning ütleb oma autoriteedile tuginedes, mida see tähendab. 
		Üheks levinumaks uueks suunaks semiootikale alternatiivi pakkuvate teiselaadsete meetodite otsinguil on seejuures kujunenud fenomenoloogia. Iseäranis Maurice Merleau-Ponty taju- või ihufenomenoloogiaks nimetatud traditsioon, kus kritiseeritakse tugevalt õhtumaist vaimufilosoofiat ning tõstetakse kehalised tajud ning ihuline kogemine filosoofilise mõtte keskmesse. Just subjektiivsele ihulikkusele ning läbielamisele keskenduvas fenomenoloogilises lähenemises on ka hiljem nähtud väljapääsu semiootikale omistatud liigsest keelekesksusest, staatilisusest ning kuivast intellektuaalsusest. Kitsalt semiootilistest kirjeldustest välja murdvate otsingute avapauguks võib pidada Bert O. Statesi mõjukat esseekogumikku “Suured äratundmised väikestes ruumides. Teatri fenomenoloogiast” (Great reckonings in little rooms. On phenomenology of theater) (States 1985). States pakub esseid raamivas sissejuhatuses välja võimaluse vaadelda teatrit  “kaksikpilguga” (binocular vision) — ammendava ettekujutuse teatrilaval toimuvast saame vaid siis, kui representatsioonile ning mimeesile keskenduva semiootilise pilgu kõrval kasutame ka oma fenomenoloogilist “silma”, märgates etenduse materiaalsust, etendajate-vaatajate kehalisust ja kogemuslikkust (States 1985: 8–13). Kui varasem teatrisemiootika keskendus traditsiooniliste draamavormide uurimisel sellele, kuidas teatrimeediumi vahenditega luuakse erinevaid märgisüsteeme kasutades kujuteldav lavamaailm, siis States tõstab tähelepanu keskmesse just selle, mis reaalselt laval toimub — etendamise enda, performatiivsuse, protsessuaalsuse. Ehkki States ei viska semiootikat iganenud uurimissuundade prügikasti, on juba mainitud kogumiku pealkirjastki näha, et põhirõhk on tema teoses pandud just fenomenoloogiale. Seejuures on viimane implitsiitselt semiootikale vastandatud — tegu on kahe poolusega, mis vastastikku teineteist täiendavad ning koos loovad ruumilise nägemise. Samasuguse eristuse on omaks võtnud ka paljud teised teatriuurijad (Garner 1994; Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002; Vallikivi 2006). Seejuures võib viimaste aastate kirjanduses kohati täheldada semiootilise “silma” märgistamist miinusmärgiga. 
		Fenomenoloogilise pöördega on suurt rõhku pandud keha ja vaimu ühtsusele. Taoline pööre ja kehalisuse esiletõus on igati tervitatav ja isegi hädavajalik. Ent kui me tõmbame semiootilise (representatsioonilise, intellektuaalse) ning fenomenoloogilise (tajumusliku, kehalise) vahele jäiga piirjoone, siis kas see viib meid keha ja vaimu ühtsuse poole või pöörab hoopistükkis senise keha-vaimu vastanduse pea peale, ülistades nüüd vaimse asemel lihtsalt kehalist? Mõnes mõttes võib niisugust “vaimust vaba” kehalisuse rõhutamist vaadelda kui 20. sajandi teise poole lääne kultuurile omase kehakesksuse,  “korpotsentrismi” (Spackman 2004: 5–6) ilmingut humanitaarteadustes. Ometi võiks Merleau-Ponty väljendatud ning nõnda ohtrat heakskiitu leidnud tõdemus keha ja vaimu ühtsusest viia sellesama ühtsuse adumisele ka kultuurinähtuste kirjeldamisel ning mitte piirduda senisele keha vs vaim opositsioonile omase hierarhia ümberpööramisega. 
		Kirjeldatud semiootikat ja fenomenoloogiat vastandavale lähenemisele on omane semiootika mõistmine kitsas küberneetilises võtmes kui ühetähenduslike fikseeritud teadete edastamine ja nende tähenduste tuvastamine, kus tegevuslikkus/performatiivsus ning tähenduslikkus/semiootilisus teineteisega ei haaku. Ühe näitena võib siinkohal tuua staažika ning tunnustatud tantsuteoreetiku Valerie Preston-Dunlopi, kes kirjutab Merce Cunninghami loomingu kohta järgmist: 

Cunninghami teos ei ole sõnum. Sõnum on vorm, millega ühtede inimeste mõtted kantakse üle teistele. Sõnum on tähenduslik. [...] Ilmselgelt osutub selline kontseptsioon Cunninghami teoste vaatlemisel absurdseks, kuna tema ei püüagi üldse tähendusi edasi anda. (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 260) 

Josette Féral aga kirjutab teisal teatri ja performance’i erinevusi selgitades viimase kohta järgmist: “Peale žesti kineesika ei jää järele mitte midagi. Tähendus — igasugune tähendus — on haihtunud.” (Féral 1982: 292). 
		Loomulikult tekib niisuguseid tekste lugedes küsimus sellest, mida üldse on mõeldud sõna “tähendus” all. Kohati vanamoodsakski peetud Tartu–Moskva koolkonna kultuuri- ja kunstisemiootika-alaste tööde valguses  Tuleb tunnistada, et valdav enamus teatriteadlastest Tartu-Moskva koolkonna loomingut tõenäoliselt ajaloolistel ja keelelistel põhjustel ei tunne. Semiootikateooriast on pigem toetutud Lääne-Euroopa semiootikale. Eelkõige figureerivad kirjandusnimistutes Umberto Eco ja Roland Barthes'i nimed.  näivad ülaltsiteeritud mõtted üpris kummaliste ning vastuolulistena. Kultuurisemiootika jaoks ei ole tekst (sõna kõige laiemas võimalikus tähenduses) kunagi ühetähenduslik ning fikseeritud. Juba teksti mõiste ise, mida Tartu–Moskva semiootikud laiendavad fundamentaalsel määral (Ivanov et al. 1998; Lotman 1990: 276–279), annab sellest tunnistust.  
		Kahtlemata ei püüa käesolev töö semiootikale omast lähenemist teps mitte plekituks pesta või seda imperialistlikult ning universaalselt õigeks ja kõikehõlmavaks kuulutada. Kindlasti on senistes semiootilistes uurimustes aspekte ja nüansse, mis vajavad täiendamist, parandamist, edasiarendusi. Et mõista, millisena on erinevad teatri- ja tantsukunstist kirjutavad inimesed semiootika ja fenomenoloogia suhet mõistnud, lähenen antud küsimusele eriti ortodoksse semiootikuna — kaardistan teatri-uurijate arusaama semiootikast ja fenomenoloogiast läbi binaarsete opositsioonide (vt Tabel 1).		
		Nagu tabelist näha võib, on semiootilise lähenemise kitsaskohaks osutunud liiga jäik keeleanaloogia ülekanne etenduskunstidele ning ka liigne keelekesksus uurimisobjekti valikul — s. t keskendumine ainult draamažanri analüüsile, kus erinevatest verbaalsetest ja mitteverbaalsetest märgisüsteemidest moodustuva teatriteksti aluseks on reeglina sõnaline draamatekst — näidend. Põhjus, miks teatrisemiootika senine kitsalt tekstikeskne lähenemine enam kohane ei tundu ning  kriitika turmtule alla sattunud on, seisneb selles, et uurimise objekt ise on muutunud. Ehkki teatrimaastikul on traditsiooniliste draamavormide kõrval alati eksisteerinud ka teisi (olgu siis miim, tants, varjuteater jmt), on reeglina kirjandusteadusest välja kasvanud teatriuurimine keskendunud ikka sõnakesksele draamale.
     semiootika                                                                      fenomenoloogia
teater (draama)
Performance
märgilisus, tähendus
performatiivsus, tegevus
artefakt
kogemus, tegevusse haaratus (engagement) (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 125)
Tekst
sündmus (Fischer-Lichte 2006)
tähistatava tähendus
tähistaja materiaalsus
tähenduse/märgi fikseeritus, kommunikatsiooni ühemõttelisus ja ühesuunalisus saatjalt vastuvõtjale. Erika Fischer-Lichte  Andrea Berthi lavastusest “Kajakas”: “Tähendus ei tekkinud seega tuntud märkide ega isegi fikseerunud tähenduste kombinatsioonis, vaid kerkis esile eripärastest konstellatsioonidest, mis tekkisid performatiivsete protsesside käigus.” (Fischer-Lichte 2006: 2469)
performatiivne mitmetähenduslikkus (Feral 1982: 293) 
“Lavastuse “BIPED” esteetiline tasand on 
mitmeti tõlgendatav, avatud igale vaatajale 
vastavalt tema soovidele ning need tõlgendused lisavad veel ühe kihi arusaamale, et see töö on performatiivne (ja mitte üks kommunikatsiooni vorme)”  (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 269).
Häälte paljusus (Nunes 2005) 
märgi konventsionaalsus, seotus traditsiooniga (States 1985: 12–13)
uudsus, nihe, võõristus  (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 5)
tähenduste tuvastamine
läbielamine, kogemine
vaataja positsioon (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 125)
praktikapõhine (Preston-Dunlop &
 Sanchez-Colberg: 125;  Rouhiainen 2003; Nunes 2005)
referentsiaalsus, reflektsioon, representatsioon, mimees (States 1985: 5–6)
pre-reflektiivsus (Rouhiainen 2003 142), 
elatud keha, kogemus, atmosfäär, mõju, energia (Fischer-Lichte 2006).
lingvistiline (Nunes 2005)
kujundiline (States 1985: 8–10)
üksikmärk
etenduse terviklikkus, holism (Vallikivi 2006: 97–98; Nunes 2005)
“objektiivne”/neutraalne/intellektuaalne analüüs (Vallikivi 2006)
subjektiivne/afektiivne/pertseptuaalne (States 1985: 7; Nunes 2005)
subjektiivne kirjeldus (Fraleigh 1998: 135; 138 Tegelikult Fraleigh ei välista kommunikatiivsust ja tähendust fenomenoloogias, vaid leiab, et viimane just 
tähenduse   ehitamisele püüdlebki (1998: 139), ent samas taunib temagi “külmalt semiootilist“ lähenemist (2004: 10).
)
kultuuriline, kollektiivne
individuaalne (Vallikivi: 94; Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002)
Tabel 1. semiootika ja fenomenoloogia teatriuurijate pilgu läbi.
		
Ent 20. sajandi teisest poolest on ka sõnateater aina enam huvitunud teistest teatrikunsti käsutuses olevaist märgisüsteemidest ning hakanud tähelepanu pöörama iseenda  meediumite läbivalgustamisele. Iseäranis Antonin Artaud’ ning  performance-kunsti mõjud on olnud need, mis sõnateatrile omase narratiivi, karakteri ja sõnalised väljendusvahendid tähelepanu keskmest välja on tõrjunud ning tõstnud fookusesse  teatrivormid, mis keskenduvad tavapärase valmis loo jutustamise asemel teatrikunsti tekkeprotsesside endi lavaleseadmisele, mängulisusele, performatiivsusele, kehalisusele (Weiss 2007: 200; Campbell 2004: 1–3). Muutunud objekt ei mahu enam senise teooria raamesse ning see on kaasa toonud fenomenoloogilise pöörde teatri mõtestamisel. 
		Tabelis eelnevalt põgusalt viidatud artiklis kurjustab Erika Fischer-Lichte selle üle, et teatrist rääkides on pahatihti piirdutud kitsa karplavale omase realistliku esteetikaga, see aga on omakorda toonud kaasa paljude teatrivormide eiramise teatri uurimisel ning viinud välja selleni, et semiootilisust ja performatiivsust on nähtud teineteist välistavate tendentsidena (Fischer-Lichte 2006: 2460). Niipea kui võtta vaatluse alla mõni teatrikunsti vorm, kus etendaja ei kehasta kedagi teist, kus puuduvad traditsioonilisele draamale omased karakterid ning lavastus ei põhine eelnevalt olemas olnud draamatekstil, lööb opositsioon semiootilise ja performatiivse vahel kõikuma. Kaksikpilk saab üheks. Lavaline tegevus osutub semiootiliselt tähendusrikkaks. Brasiilia päritoluga tantsu-uurija Nirvana Marinho osutab, et performatiivsuse esiletõusu  ongi võimalik vaadelda kui keha kujutamist (representation) teatrimeediumi vahenditega, ent märgi materiaalsuse esiletõus ei tähenda veel representatsioonilisuse täielikku kadu (Marinho 2003: 63–66). Ihuline tähenduslikkus on sama semiootiline kui sõnaline. Märkide tähenduseni jõuame läbi ihulise taju ning seda märgi äratundmist, tähenduse päralejõudmist, edastame teistele juba läbi uute märkide. Märgi materiaalsust ei saa eirata ning sellele on fenomenoloogia tänuväärselt tähelepanu juhtinud. Ent samas tuleb nõustuda fenomenoloogiat kritiseerinud kultuuriantropoloogi Clifford Geertziga ning tõdeda, et ainult kultuurinähtuse materiaalsusele keskendudes läheb meil kaduma erinevus silmapilgutuse ja pelga tõmbluse vahel (Geertz 1973: 7). Iseäranis oluliseks muutub see tähelepanek kunsti, seda enam veel nii etendajate kui vaatajate füüsilist kohalolu ning ihulist haaratust eeldava teatrikunsti uurimisel, mis kätkeb endas alati kultuurilisi tähendusi.   
	Tantsukunst on üks neid teatri vorme, mis reeglina on virvendanud teatri-alaste uurimuste äärealadel. Ehkki ka klassikalises balletis on “narratiivsus, representatsioon ja tegelaskujude konstrueeritus” (Fischer-Lichte 2006: 2457) täheldatavad, on tantsu kui kehalise kunsti puhul eristust semiootilise ja performatiivse vahel märgatavalt raskem teha. Viimane osutub aga suisa võimatuks, kui nüüdistantsulavastus keskendubki iseenese olemuse läbivalgustamisele — kui lavaline tegevus osutab lavalisele tegevusele, tantsuline liikumine tantsulisele liikumisele. Tantsukunstiteose ja kultuurinähtusena võiks Fine5 Tantsuteatri lavastus “Panus” kahtlemata huvi pakkuda semiootikast lähtuvale kultuuriuurimisele ja innustada küsima selle järele, kuidas antud teoses tähendusmehhanismid tekivad ja toimivad, kuidas toimub tantsijate omavaheline ning tantsijate ja publiku vaheline dialoog, millise tantsuvälise kultuurikontekstiga tantsulavastus suhestub ning kuidas ta seda teeb. Samas, eelkõige inimkehale, isiksusele ja tajudele keskenduva lavastusena näikse “Panuse” mõtestamisel asjakohane ka fenomenoloogiline perspektiiv. Kuna “Panus” kunstitekstina tegeleb just nimelt ihulisuse ja kehaliste kogemustega, siis näib seda silmas pidades intrigeeriv vähemasti spekuleerida fenomenoloogilise semiootika (või kui soovite — semiootilise fenomenoloogia) võimalikkuse üle — selle üle, kas ja kuivõrd need kaks mõttesuunda “Panuses” omavahel ristuvad ja teineteisele käe ulatavad. Kahtlemata on nii fenomenoloogia kui semiootika näol tegu väga massiivsete teooriakorpustega. Antud juhul on pigem tegu küsimisega selle järele, kas idee semiootika ja fenomenoloogia kattuvusest üldse võimalik on, ning kuidas üks konkreetne tantsuteos semiootika ja fenomenoloogia kattuvuse järele küsima ärgitab, selmet alluda Statesilikule binokulaarsele nägemisele, kus semiootika ja fenomenoloogia on kaks üksteisele alternatiivi pakkuvad vaadet. 
	Leidub teisigi, kes on semiootikat ja fenomenoloogiat näinud küll eri allikatest tulenevate, kuid lõpuks segunevate mõttehoovustena. Richard Lanigan on väitud, et Charles Saunders Peirce oli see, kes tegi normatiivse loogika, s.t semiootika traditsiooni sees fenomenoloogilise pöörde (Lanigan 2005: 7) ning vaatleb Maurice Merleau-Ponty loomingut omakorda kui semiootilise suuna algatust fenomenoloogias ning leiab, et tema enda (st Lanigani) loodud kommunikoloogia uuribki seda, kuidas semiootiline fenomenoloogia semiosfääris toimib  (samas, 11–12) ning nimetab Merleau-Ponty oluliseks panuseks Husserli fenomenoloogia edasiarendamisel just märgiteooria ja kehastatuse fenomenoloogia (phenomenology of embodiment) suhestamist (samas, 19–20). 1982. aastal ilmus R. Lanigani toimetatud ajakirja Semiotica erinumber, mis on tervenisti pühendatud semiootika ja fenomenoloogia erinevatele lõikumispunktidele. Artikleid raamivas eessõnas nendib Lanigan, et suur osa eeldatavast vastandusest semiootilise ja fenomenoloogilise praktika vahel osutub lähemal vaatlusel segaduseks ontilise ja ontoloogilise tasandi eristamisel, kui kasutada Heideggeri mõistestikku. Lanigani sõnutsi jagavad mõlemad uurimissuunad ontilist vaadet inimtegevusele elatud-maailmas (in the lived world), erinevus tekib aga lähenemiste ontoloogilise staatuse puhul (Lanigan 1982: 2). Nimetatud numbrist võib leida nii metodoloogilisi (Ihde 1982; Mostowicz 1982) kui konkreetseid empiirilisi analüüse (Sobchak 1982), mis hõlmavad kõige erinevamaid semiootika ja fenomenoloogia tahke. 
	1991. aastal ilmus sarjas “Vaatenurgad semiootikale” (Approaches to Semiotics) Richard L. Lanigani raamat “Kõnelemine ja semioloogia. Maurice Merleau-Ponty eksistentsiaalse kommunikatsiooni fenomenoloogiline teooria” (Speaking and Semiology. Maurice Merleau-Ponty's Phenomenological Theory of Existential Communication), milles Lanigan näitab, kuidas Merleau-Ponty käsitlus kõnelemisest on Ferdinand de Saussure’i semioloogia-teooria edasiarendus. Lanigani järgi seisneb Merleau-Ponty panus just kõnelemise akti osatähtsuse rõhutamises (Lanigan 1991: 15; 94) ning Merleau-Ponty eripärane semioloogiateooria põhjabki tema käsitelu nii pertseptsioonist/tajust kui ekspressioonist/väljendusest (samas, 19), milles iseäranis kesksel kohal asub “žesti” mõiste (samas, 46–50; 81–96). 
	Tartu–Moskva semiootikakoolkonda kuulunud Aleksandr Pjatigorski on samuti täheldanud, et õigupoolest võikski semiootikat vaadelda kui fenomenoloogiat. Asjade ja märkide suhteid vaagides leiab ta, et fenomenoloogia on igasuguse semiootilise teooria eeltingimuseks (Pjatigorski 1996). Peet Lepik aga on osutanud Edmund Husserli fenomenoloogia mõju tähtsusele Juri Lotmani töödes (Lepik 2007: 108–126). 
	Paul Ricoeur leiab oma teoses “Tõlgenduste konflikt” (The Conflict of Interpretations), et fenomenoloogilise kirjelduse kõige hõlmavam kategooria on tähendus, mis omakorda on universaalne vahendus maailma ning inimese vahel (Ricoeur 1974: 246–47). Seejuures pole keel mitte funktsioon või operatsioon, vaid keel saab samastatud kogu tähistava ümbrusega (signifying milieu) — “märgikogumitega, mis on meie tajule, tegevusele, elule võrguna ümber visatud” (samas)  Viimane väide on intrigeerivalt sarnane biosemiootikute ideedega.  Hiljutisel TÜ ja Helsingi Võrguülikoolide kraadiõppurite ühisseminaril täheldas Morten Tønnessen, et juhindub J. v Uexkülli fenomenoloogilisest semiootikast ning D. Abrami ökofenomenoloogiast ning et just läbi semiootilise tegevuse (semiotic agency) on kõik elusolendid fenomenoloogilise maailma subjektid. Õigupoolest, biosemiootika taustal vaadelduna kukub küsimus fenomenoloogilisest ja semiootilisest täiesti kokku. Ka teatris kokku saades ei jäta ei etendaja(d) ega publik oma bioloogilist olemust ukse taha. Bioloogilised märgisüsteemid toimivad teatris nagu igal pool mujalgi.  Käesolev magistritöö jääb aga teadlikult inimese- ja kultuurikeskseks. . Ricoeur ütleb: “Fenomenoloogia võib isegi väita, et vaid tema suudab avada ruumi tähendusele ja seega ka keelele, kuna ta tõstab esimesena esile lihaliku, tajuva, tegutseva, kõneleva subjekti intentsionaalse ja tähendustava tegevuse” (samas). Semioloogiat ja fenomenoloogiat kõrvutades leiab ta, et  kui semioloogias on märgisüsteem suletud ja eneseküllane, siis fenomenoloogia suhtub keelde just nimelt kui subjekti ja maailma vahendajasse (samas, 250–251). 
	Antropoloogiaprofessor Thomas J. Csordas, kes on peamiselt uurinud ravitsemise, kehalisuse ja pühaduse suhteid, nimetab oma lähenemiseks kultuurifenomenoloogiat, kuna tema taotluseks on “sünteesida kehastatud kogemuse vahetust kultuuriliste tähenduste paljususega, millest me oleme alati ja vältimatult läbi imbunud” (Csordas1997: vii). Csordase fenomenoloogiakäsitluses on keha mõistetud kui kultuuri eksistentsiaalne alus ning oma fenomenoloogilisi analüüse täiendab ta enda sõnul fenomenoloogia “metodoloogilise kaksiku” semiootika abil (samas, ix). 
	Seetõttu võib arvata, et küsimine semiootika ja fenomenoloogia kattuvusalade järele pole täiesti ennekuulmatu. Seda aga, kuidas need kaks mõttesuunda tantsukunsti puhul teineteisele käe ulatavad, näitlikustab suurepäraselt Fine5 Tantsuteatri lavastus “Panus”, mille ülevaatliku kirjeldamisega järgmine peatükk tegelebki. 

