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Sissejuhatus
Tantsukunst on väga kehaline ning füüsiline kunstiliik. Ühegi tantsustiili viljelemise puhul ei saa keha olemasolust mööda vaadata. See, mida keha teeb ning mida kehale lisatud on, oleneb juba stiilist, kontekstist, koreograafist ja kunstilisest kujutusvõimest. 
Kirjanduse materjaliks on keel. Julgen väita, et tantsu materjaliks on keha. Nii nagu on kirjanduse eripäradest lähtuvaid meetodeid selle uurimiseks, on ka tantsu eripäradest lähtuvad meetodid vajalikud. 
See töö tutvustab spetsiaalselt tantsukunsti vaatamiseks ja analüüsimiseks mõeldud teooriat, mida nimetatakse koreoloogiliseks perspektiiviks. 
Loomulikult saab tantsukunsti vaadelda ja analüüsida, lähtudes paljudest teistest uurimismeetoditest ja kultuuriteooriatest, kuid leian, et koreoloogiline perspektiiv uurimismeetodina käsitleb keha ning selle liikumist ruumis tantsu kui kunstiliigi spetsiifikat arvestades. 
Teooria illustreerimiseks kasutan ennekõike näiteid modern- ja nüüdiskoreograafiast, kuna koreoloogiline perspektiiv on tekkinud paralleelselt modern- ja nüüdistantsu arenguga. 
Nüüdistantsu defineerimine ei ole väga lihtne, kuna tegu on väga kiiresti areneva kunstiliigiga. Heili Einasto toob välja, et tegemist ei ole ainult teatriharu või ainult eraldiseisva kunstiliigiga, olgugi et alates 20. sajandist on tants iseseisev, kui ta tahab seda olla. Tegu on teatri- ja kunstiliigi sümbioosiga (Einasto 2007: 52). 
Iseendale selguse loomiseks defineerisin ma nüüdistantsu järgnevalt: nüüdistantsu all mõtlen ma praegusel ajahetkel loodud, nüüdisaja inimesi kätkevat keha ja liikumisega tegelevat kunstižanri, mis kasutab nüüdisaja meediume. Samal ajal on olulisel kohal väljakujunenud konventsionaalsetele tantsustiilidele vastandumine ja tantsukunsti uuendamine. 
Piir nüüdistantsu ja performance-kunsti vahel on hägune. Tänapäeval luuakse nüüdistantsu nime all ka lavastusi, kus tantsukunstile omast kehalist liikumist ei kasutata, nt ainult räägitakse. Isiklikest eelistusest lähtuvalt nimetan ma nüüdistantsuks neid lavastusi, kus toimub kehaline liikumine ning milles tuleb välja keha kasutamise põhjendatus. 
Üheks parimaks nüüdiskoreograafia näiteks Eesti tantsumaastikul, saab pidada Fine 5 Tantsuteatrit. Kuna see tantsuteater on tegutsenud juba 15 aastat (alates 1992.), siis on neil pikaaegsel kokkupuutel nüüdiskoreograafiaga tekkinud kunstilised  ning koreograafilised tõekspidamised ja oskused, mida saab analüüsida lähtuvalt koreoloogilise perspktiivi meetodist. 
Selle töö eesmärk on anda ülevaade koreoloogilisest perspektiivist ning analüüsida Fine 5 Tantsuteatri kahte lavastust – üht teatri algusaastatest ja teist praegusest ajahetkest. Eraldi peatükina on välja toodud ka Fine 5 Tantsuteatri esteetilised ja tantsulised pidepunktid, mis on analüüsimisel heaks fooniks. 
Töö lõpus on illustratiivsel eesmärgil ära toodud ka ühe analüüsitava tantsulavastuse „Panus” fotod.


I. Koreoloogiline perspektiiv 
1. (Nüüdis)tantsu teooria
20. sajandi esimesel poolel tantsukunst avardus ning tantsu hakati vaatama, lähtudes uutest kriteeriumitest. Liikuv keha ise muutus subjektiks ning kõik kehalik muutus aktuaalseks. Keha ei olnud enam instrument (Banes 1987:xvii). 
Nüüdistantsu tekkimine paiskas segamini senised tantsukunsti kaanonid. Kui vaadata maailma tantsuajalugu, siis 1960ndate Ameerika Ühendriikides toimus tantsukunsti revolutsioon: eelnenud tantsukunsti uuendusele ja balletiesteetikale vastandunud moderntantsule tekkis veel omakorda vastanduv koolkond, post-modernne tants (Banes 1987:xv). 
Mõiste „post-modernne tants” on pigem Ameerika Ühendriikides levinud väljend. Eesti traditsioonis on levinud mõiste „nüüdistants”, „uus tants” (Einasto 2000:14) ja välismaistest mõjutustest lähtuvalt ka „kaasaegne tants” (contemporary dance). Mina eelistan mõistet „nüüdistants”, kuna see on eestipärane ning kannab endas kõiki selle tantsuesteetika konnotatsioone ja seda saab kasutada post-modernse tantsu sünonüümina (praegusel ajahetkel loodud, nüüdisaja inimesi kätkev keha ja liikumisega tegelev kunstižanr, mis kasutab nüüdisaja meediume).  
Nüüdistants areneb temaatikalt ning väljendusvahenditelt pidevalt edasi ning tänapäeval võib öelda, et nüüdistantsu loomine ja selle vastuvõtmine on väga mitmekülgne protsess. Postmodernne tants on väga laialivalguv ning suure haardega, sageli interdistsiplinaarne kunstiliik.
Kuna tekkis uut tüüpi tants, pidi ka tekkima uus viis, kuidas seda hoomata. Uue tantsu vaatamiseks on samuti vaja uut lähtepunkti/pidepunkti, mis aitaks läheneda nüüdistantsule – midagi, mis aitaks nüüdistantsumaailmas orienteeruda.
Suurt rolli nüüdistantsu teooria välja kujunemisel on mänginud Austria-Ungari päritolu tantsija ja koreograaf Rudolf van Laban (1879-1958). „Ta huvitus igasugusest teatrikunstist ning tutvunud igasuguse teatriga, nii halva kui heaga, nii odava kui luksuslikuga, jõudis ta veendumusele, et iga teatrisõnumi keskmes on keha liikumise kaudu avalduv inimlik väljendus” (Einasto 2000: 44).
Tema eesmärgiks ei olnud nüüdistantsu teooria väljakujundamine, vaid pigem oli ta sügavalt huvitatud liikumiskunstist. Kahjuks oli ta ise väga müstikasse kalduva ning tunnetuslikule tasandile jääva kirjutamisviisiga ning tema teoreetilisi kirjutisi on koondanud ning arusaadavamaks muutnud tema õpilased. 
Laban rõhutas tantsu iseseisvust, sõltumatust teistest kunstiliikidest. Samuti ta nägi „igas tantsijas kunstnikku, iga tantsu katselise ja loova protsessina, tantsukunsti avatud ja vaba väljendusvormina, mis on suuteline edastama teemasid alates kergekaalulistest kuni väga sügavateni” (Einasto 2000: 45).
Tema liikumisteooria ehk koreutika tegeleb liikumise defineerimise ning seletamisega alates selle algelementidest. Koreutika väidab, et inimkehas toimub pidevalt kahepoolne protsess, milles mõtted ja tunded mõjutavad keha liikumist ning liikumisviis omakoda mõjutab inimese hoiakuid ja mõtteid (Einasto 2000:46).
Keskseks mõisteks Labani teoorias on pingutuse mõiste, mis põhimõtteliselt on sisemine tõuge ja liikumapanev jõud. Pingutust saab analüüsida, kasutades nelja tegurit:
	raskus (püsivus ehk lihaspingutusel põhinevad liikumised ja kergus ehk liikumine, mida sooritatakse lõdvestunud olekus),