2. Fine5 Tantsuteatri lavastus “Panus”

Üllatab, et ikka veel on huvitav — isegi järjest huvitavamaks muutub — see elusolend — inimene.
René Nõmmik “Panuse” kavalehel


Fine5 Tantsuteatri lavastus “Panus” osutub just nimelt niisuguseks lavastuseks, kus etendamise käigus viidatakse etendamise algmaterjalile enesele — ajas ja ruumis liikuvale inimkehale, mis kannab eneses kaasas eelnevaid kogemusi, elatud elu jälgi ning suhestub loovalt ja liikuvalt nii teiste etendavate kehade kui publikuga. Elatud keha muutub “Panuses” kui kunstitekstis märgiliselt tähenduslikuks. Käesolev peatükk annabki põgusa ülevaate kõigepealt “Panuse” kontekstist nii Fine5 Tantsuteatri loometees kui Eesti tantsumaastikul üldisemalt ning seejärel kirjeldab lavastust ennast. 


	2.1 Lavastuse “Panus” kontekst
	

Tantsuteater Fine5 loodi 1992. aasta novembris ja tähistab tänavu oma 15. tegutsemisaastat. Tegu on  Eesti vanima tegutseva kaasaegset tantsu viljeleva tantsuteatriga.  Rootsist pärit Jeanne Yasko “Estonias” lavastatud kahest tantsuteosest kasvas 1991. aastal välja trupp nimega “Nordic Star”, mis aasta hiljem kujunes Fine 5 tantsuteatriks, kuna trupiliikmed polnud rahul Nordic Stari senise repertuaarivalikuga ning lootsid uue nime all leida isikupärasemaid ning vabamaid loome- ja liikumisvõimalusi (Einasto 1993). Fine 5-i “kena viisiku” moodustasid René Nõmmik, Tiina Ollesk, Katrin Laur, Anu Ruusmaa ja Oleg Ostanin. Alates 1997. aastast alustas Fine5 projektipõhiselt lavastuste väljatoomist ning selle etteotsa on jäänud esialgsest viisikust vaid kaks liiget — René Nõmmik ja Tiina Ollesk. Fine5-i loomise aegu tehtud intervjuus Heili Einastole avab René Nõmmik oma nägemust moderntantsu olemusest järgmiselt: 

Modernil on oma filosoofia ja mõttemaailm. Ta algab isiksusest kui mõtlevast olendist ja omandab sellest tulenevalt kindla kehalise kuju. Kõik algab sisemisest tunnetusest. Moderntants on väga isiksuslik kunst (...), inimene on leidnud oma maailma võrreldes teiste tantsunägemustega. /.../ Modern on vaba mõttemaailm, ta haarab kõikjalt, ent igal tegijal on võimalus luua oma. (Einasto 1993)

Viimased viisteist aastat on Fine5 sellest kreedost ka lähtunud, luues tantsulavastusi, mis keskenduvad liigutusele ja liikujale, tutvustades Eesti publikule juba klassikaliseks kujunenud moderntantsu tehnikaid ja arendades nende põhjal edasi oma käekirja.
	Lisaks lavastuste väljatoomisele tegutseb Fine5-i juures alates 1994. aastast samanimeline tantsukool, mille juures on õpilasteks olnud peaaegu kõik tänapäeval tegutsevad kaasaegse tantsuga tegelejad, ka need, kelle koreograafiline käekiri ja kunstilised suundumused on nüüdseks Fine5-i omast täiesti erinevad. Samuti on Fine5 võtnud enda õlule tänuväärse ülesande tuua Eestisse mitmeid koreograafe väljastpoolt (Carolyn Carlson, Karin M. Jameson) ning korraldada nende meistriklasse. 
	Ülevaate Fine5 Tantsuteatri tegevusest alates selle loomisest kuni 2002. aastani annab Katrin Taltsi bakalaureusetöö (Talts 2002: 30–41). Talts annab ajakirjanduses kajastamist leidnud artiklite põhjal ülevaate Fine5 kujunemisest ja esimesest kümnest tegutsemisaastast. Ta kirjeldab põgusalt lavastusi “Ammaduabuu” (1993), “Kaotatud aega otsimas” (1995), “Rändajad II” ja “Mees ja/või naine” (1996) “Sandwater” (2000), “Two Trains” (2002), annab ülevaate nende retseptsioonist ning tõdeb kokkuvõtteks, et Fine5 Tantsuteater on oma tegutsemisaja jooksul tuntavalt muutunud ja et moderntantsu tehnikatel põhineva liikumiskeele kasutamisest on jõutud kohati ka nüüdistantsule omaste väljendusvahenditeni (Talts 2002; 39, 41). Et Katrin Talts on suures osas töö siinkirjutaja eest juba ära teinud, katsun põgusalt visandada Fine5 Tantsuteatri viimase viie tegutsemisaastal kordasaadetu. Seejuures jääb siinkohal ammendavast ja süüvivast kirjeldusest kahtlemata puudu. Antud töö eesmärgiks pole anda Fine5 Tantsuteatri korralikku kroonikat ja süvitsi minevat analüüsi. Samuti ei püüa ma kirjeldada Fine5-i positsiooni ühiskonna kiireloomuliste muutustega kaasas käiva (tantsu)kunstielu arengus, vaid pigem visandada taustapilt lavastuse “Panus” loojatest ja asetada “Panus” Fine5-i loomingulisse konteksti.
	2003. aasta kevadel lavastasid Ollesk ja Nõmmik tantsuteose “Püha kevad”. Tegemist on Igor Stravinski sümfoonilisele orkestriteose muusikale loodud tantsuga. Stravinski “Püha kevad” on läbi 20. sajandi inspireerinud mitmeidki koreograafe ning omab möödunud sajandi tantsuajaloos märgilist tähendust — sellele on oma koreograafia loonud Vatslav Nižinski (1913), Maurice Bejart (1959), Sir Kenneth MacMillan (1962), Pina Bausch (1997) jpt. Tähistamaks oma 10. tegutsemisaastat ning Stravinski suurteose 90. aastapäeva tõi oma versiooni sellest klassikalisest teosest lavale ka Fine5. Tiina Ollesk mainib töö tõukepunktidena soovi rinda pista Stravinski võimsa muusika ja ohverduse teemaga: “... inspireeris praegune aeg — inimene kui iseenda ja teiste mõttemanipulatsioonide vang ja seega ka ohver” (Mägi 2004). Muusika kui algimpulss on Fine5-i loomingus olnud läbivalt olulisel kohal, seda ka Fine5-i hilisemates töödes. 
	 Tiina Ollesk on nimetanud Fine 5-i suundumusi tantsukunstis liikumismõtlemiseks: “See on mõtlemine, mis väljendub liikumise kaudu” (Tuumalu 2002). Taolist liikumispõhist joont esindas 2004. aastal Soome koreograafi Tommi Kitti poolt Fine5 Tantsuteatrile loodud lavastus “24 tundi”. Tegemist oli juba teise koostööga Kitti ja Fine5-i vahel, kaks aasta varem oli välja toodud lavastus “A bit before tomorrow” (Veidi enne homset). Just 2002. aastal võiks täheldada Fine5-i kindlat pöördumist “liikumismõtlemise” poole, st katsetustele mõelda liikumisest liikumise enese kaudu. Tegijad teatasid lavastuse kohta, et siin on “Kõik üleliigne ... eemale jäetud, et kõlada saaks liigutus ise. Eesmärgiks ... [on] pöörata pilk ja tähelepanu sündmusele endale enne lõppotsuste tegemist või olukorra selgitamist. Lavastus on hetke püüdmine, mis on natuke enne homset.” (kavalehelt). Pool aastat peale lavastuse “A bit before tomorrow” esietendust märgib René Nõmmik: “Mul on raske tagasi minna lavastamisele mehaaniliste, mõttetute kombinatsioonide kaudu. Mida aeg edasi, seda vastuvõetamatum see tundub.” (Tuumalu 2002).  Tiina Ollesk aga nendib paar aastat hiljem: “Mind huvitab intelligentne keha — keha liikumine ilma keha objektiks muutmata. Mind huvitavad keha anatoomilised võimalused liikumises ja keha kui inimese vaimse seisundi peegel” (Mägi 2004).
	Ka 2004. aastal esietendunud töös “24 tundi” ei huvitanud koreograaf Kittit mitte niivõrd valmis tulemus, mitte kindlalt paika pandud liikumismustrid või tantsust väljapoole ulatuvad sõnumid, vaid tantsuks-saamise protsess — mitte valmis tehnikad, vaid “keha ise, tema kineetika, mis pakub tohutult avastamisvõimalusi ja millesse süüvimine pakub Kittile järjest suuremat huvi.” (Tuumalu 2004a). 
	Võib arvata, et koostöö Kittiga on andnud impulsi sama teemaga tegelemiseks ka Fine5 Tantsuteatri enda lavastustes. Kahtlemata ei tähenda see, et varem poleks liikumine, liigutus ja kehalisus Fine5-ile korda läinudki, küll aga võib täheldada alates ühisprojektidest Tommi Kittiga kehalisuse, protsessuaalsuse ja analüütilise liikumise teema teadvustatumat ja eksplitsiitset esiletõusu Fine5-i loomingus  Oma mõju Fine5-i loometeele on kindlasti USA päritolu, kuid Soome juurtega koreograafil Carolyn Carlsonil, kelle juures Pariisis on nii Tiina Ollesk kui René Nõmmik end täiendanud, pikemalt on Calsoni ja Fine5 suhteid avanud Heili Einasto ajakirjas Teater.Muusika.Kino (Einasto 2006: 56-58).. Sellest annab tunnistust tõsiasi, et umbes aasta pärast Kitti “24 tundi” esietendust jõudis lavalaudadele René Nõmmiku eestvedamisel uuslavastus “Panus”, mis on Fine5 repertuaaris tänaseni ning mida on mängitud ka mitmel pool väljaspool Eestit. Kui varasemad (tegelikult ka mitu hilisemat) tööd olid loodud pigem muusikast lähtuvalt, siis “Panuses” hakkas teos kasvama just kehadest, isiksustest ja liikumisest — muusikaline kujundus tekkis teosele alles ettevalmistusprotsessi lõppjärgus. Kahe ilmunud ajalehearvustuse põhjal võib järeldada, et “Panus” võeti suhteliselt hästi vastu. Agni Lass annab Eesti Päevalehes põgusa ülevaate lavastuse algideest, osalistest ning kondikavast. Fine5-i uuslavastust üldsõnaliselt iseloomustades kirjutab ta järgmist: 

Tants tantsu enese pärast esteetikaga tuntust kogunud Fine5 uuslavastuses on taas sisu allutatud vormile. Samas ei saa väita, et tegemist oleks puhta formalismiga. Sisemiselt lähtuvad ju kõik liigutused impulsiks võetud teemast, mis aga täidab pigem siduvat ülesannet, kui et on eesmärk omaette. Kontseptsioon ei varjuta tantsu kui väljendusvahendit. “Panust” läbib teemadest keerulisim — mina ise. (Lass 2005)
 
Heili Einasto artiklis aga jagab “Panus” leheruumi Katrin Essensoni tööga “Manusega mõtted”, mis oma stiililt, rõhuasetuselt ja kunstitunnetuselt on “Panusest” sootuks erinev. Sellest hoolimata leiab kriitik lavastustest ühisosa — pikaldast kulgemist, süvenenud mõtteseoseid ning intrigeerivaid küsimusi, mis alati tingimata ühest vastust ei eeldagi. Sarnaselt Lassiga leiab ka Einasto, et tähelepanu keskpunktis on inimene ja tema isiksus:  

Nii “Panuses” kui “Manuses” on tugev isiksuslik ja isiklik alatoon. Iga laval viibija on isiksus oma vooruste ja vigadega, nad ei püüa neid ilustada ega peita, nad ei ürita nendega eputada. Nad on — siin ja praegu, lõpetamata, muunduvad, teisenevad. Katsetamas ja eksimas, otsimas ja mõnikord ka leidmas. Panustamas. (Einasto 2005)
	
Lähemalt tuleb “Panusest” juttu allpool, ent siinkohal tahaks natuke veel spekuleerida “Panuse” loomise konteksti üle Eesti kaasaegse tantsu maastikul. Käesoleva sajandi alguseks oli Eesti kaasaegne tants omandamas suhteliselt selgeid piirjooni ning tooniandvaks stiiliks oli kujunenud “kontseptuaalne minimalism” (Murdmaa 2004) — postmodernne tantsustiil, millele on omane kõige teiste kaasaegse kunsti vahendite kasutamine, publiku ja etendaja rollide ümbermängimine, publiku eel-ootuste kohatine õrritaminegi ja argine liikumine, millel traditsioonilise tantsulisusega suuremat pistmist pole. Taolist mitte-tantsulist tantsu eestvedavaks organisatsiooniks oli kujunenud Priit Raua juhitud 2. tants ja selle tuntud esituspaigaks Kanuti Gildi SAAL. “Kontseptuaalne minimalism” oli uuendusaldi publiku silmis poolehoidu võitmas ning seda oli tunnustatud esimeste riiklike teatriauhindade ning toetustega. 2004. aastal hakkas ajaleheveergudel kostma tantsust kirjutajate hääli, kes oleks soovinud näha Eesti tantsus enam tantsu ning keha professionaalset valdamist ning kes kritiseerisid olukorda, kus kaasaegsest tantsust rääkides mõeldi enamikel juhtudes vaid postmodernset ja kontseptuaalset stiili (Aron 2004 ja 2005a; Garancis 2004; Murdmaa 2004; Einasto et al. 2004, sellele mõneti vastukaaluks: Tuumalu 2004b). 26. novembri kultuurilehes “Sirp” ilmunud avalikule üleskutsele  Artikli tõukepunktiks oli 30. oktoobril toimunud Tantsuloovisikute Liidu, teatriuurijate ja noorte teatrikriitikute kohtumine.  mõttevahetuseks kaasaegse tantsu ja tantsupoliitika teemadel, olid alla kirjutanud teiste seas ka René Nõmmik ja Tiina Ollesk. Artiklis on täheldatud, et kui mujal maailmas keskendub enamik tantsukunstiga tegelejatest tantsu põhilise väljendusvahendi — keha ja liikumise — uurimisele ja taasavastamisele, siis Eesti tantsus näikse liikumine sootuks unustatud olevat, vähemalt riiklike toetuste osas (Einasto et al. 2004). Umbes aasta pärast debatte, mis puudutasid nii tantsukunsti sisulist poolt kui kultuuripoliitilist külge, tõi Fine5-i Tantsuteater välja lavastuse “Panus”, mida võib vaadelda omalaadse kehalisuse manifestina, mis on nüüd, lisaks ajaleheartiklile, väljendatud ka tantsus, kehaliselt. 
	Alates 2005. aastast on Fine5 Tantsuteater teinud tihedat koostööd muusikutega, lavastades tantsulisi seadeid muusikalistele suurvormidele, mida on esitatud teatraliseeritud kontsertetendusena eelkõige Birgitta festivalil (Carl Orffi “Carmina Burana” 2005–2007; G. Verdi “Reekviem 2006 ja 2008), aga ka mujal (Orazio Vecchi madrigalkomöödia “L`amfiparnaso” 2006 koostöös kollektiiviga Voces Musicales). Samuti on jätkunud koostöö väliskoreograafidega — 2006. aastal etendati Belgia koreograafi Matteo Molese lavastust “Just” ning alates 2007. aastast on Eestis, Rootsis ja USA-s antud etendusi ühisprojektis soomlase Jattamarie Rauhaluotoga “Landscaping in progress” (Muutuv maastik/Maastiku kujundamine), milles vaetakse sündmuste, maastiku ja mõttemaastiku omavahelisi seoseid ning mõjutusi. 