aeg (rutakus ehk lihaste otsekohene reageerimine olukorrale ja väljapeetus ehk mingi liikumise säilitamine pikka aega pideva lihaste tööga),
ruum (ruumi otse kasutamine ehk ühesuunaline liikumine ja lihaste ühekülgne tegevus ning ruumi paindlik kasutamine ehk samaaegne mitmesuunaline liikumine ja mitmekülgne lihaspinge),
voolavus (seotud voolavus ehk valmisolek ükskõik mis ajahetkel peatuda ja vaba voolavus, mille puhul liikumine kulgeb pidevalt ning valmisolek peatumiseks puudub). 
Eriti võib neist neljast tegurist tuua esile ruumi kasutamist. Seda seletatakse järgnevalt: „Kuigi suur osa loomeprotsessist on intuitiivne, aitab täpne liigutuste analüüs need kiiremini, tõhusamalt ja energiasäästlikumalt selgeks õppida. Samuti aitab liigutuste ruumiline analüüs ja nende paigutamine ruumi vabastada mõtet tavapärastest diagonaalidest või püstjoontest, leida harjumuslikust erinev liikumise käivitaja, sooritusviis või kvaliteet”(Einasto 2000:48).
See on Labani liikumisteooria väga lühike ning ülevaatlik tutvustus. See aitab mõista, millises kontekstis hakati 1960ndatel nägema inimkeha liikumist. Huvitaval kombel on Labani liikumispõhimõtted tänapäeval väga laialdaselt kasutusel tantsupraktikute seas ning tema tehnika on ka praegu väga aktuaalne. Põhjus on tema tantsuteooria kõikehõlmavuses ning kõige olulisema ehk liikumise analüüsi alustalade äraseletamises. 
Nüüdistantsu teooria ning uurimismeetod, mis hõlmab endas nii tantsu loome kui ka vaatamise aspekti, on Labani õpilase Valerie Preston-Dunlopi väljatöötatud koreoloogiline perspektiiv, mis on tugevalt mõjutatud nii Labani tõekspidamisest kui ka kommunikatsiooniteooriast, semiootikast ja fenomenoloogiast. 
Valerie Preston-Dunlop sai balleti ja moderntantsu koolituse Euroopas ning töötas Labani juures tantsijana 12 aastat. Enda teoreetilistes uurimustes keskendub ta 20. sajandi Euroopa tantsukunstile ja samuti on ta tegelnud Labani arhiiviga. Ta on tantsuteoreetik ja –õpetaja Londonis Labani keskuses ning rahvusvaheliselt tunnustatud külalisõppejõud ja –esineja paljudes ülikoolides. Preston-Dunlop on kirjutanud ja toimetanud palju tantsualaseid raamatuid. 
Kuna Preston-Dunlop alustas tantsijana, siis on tema teooria ja praktika väga tugevas seoses. Ta on tunnustatud tantsuteoreetik, metoodik ja praktik, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid tantsukunstist: millel tants põhineb ning millest kõneleb. Ta on veendumusel, et praegusel ajahetkel on tantsuteoorias vaja just praktiseerivaid õppejõude, kuna „tants on edasi arenenud ja tuleb uurida tantsu metodoloogiat, eriti tänapäevase tantsu teooria vallas, sest see muutub koos tantsukunsti endaga” (Goltsman 2007: 62).
Järgnev koreoloogilise perspektiivi tutvustus põhineb 2007. aasta aprillis Tallinna Ülikoolis toimunud koolitusnädala „Tantsu interdistsiplinaarne analüüs ja tantsukriitika“ raames toimunud Preston-Dunlopi ettekannetel ja tema raamatul „Looking at Dances: a Choreological Perspective on Choreography“ („Tantsu vaatlemine: koreoloogiline perspektiiv koreograafiale“), mis ilmus 1998. aastal.

2. Koreoloogiline perspektiiv
2.1. Tantsu meedium
Mõistet „meedium“ kasutatakse mitmes teadusvaldkonnas. Enamikul juhtudel on meedium infokandja, -salvestaja või -vahendaja, samuti tähendab see ka teatud keskkonda. Rääkides kunstist, võib meedium tähistada substantsi – materjali, millest on kunstiteos tehtud. Kuna praegu on vaatluse all tantsukunst, siis vastates küsimusele, mis on tantsu meedium, saab teada, milline on tantsu substants.
Preston-Dunlop toob välja neli tantsumeediumit:
	Liikumine

Esineja/tantsija
Heli
Ruum
Need neli osa moodustavad tantsu. See, milline on iga meediumi osa tantsuteoses ja kuidas neid nelja osa omavahel kombineerida, oleneb juba koreograafist. Mõni koreograaf võib kasutada tantsijaid kui instrumente, kes peavad ettenäidatud liigutusi üks-ühele sooritama, teised leiavad, et tantsija enda keha ja isikupärane liikumiskeel on iseeneses juba oluline ja taandumatu osa lavastusest. Mõned tantsud saavad enda loomisimpulsid muusikast ning tantsija keha on muusika illustratsiooniks. Samas võivad ka tantsija enda poolt tekitatud hääled olla tantsu saatvaks heliks. Neid lähenemisviise on väga palju. Oluline on, kuidas kasutatavad meediumid omavahel sobivad ning mis eesmärki nad kannavad (Preston-Dunlop 1998:1-6).