 
	2.2 Lavastus “Panus”


Fine5 Tantsuteatri lavastus “Panus: keha/kogemus/aeg” esietendus 2005. aasta 30. septembril,  selle koreograafia on valminud kogenud tantsulooja René Nõmmiku käe all, ent lavastusse on andnud oma panuse ka kõik viis etendajat. Koreograafi ülesandeks pole olnud mitte kindlaid liikumisjooniseid ja juhtnööre ette anda, et etendajad neid siis võimalikult täpselt sooritaks, vaid pigem visata õhku erinevaid ülesandeid, mida panustajad oma varasema kogemuse, fantaasia ning julguse abil lahendada püüaksid. Taolistest improvisatsioonilistest katsetustest on lõpuks kombineeritud terviklik lavastus. Panustajateks on:
Tiina Ollesk — tantsija, koreograaf ning õpetaja, Nõmmiku kauaaegne partner ning  Fine5 Tantsuteatri eestvedaja; 
Irina Pähn — rahvusooper “Estonia” endine baleriin, praegune klassikalise tantsu õpetaja; 
Dmitri Kruus — žonglöör ja artist, kes on Fine5 lavastustes kaasa teinud alates 2002. aastast; 
Rain Saukas — disainer, Kunstiakadeemia üliõpilane ning Fine5 Tantsukooli kasvandik; 
Mattias Siitan — Tallinna Muusikakeskkooli õpilane, kes oli esietenduse ajal 17-aastane ja kes enne “Panuse” seltskonda sattumist tantsuga kokku puutunud polnudki. 
	Viiele osalisele lisaks annab lavastusse oma olulise panuse veel Soome päritolu heli- ja valguskunstnik Juuso Voltti. Viis tantsijat, kõik oma individuaalse mineviku ning isikupäraga, on laval nemad ise, kogu lavastus on üles ehitatud panustajate koos-olemisele, nende erinevast soost, vanusest, lavalisest kogemusest ning senisest eluteest hoolimata ning seejuures panustajate isikupära tasalülitamata. Etendajate ealised, soolised, kehalised ning kogemuslikud erinevused on pigem just see, millele antud lavastuses mängitaksegi. Sestap mõjub lavastus kui elav ja kehastatud tõestus Valerie Preston-Dunlopi ja Ana Sanchez-Colbergi veendumusele tantsust kui kehakogemuse terviklikkusest. Tants on palju enamat kui tantsija füüsilise keha pelk liigutamine, see ei tipne kunagi vaid lihaste, luustiku ja nahaga: 

Liikumise kehastatus hõlmab inimest tervikuna, inimest, kes teadvustab, et ta on elav ihu, kes elab läbi tantsulist kogemust ja annab liikumismaterjalile kindla kavatsuse. See hõlmab kinesteetilise teadlikkusega liikumise loomist ja liikumise kontrollimist, iseenda tajumist ruumis ja omaenda häälte kuulamist. (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 7)

Kõigepealt proovides läbi viidud improvisatsioonidesse ja sealt ka lavastusse on kõik panustajad kaasa võtnud, lisaks varasemale liikumis-kogemusele ka muud teadmised, oskused ja mälestused.  
	Lavastuses ei anta kehalise liikumise keeles edasi mõtteid millegi “muu” kohta, ei jutustata lugusid ega võeta seisukohti, selles mõttes võiks “Panust” nimetada anti-mimeetiliseks tantsulavastuseks. “Panuses” panustatakse muule. Tegijad ise selgitavad kavalehel oma püüdlusi järgmiselt: 

Panus?
Fine5 Tantsuteatri uus kaasaegse tantsu etendus “Panus” keskendub viiele väga erineva taustaga tantsijale. Etendus toob vaataja ette huvitava mängu, kus täiesti erineva kogemuse, motivatsiooni ja taustaga tantsijad lavaruumis kokku saavad. Iga tantsija on nagu mängija — oma panusega, mille lavale toomine on alati risk. Tantsija panus mängu sõltub sellest, kui suur ja pikaajaline kogemus tal on, kas ta on uus juurdetulija, kellega ta eelnevalt mänginud on jne (kavalehelt).

“Panuse” näol on meil tegu omalaadse inimese kehalisuse aabitsaga. Misanstseen misanstseeni järel näidatakse publikule selle eri aspekte. Saagu need siin paari lausega visandatud (vt Lisa 1)Antud juhul kirjeldan “Panust” sellisena nagu see 2005. aasta sügisel välja tuli. Etendamisperioodi käigus on mõningad pisiasjad ja rõhuasetused lavastuses muutunud , on lisandunud üks stseen ning 2008. aasta juunikuus tuleb “Panus” etendamisele mõneti muutunud koosseisuga. .
1) sooritatakse lihtsaid liigutuste kombinatsioone, igal etendajal on oma liikumisjada, mida  tehakse läbi erinevate nurkade alt, koos ja üksinda, erinevatel tasanditel (püsti seistes vs põrandal) ning erinevates ruumisuundades (näoga publiku poole vs seljaga); publikule antakse võimalus “Panuse” osalistega tuttavaks saada. 
Graafilise disaini põhimõttel pannakse piiritletud pinnal — lavapõrandale laotatud peegelkattel — paika töös kasutatavad “objektid” — konkreetsed inimkehad. Kuid need kehad pole mitte ainult füüsikalised kehad, vaid kannavad endis ka isiksust, mõttemaailmu ning nii eraelulisi kui professionaalseid kogemusi. Et üks “Panuse” etendajatest, Rain Saukas, on graafiline disainer, siis toob ta lavastusse mitte ainult oma tantsija-füüsise, vaid ka erialased teadmised, täpsemalt — võtted info organiseerimisest.  Saukas ise ütleb lavastuse avastseeni kohta järgmist: 

Graafiline disain on oma iseloomult informatsiooni paigutamine mingisse korda nii, et välja tuleb see, mida tahetakse näidata ning peidetuks jääb see, mis on ebavajalik. Etenduses üritasime uurida ja tõlgendada neidsamu põhimõtteid tantsukeeles. Alustasime sellest, et defineerisime objektid piiratud pinnal nii nagu nad on. Edasi otsisime samal piiratud pinnal huvitavaid kompositsioone — erinevat paigutust, erinevaid tasemeid, rakursimuutusi jne. Kokku sai protsessist endast tulemus. (Aron 2005b)

Informatsiooni korrastamisega on tegu nii võrgulehekülgede kujundamisel kui tantsulavastuse loomisel, olgu selleks teabeks siis visuaalne või kineetiline informatsioon.
2) Järgmine misanstseen toetub samuti ühe panustaja konkreetsele isiklikule kogemusele. Teised panustajad riietavad sebides endist baleriini Irina Pähna, tema kostüüm ei saa kunagi valmis, talle antakse vaid paar hetke primadonnalikke poose võtta, enne kui äsja selga asetatud rüü juba uue vastu vahetatakse. Kui eelmises stseenis nägi vaataja Irinat suhteliselt loomulikult ja neutraalse emotsionaalse laenguga oma liikumisjada sooritamas, siis siin võtab ta parodeerivaid staaripoose. Poos ja riided on kui mask, mille taha kogenud tantsija peitub ja lõpuks, et publikul enam mingitki kahtlust ei jääks, asetatakse endise tantsija näo ette tõepoolest valge mask. Isiksus on tasalülitatud, butafooria ja pooside taha ära peidetud. 2006. aasta Semiootika sügiskooli vestlusringis mainis lavastuse koreograaf René Nõmmik, et see stseen on üks-ühele võetud Irina Pähna kunagisest töökogemusest. See kujutab kõnekalt endise baleriini nägemust sellest, kuidas teised teda lava taga kiiruga riietasid, temal endal tegutseda ning valikuid teostada laskmata. Riietuse/kostüüm moondub maskiks, mida balletitantsija rolli sattunud naine on sunnitud kandma, et oma individuaalset eripära varjata. 
3) Üks huvitavamaid hetki lavastuses on stseen, kus üks inimihu tõlgendab teise liikumist — rikkaliku kogemustepagasiga endise baleriini tantsu tõlgendab varem tantsimisega mitte kokku puutunud noor muusik. Tegemist pole mitte üks-ühese kopeerimisega (otseselt sarnaseid liigutusi või kombinatsioone kahe etendaja esituses praktiliselt pole, see muunduks etendajate erinevaid kehalisi võimeid arvestades paratamatult paroodiaks), vaid just nimelt ühe ihulise liikumise “tõlkega” teise keha “keelde”, mis mõlema ihu individuaalsused esile toob. Tegu pole siinkohal mitte tavalise tantsuduetiga. Kaks tantsijat ei suhestu teineteisega peaaegu üldse, nad näivad inimestena, kes vaid juhuse tahtel on sattunud sama lavaruumi jagama. Ent mitte-suhestumine on samuti suhe. Tiina Ollesk räägib Mattiase ja Irina dueti saamisloost järgmist: 

Palusime tal alguses vaadata Ira liikumist ja seejärel ise liikuma hakata, mitte matkides Ira liikumisi, vaid väljendades seda, millest tema arvates Ira tantsis, enda oskustega. Mattiast oli põnev jälgida. Mõne päeva möödudes tuli ta proovi ja teatas, et nüüd on tal palju parem idee. Seejärel soovis ta seda veel parandada ja niiviisi kogu tema osa arenes iga päevaga silmnähtavalt. See protsess oli meile väga huvitav jälgida. Tulemus on laval. (Aron 2005b)

Kogu misanstseen on üles ehitatud etendajate erinevusele, kontrastile nende kehahoiaku ja liikumisviisi vahel. Irina on kogenud balletitantsija, kes on mõningal määral kokku puutunud ka moderntantsu tehnikaga. Seetõttu väljendab kogu tema liikumine ja lavaline olek — sirutatud pöiad, graatsilised käeliigutused, kallutused jmt. — enesekindlust ja plastilisust. Mattiasel seevastu taoline oskus laval „tantsuliselt“ liikuda puudub. Tähendustloov erinevus ei teki mitte üksteisega haakumatutest liikumisjadadest, vaid pigem kummagi tantsija liikumise kvaliteedist. Sellest, kuidas nad käsi väljas sirutavad, kuidas nad lavaruumi oma liikumisega täidavad. Plastilisus vastandub kangestumusele, hoitud tasakaalu saadavad järsud kukkumised, sujuvale liikumisele on vastukaaluks kramplikud kokkutõmbed. 
	Mitte mingil juhul ei tohiks siit välja lugeda, nagu oleks üks teisest kuidagi üle või teisest parem. Laval on lihtsalt kaks erinevat inimest, erineva taustaga, erineva liikumiskogemusega, erinevate kehadega, mis kumbki omal moel annavad lavastusse oma kordumatu panuse. Vanuselisest ja soolisest erinevustest rääkimata. Kuid kuna antud lavastus neid erinevusi rasvastes toonides ei rõhuta, vaid keskendub inimese sotsiaalse identiteedi läbivalgustamise asemel, liikumise ja ihulisuse vaatlusele, siis jääb see teema ka antud tööst välja. 
4) Nii isikliku vaatamiskogemuse kui ka videosalvestuse põhjal võib arvata, et järgmine stseen on publikule kõige enam nalja valmistanud. Põhiteemaks on siin liigutuse markeerimine ja mälestus liigutusest. Professionaalne žonglöör esitab nüüdistantsulavastuses omaenda leivanumbri, ta žongleerib kolme palliga, iga pallipõrget märgib ka taustaks kostev heli. Seejärel pistab artist pallid taskusse ning kordab sama liigutustejada ilma pallideta, käed liiguvad, heli kostab endiselt, ainult, et palle pole. Lõpuks näeme sama tegevust ka kolmandat korda, kuid seekord ka ilma, et žonglööri käedki liiguks. Ainsaks liikuvaks osaks kehast on silmad, jääb vaid mälestus liigutusest ning helitaustal kostvad pallipõrked, mida tegelikult enam ei ole. Huvitav nüanss, mida vahetust vaatamiskogemusest silma ei jäänud, kuid, mis paistab salvestatud etendusest on see, kui žonglööril korraks sassi läheb. Etenduse käiku tekib väike inimlik viga, mis toob esile tõsiasja, et igasugune panustamine on alati risk, milleks panuse tegija valmis peab olema. 
5) Järgneb tunduvalt traditsioonilisem duett kahe tantsija vahel, kui seda oli varasem, Irina ja Mattiase oma. Sedakorda tantsivad Tiina ja Rain. Siin on pigem tegu õpilase ja õpetaja kooslusega, nad jagavad sama taustsüsteemi, ent sellest hoolimata on ka siin omad nihestused ja variatsioonid, mida kahe keha omavahelise suhestumise esile tõstavad. Mozarti muusikasse segatud vihmapladina saatel esitavad tantsijad kindla liikumiskombinatsiooni. Erinevalt varem nähtud duetist on siin palju füüsilist kontakti, üksteise toetamist ja tõsteid. Sarnaselt aga pallide-stseeniga, on ka siin võtmeroll kordustel. Tants kahele muutub täielikult, kui varieerida selle sooritamise tempot või kui kaotada algses kombinatsioonis võtmerollis olnud etendajate vaheline füüsiline kontakt. Mis saab siis kui teise toetavat  õlga enam all ei ole? 
6) Ent teised inimesed oma aistitavas ihulisuses pole meie ümber mitte ainult selleks, et toetavat õlga alla panna või trikkide peale tunnustavalt pai teha (nagu hetkeks ühes üleminekustseenis). Vägivald on sama ihuline nähtus kui helluski. Kiiretes ja jõulistes võitlus-stseenides markeerib taas reaalseid jalahoope ja käelööke heli. Kontrastiks mängulistele kaklemise stseenidele, võetakse pingeid maha võitlemisega vahelduvate varjumängudega, kus noor muusik, kes enamikel juhtudel vaid teiste liikumist rahulikult pealt vaadanud on, “varastab” oma varju teiste omadesse sulatades kogenumate tantsijate kehakujutisi. 
7) Ent viimaks on temagi tähelepanu keskpunktis ja saab tänu tuima rahuga sooritatud peapealseisule laksuva musi osaliseks. Sellest kasvab välja liikumise seletamine, kehaasendi kirjeldamine, tantsutunnetuse edasiandmine sõnades. Tiina Ollesk juhendab kogenud pedagoogi enesekindlusega omaenda kõige esimeses stseenis sooritatud liikumist: “... tuleb lasta maks vabaks ja kopsud suunata laiusesse...”. Kerkib küsimus liigutuse seletamise võimalikkusest — kas on üldse võimalik tantsu üksüheselt sõnadesse ümber tõlkida? Mis see meile annab? Ehk on siiski liikuja ja liigutuse mõistmiseks vajalik saada infot erinevate kanalite kaudu — ära tunda nii kinesteetiline, visuaalne kui verbaalne teave? Olleski seletamisega ühinevad teisedki ja kogu liigutuste kirjeldamine kasvab üle arusaamatuks üksteisest ülerääkimiseks, millele lisandub helitaustalt lehmade ammumine. Ka inimhääl on ihuline. 
8) Lavastus lõpeb ühise tantsimisega, kus kõik etendajad viibivad üheaegselt laval, ent tantsivad kõik omaenda tantse, oma sisetundele ning ihulisele olemusele vastavalt. Kõigist piirangutest vaba tants Juuso Voltti reipa ja rütmika muusika saatel on lavastuse helgetooniliseks lõppakordiks ja toob esile tõsiasja, et lõppude lõpuks on tantsimine suur rõõm. Rõõm olemasolemisest, liikumisest, rütmidest, muusikast, teistest ja iseendast. 
	
Kõik lavastuse aluseks olevad improvisatsioonilised etüüdid ning lavale jõudnud misanstseenid on üles ehitatud kehalisusele, tähendused ilmnevad läbi füüsilise tegevuse ning viitavad tagasi ihu enda  materiaalsusele kõigis selle erinevais ilminguis. Seejuures ei saa antud lavastuse puhul eristada etendajat ja rolli, keha ning indiviidi, tähistajat ja tähistatavat — Tallinna Muusikakeskkooli õpilane Mattias Siitan on laval ikka Mattias Siitan ühes kõige oma varasema elatud elu ning läbitehtud kogemustega ning just seeläbi annab ta lavastuse tervikusse oma kordumatu panuse. Täpselt seesama kehtib ka kõigi teiste panustajate — Tiina Olleski, Irina Pähna, Dmitri Kruusi ning Rain Saukase kohta. Lavastuses puudub igasugune hinnanguline või normatiivne aspekt selle kohta, milline peaks olema ilus tantsiv keha. Kehalisus(t)e, liigutuste ning kogemuste fookusesse tõstmise läbi viitab “Panus” kui teatrikunstitekst iseenesele, oma primaarsele vahendile ja meediumile — inimihule, mis pole kunagi lihtsalt füüsikaline keha, vaid alati isiksus. Selle ihu ning tema eelneva liikumiskogemuse olemasolu on igasuguse tantsu vältimatuks eeltingimuseks, kusjuures see kehtib nii tantsuks saamise s.t lavalise liikumise tekkeprotsessi kui ka vaataja ihulise tantsu mõistmise kohta — kui meil endil liikumiskogemus puuduks, ei oleks meil võimalik tantsust “aru saada”, seda tantsuna kogeda  Eestis on juba aastaid käimas diskussioon selle üle, kas postmodernset tantsu  (s.t tantsu, mis igasuguse rütmilise korrapärastatud ilusa liikumise küsimärgi alla seab) saab üldse tantsuks nimetada. Probleem tekib paljude vaatajate jaoks just sellest, mida seni on harjutud tantsuliseks pidama; postmodernse tantsu ideoloogia ja esteetika läheb vastuollu nii tantsimise kui tantsu vaatamise varasema kogemusega. . Erika Fischer-Lichte sõnutsi on niisuguse teatri eneseleviitavuse näol tegu ühega teatri viimase aja arengutest (Fischer-Lichte 2006: 2466). “Panuse” eneseleviitavus ei seisne mitte osutamises tantsukunstile kui teatrivormile, vaid pigem tantsu algainesele — liikuja ja liigutuse, keha ja kogemuse paratamatule ja lahutamatule ühtsusele.
		Ehkki “Panuses” saavad narratiivi ja karakterite asemel esile tõstetud liigutuste füüsiline sooritatus ning etendaja subjektsus — omadused, mida on omistatud performance’ile (Féral 1982: 290), pole antud juhul tegu teatrinähtusega, millele saaks viidata kui performance’i piirimail olevale. Pigem on tegu oma ülesehituselt ning stiililt üpriski tavapärase nüüdistantsulavastusega. Esmapilgul võib sellise narratiivitu tantsulavastuse puhul tõepoolest tunduda, et kitsas representatsiooni mõiste siin ei toimi. Vaataja ette ei looda imaginaarset lavamaailma, siin pole lugu, karaktereid, isegi viiteid lavavälisele maailmale justnagu ei oleks — tähistaja, etendajate ihulisus, kattub tähistatavaga, sellesama ihulisusega. Ent tähenduslikkuse ummikusse jooksmisest rääkida on siiski ennatlik. Parimal juhul saab rääkida kitsalt representatsioonile keskenduva semiootika kriisist, kuid kindlasti mitte tähenduse kadumisest. Semioos toimib. Teater jääb teatriks ka ilma (realistlikule) draamale omaste karakteriteta, tähenduslikkust sellest ära kaotada on tunduvalt keerukam, siis kaoks ka tantsu ja teatri mõte. Me ei saa eraldada ihuliselt kogemuslikku ning intellektuaalselt analüüsitavat tähendust, sest need kaks langevad ühte. 

3. Keha tantsukunstis

„... tuleb lasta maks vabaks 
ja kopsud suunata laiusesse.”
Lavastuses “Panus”

Nagu ülalpool korduvalt mainitud, on “Panus” tantsuteosena veelgi keha-kesksem kui üldjuhul tantsukunstis ette tuleb. Ent “Panuses” leiduvat kehalisust ning “Panuse” kehasid paremini mõista ning mõistetavaks kirjutada, näib Merleau-Ponty keha-käsitlus äraütlemata sobilik. Kõigepealt leiab antud peatükis avamist tajufenomenoloogia-kohane kehakäsitlus ning selle seosed “Panusega”. Seejärel tõdetakse, et elatud keha on alati meie tegevuste ning harjumuste tulem — see, kas inimene on aastaid päevast päeva tegelenud klassikalise balletiga või hoopistükkis pilli mänginud, ei vormi mitte ainult kehasid füüsiliselt, vaid kujundab ka liikumisstiili, mõttemaailma ning tegutsemist. Kui tajufenomenoloogiat reeglina nähakse pigem isiklikule läbielamisele ja kehalisele kogemisele keskenduva mõttesuunana, siis käesoleva peatüki kolmas osa avab ka Merleau-Ponty mõttekäike sellest, kuidas keha elutseb alati teiste kehade keskel ning isiklikud tajumised on alati juba kultuurilisse ühiskondlikku maailma haaratud. 


	3.1 Ihuline maailmas olemine 


Maurice Merleau-Ponty tajufenomenoloogia (orig.: “Phénoménologie de la perception”, 1945) olulisim panus seisneb inimihu asetamises filosoofilise mõtte keskmesse. Kritiseerides kartesiaanlikku keha ja vaimu eristust ja püüdes ühendada idealistlikke ning realistlikke filosoofilise mõtte traditsioone, leiab Merleau-Ponty, et inimese keha on elatud keha — ihu. Mitte anatoomiline ja füüsiline rakkude kogum või asi ega ka puhas teadvus, vaid elav lihalik organism, mis on ühtaegu nii subjekt kui iseenese objekt. Keha näol on meil tegemist on ühtse jagamatu tajutav-tajuja sünergiaga (Lanigan 1991: 81), milles meeled pole allutatud teadvusele, vaid on “lõppematult integreeritud” üheks terviklikuks tajuvad organismiks (Smith 2007: 18). Läbi aistingulisuse on keha muutunud elavaks nähtuseks, mille puhul aistingud ei tähenda mitte niivõrd seda, kuidas väline maailm organismile mõjub, vaid pigem seda, kuidas organism stiimuliga kohtub ning sellega suhestub. Merleau-Ponty järgi on ihu kogemise alus ja kõik teadmised, sh ka teaduslik teadmine, maailmast tulenevad kindlast ihulisest vaatepunktist või maailma vahetust kogemisest (Merleau-Ponty 1981: viii).
		Sestap on keha vahend, mille läbi me maailmaga suhtleme. Teist elusat keha ei saa mõista väljaspool omaenese ihu (samas, 99). Meie taju maailmast on alati subjektiivne ja ihust sõltuv: 

Nii kaua kui mul on keha, mille läbi ma maailmas tegutsen, ei ole aeg ja ruum minu jaoks mitte  külgnevate punktide summa ega ka mitte minu teadvuse poolt loodud lõpmatu arv suhteid, mis mu keha endasse haaravad. Ma ei asu ajas ja ruumis ega kujuta neid ka ette; ma kuulun aega ja ruumi, mu keha ühineb nendega ja hõlmab neid. (Merleau-Ponty 1981: 140)

Seejuures, pole maailm pelk objekt ega objektide summa, vaid hoopis “kõigi minu mõtete ja kõigi minu ilmsete tajude loomulik keskkond ja väli” (samas, xi). Maailm ei ole mitte minu teadvuse ega mõttetöö tulem, vaid alati juba kohal — “maailma võõrandamatust kohalolust” (inalienable presence of the world) (samas, vii) ei pääse me ihuliste olenditena kunagi välja, nõnda nagu omaenda kehagi on meiega alati kaasas. Oma lihalikkuses on ka ihu osa maailma materiaalsusest. Omaenda ihust saame me teadlikuks vaid maailmas olemise kaudu (samas, 91–93jj). Meie maailmas olemine on ihuline, ent samal ajal oleme ihuliselt maailmast sõltuvad ning see maailm, keskkond, milles me tegutseme, vormib ja kujundab meie kehasid. “Maailmaga suhestumine on tavaliselt kahesuunaline protsess. Esmalt, ümbritsev situatsioon ja asjad selle sees pakuvad meile väärtusi, mis juhatavad ja raamistavad meie kehalisi reaktsioone ja tegevusi. Teisalt, me juhime ja loome ise oma elusituatsioone vastavalt oma isiklikele huvidele ja eesmärkidele” (Rouhianen 2003: 109). Ihu pole mitte väliste mõjude summa, vaid alati tegutsemisvõimeine ja valikuid sooritav subjekt. 
		Just selliseid ihusid näeme me ka “Panuses”. Antud juhul pole koreograafi huvitanud sarnase ettevalmistusega professionaalsed kehad, kelle füüsilisele materjalile luua ja selgeks õpetada kindel liikumine. Siin on lavale asetunud hoopis ihud kui isiksused, nad kõik on erinevad nii oma füüsilise vormi ja võimekuse kui ka kogemuste ja mõttemaailma poolest. Seejuures pole eristusi ära peidetud, vaid vastupidi, need laval esile toodud. Tantsijad ei peida iseennast rolli või liikumisjoonise taha ära, läbi laval olemise nende isiksuslikud eripärad just välja joonistuvadki. Tiina Ollesk räägib “Panuse” loomise taotlustest järgnevalt: 
	
"Panuse" loomine lähtus soovist töötada tantsijatega läbi töömeetodite, mis oleksid vahetud; mis oleksid arvestanud nende isikupära ja inimese liikumise loomupära. Samuti soovist uurida kuidas tantsija ei peaks mängima rolli vaid seletaks, suhtleks publiku ja teineteisega läbi oma loomupärase tegevuse   Tiina Olleski ja René Nõmmiku e-kiri autorile (07.04.2008). 

Ja René Nõmmik vastab küsimusele “Panuse” loomiseks saadud impulsi kohta nõnda: 

Huvist selle vastu, kuidas erineva kogemusega tantsijad ja eelneva tantsukogemuseta inimesed liiguvad, liikumist kogevad ja teineteisesse suhestuvad. Soovist õppida märkama ja tähele panema erineva taustaga inimeste liikumise eripära ja selle võlu (mis peegeldab ka mõtlemise eripärasid).  (samas)

Huvi isiksuse vastu ei paista mitte ainult lavale jõudnud lavastusest, vaid oli läbiv põhimõte ka “Panuse” loomise protsessis, kus tantsijail paluti lahendada erinevaid ülesandeid oma sisetunde ja parema äranägemise järgi (vt lk 32). Neile anti vabadus valida ja oma lahendustega välja tulla, seda nii konkreetse liikumise kui üldisemate ideede osas. Nad pole mitte anatoomilised kehad, kes on mõistetud väljendama koreograafi ideesid, vaid tegutsemisvõimelised subjektid, kes võtavad vastu otsuseid ja suhestuvad üksteise ja publikuga. Tegu oli improvisatsiooniliste katsetustega, mis ühel hetkel lavastuseks kokku sätiti. Seejuures ei kasutanud tegijad ära mitte ainult panustajate füüsilisi eripärasid ja liikumise stiile, vaid ka nende professionaalseid oskusi (lk 31) ja  eluloolisi kogemusi (samuti lk 31) — inimesi nende ihulises terviklikkuses ja intentsionaalses suhestumises maailmasse.
		Intentsionaalsuse all aga pole Merleau-Ponty ja tema järgijad mõelnud mitte kitsast teadvustatud kavatsust — otsus tulevikus midagi korda saata — vaid pigem “põhilist viisi, kuidas keha maailmaga seotud on” — maailmas tegutsemist — ja see intentsionaalsus reeglina eelneb teadlikult reflekteerimisele (Rouhiainen 2003: 102).  Ihu tegutseb tihti ilma, et tegevus oleks konkreetselt teadvustatud. Me hingame, seedime, magame jne ilma, et me seda otseselt õppima peaks. Hiljem aga lisanduvad nendele tegevustele mitmed teised harjumuspärased tegevused, mille ihu samuti omandab ilma et me edaspidi igat sammu või liigutust teadlikult sooritama peaks. Õigupoolest on täheldatud, et just liikumine on see, mis maailma ja subjekti seob intentsionaalseks struktuuriks — liikumine on intentsionaalsuse, maailmale avatud olemise, peamine manifestatsioon (Merleau-Ponty 1981: 106; Sobchack 1982: 322; Rouhianen 2003: 109) ja et varasema fenomenoloogiatraditsiooni suhtes seisneb Merleau-Ponty originaalne panus pertseptsiooni uurimisse just liikumise (motility) rõhutamises (Smith 2007: 17jj). Tõepoolest, taju ei eksisteeri ilma liikumiseta — seda näitlikustab Merleau-Ponty nägemismeele abil, tõdedes, et millegi nägemiseks peame me kõigepealt silma liigutama (Merleau-Ponty 1993: 124). Teisal märgib ta, et ka inimese puhul, kelle meeled pole pärsitud, on ilma liigutamata raske keha ja sellega kontaktis olevaid objekte tajuda (Merleau-Ponty 1981: 108). 


	3.2 Harjumuse keha 


Inimene oma ihulikus terviklikkuses pole sugugi alatine ja muutumatu nähtus, igasugune liigutus, iseäranis kui seda pidevalt korrata, muudab meie ihusid ja meie taju omaenese ihust. Sestap on siinse tantsulavastuse vaatlemisel oluline Merleau-Ponty käsitelu harjumuslikust kehast (le corps habituel) (Merleau-Ponty 1981: 83jj). Ihulise kogemuse saab jagada kahele tasandile — hetke-kehaks ja harjumuse kehaks. Hetke-keha on see, mis antud hetkel siin ja praegu mõnd tegevust sooritab. Harjumuslik keha aga on justkui motoorne mälu, mis viitab meie kehalisele võimekusele, ihusse talletatud  teadmisele, mis kujuneb aja jooksul ning pideva kordamise teel. Merleau-Ponty toob ka ise siinkohal näitena uue tantsu õppimise. See ei toimu reeglina mitte liikumise ratsionaalse analüüsi teel, vaid just ajapikku ja läbi korduste, mis muudavad kehalise liikumise ihuliseks teadmiseks, liigutused ladestuvad korrates lihastesse ja muunduvad harjumuseks, mis sobivates situatsioonides aktiveeruda võib ja mille esilekutsumiseks teadlikku mõttetegevust enam vaja ei olegi  Christine Greiner on täheldanud, et tagantjärele on organism võimetu õpitud ja loomuomaseid liikumisi, looduslikku ja kultuurilist infot eristama (Greiner 2007: 148).. “Harjumus on käte teadmine, mis tuleb esile vaid üheskoos kehalise pingutusega ja mida ei saa sellest pingutusest lahutatuna formuleerida” (Merleau-Ponty 1981: 144). Tantsufenomenoloog Leena Rouhiainen kirjutab, et harjumus kujuneb aegamisi, läbi pideva korduse ja kogemuste akumuleerumise, sellest vormub uus ihuline teadmine ja seetõttu on harjumuski üks maailmas olemise viise, mille kujunedes omandame me uutmoodi olemise ja rikastame oma keha taju (Rouhiainen 2003: 112). 
		See tähendab, et igal ihul on oma ajalugu (oma ihulugu). Varasemad keha-kogemused, liikumisharjumused jmt jätavad meisse oma jälje ja muutuvad meie olemise lahutamatuks pärisosaks. On ilmne, et kunagise professionaalse baleriini ihulugu on kardinaalselt erinev 17-aastase noore meessoost muusiku omast ja nimelt neid tantsijate minevikust pärinevaid ja tänasesse päeva ulatuvaid vastakaid oskusi oma keha valitsemisel ja ruumi hõlvamisel iseäranis lavastuse kolmas stseen (vt lk 32) ka toonitab. Kuid kogu ülejäänud lavastus tõstab tähelepanu keskpunkti just need erinevad ihulised ajalood, ladestunud ja ladestumata kogemused, millest viie tantsija ihud vaatajaile pajatavad ning mis on omavahel pidevas suhtlemises ja koos-olemises. Ehkki tegijad ise vaevalt et Merleau-Ponty tajufenomenoloogiat põhjalikult tunnevad (vähemalt ei ilmnenud see ei intervjuust “Panuse” tegijatega Triinu Aroni intervjuu “Panuse“ tegijatega on kättesaadav Fine5-i võrgulehel: http://www.fine5.ee/et/kompanii/panus.html (03.01.2008) ega ka põhjalikust arutelust VIII Semiootika sügiskoolis), võib “Panust” vaadelda kui tema ideede sõna otseses mõttes kehastamist ning edasiarendust tantsukunsti vahenditega. 
		Seejuures on ilmne, et inimihu ühes kõigi oma harjumustega pole kunagi lõplikult valmis, ta on alati liikumises, alati muutumas, alatises “iseendaks-saamise faasis” (identity-in-the-making) (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002: 11). Aja möödudes ja kogemuste kuhjudes ihu areneb, kohaneb, vananeb. 2005. aasta septembris “Panuse” esietenduse aegu Mattias Siitan oli koolipoiss, kes tantsuga, kaasaegsest tantsukunstist rääkimata, kokku puutunud polnud. 