2.2. Tants kui kommunikatsioon
„Iga kommunikatsiooniakt kätkeb endas informatsiooni saatjat ja saajat. Kuid sellest ei piisa: meile hästi tuntud mittemõistmise fakt annab tunnistust sellest, et mitte iga teadet ei võeta vastu. Selleks et saaja saaks aru saatja teatest, peab neil kindlasti olema ühine vahendaja – keel“ (Lotman 2006: 28). Aga kas ka tants on keel? Kuna tantsu representeerimisviisid on väga erinevad, siis on raske täpselt aru saada, kuidas iga tants kommunikeerub.
Sellele küsimusele vastamiseks saab lähtuda kahest kohati kattuvast ideest. Esiteks: koreograafid kasutavad enda ideede edastamisel tantsu. Teiseks: tantsukunsti kommunikatsioon ei ole otsene, vaid tantsulavastuses sisaldab tähenduslike elementide kihte, mille loovad protsessis kaasategevad inimesed, sealhulgas vaatajad (Preston-Dunlop 1998:7).
Preston-Dunlop kasutab Roman Jakobsoni kommunikatsioonimudelit: on info, mida tahtetakse vahendada ja seda vahendatakse läbi meediumi, kus info muutub sõnumiks. Infot laseb välja saatja ja võtab vastu vastuvõtja. Sõnum pannakse kokku vastavalt koodidele, normidele, et seda saaks ka dekodeerida ja teistega jagada. Tantsuloomise juures töötavatel inimestel on midagi öelda ja nad kasutavad meediumina tantsu (liikumine ruumis, koos heliga) ning sellega koos tekib tantsusõnum (Preston-Dunlop 1998: 7-8). 
Milline on aga kood, mille alusel tantsusõnumit „lugeda“? Millised on tantsu koodid?
Need on sõltuvad teatritraditsioonidest. Lääne kultuuris teab publik, et kui saal tehakse pimedaks, siis tuleb olla vait ja vaadata. Tantsijad tulevad lavale, tantsivad ja kummardamise ajal publik plaksutab. Teistes kultuurides võib kogu etenduse situatsioon olla hoopis teistsugune: etendus võib kesta terve päeva, tantsijad võivad olla ainult mehed ning istekohad, valgustus ja lava üldse puududa. 
Kui puudub aga ühine kood, siis ei saa ka tantsusõnumist aru. Tantsuetendusest jääb järele ainult kineetiline, visuaalne ja sümptomaatiline osa. Seda koodipuudumist nimetab Preston-Dunlop nonsensiks, mida tants tihti olla võib.
Tantsukunsti puhul võib öelda, et igal žanril on oma koodid, mis muutuvad uue stiili sünniga või koguni iga uue tantsuetendusega. Liikumiskunstile on see väga iseloomulik. Suur rolli mängivad ka  käitumisnormid (Preston-Dunlop 1998:8-9). Siin on heaks näiteks tantsu ja liikumise osatähtsus mingis kultuuris ja sotsiaalses süsteemis. Aafrika kultuurides on suur roll tantsul – tantsitakse tihti nt religioossetel, rituaalsetel eesmärkidel ja spontaanselt vastavalt tujule ning east olenemata. Eestis pole aga lihtsalt kombeks suurest rõõmust tantsida ja vanemad inimesed kipuvad enda kehalisust häbenema. 
Argist liikumist kasutatakse tantsukunstis palju. Iga tantsužanr (stiil) vastavalt oma meetodile (koodile) kasutab ühe lähtepunktina mingi kultuuri käitumisnorme, kuna need aitavad tantsuetendust dekodeerida. Näitena võib tuua siia Bronislava Nijinkska 1923. aastal esietendunud „Les Noces“ („Pulm“), mille liikumisse on sisse kootud õigeusukiriku pulmarituaalid. Neist saab aru aga ainult see inimene, kes on nende rituaalidega tuttav. Etendus avab ennast vaataja jaoks ja liikumisskeemid saavad tähenduse. See etendus annab vaatajale palju narratiivseid koode ehk kasutab vihjeid, mis aitavad abiellumise lugu jutustada (Preston-Dunlop 2007). Raamatus „Looking at Dances” kasutab Preston-Dunlop narratiivsete koodide asemel mõistet argine kood, mida kasutatakse narratiivsete lavastuste puhul. 
Samas ei pea iga tants olema kommunikatsiooniprotsess. Olemas on ka rituaalseid tantse, mis ei ole suunatud väljapoole ning millel puudub etenduslik moment.
Lisaks võib iga koreograaf ise otsustada, kas ta soovib sõnumit edastada või mitte ja kas kommunikatsiooni soovitakse saavutada või mitte.
Võib kasutada esteetilisi koode, mille puhul võib tekkida valestimõistmisi ja mis võivad mõjuda pisut müstilistena. Esteetilised koodid on vastandid narratiivsetele koodidele ning need ei ole otsekohesed ja vahetud (Preston-Dunlop 1998: 10). Näiteks võib siia tuua Merce Cunninghami (s 1919), kelle tantsusõnumiks ongi liikumine ja liigutus, ning muud tähendust tema lavastuses olema ei peagi. See tähendab, et ta kasutab esteetilisi koode.
Oluline on siinkohal, et iga etenduslik situatsioon kätkeb endas kommunikatsiooniprotsessi ootust. Publik koosneb inimestest, kellel on alati omad ideed, ootused ja kogemustepagas. Need inimesed on igal juhul vastuvõtja rollis (Preston-Dunlop 1998:9-11). Nad otsivad ideed, mis on etendusse kehastatud/sisestatud (Preston-Dunlop 2007).
Koreoloogilise perspektiivi meetodit saab rakendada kõikvõimalike tantsustiilide, ‑žanrite ning ‑lavastuste puhul. Sellepärast tuuakse välja kahte tüüpi tantsuteoseid: valmislavastused ja tantsuprotsessid (product work ja process work). Esimesed on täpselt ajastatud ja fikseeritud koreograafiaga lavastused, mida mitmed tantsutrupid esitavad üha uuesti ja uuesti. Näiteks on institutsionaalsete balletitruppide lavastused. Teised on lavastused, mis võivad ajas muutuda ning milles ootamatused ja muutused on võimalikud. Näiteks on projektipõhised lavastused, kus iga tantsutrupiga liituv tantsija võib ise improviseerides koreograafiat luua. Enamasti sellisel juhul etendused erinevad või on hoopis teistsugused ja lavastuse originaalvariant fikseeritud koreograafiaga puudub (Preston-Dunlop 2007). 
Tantsukunst tekib, kui idee ja tantsumeediumid põrkuvad. Kuna tantsu kommunikatsioon ei ole otsene protsess, vaid sisaldab tähenduslike elementide kihte, siis on kaks viisi, kuidas tants end ideega suhestab. Esiteks võib olla tegu narratiivse tantsuga, kus sisuks on mingi lugu, faabula. Narratiivsed tantsud on sageli balletilavastused. 
Kui tantsulavastuse loomisel/vaatamisel jätta kõrvale narratiiv, jääb järele abstraktsete kehade, rütmide, kujundite, helide ja valgustuse ansambel, mis ei ole ometi sisu puudumine. Preston-Dunlop nimetab seda missiooniga sisuks (mission content), mille eesmärgiks on publiku veenmine, et liikuvast kehast piisab – tantsu sisu ongi liikumine. Selle missiooni järgi lõi oma teoseid näiteks kuulus moderntantsu klassik Merce Cunningham (Preston-Dunlop 1998:15). 
Tantsumeediumi ja idee põrkumine on kahesuunaline protsess. Väga harva on tantsija keha vaid koreograafi instrument (Preston-Dunlop 1998:16). Eriti on nüüdistantsus oluline tantsija keha, mis annab ideesid koreograafile ning sageli sünnivad lavastused just ansamblitööna. Lisaks kehale võib iga tantsumeedium anda initsiatiivi uuteks liikumisskeemideks ja ideedeks.
Tants on idee kehaline kuju. Abstraktsete tantsulavastuste puhul ei ole idee narratiiv; oluline on viis, kuidas tantsulisi tegevusi sooritatakse. Abstraktsetes lavastustes tuleb tantsulavastus vaataja jaoks avada. See tähendab, et tuleb avada ka märgid, mida tantsulasvastuse idee edastamisel kasutatakse; vaataja tuleb etenduse sisse aidata (Preston-Dunlop 2007).
Preston-Dunlop on öelnud, et tantsuteoorias eristatakse performatiivne element etendamisest. Etendades teeb tantsija oma tegevust laval ja publik on täiel määral selle vaatamisele pühendunud. Tantsija ja publik on kaks erinevat inimrühma. Performatiivse elemendi puhul püütakse aga publikuga pidevalt sidet luua, et publik osaleks selles, mis toimub. See on nüüdistantsu puhul väga oluline, kuna muidu oleks tants vaatajale lihtsalt igav (Goltsman 2007: 64).

2.3. Binokulaarne vaatlemine: semiootiline ja fenomenoloogiline
Binokulaarne vaatlemine tähendab lavastuse nägemist kahe silmaga: „semiootilise silmaga”  nähakse asju tähendusi kandvatena märkidena ja „fenomenoloogilise silmaga” asju endid nende eneseküllases olemises (Epner 2003).
Tantsuloome juures tehakse strukturaalseid valikuid, et kokku luua midagi tähenduslikku. Tantsu tähenduslikkus seisneb Preston-Dunlopi arvates nii tantsu semiootikas kui ka fenomenoloogias. 
Esiteks peab tants iseeneses olema nii huvitav, et ärataks pidevat tähelepanu. Tantsu fenomen paneb nii tantsu tegijad kui ka vaatajad kogema midagi, mis on tol hetkel oluline ja köitev. 
Teiseks peab tantsus olema märke, mis aitaksid suhestuda teadaoleva kultuuriruumiga, mingid märgid tuttavast reaalsest maailmas, mis eksisteerivad ka väljaspool tantsuetendust (Preston-Dunlop 2007). 
Järgnevalt vaatlen ma tantsusemiootikat ja fenomenoloogiat eraldi alapeatükkides. 

2.3.1. Tähendused, märgid ja kihid
Semiootika on õpetus märkidest ja nende funktsioonidest inimühiskonnas. Tantsu semiootika on õpetus märkidest, mis sisalduvad tantsuetenduses. Märk on tantsu element, mis omab tantsu meediumis tähendusi ja et märk funktsioneeriks tantsuetenduses märgina, peab ta olema äratuntav. Tantsud on täis märke, mis on õiges kontekstis äratuntavad ja omandavad vaataja joaks tähenduse (Preston-Dunlop 1998: 19).
Tantsutöödes on mitu kihti semiootilisi tähendusi: 
	Poeetiline märk

See on märk, mille tähendus kasvab välja tantsuloome protsessi käigus. Siia alla võib lugeda kõik, mis mõjutab valmis tööd/koreograafiat (Preston-Sunlop 1998: 20). Poeetilised märgid on koreograafi poolt tantsulavastusse peidetud. Peidetud tähendusi tuleb otsida ja nende leidmisel avaneb töö täiesti uuel tasemel. Siia saab uuesti ära tuua Nijinska „Pulma”, millesse on ära peidetud ortodoksne pulm. Etenduses ei toimu otsest pulma. Abiellumise rituaalid on peidetud näiteks bourrée sammudesse, mis meenutavad juustepõimist ja on abielus naise sümbol. Samuti hoitakse ortodoksses pulmas peigmehe ja pruudi peade kohal kroone. Sellist tegevust lavastuses ei ole – krooni kujund moodustub aga pruutpaari ümber tantsijate grupist. Kui on teada, et kroon on abiellumise juures oluline, siis tunneb selle märgi ära. Lavastuse osa, kus tantsijad seisavad ringis ümber ühe mees ja naistantsija, ei ole enam pelgalt ring, vaid märk kroonist ja abiellumisest (Preston-Dunlop 1998:20-21 ja 2007). 
	Esteetilised märgid

Need on märgid, mida pole tahtlikult lavastusse pandud. Need on märgid, mis omavad tähendust vaatajale, vastavalt iga indiviidi enda kujutlusvõimele. Kuna vaatajate vastuvõtt ei ole etteaimatav, siis võivad need esteetilistest märkidest tekkinud tähendused olla väga erinevad. 
Samuti olenevad esteetilised märgid sellest, mitmendat korda vaataja tantsuetendust näeb. Teistkordsel vaatamisel ei ole vaataja enam „süütu“ ja ta silm märkab etenduses teisi aspekte (Preston-Dunlop 1998:23).
	Jäljed (trace signs)

Need on märgid, mis on olemas igas lavastuse invariandis, kannavad ideed ega ole peidetud. Jäljed on märgid, mis on ilmselged, pandud meelega lavastusse, et seda lahti seletada. Samas ei pruugi kohe õigetele jälgedele sattuda, kuna tantsulavastuses võivad jäljed olla fragmenteeritud. Näiteks moodustub üks märk tantsija juustest ja sammudest.  Jäljed on selleks lavastuses, et need oleks nähtavad ja äratuntavad (Preston-Dunlop 1998:22, 25 ja 2007). 
Kokkuvõtvalt on tantsulavastuses neli semiootilist tasandit: 
	Tähendus, mis on prooviprotsessi käigus tekkinud.