“Panuse” prooviprotsess oli see, mis tema seniseid liikumisharjumusi ja ka liikumisest mõtlemise harjumusi muutma hakkas: “Mulle meeldis väga see protsess, kuidas etendus valmis. Lahe oli improviseerida — nagu märkamatult avanesid barjäärid minu sees, kadus kartus ja hirm liikumise ja selle näitamise ees laval” (Aron 2005b). 

Täpselt sama võib arvata ka Irina Pähna iseenese avastamise kohta. Kuna Irina tuli sootuks erinevast tantsulisest taustsüsteemist, tuli ka temal oma mõtlemises ja liikumisviisides nii mõndagi muuta. Kui Mattias pidi enda jaoks avastama täiesti tundmatut maad ja hankima seni kogemata teadmisi, siis Irinal vastupidi, tuli ilmselt osa kogemustepagasist ära unustada ja õppida seniseid harjumusi eirama. Intervjuus Triinu Aronile räägib ta nõnda: 

Tegelikult oli mul algul veidi raske, sest olen harjunud töötama niiviisi, et kõik sammud ette antakse. Siin aga julgustati ise liikumisi looma. Ootasin ikka René ja Tiina poolt kaua oma samme, need aga ei saabunud. Hakkasingi siis ise liikumisi looma ja neid edasi arendama. Me improviseerisime palju ja see oli põnev. Avastasin endas palju uut, võitlesin oma hirmude ja eelarvamustega. Hakkasingi siis ise liikumisi looma ja neid edasi arendama. Sain aru, mis on minu jaoks liikumise taga ja selle põhjuseks. See ei ole pelgalt väline vorm või efekt. (Aron 2005b)

Arvestades, et “Panust” on tänaseks mängitud peaaegu kolm aastat ja seda nii Tallinnas, Helsingis kui Peterburis, võib arvata, et nüüdseks on Mattias omandanud juba märkimisväärse lavakogemuse ning ka tema suhtumine ja suhe tantsukunsti on tunduvalt muutunud ja Irina omalt poolt on avastanud enda jaoks rõõmu liikumise loomisest selle pelga sooritamise asemel. Seda tunnistab ka Tiina Ollesk praegusele “Panusele” pilku heites: “esinejad on kasvanud: julgemad oma mõtete väljaütlemistel, täpsemad reageerimistel teineteise mängule; ...” (kiri autorile).  “Panus” tantsuteosena, mis toonitab tantsija isikupärast ihulisust, osutub neidsamu ihusid transformeerivaks ja kujundavaks nähtuseks.

	3.3 Mina ja teine


Kogu oma ihulisuses pole panustajad laval sugugi üksi, nad on laval alatises koos-olemises, suhestudes pidevalt üksteisega. René:  

Vähetähtis pole ka see aspekt, et tegemist on grupitööga, mis õpetab inimesi rohkem koostööd tegema ja teineteist tähele panema, mitte ainult oma egotsentriliste vajaduste järgi käituma ja otsustama — see on minu arvates terve eesti ühiskonna üks peegelpilte praeguses ajahetkes. (E-kiri autorile). 

Ihulised tajumised ei piirdu ainult enese-tajuga. Sestap on siit paslik edasi liikuda selle juurde, millisena näeb Merleau-Ponty inimese ihulise olemise seost teiste ihuliste olenditega ning vaadata, kuidas need erineva ajalooga ihud omavahel suhestuvad ning suhtlevad.
		Merleau-Ponty järgi avastab inimene iseenda ihulisest ja tajumuslikust olemasolust teadlikuks saades enda sees sisemise nõrkuse, mis ei lase tal muutuda täiesti eneseküllaseks ja see nõrkus paljastab meid teiste pilgule. Me oleme alati inimesed teiste inimeste seas (Merleau-Ponty 1981: xii). Teisal väidab ta, et tänu subjekti ja maailma paratamatule lahutamatusele tuleb alati, mil inimene püüab iseennast mõista, tahes-tahtmata enesetajuga kaasa ka kogu tajutav maailm ja maailmas eksisteerivad teised inimesed ühes sellega (Merleau-Ponty 1964: 15). Teised pole mitte minu väljamõeldised, vaid minu kaksikud, ihu minu ihust (samas). Minu keha on ühtaegu füüsiline ja materiaalne objekt ning samas ka tajumisvõimeline subjekt, keha pole kunagi ei pelgalt tajutav asi ega ka ainult tajuja, vaid ikka ja alati mõlemat korraga (Merleau-Ponty 1981; 73 jj; 1968: 137). Täpselt sama moodi on seda ka teise ihu (Merleau-Ponty 1981: 349). Ometi ei pääse me teise teadvusele kunagi täielikult ligi — ma ei saa kunagi kogeda seda, kuidas teine inimene iseennast tajub, kuid sellest hoolimata on teised minu jaoks vaieldamatult olemas ja mu elu toimub alati ühiskondlikus keskkonnas (samas, 364). On ilmne, et teise ihu ei ole minu omaga samane, kuid meie ihud on kui ühe ja sama nähtuse kaks poolust (samas, 354) ja see toob enesega kaasa teadvuste paljususe (samas, 351), intersubjektiivsuse  Põgusalt on intersubjektiivsuse ja interkorporeaalsuse olulisust kultuuriprotsessides maininud ka Juri Lotman: “Kultuuri olemus on arusaamatu väljaspool indiviidide füüsilis-psühholoogilise erinevuse fakti” (Lotman 2002: 2655). või kui soovite — “kehadevahelisuse” (intercorporeity), milles igaühe väike isiklik maailm ei ole teiste omadele vastandatud, vaid nende poolt ümbritsetud ja nendega läbi põimunud (Merleau-Ponty 1968: 138–142). Me tegutseme “anonüümsete taju subjektidena” ühes ja samas maailmas ning tajume just nimelt läbi oma ihu teist inimest ning avastame temas omaenda kavatsuste imelise pikenduse, sarnase viisi maailmas tegutsemiseks (Merleau-Ponty 1981: 353–354). Teiste käitumist tõlgendame me seda iseenda käitumisega kõrvutades, läbi omaenda sisemise kogemuse (samas, 348). 
		Kui viis erineva taustaga panustajat kõigepealt proovisaalis ja seejärel ka laval kohtuvad, saavad nende ihulised individuaalsed iseärasused esile tõstetud ning sarnasused omavahelistesse suhetesse asetatud. Kui keskkooliõpilasel palutakse jäljendada kogenud baleriini improvisatsioonilist liikumisjada, siis saab sellest sootuks isevärki tantsulise koosluse, mis erineb tavapärastest duettidest — etendajad ei loo laval omavahel mitte mingisugust suhet, ei silmsidet, ei puudutust, ei sarnaseid koreograafilisi elemente. Suhe nende vahel tekib just läbi kehaliste erinevuste, mis üheaegselt lavale asetatuna mängima hakkavad. Seevastu Tiina ja Raini duetis (vt k 33) on oluline just nimelt füüsiline kontakt, variatsioonis ka selle puudumine. Ehkki kaks laval olevat inimest ei sulandu kunagi ühte, on nende mõlema koos-olu selle tantsu tekkimise jaoks ülioluline. Kontakti kadudes tants moondub, seni partneri toetamist nõudnud liigutusi sooritatakse nüüd üksinda, riskides tasakaalu kaotamise ja kukkumisega. Samuti moondub tants ka siis, kui täpselt poole kiiremini mängima hakanud muusika dikteerib nüüd tantsijate sootuks teistsuguse suhestumise — kui varem, kõige esimeses variatsioonis oli tegu rahuliku, süvenenud ja hooliva teineteise toetamise ja tõstmisega, siis nüüd on suhe tunduvalt rabedam, kiirustavam, pealiskaudsem. Lavastuse lõpustseenis ei saa esile tõstetud mitte ainult rõõm iseendast ja oma tantsulisest olemasolust, vaid ka rõõm üheskoos tantsimisest, jagamise rõõm. 
		Ülaltoodud tabelist (lk 19) nähtub, et fenomenoloogia-lembesed teatriuurijad on fenomenoloogiat pidanud sobivaks pigem individuaalsete, olgu siis etendaja või vaataja tajumuslike kogemiste kirjeldusvõimalusena, mis on eristatud kollektiivselt kinnistunud kultuurilistest tähendustest. Eelpool öeldu aga kinnitab, et Merleau-Ponty ise seevastu sotsiaalset ja kommunikatiivset aspekti päris tähelepanuta ei jäta. Ehkki isiklik ihuline kogemus on alati kogemuslik ja ajalooline, konstrueeritakse see käesolevast hetkest lähtuvalt ja heidetakse kultuurilisse maailma (Merleau-Ponty 1981:  346). See toimub just nimelt kohtumises teisega. Õigupoolest on Merleau-Ponty järgi kõige esimene ning fundamentaalseim kultuuriline objekt — see, millele kõik ülejäänud oma olemasolu võlgnevad — just teise inimese keha. Kultuuriliste olenditena oleme sunnitud tõdema, et nõnda nagu aistitav maailmgi, on ka ühiskond alati juba kohal, enne meid olemas ja meil tuleb selles paratamatult toimida (Merleau-Ponty 1981: 348). Seepärast tuleb meil loodusliku maailma kõrval avastada ka sotsiaalne maailm ja avastada seda mitte kui objekti või objektide summat, vaid kui pidevat välja või olemise dimensiooni — ma võin küll sotsiaalsest maailmast ära pöörduda, kuid sellega suhestumast ei lakka ma kunagi. Suhe sotsiaalse maailmaga on sügavam kui mistahes otsene aisting või hinnang (samas, 362). Selles valguses näivad ütlused igasuguse tähenduse ja kommunikatsiooni kadumisest mitte fenomenoloogilised, vaid pigem solipsistlikud. Seejuures on Merleau-Ponty sõnutsi isegi suhtlemisest keeldumine üks suhtluse vorme (samas, 361). Uurija pilgu jagamine fenomenoloogiliseks ja semiootiliseks, millest üks keskendub kogeja isiklikule enesetajule ning teine kultuurilistele tähendustele, eeldab valikut iseenda ja teiste vahel. Kuid Merleau-Ponty ise väidab, et valides ühe teise asemel, kinnitame me seeläbi mõlema olemasolu — üksindus ja kommunikatsioon ei saa olla dilemma kaks otsa, vaid ühe ja sama nähtuse kaks “hetke” (samas, 359–360). Fenomenoloogilise maailma olemust avades ütleb Merleau-Ponty järgmist: 

Fenomenoloogiline maailm ei ole puhas olemine, vaid tähendus, mis ilmneb seal, kus minu erinevad kogemused üksteisega ristuvad ja kus minu ja teiste inimeste kogemused ristuvad ning üksteisega hammasratastena haakuvad. See maailm on seega lahutamatu subjektiivsusest ja intersubjektiivsusest,  mis leiavad oma ühtsuse siis, kui ma haaran oma möödunud kogemused praegusesse või teiste inimeste [kogemused] iseenda omadesse. (Merleau-Ponty 1981: xx)

Ja teisal lisab ta, et nõnda nagu loodus on lahutamatu osa meie olemisest, nõnda on ka kultuurilise maailma käitumismustrid ladestunud sellesse samasse olemisse (samas, 347). Kultuuriline ja kehaline olemine osutuvad lahutamatult ühtseks. 
		Merleau-Ponty’le toetudes leiab tantsufenomenoloog Leena Rouhiainen, et intersubjektiivsus ja subjektiivsus on üksteisest läbi imbunud (Rouhiainen 2003: 129). Ning kuna keha on intersubjektiivse olemise aluseks, siis  piir “kultuurilise” ja “loodusliku” vahel on ähmastunud — me tõlgendame ihulisi toiminguid vastavalt kultuurilistele ja ajaloolistele mustritele, mille me oleme inkorporeerinud. Ja samas antakse kultuurilisi traditsioone ja koode edasi kognitiivsete praktikate ja sõnaliste allikate kõrval ka läbi ihuliste suhete, neid kehastades (Rouhiainen 2003: 129–131). 
	“Panuse” lavastuses ei põimu mitte ainult tantsijate isiklikud ihu-lood ja füüsilised kogemused, vaid selles peegelduvad ka kultuurilised koodid ja traditsioonilised arusaamad sellest, milline on inimihu, mida tähendab endast teater kui nähtus, milline on kaasaegne tants jne. Läbi kultuuripraktikate ja jagatud tähendusväljades osalemise, ei ole ihu mitte kultuuripraktikate poolt defineeritud objekt, vaid kultuuriline olend, kultuuri-kandja, kes on võimeline olemasolevasse loovalt suhtuma ja seda ka muutma. Sestap ongi siit paslik edasi liikuda ja arutleda selle üle, kuidas need kehalised tähendused tantsukunsti puhul ilmnevad.

4. Kehalised tähendused tantsukunstis

“Kas sellel poosil pole mitte praktiline funktsioon?
Me saame kohe aru, et ta tahab meile esineda”
Lavastuses “Panus”


Eelmises peatükis kirjeldatud etendavad kehad toimivad nüüdistantsulavastuses paratamatult teisiti kui “tavalises” lavavälises argielus. Lavale asetatuna kehalised tähendused mitmekordistuvad ning just seda, kuidas see protsess toimib, käesolev peatükk püüabki vaadelda. 
	Tantsukunsti kui ühe etendamise-kunsti vormi puhul on kesksel kohal protsessuaalsus — tähendused ei ilmne siin mitte abstraktsel mõistmise tasandil, vaid läbi kogemise — etendamise protsessi — ja kogemuse. Seejuures omandavad tantsuliigutused teatava tingliku iseloomu, mis eristab neid argistest eesmärgipärastest liigutustest ning etendavad kehad ei toimi enam vahetute nähtustena, vaid pigem iseenda üldistusvõimeliste märkidena. Seejuures aga on need kehad lahutamatud füüsilisusest, millele nad viitavad, tähistaja ja tähistatav, sisu ja vorm osutuvad eristamatuteks ja on haaratud pidevasse dialoogilisse protsessi nii tantsuteose, selle kultuurikonteksti kui publikuga. 