Tähendus, mis on meediumitesse sissekirjutatud.
Tähendus, mis tekib/muutub igas etenduses
Tähendus, mis tekib vaatajas (Preston-Dunlop 1998: 23-24)
Preston-Dunlop jagab tantsumärgid vaataja seisukohalt kaheks. Esiteks võivad tantsulavastused sisaldada suletud märke – need on märgid, kus pole jäetud ruumi kujutlusvõimele. Ei esitata vastukäivaid märke, mis võivad üksteist täiendada ning pakkuda erinevaid tõlgendusi. Lavastus on tehtud argitasemel loogiliseks. Valgustus, kostüüm, liikumine — kõik on algidee tasemel ja üheplaaniline. 
Teiseks saab tantsukunstis kasutada ka avatud märke. Need on konfliktsed märgid: eri kultuuriruumidest või sootsiumitest pärit märgid, mida kokku sulatades, kõrvutades, lõimides, tekib palju mitmesuguseid interpreteerimisvõimalus. Heaks näiteks võib tuua Matthew Bourne’i 1995. aastal esietendunud versiooni „Luikede järvest“. See oli täis konfliktseid märke. Esiteks tantsisid ainult mehed, kuid Tšaikovski muusika ja lugu on jäänud muutumatuks. Samuti tantsisid mehed varvaskingades, mis on balletiesteetikas ebatavaline. Efekt oli väga kummastav, kuid samas paljuütlev: muuta mees balletilavastuses naise märgiks ning näidata tänapäeva ühiskonna muutuvaid norme (Preston-Dunlop 2007).
Koreoloogiline perspektiiv kasutab väga palju Roman Jakobsoni kommunikatsioonimudelit ning näitab, kuidas seda kasutada, eeldusel, et tantsusituatsioonis toimub kommunikatsiooniprotsess. Samuti kohendab Preston-Dunlop natuke Jakobsoni ideid, et seletada, „väärt” tantsulavastuse sisu. Mis teeb ühe tantsulavastuse vaatamisväärseks? 
Preston-Dunlop toob ära tantsu kuus funktsiooni, mis aitavad määratleda väärt tantsulavastust: 
	Metalingvistiline

Esteetiline
Referentsiaalne 
Faatiline 
Korralduslik
Performatiivne 
1. Koreograaf peab enda töös oskama kasutada juba olemasolevaid koode, et äratada vaataja kujutlusvõime (Preston-Dunlop 1998:27). Juri Lotman on öelnud, et teatri keel rajaneb rahvuskultuuri traditsioonidel ja antud kultuuris elav ning selle traditsioonidest küllastunud inimene tajub loomulikult kõige vähem selle iseärasusi (Lotman 1990: 162). Siit võib järeldada, et mingi kultuuriruumi koreograaf peab kasutama enda originaalseid ideid ja neid kultuuriruumi olemasolevaid koode, kuna vaataja silm märkab ennekõike seda, mis on uus ja tundmatu. 
Jakobson nimetab seda kommunikatsiooni metalingvistiliseks tasandiks ning Preston-Dunlop nimetab seda tantsu metalingvistiliseks funktsiooniks (Preston-Dunlop 1998-27). 
2. Referentsiaalne funktsioon on enamikus kommunikatsiooniaktides sõnumi vorm: milline see välja näeb ja kuidas kõlab. See viitab kultuurisisestele objektidele, tunnetele, elementidele. Seda funktsiooni kasutatakse paljudes tantsulavastuses. Eriti narratiivsetes balletilavastustes, nt „Romeo ja Julia“ või „Luikede järv“ (Preston-Dunlop 1998: 28). See on lihtne viis, kuidas näidata publikule emotsioone, mida tantsija kogeb või kogema peaks.
3. Tantsu esteetiline funktsioon on seotud tantsuelementidega. Need on tantsuelemendid, mis ei kanna rohkem tähendusi – tantsuelement oma puhtas füüsilisuses ja ilus.  Esteetiline funktsioon tekib vaatajas (Preston-Dunlop 1998:29). Tantsu esteetiline funktsioon on nüüdistantsu puhul tihti kõrvale lükatud, kuna liikumise/liigutuste uudsus tekitab pidevalt küsimusi selle tähenduse ja mõtte kohta. Vaataja ei suuda rahulikult tantsuelemente vastu võtta ning kommunikatsiooniprotsess esteetilisel tasemel jääb saavutamata. 
Esteetiline funktsioon kandvad tantsuelemendid on  seotud fenomenoloogiaga, millest tuleb hiljem juttu.
4. Faatiline funktsioon tantsuteatris on tingimuste loomine, et tantsukommunikatsiooniakt üldse tekkida ja kesta saaks. Samas võib loomulikult faatilist funktsiooni koreograafias ära kasutada kunstilistel eesmärkidel ning kommunikatsiooni vastavalt vajadusele katkestada (Preston-Dunlop 1998: 33-35). Nüüdistantsu lavastuses saab näiteks tuled nii lavalt kui saalist maha võtta ja tantsida pimeduses, katkestada muusikat kõige ebasobivamates kohtades jms. Eesti tantsukunstnike seas olen faatilise funktsiooni lõhkumist tähendanud Krõõt Juuraku etendustes.
5.  Korralduslik
See kommunikatsiooni funktsioon üritab vaatajad teatud viisil tegutsema panna ja temalt mingit reaktsiooni saada. Moodus, kuidas koreograaf ja tantsijad seda teevad, kokku ongi lavastus (Preston-Dunlop 1998: 35). Näiteks tahab koreograaf panna publiku ebamugavust tundma, mis tähendab, et tema loodav lavastus peab endas kandma korralduslikku funktsiooni, mis paneb publiku ebamugavust tundma. 
6. Performatiivne
Performatiivsus on tantsuetenduses paratamatu. Loomulikult on ka tantse, mis pole mõeldud avalikus ruumis esitamiseks, kuid võib väita, et enamik lavastusi meie kultuuriruumis on siiski vaatamiseks mõeldud. 
Siinkohal toob Preston-Dunlop juurde tantsijate ja koreograafide kavatsused, mida lavastusse sisse kirjutada tahetakse ning milliste tunnete ja eelhäälestusega liikumisi sooritatakse (Preston-Dunlop 1998: 35). Lihtsustades: see on oluline osa kommunikatsioonist, mille lisab tantsija ja/või koreograaf  kommunikatsiooniaktile. Samas toimub siin ka kokkusulamine tantsufenomenoloogiaga.
Kuut kommunikatsiooni funktsiooni ehk tantsu elemente, mis neid funtktsioone kannavad ja kolme tüüpi tantsumärke (poeetiline, esteetiline ja jäljed) saab koreograafia loomisel varieerida. Arvestada tuleb ka nelja tüüpi tantsumeediumitega. Kõik see kokku moodustab tantsulavastuse raamistikku (Preston-Dunlop 1998:36 ja 2007). 
Vastavalt oskustele võib vaataja eelpool toodud semiootilisi üksusi varieerida ning sellelt pinnalt tekib tantsuvaatajale oma raamistik, mis võib, aga ei pruugi, kattuda koreograafi omaga. 
Tantsuetendus avaneb, kui publik selle sisse aidata. Semiootika on üks vahend, kuidas seda teha. Samas ei tohi unustada, et tantsukunst on eelkõige kehaline ning seetõttu ka fenomenoloogiline.

2.3.2. Fenomenoloogia
Kuna koreoloogiline perspektiiv keskendub väga palju tantsu tähenduste otsimisele ning lahtiseletamisele, siis võib pidada igati normaalseks, et selles protsessis ei jääda vaid semiootilisele tasemele. Kuna tants on kehaline, siis peab seda kogema ka kehaliselt, mitte jääma puhtalt märgilisele tasandile.
Fenomenoloogia keskendub inimkogemusele ning rõhutab teatri puhul tajuprotsesse, kehalisust, vahetut suhet vaatajatega, atmosfääri jm. Väärtustatud on individuaalne kogemus kogu oma rikkuses ja meelelisuses. Oluline roll on inimese tajul ning tervikkogemusel.
Fenomenoloogia uurib inimese arusaamu ning käsitlusi ümbritsevast maailmast. Fenomenoloogilise õpetuse juures on oluliseks ideeks, et iga fenomenaalne, tajutav kogemus koosneb valikust organiseeritud ja defineeritud tervikutest, mis eralduvad taustsüsteemist (Pavis 2003: 28)
Inimese taju kipub otsima kõige selgemate piiridega, tasakaalustatumaid ja sageliesinevaid tervikuid, millel on selged piirid, hierarhia ja mida tajub inimsilm ja -mõistus universaalselt. Lühidalt: inimene tajub midagi üldist ja süsteemset. Tajumine konstruktiivne tegevus, mitte pelgalt vastuvõtmine või analüüsimine (Pavis 2003: 29). Siin mängib rolli juba kogemus.
Semiootikat ning fenomenoloogiat on kohati peetud opositsioonilisteks. Tantsukunsti puhul on aus kehaline pool ja tihti ei saa seda ainult semiootikast lähtuvalt lahti seletada. Lihtsam on seda teha traditsioonilise tantsukunsti puhul, kuhu ma loen rahvatantsu ja balletiteatri. „Tantsu kui kehalise kunsti puhul on eristust semiootilise ja performatiivse vahel raske teha” (Nigu 2008: 8). Sellepärast, et tegemist on  teatrikunstivormiga, kus etendaja ei kehasta kedagi teist, kus puuduvad traditsioonilisele draamale omased karakterid ning lavastus ei põhine eelnevalt olemas olnud draamatekstile, lööb opositsioon semiootilise ja fenomenoloogilise vahel kõikuma. Kaksikpilt ühildub“ (Nigu 2008: 8). Tantsukogemuse saamisel semiootiline ja fenomenoloogiline ühinevad.
Valerie Preston-Dunlop on öelnud: „Elamused jõuavad mällu kompleksse protsessi kaudu, alustades muljest, mis on ühtaegu nii visuaalne kui ka suuline ja emotsionaalne. Inimene reageerib sellele ja samal ajal paneb see mõtlema ka millelegi muule. Kõik need asjad segunevad ja sisenevad mällu. Kui mulje on piisavalt tugev, muutub ta pikaajaliseks. Vastasel korral on see lühiajaline sündmus ning ta lihtsalt kaob. Et see aga muutuks tõeliselt pikaajaliseks ja meeldejäävaks, peab seda saama mõtestada mitmel viisil, peab see olema segu semiootilisest ja fenomenoloogilisest kogemusest“ (Goltsman 2007: 64).
Tantsu fenomenoloogias keskendutakse suuremal osal tantsija keha ja vaimu ühtsusele. Lisaks tuuakse siia ajaline mõõde, mis tantsu puhul on alati praegune hetk. Seetõttu peab fenomenoloogiline tantsija alati käesolevas hetkes tajuma oma keha ja vaimu ühtsust. 
Koreoloogiline perspektiiv vaatleb tantsijat kui inimest, kes tegutseb pidevalt käesolevas aegruumis. Keha ja vaim võivad polariseeruda, kuid tantsu puhul pole see võimalik. Tants on tegevus, mida ei saa teha ilma sellele pidevalt mõtlemata; „Tants on tunnetamine, mõtlemine, tajumine ja tegemine koos kujutlusvõimega” (Preston-Dunlop 1998:56).
Siinkohal on Preston-Dunlopi käsitluses tunda Labani mõjutusi. Siit kumavad läbi koreutika põhimõtted: pidev vaimu ja keha koostöö, mida ei saa käesolevast hetkest lahutada. 
Samuti leiab Preston-Dunlop, et tantsu fenomenoloogia seisnebki selle hetkelisuses: nüüd ja praegu. Tantsija peab kogu aeg oma kehas mõtteliselt kohal olema, et vaataja saaks aru, mida talle öelda tahetakse. 
Samas ei vaadata mööda ka sellest, kuidas vaataja tantsu kogeb. Vaataja tajub etenduse käigus koguaeg aina rohkem ja leiab tajutavate tervikute vahel ühendusi (Pavis 2003: 29). Ka see protsess toimub pidevalt käesolevas hetkes ja kui mulje on piisavalt tugev jääb see vaatajale meelde. 
Oluliseks tuleb pidada ka ruumi, kus tantsija viibib. Preston-Dunlop on öelnud, et tantsija ei eksisteeri füüsiliselt mingis ruumis, vaid täidab selle. Samuti toob ta välja, et kui tantsija on üksi laval, siis märgatakse tema liigutusi ruumis, kuid ansamblina esinedes, vaadatakse rohkem liigutusi  (1998: 57, 175-179).
See tantsija, kes suudab pidevalt tajuda, mida, kus ja kuidas keha teeb, ongi fenomenoloogiline tantsija. Preston-Dunlop ütleb ka, et fenomenoloogiline tantsija omab võimu ning on kirgastunud olekus: ta ei ole objekt, vaid looja (1998:57). See aspekt on nüüdistantsu puhul väga oluline. Arvan, et nüüdistantsu puhul peab tantsija olema fenomenoloogiline.
Mängu tuleb ka performatiivsus. Selles kommunikatsiooni funktsioonis on suur roll just sõnumi edastajal. Tantsulavastuses on sõnumi edastajaks tantsija ning viisil, kuidas ta seda teeb, on väga suurt tähendus. Just tantsijalt saab vaataja impulsse: kas uskuda, mis etenduses toimub või mitte, kas tantsija teab, mida ta teeb, kas tegu on abstraktse või narratiivse lavastusega jne (Preston-Dunlop 1998: 62-63).
Nüüdistantsulavastustes on levinud, et tantsija laval ei etenda kedagi, vaid on tema ise. Kuna laval ei ole tihti ette antud karakter, siis on väga olulisel kohal etendaja kavatsused. Mida ta kavatseb publikule edasi anda? Preston-Dunlop toob välja, et kui tantsija loodab, et publik temaga suhestuks, peab tantsija ise endaga suhestuma (Preston-Dunlop 2007). Näiteks: kui lavale tuleb tantsija, kes kehastab Hamletit, siis ta annab edasi Hamleti emotsioone, mõnes teises lavastuses peab aga tantsija edasi andma iseenda emotsioone. Oluline on, et tantsija ise teaks, milliseid emotsioone edastada, mida ta tahab „öelda“ — millised on tantsija kavatsused ning millist reaktsiooni tantsija ootab. Keha ja vaimu vahel peab olema koostöö, kuna muidu publik tantsijat ei usu ning mõne indiviidi arvates ei ole enam tegu väärt tantsulavastusega.