	4.1 Kogemine ja tähendus 


Semiootikast lähtuvat teooriat on kritiseeritud selles, et see keskendub liiga palju tähenduste tuvastamisele ning otsese vahetu kogemise jätab väärilise tähelepanuta (vt Tabel 1). Tõepoolest, varasem teatrisemiootika on keskendunud pigem teatrimeediumi vahenditega kujutatud tähistatava uurimisele, selmet tähistatava kõrval valgustada ka teatri kui väga vahetu kunsti materiaalse kogemise poolust. Ent kas me tõepoolest peame tegema valiku vahetult aistitava ja ette kujutatu, kogetu ja mõistetu vahel? Mis saab siis, kui see, mida me mõistame, viibki tagasi kogemiseni? Kui tantsulavastuse materiaalne ihulisus kommunikeerib sedasama ihulisust? 
		Niisugune vastandus kogemise ja suhtlemise vahel tuleneb ilmsesti  ülalmainitud kartesiaanlikust vaimu ning keha eristusest. Kui me adume, et omavahel ei suhtle mitte abstraktsed teadvused, vaid ihulised keelevõimelised olendid, kes suudavad üksteist kommunikatsioonis mõjutada, peame tunnistama, et just tänu oma kehalisele ning keelelisele “varustusele” on kõigel, mis me ette võtame, tähendus, isegi kui me seda ei teadvusta (Merleau-Ponty 1964: 20). Kehalisus on igasuguse kommunikatsiooni aluseks. “Nõnda nagu taju on tähenduse elatud kehas vastuvõtt (reception of meaning), nii on žest elatud keha väljenduseks” (Lanigan 1991: 47). Nagu eelpool öeldud, ihuline subjekt on tänu oma kehalisusele ümbritseva maailmaga lahutamatult seotud ja iga žest kannab eneses tähendust: “Ma mõistan teisi inimesi läbi omaenese keha, nõnda nagu läbi oma keha tajun ma ka “asju”. Niiviisi “mõistetud” žesti tähendus ei lasu mitte žesti taga, see on segunenud žesti poolt välja joonistatud maailma struktuuriga” (Merleau-Ponty 1981: 186). Sestap pole subjekti jaoks maailm mitte midagi muud kui “maailm-kui-tähendus” (Merleau-Ponty 1981: xi). Veidi hiljem kinnitab ta, et pole ainsatki tähenduseta sõna, ainsatki liigutust, isegi kui need on vaid harjumuse või hajameelsuse tulemiks. Näidetena toob ta vaikimise ja käibefraaside kordamise — mõlemal juhul annavad need tunnistust huvipuudusest ning teatavast suhtumisest situatsiooni, millesse ollakse haaratud (samas, xviii) ja mõlemad on seega väga tähendusrikkad. Kui me nii või teisiti oleme sunnitud teiste olemasoluga arvestama ning nendega suhtlema (olgu või suhtlusest keeldumise läbi), ei saa me tähenduslikkusest üle ega ümber. 
		Nagu juba eelnevast nähtub, ei kujuta ihuliku olemise rõhutamine veel loobumist kommunikatsioonist ning kultuurilistest tähendustest. Ka siis kui me oma käitumise, olgu see siis verbaalne või kinesteetiline, motiive ega tagamaid ei teadvusta, ka siis anname tunnistust oma suhtumisest ümbritsevasse ja oma suhestumisest sellega. Ideid ei saa sel juhul enam pidada füüsikalisest maailmast omaette eksisteerivaks teiseseks reaalsuseks (Merleau-Ponty 1964: 19–20). Kogemine ja tähendus on teineteisega paratamatult seotud. Seda enam kehtib see aga siis, kui ihu osutub iseenese märgiks. Kogedes erinevate inimeste erinevat laval-olemist ja mõistes seda just selle ihulise erinevuse ja samas ihulisuse ühisuse allakriipsutamisena, ei ole need kaks — kogemine ja tähendus — enam üldse eristatavad. 
		Samas aga oleks Merleau-Ponty vististi olnud teatrifenomenoloogidega nõus selles osas, et tähendus pole midagi fikseeritut. “Tajufenomenoloogiast” viisteist aastat hiljem ilmunud keele ja tähenduse küsimusi lahkavas essees (mis ilmus kogumikus, mille pealkiri — “Märgid” — ise on antud küsimuse valguses juba üpris kõnekas) “Kaudne kõne ja vaikuse hääled” (Le langage indirect et les voix du silence) kirjutab ta, et kultuur ei anna meile kunagi täiesti läbipaistvaid signifikatsioone, tähenduse teke ei jõua kunagi lõpule (Merleau-Ponty 1964: 41–42). Kahtlemata tuleb sellega nõus olla, ent see ei lükka mitte kuidagi uppi semiootilist vaatevinklit. Juba ainuüksi semiootikateooria üks alusmõisteid — lõppematu semioosi kontseptsioon — viitabki nimelt tähenduslikkuse protsessuaalsele loomusele (Merleau-Ponty 1964: 43). Väljendusrikkast kõnest rääkides täheldab Merleau-Ponty, et midagi väljendades ei vali me niisama märki juba olemasoleva tähenduse jaoks, nagu minnakse naela löömiseks haamrit või selle eemaldamiseks sõrga otsima. Väljendust ei juhi mitte ükski eelnev tekst, väljendus kobab tähistamiskavatsuse ümber ringi ja tekib just nimelt loomisprotsessi (s.o kogemise) käigus (samas, 46). Kitsa representatsiooni mõistega, kus üks konkreetne tähistaja viitab mingile kindlale ideele, oleks Merleau-Ponty’l ilmsesti probleeme tekkinud ning siinkohal tuleb fenomenoloogia panust teatri ja tantsu uurimisse kahtlemata hinnata. 
		Vaagides kriitiliselt André Malraux’ ideid klassikalise ja modernse kunsti erinevustest väidab Merleau-Ponty, et isegi ükski klassikaline maal pole kunagi üles ehitatud pelgale representatsioonile. Klassikaline perspektiiv on pigem üks moodus, mille inimene on leiutanud, projitseerimaks tema ees laiuvat maailma, see ei ole maailma üks-ühene koopia. Perspektiiv on vahetu nägemise optiline tõlgendus (Merleau-Ponty 1964: 48–49). Teisal räägib Merleau-Ponty kunstiteose vaatamise kohta, et me mitte niivõrd ei vaata teost, vaid pigem näeme maailma läbi kunstiteose, teosele vastavalt, sellega koos (Merleau-Ponty 1993: 126). See lähenemine meenutab modelleerimise — tunnetuslike mudelite loomise — mõistet Tartu–Moskva kultuurisemiootikas (Lotman 1990: 8–13jj). Modelleerimine kui inimese tegevus mudelite loomisel annab meile tunnetatava objekti analooge, mille abil maailma mõista ning korrastada. Nii klassikaline perspektiiv maalikunstis (või selle puudumine) kui ka tavamõistes “tantsulise” liikumiskeele kasutamine tantsukunstis (või selle puudumine) on moodused loomaks tunnetuslikke vähendatud analooge maailmast ja inimesest selle sees. See on ühtaegu maailma korrastamine ja tõlgendamine: “Kunsti kui modelleeriva süsteemi sisuks on tegelikkuse maailm, mis on tõlgitud meie teadvuse keelde, mis omakorda on tõlgitud antud kunstiliigi keelde” (Lotman 1990: 9). Nõnda nagu perspektiivi kasutamine või selle eiramine on kaks võimalikku moodust maailma korrastamisel ning inimese jaoks mõistetavaks kujundamisel, nii kätkeb maailma modelleerimist eneses ka tantsukunst — läbi suhestumise omaenda kehaga, ruumiga, teiste kehade ja vaatajatega. 
		Ka siis kui tantsulavastus otseselt ei viita enesest väljapoole jäävale maailmale, kannab ta endas suhtumist kunsti ja inimeseks olemisse laiemalt. “Panusest” paistab selgesti vaade tantsukunstile kui liikumispõhisele ja kehakesksele kunstile (see ei olegi tänast postmodernse tantsu konteksti arvestades enam enesestmõistetav seisukoht, vaid nõuab tõepoolest eksplitsiitset seisukohavõttu), samuti paistab siit juba korduvalt mainitud huvi inimese ja tema keha vastu, liikumise ja mõtlemise individuaalsete eripärade vastu ja samas nendest eripäradest hoolimata üheskoos tegutsemise vastu. Samuti on “Panus” näide tantsuteosest, kus 

“idee “lahustub” meediumis — kehas, mitte ei ole kontrollitud ja eksponeeritud valdavalt läbi intellektuaalse surve ja tahte (nagu mitmetes teistes eesti koreograafide töödes näha võib). Keha ja liikumine on idee kandjad mitte “kuivad märgistajad”” (René Nõmmik e-kirjas autorile).  

Tähendust kandev inimihu on iseenda tähistatavaks. “Panuse” loojad jagavad Merleau-Ponty’ga imestust inimese ihulise olemuse üle. Liigutuse erilisest kohast kunstis räägib Merleau-Ponty ka ise: arabeski  Et Merleau-Ponty otseselt tantsust selles teoses ei räägi, on alust arvata, et antud juhul on silmas peetud stiliseeritud taimornamenti kujutavas kunstis. Kuid põhimõtteliselt näib, et sama hästi kehtiks Merleau-Ponty väide ka samanimeilse klassikalisde balletti kuuluva liikumiselemendi kohta.  sooritava kunstniku liikumine võimendab lihtsaid imesid, mis on omased tavalisele suunatud liikumisele või millegi haaramisele (Merleau-Ponty 1964: 67). Igasugune inimkeha kasutamine on oma olemuselt juba algelisim väljendus (samas) ning nii oskuslikult sooritatud arabesk kui ka täiesti koolitamata kehaga etendaja “Panuses” annavad sellest tunnistust, olles nende lihtsate argiste liigutuste omalaadsed tõlgendused. 

	4.2 Tegelik ja tinglik 


Rääkides keha kohast tantsukunstis ei saa kuidagi üle küsimusest kujutlusvõime järele. On ilmne, et tantsuline liigutus kätkeb endas kvalitatiivset erinevust võrreldes argise haaramise, asetamise, tõstmisega jne. Siin ei reageerita konkreetsetele situatsioonidele või ülesannetele, liigutus saab algimpulsi kujutlusvõimest olles samaaegselt nii tegelik kui tinglik. 
	Ehkki Maurice Merleau-Ponty mainib tantsu vaid riivamisi, teeb ta eristuse konkreetse ja abstraktse liigutuse vahele ja see osutub tantsu mõistmisel vägagi valgustavaks. Illustreerimaks inimese kehatunnetuse ja maailmas toimimise suhtestatust kirjeldab Merleau-Ponty uuringuid ühest konkreetsest patsiendist, Schneiderist, kes oli saanud vigastuse kuklapiirkonda ja ehkki näiliselt täiesti eluvõimeline, oli tema keha-tunnetus selle tõttu tugevalt kannatada saanud (Merleau-Ponty 1981: 103 jj). Teiste eripärade hulgas ei olnud Schneider võimeline sooritama abstraktseid liigutusi, st liigutusi, mis ei seostu mõne konkreetse elulise ja harjumuspärase situatsiooniga. Erinevalt tavalisest inimesest ei olnud Schneider suuteline katsesituatsioonis temalt palutud lihtsustatud liigutusi sooritama ega ka ise kujutluslikke situatsioone ja nendega kaasnevaid liigutusi looma (samas, 108). See tingib tähelepanuväärse erinevuse tema keha ja “normaalse” keha vahel — normaalne keha suudab vahetutes situatsioonides toimimisele lisaks ka maailmast eemale pöörduda, aktiivselt selle stiimulitele reageerida, katsetada — astuda võimalikkuse maailma (take its place in the realm of the potential). Normaalne keha arvestab võimalikuga (reckons with the possible), mis seeläbi omandab teatava aktuaalsuse, Schneideri jaoks aga oli tegelik vaid see, millega ta otseselt ja vahetult kokku puutus (samas, 109). Võib öelda, et loomingulisuse võimalus oli tema jaoks kaduma läinud. Merleau-Ponty järgi on konkreetse liigutuse puhul keha liikumise vahendiks, abstraktse liigutuse korral muutub keha liikumise eesmärgiks endaks (samas, 111). Keha pühitseb iseenda olemasolu ja “katab füüsilise ruumi virtuaalse või inimliku ruumiga”. Kujutlus  Seejuures hoiatab Merleau-Ponty, et eristust konkreetse ja abstraktse liigutuse vahel ei tohiks segamini ajada keha ja teadvuse eristusega (Merleau-Ponty 1981: 124).   (“projection”) on see, mis abstraktse liigutuse võimalikuks teeb ja võimaldab liikujal näha enda ees laiuvat vaba ruumi, mis ei eksisteeri loomuldasa, ent võib näida olemas-olevana (may take on a semblance of existence) (samas). Nii pööratakse ümber suhe keskkonna ja keha vahel ning inimese loov vägi ilmutab ennast (samas, 112). Keha ei reageeri enam pelgalt keskkonnast tulenevatele stiimulitele, vaid on võimeline end ümbritsevat keskkonda looma ja muutma. 
	Just abstraktne liigutus teeb tantsu võimalikuks. Kõigist kunstidest keskendub just eelkõige tantsukunst kehalisuse esiletõstmisele, siin muutub keha liigutuse eesmärgiks ja lakkab olemast pelk liigutamise vahend. Seda toetab ka (tantsu)filosoof Susanne K. Langeri käsitlus sümboolsetest vormidest ja žesti virtuaalsusest tantsukunstis. Kui Merleau-Ponty räägib, et žest on igasuguse väljenduse alus, siis Langeri jaoks on žest kogu tantsu  Oluline on siinkohal märkida, et nii Langeri käsitlus kui ka käesolev töö keskenduvad just läänelikule lavatantsule. Sotsiaalsete tantsuvormide puhul võib seos kujutletu ja sooritatu, vahetu emotsiooni ja liigutuse vahel olla mõneti erinev.  aluseks: “Igasugune tantsuline liikumine on  žest [...] Žest on see põhiline abstraktsioon, mille läbi tantsu illusioon luuakse ja korrastatakse” (Langer 1953: 174). Sarnaselt Merleau-Ponty eristusega konkreetse ja abstraktse liigutuse vahel, teeb Langer ilmselge eristuse instrumentaalsete argiste liigutuste ja tantsuliste “ettekujutatud” (imagined) liigutuste vahele. Viimased on sellised, mida võib sooritada otsesest vajadusest või tungidest eraldiseisvalt, kui vajadus teha tiritamme, žongleerida või kakelda on ettekujutatud, mitte päris. Argielus toimivad žestid meie soovide, kavatsuste, nõudmiste jne signaalide või sümptomitena. Kunstipäraseks muudab liigutuse alles kujutlusvõime. “Alles siis kui ... algupärane liigutus on ette kujutatud (imagined), nii et seda saab sooritada [...] vahetust situatsioonist või mentaalsusest eraldi, muutub see kunsti-elemendiks, võimalikuks “tantsu-žestiks””. Langeri järgi muutub liigutus sel hetkel signaalist sümboliks (samas, 175). Reaalne kineetiline liikumine ei kanna endas mitte vahetut emotsiooni või intentsiooni  Seeläbi kritiseerib Langer kaasaegsete seas (tema teos ilmus 1953. aastal) laialt levinud arusaama tantsust kui puhtast ja vahetust eneseväljendusest., vaid on virtuaalse väljenduse aluseks st see tunne või tahe, mis liikuma ajendab, pole mitte otsesest vajadusest ja keskkonnast tingitud, vaid on ette kujutatud, virtuaalne (samas). Tantsu-žest on ühtaegu nii tegelik füüsiline tegevus kui ka tinglik eneseväljendus. 
	Taolist mitmetasandilisust — tingliku ja tegeliku üheaegset ja lahutamatut koos-eksisteerimist — mainib põgusalt tantsu puhul ka Juri Lotman. Kirjeldades mängulise mudeli olemust ja olulisust nendib Lotman: “Mäng eeldab praktilise ja tingliku käitumise üheaegset realisatsiooni. Mängija peab meeles pidama, et ta osaleb tinglikus (mitte tõelises) situatsioonis (...), ja ühtlasi ka selle unustama (...)” (Lotman 1990: 13) ning tõdeb, et tantsukunst on interpretatsioonikunstina oma olemuselt mängulise mudeliga väga lähedalt seotud (samas, 27). Kunstiline käitumine ei ole samastatav praktilise käitumise ega ka abstraktse teadusliku tunnetusmudeliga, see kujutab endast “praktilise ja tingliku käitumise sünteesi” (samas, 21).
	Kõige eelneva valguses tuleb tõdeda, et ka vaatlusaluses lavastuse puhul on praktiline ja tinglik tihedalt omavahel põimunud. Seda iga etenduse esimesest hetkest kuni aplausini. Saagu siin näidetena toodud vaid üks misanstseen. Siinses kirjelduses neljandana visandatud stseen (vt lk 33) žonglööri ja pallidega pärineb etendaja, Dmitri Kruusi, lavavälisest elust, kes just nimelt meelelahutusartistina leiba teenib. René Nõmmik räägib nimetatud stseeni saamisloost järgmist: 
Dima tuligi ükskord proovi, pallid kotis kaasas ja siis me palusime, et ta žongleeriks meile. Alguses pallidega, seejärel ilma pallideta ja siis ilma käte liikumiseta. Kogu see protsess oli nii kõnekas ja ka vaimukas, et otsustasime selle etendusse sisse viia. Kui laeval töötades on see Dima jaoks igaõhtune (usun, et meeldiv) “rutiin” , siis meie etenduse kontekstis huvitas meid lisaks liikumisele selle tegevuse ajal ka tegevuse mõtestamine uuest küljest. Arvan, et selles stseenis on tänu Dima isiklikule kogemusele midagi enamat peidus kui lihtsalt pallidega manipuleerimine. (Aron 2005b)

Antud stseen mõjub pilguna etendaja professionaalsesse ellu. Stseeni esimeses osas on kõik praktiliselt samane laevadel antavate show’dega — liigutused samad ja publikki on kohal ning aplodeerib trikkidele heatahtlikult. Ent kui artist pallid taskusse pistab, muutub füüsiliselt samase liigutuse funktsioon. Žongleerimine ilma pallideta moondub kõnekaks näiteks Merleau-Ponty abstraktsest liigutusest — varem objektide manipuleerimisele suunatud tegevus osutab nüüd liigutusele ja liigutajale. Lõdva elegantsiga liikuvad vilunud käed on nüüd ise tähelepanu keskmes, hetk hiljem jäävad liikumist markeerima vaid etendaja silmad, mis jälgivad kujutletavaid palle. “Igaõhtune rutiin” on algelementideks lahti võetud. Liigutused on reaalsed, ent nende põhjustaja virtuaalne. Tänu mälestusele esimesest žongleerimiskorrast on ka publik nüüd võimeline palle kujutlema. Algseltki juba mängulist elementi kätkeva tegevusena saab žongleerimine antud stseenis ühe tinglikkuse mõõtme juurde. 