Lõpetuseks võib öelda, et koreoloogiline perspektiiv toetub suurel määral juba eelolevatele teooriatele, kuid kohandab neid vastavalt tantsukunsti eripäradele. 
Kuna tantsukunst pidevalt muutub, siis ei ole ka koreoloogiline perspektiiv kivistunud teooria, vaid vajab pidevalt täiustamist. Oluline on, et tantsu tähenduste ning lahtimõtestamise otsing jätkuks. Koreoloogia annab selleks nii praktikule, teoreetikule kui ka tavavaatajale suurepärase lähtepunkti.


II. Fine 5 Tantsuteater
1. Fine 5 Tantsuteatri algus
Fine 5 Tantsuteater kasvas välja NordStari (esimese nimega NordicStar) moderntantsuteatrist. Kuna trupil oli erafinantseering vaid üheks aastaks, pidid tantsijad aasta möödudes hakkama mujalt tööd otsima. Moderntantsutrupiga taheti jätkata. Trupi sees tekkis aga inimeste kooslus, kes oli huvitatud teistsugusest liikumiskeelest. 
Viis tantsijat (Anu Ruusmaa, Katrin Laur, Tiina Ollesk, Oleg Ostanin ja René Nõmmik) hakkasid ise huvi tundma koreograafia loomise vastu. Nordstari koreograafiasse hakkasid tekkima neoklassika ja neoballeti ilmingud, mis eelpool loetletud tantsijatele ei näinud piisavalt põhjendatud ning ainuvõimaliku valikuna. Balletitehnika omandamine ei olnud tantsijate eesmärgiks ning ainukeseks püüdluseks. Balletitehnikat treeningtehnikana kasutati endiselt, kuid see oli kunstiliste eesmärkide saavutamiseks ebapiisav. Seetõttu lõid viis tantsijat 1992. aastal Fine 5 Tantsuteatri (Nõmmik, Ollesk 2008).
Kuna Eestis 1990ndate alguses nüüdistants kui mitmekülgne kultuuriline fenomen puudus ja selle esteetilise stiiliga tegelevaid tantsuühendusi ei olnud välja kujunenud, otsisid ka Fine 5 Tantsuteatri tantsijad ühendust välismaal toimuvaga. Trupiga töötasid väliskoreograafid ning samuti käidi ennast täiendamas Ameerika Ühendriikides.
Eesti oli 1944-1991 Nõukogude Liidu kultuurisüsteemis ning tantsuteatriga käis paratamatult kaasas eelkõige balletiesteetika. Lavastati küll modernballette Nõukogude Liidu poliitilise süsteemi muutustest tingitud perestroika aeg tõi kaasa aga järkjärgulise kultuuriruumi ja tantsukunsti laienemise.  Fine 5 loonud tantsijad avastasid üheksakümnendate alguses, et väljaspool NSVL piire „tohib” hoopis teistmoodi tantsida. 
Fine 5 Tantsuteatri tekkel on Eesti nüüdistantsu sünniloos oluline roll. Eestis ei olnud nüüdistantsu teoreetikuid ega praktikuid ning Eestis olid veel avastamata kõik läänemaailma tantsuelus juba aastakümneid olulisel kohal olnud modern- ja nüüdistantsu koolkonnad (Graham, Humphrey; Cunningham). Huvi teistsuguse liikumisesteetika vastu oli sellest ajaloohetkest alates Fine 5 Tantsuteatri liikumapanevaks jõuks. 
Otseseid teoreetilisi ning tantsutehnikalisi mõjutusi Fine 5 Tantsuteatril ei olnud. Pigem ahmiti endasse kõike, mis nüüdistantsus toimunud ja toimumas oli. Siinkohal ei saa välja jätta USA mõjutusi, kuna seal käidi ennast täiendamas ning hiljem tulid tantsuõpetajad ka siia. Samas ei tekkinud vajadust kopeerida ning teadlikku eeskuju võtmist ei toimunud. Pigem tiivustas endiseid tantsijaid ja tulevasi koreograafe ise omanäolise koreograafia loomine ning ennekõike kehalisus ja liikumine.  Viis tantsijat olid huvitatud kasvõi intuitiivsest arusaamisest, mis kehaga erinevaid liigutusi sooritades toimub ning nendest otsingutest sündis Fine 5 Tantsuteater (Nõmmik, Ollesk 2008).
2. Fine 5 Tantsuteatri printsiibid
Fine 5 Tantsuteatri ajaloos on olnud palju muutusi nii kollektiivis kui ka tantsukeeles. Praegused Fine 5 eestvedajad on René Nõmmik ja Tiina Ollesk. 
René Nõmmik (s 1962) on õppis 1980-1984 Tallinna Pedagoogikaülikoolis tantsujuhtimist ning tegutses pärast seda rahvatantsukollektiivis „Kullaketrajad”. Sealt edasi pakuti osalemisvõimalust Estonia teatri moderntantsuõhtus „Vaikne kaos”, kust edasi viis tee Nordstari kollektiivi ja uuema koreograafia juurde. 
Tiina Ollesk (s 1970) õppis Tartu Vanemuise Balletiklassis ning aastatel 1987‑1989 Leningradi Riikliku Music-Halli Koolis, kus omandas balletiartisti hariduse. Alates 1991. aastast oli ta Nordstari tantsija. Olleski haridustee jätkus: 2003‑2007 õppis ta Tallinna Ülikoolis ning omandas koreograafi-lavastaja magistrikraadi. 
Olulisemad ja mõjukamad kui institutsionaalne haridus, on Olleski ja Nõmmiku jaoks olnud enesetäiendamised Eestis ja välisriikides, mida nad teevad järjepidevalt ning põhjalikult alates nüüdistantsuga tegelemise algusest. 
  Koos Tiina Olleski ja René Nõmmikuga on Fine 5 Tantsuteatril säilinud mõned olulised printsiibid, millest lähtutakse: 
	LIIKUMISELE/LIIGUTUSELE KESKENDUMINE

Tantsukunst on liikumiskunst ning liikumine on igasugusele tantsule iseloomulik. Fine 5 Tantsuteatri üks praeguseid juhte René Nõmmik seletab: „Tantsukunsti üks olemuslikke jooni on liikumisega tegelemine. Tants on liikuv kunstiliik – liigutusele, liikumisele, selle organiseerimisele ja struktureerimisele üles ehitatud. See eristab seda sõnateatrist, muusikateatrist, visuaalsest nüüdisaegsest kunstist. Võib nende kõigiga lõimida, kuid liikumine on olemuslik tantsukunstile” (Nõmmik, Ollesk 2008).
Liikumine avaldub läbi keha meediumi ning Fine 5 otsib pidevalt sellele meediumile uusi kasutusmeetodeid, kuid kunagi ei eemalduta peamisest – liikumisest.
	LOOMULIKKUS