4.3 Keha kui märk 

Nii nagu liigutus tantsulaval on ühtaegu reaalne ja samas imaginaarne, nõnda on ka etendav keha ise vaadeldav ühtaegu füüsilise ja individuaalse elatud kehana kui ka semiootilise üldistusvõimelise märgina. 
	Oma teatrisemiootika raudvarasse kuuluvas artiklis “Teatrietenduse semiootika” (Semiotics of Theatrical Performance, 1977) mainib Umberto Eco Charles Saunders Peirce’i poolt kirjeldatud juhtumit, kus Päästearmee pani kainuse ja mõõdukuse jutlustamise nimel avalikus kohas poodiumile seisma ühe alkohooliku. Eco vastab küsimusele, mis sorti märgiga võiks meil antud konkreetse joodiku näol tegu olla ja leiab, et niipea kui purjus mees on poodiumile seisma pandud, lakkab ta olemast “päris” keha teiste päris kehade seas — ta on muutunud märgiks. Millele see purjus mees kui märk viitab? Purjus mehele. Ent mitte konkreetsele purjus isikule, vaid hoopis purjutaja mõistele kui sellisele (Eco 1977: 110). Eco sõnutsi on purjus mees poodiumil põhimõtteliselt samaväärne loomuliku keele sõnaga “joodik”. Erinevus loomuliku keelega võrreldes tekib aga sellest, et siin pole märk mitte tekitatud (produced) nii nagu tekitatakse sõna või pildiline kujund. Antud juhul valitakse see tähistaja juba olemas olevate füüsiliste nähtuste seast ja läbi näitamise — raamistamise läbi poodiumile asetamise — omandab see juba eelnevalt olemas olev asi üldistusvõime. Eco nimetab taolist üldistust ostensiooniks: “Ostensioon (ostension) on üks paljudest tähistusviisidest, mis seisneb antud objekti de-realiseerimises (de-realizing), et see esindaks tervet klassi” (samas). Ostensioon on igasuguse etendamise aluseks. 
	Muigamisi võibki väita, et tõtt-öelda mõjuvad Tiina Ollesk, Irina Pähn, Mattias Siitan, Rain Saukas ja Dmitri Kruus just täpselt sama moodi nagu Umberto Eco purjutaja. “Panuses” etendajad ümber ei kehastu, vaatajale antakse juba kavalehel etendajate taustast ja  eluloost teada. Ometi ei ole antud lavastuses meil tegu ainult “puhta füüsilisusega”, ka siin lakkavad etendavad kehad olemast “päris” maailma päris asjad ja omandavad märgilisuse mõõtme. Tähendused mitmekordistuvad. 
	Irina Pähn mõjub lavastuses kui “Irina Pähn”, st iseenese analoog. Nõnda nagu ükski tõlgendus ega analüüs ei ammenda kunagi kunstiteose rikkust, nõnda pole ühegi teksti, teose, etendamisega võimalik ammendada inimest. “Panuses” ei avane sugugi kogu Irina Pähna olemus, meile esitatakse vaid teatud valitud tahke ja jooni temast. Ja sellele lisaks, ei mõju “Irina Pähn” mitte ainult iseenese märgina, vaid ka kõigi endasarnaste koondkujuna — kuna vaatajale rõhutatakse nii eel-infona kavalehel kui ka lavalises tegevuses just Irina balletitantsija tausta, võib öelda, et ta esindabki “endiste baleriinide” “klassi”, nõnda nagu “Mattias Siitan” — “tantsuga varem mitte kokku puutunud koolipoiss” seisab teistegi Eesti koolipoiste eest, kes reeglina tantsuga liiga palju ei tegele. 
	Lisaks sellele, et etendajad mõjuvad iseendi märkidena ning ka teatavat tantsukogemust evivate isikute üldistavate koondkujudena, viitavad need etendavad kehad laval ka kehalisusele kui sellisele. Kui tantsija keha lõikub etendatava rolliga nagu “Panuses”, mõjub keha iseenda füüsilisuse vahendajana. Tantsuteoreetik Peter M. Boenish nimetab seda intermediaalsuseks  Siinjuures ei mõtle ta “intermediaalsuse” all sugugi sõna tavapärast tähendust kui tehnoloogia, iseäranis uue meedia, ja keha koostoimet. — tänapäeva tantsukunstis on keha ise meedium, mis “esitab puhta füüsilisuse ja kehalise olemise mitmekülgsust ja mitmetähenduslikkust” (Boenisch 2006: 152). Etendavad kehad toimivad seeläbi kehalisuse ja füüsilise toimimise (physical behaviour)  representatsioonidena (samas, 153). Teatrimeediumi ambivalentsuse ja üldistusvõime tõttu mõjuvad kõik panustajad seepärast nii laiema mudelina inimese kehalisest loomusest kui sellisest ja ahvatlevad ka vaataja omaenese ihulist olemist uue nurga alt läbi tunnetama. 
	Etendavad kehad “Panuses” evivad seetõttu väga ambivalentseid tähendusnüansse — nad tõstavad esile inimese kehalisust kui sellist, nad mõjuvad oma professionaalse tausta üldkujudena (baleriin, nüüdistantsija, koolipoiss, žonglöör, graafiline disainer) kui ka iseenda isiku teatava märgilise lihtsustusena. 


	4.4 Keha/vaim ja sisu/vorm


Nagu eelnevast nähtub, on need tõlgendused lahutamatud liikumisest endast. Mattias Siitan kui iseenda lavaline märk ei saa kuidagi eksisteerida eraldi iseendast. Erinevalt sõnast, mille puhul me enamasti saame märgi tähistajaks ja tähistatavaks “lahti lõigata”, “Panuse” puhul asjalood nõnda selged ei ole. Õigupoolest tuleb tunnistada, et igasuguse kunsti näol on meil tegu keerulisema nähtusega. Juri Lotman pühendab sellele küsimusele märkimisväärse osa oma teose “Kunstilise teksti struktuur” algusest, väites, et kunstiline informatsioon on lahutamatu antud kunstiteksti struktuursetest erijoontest (Lotman 2006: 16jj) ning et struktuuri keerukus toob enesega paratamatult kaasa info keerukuse — sisu ei saa eksisteerida ja teda ei saa edastada väljaspool antud struktuuri/vormi (samas, 24–25). Nõnda nagu luuletust ei saa ilma märkimisväärsete kadudeta ümber jutustada loomulikus kõnes, ei saa ka nüüdistantsuetenduse tähendusi kadudeta edasi anda ei magistritöö ega klassikalise balleti kujul. Sestap ei saa väita, et isegi 1970. aastate semiootika oleks tegelenud pelgalt tähistajate-tähistatavate tuvastamise ning kitsalt representatsiooni küsimustega. Iseäranis kunsti puhul on see, mida miski tähendab, lahutamatult seotud sellega, kuidas miski tähendab: “Kunstiteoses sisalduv informatsioon pole lahutatav tema modelleerimise keelest ja tema kui märk-mudeli struktuurist” (Lotman 1990: 10). Lotmani järgi on kunstiteos ikoonilise iseloomuga, st väljendus ja sisu on omavahel mitte kokkuleppelises, vaid tingitud seoses ja seetõttu on väljendus- ja sisuplaani piiritlemine raskendatud: “Märk modelleerib oma sisu” (Lotman 2006: 41). Kunstiteose struktuuri ja selle sisu ühtsuse osas sekundeerib Lotmanile iseenese teadmata ka Merleau-Ponty (ajaliselt on tegu küll vastupidise järjestusega). Postuumselt ilmunud teoses “Nähtav ja nähtamatu” (Le Visible et l’invisible, orig. 1964) kirjutab ta, et tähendus ei ole nagu või leival, mis asetseb teise kihina  “füüsilise reaalsuse” peal, vaid just ütlemise totaalsus, kõigi sõnalise ahela eristuste ühtsus, mis on antud neile, kel on kõrvad, et kuulda (Merleau-Ponty 1968: 155).
		Ent kui Lotman räägib sõnakunstide puhul struktuuri ja tähenduse lahutamatusest, siis lavakunstide puhul hakkab siinkohal kaasa mängima ka märgi materiaalne pool. Tantsulavastuse puhul lisanduvad siia eelkõige tähenduse materiaalsed kandjad — inimihud. Tähistaja — liikuv inimkeha laval — ja tähistatav — inimese ihulisus — langevad “Panuse” puhul suures osas ühte. Tähendused tekivad aistitava etendamisprotsessi käigus, lavastuse “sisu” osutub lahutamatuks seda etendavatest füüsilistest ihudest. Nii nagu keha ja vaim on üksteisest lahutamatud, on seda ka tähistaja ja tähistatav.
	Siinkohal on ilmsesti tulemuslik järgida Lotmanit, kes soovitab vormi ja sisu dualismi asendada idee mõistega. See idee realiseerub kindlas kunstitekstile omases struktuuris ega eksisteeri sellest väljaspool ja sestap on kunstitekst pigem keeruliselt korrastatud mõte (Lotman 2006: 27). Arvatavasti kiidaks Merleau-Ponty talle takka — ta tunnistab, et kunstilisi ideid ei ole võimalik edasi anda ilma lihaliku, ihuliku kogemuseta (Merleau-Ponty 1968: 150). Oma ihulisuses ja hetkelisuses toob tantsukunst selle tõdemuse iseäranis kõnekalt esile. Sisu ja vormi lahutamatus osutub tantsukunsti puhul keha ja vaimu lahutamatuseks. See, millised elatud kehad laval tegutsevad ning kuidas nad liiguvad, mõjutab fundamentaalselt seda, milliseks üks või teine tantsulavastus kujuneb. Michele Febvre on selgitanud, kuidas tänapäeva tantsuloojate jaoks on kehaehitus ning tantsijate individuaalsed eripärad omalaadne pre-teatraalne materjal, mis annab lavastamisel väga intrigeerivaid tähendusefekte (Febvre 1992: 55). Keda/milline ihuline olend lavastusse kaasata, on tõepoolest kaasaegse tantsu puhul juba teadlik tähendustloov valik, ent implitsiitselt kehtib see ka kõigi muude teatrivormide puhul — (lavale) ilmuv inimene annab juba oma kehalise kohalolu läbi alust aimata, millises tantsukunsti “keeles” järgnevad liikumisjadad toimuma hakkavad. Ja kui neid eelaimusi petetaksegi, siis toimib tähendustloov efekt just nimelt selle ootuse teadliku rikkumise läbi. Klassikaline ballett või võistlustants eeldavad teatud sorti kindla treeningu- ning kogemustepagasiga ihusid — eeldustele mittevastavad inimesed reeglina tantsulavale ei pääsegi, sest nad lihtsalt ei valda seda konkreetset tantsulist “keelt”. Fine5-i “Panus” aga tõstab just nimelt eri “keeli” — eri liikumisviise ja ihulisi olemisi — valdavad kehad kilbile ning asetab need laval omavahelisse dialoogi, millesse omakorda saab oma panuse anda oma ainukordse ihulise taustaga vaataja. Ilma nende ihuliste “vormideta” nende konkreetsete inimesteta ning erinevate ülesanneteta, mida need inimesed laval koos, kuid iga üks isemoodi, täidavad, kukuks kogu lavastuse mõte kokku. See oleks juba üks hoopis teine lavastus  Käesoleva aasta juunikuus etendamisele tulevas “Panuses” oodata uusi osalisi. Mattias Siitani asemel lööb nüüd ”Panuses” kaasa noor kunstnik Reio Aare.  . Ja nõnda nagu muutuvad tantsijad ise oma ihulisuses, nõnda muutub ka “Panus”. 
	

	4.5 Kohtumine ja dialoog 


Oluline aspekt, mida Merleau-Ponty kunsti käsitledes rõhutab, on tähendusmehhanismide protsessuaalne loomus (Merleau-Ponty 1964: 45–46) ning kahtlemata on fenomenoloogiatraditsioon teatrikunsti uurimisel selle tänuväärselt fookusesse tõstnud. Subjektiivne ja afektiivne  etendamiskogemuse kui protsessi kirjeldamine on seejuures kujunenud fenomenoloogilise teatrirefleksiooni peamiseks meetodiks, pakkudes alternatiivset lähenemist senisele mõnetisele vaataja/tõlgendaja-kesksusele, kus fookuses on pigem staatiliste tähenduste konstellatsioon kui lõpp-produkt. 
	Kahtlemata on selle kõrval, et vaadelda lavastust kui valmisprodukti, oluline keskenduda ka teatrinähtuste protsessuaalsele loomusele. Seda enam, et teatrikunsti näol on meil tegu oma olemuselt veelgi liikuvama (sõna otseses mõttes) nähtusega, kui seda on kirjandustekst. Ilmselgele tõsiasjale, et iga etendamise kord on teatriteose natukene erinev, lisandub tõik, et “Panuse” puhul hakkab protsessuaalsus olulist rolli mängima juba proovide käigus ning lavastus areneb muudkui edasi ka pärast esietendust sel lihtsal põhjusel, et osalised oma kehalisuses muutuvad ja arenevad. 
	“Panus” ei sündinud juba valmis olevast ideest, mida koreograaf oleks siis tantsijatele tutvustanud, vaid vormus terviklikuks teoseks just proovimise, katsetamise ja eksimise käigus. Rollid, lavastuse elemendid ja panustajate omavahelised suhted polnud eelnevalt paigas: “Etenduse rollid tekkisid kõik prooviprotsessi arenedes, kõik stseenid ja situatsioonid arenesid koostöös tantsijatega proovisaalis” (René Nõmmik e-kirjas autorile). Samuti on tegijate sõnutsi “Panus” muutunud peaaegu kolme aasta pikkuse etendamisperioodi vältel: 

“Panus” on end “lahti mänginud” — iga osaleja selles näeb nii enda osa kui ka kogu tervikut mitmetasandilisemalt, peenekoelisemalt ja mängulisemalt. Kõik osatäitjad on vabamad ja loovamad — lavastusskeemid on selja taha jäetud ja sisu olemus peegeldub elavamalt selle tagant välja. Üllatusi toob iga etenduse mängimine, sest improvisatsiooniline moment on sellesse etendusse sisse kodeeritud ja töö muutub iga etendusega. Lisandunud on uus avastseen, muutunud on kostüümide kasutamine ja mõnede stseenide koreograafia rõhuasetused. Võib-olla on juunikuus oodata ka uusi “panustajaid”! (samas)

“Panus” on oma loojate suhtes pidevas elavas dialoogis. See lavastus pole kindel ja ühene teade saatjalt vastuvõtjale, vaid elav suhtluspartner nii tantsijate kui vaatajate jaoks, mille tähendused tekivad kogemise käigus. 
	Varasemat teatrisemiootikat on süüdistatud liigses keeleanaloogia kasutamises ja vaataja-kesksuses. Rõhuasetus on olnud just nimelt sellel, kuidas tantsu mõista, kuidas seda “lugeda” (Foster 1986) või sellel, millest võiks koosneda tantsu semantika (Hanna 1979), või sellel, kuidas publik erinevatesse tantsuteostesse suhtub ja mida ta seal näeb (Hanna 1983). Sellele vastukaaluks on fenomenoloogiline lähenemine püüdnud esile tõsta eelkõige etendaja subjektiivse kogemuse kirjeldamist, seda, mis tunne on olla tantsija (Rouhiainen 2003; Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg 2002; Nunes 2005). 
		Ometi ei ole vahest kõige tulemuslikum teha ranget vahet publiku-keskselt semiootilise ja etendajapoolse fenomenoloogilise lähenemise vahel. Kui etendajat huvitaksid vaid tema enese subjektiivsed läbielamised, jääks ta alatiseks proovisaali iseenese ihulisi võimalusi ja piire kompama ega jõuakski kunagi lavale. Etendamissituatsioon ise juba eeldab minimaalsetki kommunikatsiooni, jagatud kogemust. Kuid seejuures ei pruugi tingimata tegu olla (ning enamasti ju polegi) ühesuunalise saatjalt vastuvõtjale (etendajalt publikule) suunatud kommunikatsiooniga, vaid pigem ikka kohtumisega, millesse mõlemad suhtluspartnerid erinevate, kuid võrdsetena panustavad. Kunstitekst, sh tantsuteos, on pigem autori(te) ja publiku kohtumispaik, nende “vaatepunktide lõikumine” (Lotman 2005: 133), ja mitte ühesuunaline liin, mida mööda edastatakse üheselt mõistetavaid sõnumeid. 
	Lotmani järgi võngub kunstitekst oma strukturaalses keerukuses ja informatiivses mitmekülgsuses kahe kommunikatsiooniviisi — mina-mina suhtluse ja mina-tema suhtluse — vahel. Esimene on autokommunikatiivne nähtus, mis eeldab, et adressaat juba omab teatesse kätketud informatsiooni ja selle eesmärgiks pole mitte info edastamine nagu mina-tema suhtluskanali puhul, vaid subjekti ümberkorraldamine, eneseteadvuse organiseerimine. Kõneleja ja kuulaja (etendaja ja vaataja) koodid eksisteerivad koos iga kõnekandja teadvuses; lugeja ja autori vaatepunktid ning suunatus kas kõnelejale või kuulajale vahetuvad ning segunevad omavahel pidevalt (samas, 54). Osapooled, olgu selleks siis poeet ja lugeja või etendaja ja publik, on haaratud pidevasse dialoogi (Lotman 1992: 161). Võib spekuleerida selle üle, et ka Merleau-Ponty poleks ehk viimasele väitele väga vastu vaielnud. Ajalookirjutusest rääkides nendib ta järgmist: “Tõeline Waterloo ei asu mitte selles, mida Fabrice, Keiser või ajaloolane näeb, see pole kindel objekt, see on see, mis tuleb esile kõigi vaatepunktide äärealadel ...” (Merleau-Ponty 1981: 363). Olgu tegu ajaloo või kunstitõlgendustega, erinevate vaatepunktide lõikumiskohtadel tekkivas dialoogis oleme ikkagi. Seda kinnitab veel Lotmani kultuurisemiootikale omane käsitlus kunstiteksti väga erinevatest sotsiaalkommunikatiivsetest funktsioonidest, kus tekst, selle autor, kultuurikontekst ning auditoorium osalevad omavahel väga erisugustes võimalikes suhtlusprotsessides (Lotman 1990: 272–279)  Seda, kuidas täpselt need funktsioonid tantsu kui kultuuriteksti puhul toimivad, olen avanud oma bakalaureusetöös (Nigu: 24–31). . Kunstitekst, ka tantsukunsti “tekst”, toimib seejuures kui isiksus ja suhtluspartner, mis on võimeline teateid muutma ja moodustama. Kunstitekst on kui elusorganism, see “annab eri lugejale erisuguse informatsiooni — igaühele vastavalt tema arusaamise määrale, ta annab lugejale ka keele, mille abil võib teistkordsel lugemisel omandada järgmise portsjoni teateid” (Lotman 2006: 44). See kehtib nii kirjandusliku teksti, nüüdisaegse tantsu esiisa Merce Cunninghami tööde kui ka kõige kanoonilisema “Luikede järve” puhul. Tähendus pole ka märgiteooriast lähtuvalt üks-üheselt fikseeritud ning sestap pole ülaltoodud tabelis fenomenoloogiale omistatud omadustes midagi, mis semiootilisele lähenemisele täiesti vastuvõetamatu oleks. Ja vastupidi. 
Ka Merleau-Ponty leiab, et autor pole kunagi oma teksti suhtes kõiketeadja positsioonil: “Isegi meie, kes me räägime, ei tea tingimata paremini, mida me väljendame, kui need, kes meid kuulavad” (Merleau-Ponty 1964: 91). Kunstiteose puhul on aga teise olemasolu veelgi hädavajalikum. Just teiste juuresolekul omandab kunstiteos oma reljeefsuse ning saab tõeliselt tähenduslikuks (samas, 52). Seejuures aga rõhutab Merleau-Ponty suhtlusprotsessis osalejate ihulisust — kommunikatsioon ei toimu mitte teadvuselt teadvusele, vaid ihuliselt keelevõimeliselt olendilt teisele ihulisele keelevõimelisele olendile (samas, 19). Ehkki seni on antud töös olnud fookuses just tantsijad ja nende ihulisus, ei saa vaataja ihulist kohalolu mitte kuidagi antud analüüsist välja jätta. “... see, kes vaatab, ei tohi olla võõras sellele maailmale, mida ta vaatab” (Merleau-Ponty 1968: 134). Nii nagu kirjandusteose nautimiseks on tarvilik mitte ainult lugemisoskus, vaid ilmsesti ka kirjanduslike koodide tundmine, nii on ka tantsu mõistmiseks vajalik mitte ainult nägemisvõime, vaid ka oskus tantsu vaadata ja seda märgata. Kuid ei kirjanduse ega tantsu koodid ja tähendused ei avane meile abstraktselt reeglitena, vaid eelkõige läbielatud kogemusena — eelnevate hetkede läbi, mis me oleme raamatut käes hoidnud ja teatritoolil istunud, ise midagi kirjutada püüdnud või tantsimisega tegelenud. 
See aga ei tähenda sugugi, et tantsija ja vaataja kogemustepagas või kooditundmine peaks üksteisega kattuma. Kui rääkija ja kuulaja keeleruumid kattuksid täielikult, ei oleks neil teineteisele mitte midagi öelda (Lotman 2005: 149). Kui aga keeleruumid ei kattuks üldse, poleks suhtlemine võimalik — teatav ühisosa on paratamatult vajalik. Sarnast leiab ka Merleau-Ponty väites, et vaataja ja vaadatava vahel on paratamatu distants, ent see kaugus ei ole mitte takistuseks, vaid hoopis suhtlemise vahend ja võimalus (Merleau-Ponty 1968: 135). Samuti, teist inimest jälgides ei saa me tahes-tahtmata kogeda seda, mis tunne on olla tema nahas — see, mida laval olija läbi elab, on minu kui vaataja jaoks lihtsalt esil (displayed) (Merleau-Ponty 1981: 356). Ent kuna me ikkagi jagame sarnast maailmas-olemise kogemust, meil on teatav kattuv ühisosa, on mul võimalik laval olijasse mõistvalt ja empaatiliselt suhtuda. Seetõttu mõjutab etendaja ihulisus ka vaataja keha. Prantsuse teatriuurija Patrice Pavis nimetab nähtust, kus vaataja keha on lavategevusest mõjutatud, vaataja propriotseptsiooniks s.t. vaataja sisemiseks tajuks teise kehast, mille käigus publik tajub liikumist väliselt ning internaliseerib selle (Pavis 2003: 66). Publik, mitte ainult ei vaata liikumist laval, vaid läbi oma keha ning pilgu (gaze) teeb selle etendajatega kaasa (samas, 129). Etendamissituatsiooni vahetus kogemises saavad tantsijad ja publik kokku, toimub kehadevaheline, intersubjektiivne dialoog. 
Just dialoogi mõiste näikse olevat üks olulisi ühiseid puutepunkte semiootilise ja fenomenoloogilise vaatepunkti vahel. Dialoog on Juri Lotmani kultuurisemiootikas keskne mõiste, ilma selleta kultuuri ei eksisteeriks. Lotmani dialoogiline lähenemine aga toetub suures osas Mihhail Bahtini ideede edasiarendusele (Torop 2002: 2660). Semiootika taustaga lugejale võib vahest ehk tulla üllatusena, et tantsufenomenoloog Sondra H. Fraleigh nimetab Mihhail Bahtini vaateid dialoogilisusele fenomenoloogilise lähenemisega väga sarnasteks (Fraleigh 1999: 202–203). Ometi, arvestades eelpool intersubjektiivsuse kohta öeldut, ei tohiks siin vastuolusid semiootikatraditsiooni ning fenomenoloogilise mõtteviisi vahel tekkida. Dialoogi mõiste olulisust semiootika ja fenomenoloogia kattuvusalal, õigemini küll dialoogi olulisusest semiootilises fenomenoloogias rõhutab  oma artiklis “Semiootilise fenomenoloogia poole” ka poola teadlane Ludwika Mostowicz (Mostowicz 1982: 43–69). Läbi dialoogi mõiste on võimalik semiootikatraditsiooni fenomenoloogilise mõttesuunaga dialoogi asetada. 
		Seda kõike arvesse võttes on ilmne, et “Panuski” asub mitmete dialoogiliste protsesside lõikumispunktides. Lavastus on välja kasvanud osaliste omavahelistest dialoogidest, kogemuste vahetamisest ja kogemuse jagamisest. “Panus” astub kahekõnesse tantsumaastiku kontekstiga ja võtab seisukoha diskussioonis liikuva keha kohast tantsukunstis. Lavastuse loojad ei kanna ajaloolist ja kultuurilist teadmist mitte passiivsetena edasi, vaid on sellega dialoogis. Olgu siinkohal näidetena toodud vaid debatt kaasaegse tantsu olemuse üle (vt lk 28) või René Nõmmiku tsitaat sellest, et läbi “Panuse” ühise loomise võtavad nad kriitilise seisukoha ka Eesti ühiskonnas valitseva enesekesksuse suhtes (vt lk 42), lavastus dialoogi laiema mentaliteediga üldisemalt, püüdes vastanduda tegijate endi meelest ühiskonnas valitsevale liigselt individualistlikule ja enesekesksele hoiakule, tundes huvi inimese kui isiksuse vastu ning rõhutades just koos tegutsemist, koos loomist, koos tantsimist. Nendele nimetatud dialoogidele lisandub veel dialoog “Panuse” ja iga üksiku vaataja vahel. Viimase dialoogi kohta saan näite tuua kõige lähemalt — minu dialoog “Panusega” võrsub panustajate ja siinkirjutaja ühisest huvist inimese ihulise olemise vastu ning on tasapisi kestnud viimased kolm aastat. Kogu käesolev töö on üks osa sellest dialoogist, mis ikka veel kestab ja pakub avastamisrõõmu ja äratundmishetki. 




Kokkuvõte

Hoolimata oma suhtelisest alauuritusest on tantsimine, teatav mitteargiselt struktureeritud kultuurispetsiifiline liikumine, vaieldamatult kultuuri pärisosa. Liigutuste ja liikumise abil annavad inimesed edasi emotsioone, ideid, mõttemustreid, arusaamu inimkehast ja maailmast. Sestap aitab tantsu uurimine kaasa kultuurilise suhtluse mitmekülgsuse mõistmisele ja avab teoreetilisele pilgule uue ja paeluva valdkonna. Seejuures võib loota, et tantsu analüüsimine rikastab ka teoreetiliste käsitluste mõistmist uue nurga alt, kuna objekt esitab teooriatele oma nõudmisi, vastupanu ja uusi väljakutseid. 
	Käesolev magistritöö tõukub viimaste aastate (teatri- ja tantsu)teoreetilistest suundumustest, kus seni hinnatud meetodit, semiootikat, on mõneti vastandatud fenomenoloogiale, iseäranis Maurice Merleau-Ponty tajufenomenoloogiale, nähes viimases kohasemat vahendit tantsu materiaalsuse, kehalisuse ja protsessuaalsuse kirjeldamiseks. Semiootikat on nähtud staatilise erinevaid teatrikeele koode otsiva lähenemisviisina, mis keskendub pigem vaatajapoolsele tantsu mõistmisele ja märkide tuvastamisele, fenomenoloogias aga on nähtud pigem etendaja kehalise ja subjektiivse kogemise ning etenduse materiaalsuse kirjeldamise vahendit. Tervitades ja tunnustades fenomenoloogiateooria panust, lähtub siinne töö siiski veendumusest, et kehalisest subjektiivsest kogemisest tähenduslikkust ja märgilisust ära kaotada pole võimalik. Sestap on käesolevas magistritöös otsitud fenomenoloogia ja semiootika võimalikke kattuvusalasid. 
	Selleks analüüsisin ühe konkreetse nüüdistantsulavastuse näitel seda, kuidas kehastatud tähendused läbi liikumise ja kogemise tekivad. Nüüdistants on lääneliku lavatantsu üks stiile, mis kujunes välja 1960.date aastate USA-s ning on sellest saadik elujõuliselt ja pidevalt edasi arenenud. Nüüdistantsule omaste joontena võib nimetada seni tantsukunstile seatud piiride lõhkumist, huvi argise liikumise ja mitte-professionaalsete kehade vastu, samuti huvi tantsumeediumi ja kehalisuse kui sellise vastu. Fine5 Tantsuteatri lavastus “Panus” (2005, koreograaf René Nõmmik) on just taoline tantsukunsti teos, mis keskendub tantsuvälisele viitamise asemel tantsu algmaterjalile — liikumisele, inimkehale ja selle kogemustele. Laval tegutseb viis erineva taustaga etendajat, kes ei esita rolle, vaid esinevad iseendina, tuues vaatajate ette omaenese varasemad kogemused. Misanstseen misanstseeni järel etendavad nad iseenda kehalisust. Lavaline tähistaja — inimkeha — kattub tähistatavaga — sellesama kehaga. Kehaline ja materiaalne osutab iseenesele ja sestap ei mahu “Panus” semiootiline vs fenomenoloogiline  vastanduse alla. 
	Tajufenomenoloogia ei käsitle inimkeha mitte anatoomilise ja füüsilise rakkude kogumina vaid elava lihaliku teadvustatud organismina — ihuna, mis on vormunud eelneva elu käigus. Sarnane suhtumine kehasse kumab ka “Panusest”. Siin on lavale asetunud kehad kui isiksused. Nad kõik on erinevad, nii oma füüsilise vormi ja võimekuse kui ka kogemuste ja mõttemaailma poolest. Seejuures pole erinevusi ära peidetud, vaid vastupidi, need laval esile toodud. Huvi isiksuse ja tema individuaalsete eripärade vastu oli kesksel kohal juba lavastuse loomeprotsessis, kus tantsijail paluti lahendada erinevaid ülesandeid oma sisetunde ja parema äranägemise järgi. Etendavad kehad lavastuses “Panus“ ei vii ellu mitte koreograafi ideid, vaid tegutsevad ise otsustusvõimeliste subjektidena ja suhestuvad üksteise ja publikuga.
		Need etendavad kehad aga pole sugugi muutumatud. Elatud elu käigus on erinevad harjumused, tegevusalad ja liikumisviisid vorminud need kehad just sellisteks, mida me lavastuses näeme. Ihulised harjumused ladestuvad liikumismustritesse ja annavad tunnistust iga ihulise olendi varsemast ajaloost — n-ö ihuloost. Vaatlusalune lavastus toobki esile erinevad harjumuse kehad ja ihulised ajalood — endise baleriini, kogenud moderntantsija, žonglööri, graafilise disaineri ja kooliõpilase erinevad professionaalsed ja isiksuslikud taustad. 
		Ent samas omandab iga teatrilavale paigutatud element, sh inimkeha, teatava märgilisuse. Tantsuliigutus on ühtaegu tegelik — füüsiliselt sooritatud — ja tinglik— liigutamise impulss ei tulene otseselt keskkonnast või vajadusest. Ka etendav keha ise on tantsulavastuses vaadeldav ühtaegu füüsilise kehana kui semiootilise üldistusvõimelise märgina. Ehkki tantsijad etendavad lavastuses justnagu iseennast, pole antud juhul tegu “puhta füüsilisusega” — etendavad kehad toovad esile inimese kehalise olemise materiaalsuse, nad mõjuvad oma ihulisest ajaloost tingitud professionaalse tausta üldkujudena ja ka iseendi teatava märgilise lihtsustusena. Seejuures on kõik need erinevad tähendustasandid lahutamatud kehadest ja liikumisest endast. 
		Kunstilise teksti eripäradest rääkides rõhutab Juri Lotman struktuuri ja tähenduse ühtsust. Lavakunstide erijooneks võib pidada seda, et siinkohal hakkab kaasa mängima ka märgi materiaalne pool, eelkõige tähenduse materiaalsed kandjad — inimkehad. “Panuse“ puhul osutub lavastuse “sisu“ etendavatest kehadest lahutamatuks, sest just nendele konkreetsetele ihulistele eripärade esile tõstmisele lavastus keskendubki. Teistsuguste kehade korral oleks tegu juba teise tantsulavastusega. Ja nii nagu need kehad etendamise käigus muutuvad, nõnda muutub ka lavastus. 
	Oluline on pöörata tähelepanu lavastuse protsessuaalsele loomusele, mis hakkab olulist rolli mängima juba prooviprotsessis, ja areneb edasi ka pärast esietendust. “Panus” on oma loojate suhtes pidevas elavas dialoogis. Kunstitekstile omaselt käitub ka tantsulavastus elusorganismina, ta toimib kui partner, kes on võimeline suhtlema erinevate osapooltega — etendajate, publiku, kultuurikontekstiga. “Panus“ on kujunenud loojate omavahelistest dialoogidest, kogemuste vahetamisest ja jagatud kogemusest, samuti astub “Panus” kahekõnesse eesti tantsumaastiku konteksti ja publikuga. Käesolev magistritöögi on osa sellest dialoogilisest protsessist. 
	Ehkki antud töö keskendub vaid ühe lavastuse võimalikult süvitsi minevale kirjeldusele, võib loota, et teoreetilistes arutluskäikudes on võimalik tõmmata paralleele ka üldisema tasandiga. “Panus” pole kindlasti ainus tantsukunsti teos, mis keskendub etendaja kehalisusele. Sestap võiks üks võimalikke edasisi uurimissuundi olla laiem empiiriline uurimus kehalisusest Eesti nüüdistantsus. Näiteks Mart Kangro, Katrin Essensoni ja Kaja Kanni loomingust võib samuti leida lavastusi, kus etendaja isik ja roll kattuvad. Antud valguses näib olevat perspektiivikas vaadelda lähemalt, milliseid tähendusefekte taoline kattumine enesega kaasa toob. Samuti võiks olla põhjalikumaks uurimisaineseks see, kuidas kehalised praktikad ja kehakogemus laiemalt vormivad inimese enesetaju, isiksust ning kommunikatsiooniprotsesse ja suhestumist teistega, seda tantsuteraapia näitel. Selle jaoks näikse paljutõotav perspektiiv olevat kultuurifenomenoloogia ja vahest ehk ka kognitiivteaduse võimalused. Nagu käesolevas töös on korduvalt kinnitamist leidnud, on keha olemise, kommunikatsiooni ja kultuuri kõige fundamentaalsem alus ja selle aluse toimemehhanisme tasub aina sügavamalt ja süvenenumalt tundma õppida.  
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Summary
The body and meaning in post-modern dance: 
“Bet” by Fine5 Dance Theatre

The present master thesis concentrates on the question of the body and corporeal meanings in contemporary/post-modern dance. The post-modern dance was born in the USA in the 1960ies and has spread worldwide form there on. As a dance form that, among other issues, concentrates on the very essence of bodily movement and the nature of dance, it also provokes interesting questions from the theoretical point of view. 
	The thesis focuses on one particular Estonian dance production, namely “Bet: body/experience/time” by Fine5 Dance Theatre, premiered in the autumn 2005. This production presents on the stage five different people (a former ballerina, an experienced modern dancer, a graphic designer, a juggler and a young man still attending high-school) coming from various walks of life, bringing their own personal experiences and bodies into the performance. The dancers do not perform any theatrical role or character nor is this production about “pure” abstract movement. The form of the production – these five different bodies – turns out also to be its' content. These bodies highlight the very corporeality itself, bringing their different ways of bodily being to the fore. 
	Being a dance production that focuses on such bodily being in the world, “Bet” is extremely suitable for the analysis from the point of view of phenomenology, especially the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty, who stresses the central part of the body in our worldly existence. The body thus understood is not just a physical object, but an entity that has both features of a subject and an object. The bodies on the stage are subjects making their own decisions, “betting” their previous experiences and physical and mental knowledge in the performance. Through their movement, these bodies demonstrate their past that has left it's traces on the bodies and their movement qualities. At the same time these bodies are also contrasted to the others' by their physical and behavioural difference and they are also disclosed to the gaze of others and audiences. 
	On the other hand, the semiotic perspective turns out to be relevant as well. By having been placed into the theatrical frame, the bodies immediately acquire the character of a sign. These bodies manifest themselves as simplified tokens of their very selves, they also function as generalisations of their own professional pasts, as well as convey reference to our overall physical existence as such. The meaning arising from the performance is inextricable from the movement. Just like in any other artistic text, the structure and the content of a dance production are intrinsically and inseparably tied to each other. However, in the case of dance, this union also turns out to be the union of body and mind. Following the theories of an artistic text by Juri Lotman even further, it can be said that the dance performance functions similarly to an organism, it is capable of communication with its' creators, the audience and the cultural context. The dance performance “Bet” is situated in the intersection of all these multiple dialogues. 
	The present thesis focuses on a single dance production illuminating it with the help of various theoretical concepts. However, “Bet” is definitely not a singular dance piece that focuses on the performing body and its corporeal significations. Therefore, one of the possible directions where to aim at could be an empirically broader investigation of the performing body in (Estonian) contemporary dance. 
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