René Nõmmik seletab loomuliku liikumist järgmiselt: „Liikumisele iseloomulikud omadused: raskus, ajaga mängimine ja lõdvestus. Neid loomulikke asju ei osanud keegi 1990ndate Eestis teoreetiliselt seletada ja tantsupraktikas kasutada. Fine 5 tantsudes tekkis intuitiivne kehasisene otsing – miks keha liigub nii, nagu ta liigub?” (Nõmmik, Ollesk 2008). Siit tekkis vajadus kasutada liikumisele iseloomulikke omadusi. Oluline on siinkohal ka see, et kehad ei liigu kõik ühtemoodi, vaid erinevad inimesed liiguvad erinevalt (Nõmmik, Ollesk 2008).
Keha loomulik olek ning keha kasutamine ilma füüsilise kuritarvitamiseta on väga oluline. See kajastub ka Fine 5 töömeetodite juures. Näiteks kasutatakse gravitatsiooni: keha ei suruta painutustesse, vaid lastakse keha raskusel vajutada. Oluliseks märksõnaks on keha kuulamine ning vastavalt sellele liikumine. 
	TANTSUKOGEMUS JA VAATAJAGA SUHESTUMINE

Fine 5 ei loo tantsulavastusi ainult sellepärast, et neid näidata. Tantsuloomine on kogemus ja protsess, mille lõpuks sünnib tegijate jaoks midagi olulist. Ka teatrisse oodatakse inimesi kogemust saama, protsessis osalema. Olulisim pole narratiiv või kostüüm, vaid soov midagi edastada ja pakkuda vaatajatele tantsukogemust. 
Tantsukogemuse alla peavad Ollesk ja Nõmmik silmas protsessi, mis toimub nii tantsu luues kui ka seda vaadates (Nõmmik, Ollesk 2008). 
Fine 5 põhituumiku (René Nõmmiku ja Tiina Olleski) arvates on tants loomuliku elu osa ja tantsu etenduslikku elementi ei ole võimalik ära kaotada. Kuna aktiivne (tegevuse sooritajad) ja passiivne (vaatajad) on igas elusituatsioonis olemas, siis on nende arvates igati loomulik, et keegi vaatab, mida on Fine 5-il enda liikumiskunstiga öelda. Oluline on, et nii laval olija kui ka tantsulavastuse vaataja kogeks midagi olulist, midagi tähenduslikku (Nõmmik, Ollesk 2008).
	 TRENDIDEST EEMALEHOIDMINE: 

Eelnevalt mainisin, et Fine 5 edasiviivaks jõuks oli/on kehasisene intuitiivne otsing. Kasutatakse palju improvisatsioonilisi töömeetodeid. See võimaldab vältida võltse ja ainult väliselt efektseid lavalisi tegevusi. Näiteks väldivad Fine 5 tantsijad lavastuses rääkimist siis, kui see pole põhjendatud ning ei toeta lavastust läbivat ideed. Samuti ei kasutata videot ainult sellepärast, et see on uus meedium, mida mingil ajahetkel kasutasid väga paljud nüüdiskoreograafid. Kõik liikumisega kaasnevad vahendid peavad olema põhjendatud. 
See ei tähenda, et liikumisväliseid väljendusvahendeid ei kasutata. Näiteks „Panuses” (2005) kasutati rääkimist, kuna taheti esitada vaatajale küsimus, mida nad hetkel vaatavad ja mida tunnevad. See huvitas tantsijaid. Samuti võib näiteks tuua lavastuse „Sandwater”(2000), kus oli videoinstallatsioon väga sujuvalt integreeritud lavalisse liikumisse ning ei tekkinud küsimust, miks selles lavastuses videot oli kasutatud. 


3. Millisena näeb nüüdistantsu Fine 5 Tantsuteater?
Igal inimesel võib olla nüüdistantsuga erinev kogemus ning vastavalt sellele kujunenud ettekujutus, mis asi on nüüdistants. Kuna Fine 5 tegeleb nüüdiskoreograafia loomisega, on oluline teada, millisena näeb Fine 5 kunstiline tuumik nüüdistantsu. 
Tiina Ollesk arvab, et kui nüüdistantsu all mõelda kaasaegset tantsu, siis võib öelda, et see on kaasaegsele inimesele kaasaegsete vahenditega praegu olulisi teemasid käsitlev tantsumeediumitega loodud liikumine (Nõmmik, Ollesk 2008).
René Nõmmik lisas, et ei ole mõtet eristada uut tantsu, nüüdistantsu, kaasaegset tantsu. Mõisteid on tema arvates liiga palju. Kõik, mis praegu toimub on nüüdistants (Nõmmik, Ollesk 2008). Samuti ei saa Nõmmiku arvates nüüdistantsu teiste nüüdiskunstide kaudu defineerida. „Kaasaegne tants ei ole nii eristuv. Ei saa öelda, et kõik, mis on tehtud nüüdismuusikale või põiminud nüüdisaja visuaalsete kunstiliikidega, on kohe nüüdistants. Selline defineerimisalus on liiga rabe ning kergesti ümberlükatav” (Nõmmik, Ollesk 2008). 
Nende arvates kuulavad ja vaatavad inimesed ennast ümbritsevat, arvestades oma kaasaegseid mõttemalle. Klassikalist muusikat kuulates tõuseb esile see, mis tundub oluline sel hetkel ning selle tähendus sõltub kaasajal levivatest diskursustest. Tantsu puhul kehtib sama analoogia. Tantsu vaadates ja luues kerkib esile see, mis on parasjagu oluline (Nõmmik, Ollesk 2008). 
René Nõmmik lisab: „Nüüdistantsu saab vaadata kui eraldiseisvat mudelit. On olemas karaktertants, ajalooline tants, rahvatants jne, neil kõigil on oma stiil. Neid esteetilisi tõekspidamisi saab kasutada tantsu loomisel. Kui vaadata neid praegusel ajahetkel kui kaasaegseid stiile, siis on loodud koreograafia paratamatult kaasaegne. Neid stiile on võimalik kasutada kaasaegse tantsumudeli täitmisel” (Nõmmik, Ollesk 2008). 

4. Tööprotsess ja esteetika
Eesti tingimustes on iseenda ideede ja tantsuetenduste lavale toomine väga raske, kuna lihtsalt ei ole piisavalt majanduslikke ressursse ning tantsukunst Eestis väljaspool riiklikke organisatsioone on projektipõhine. Fine 5 sõltub praegusel hetkel olulisel määral nende poole pöördujatest ja tellijatest. See aga ei tähenda, et tellimustöödes tehakse midagi Fine 5 esteetiliste tõekspidamiste vastu. Pigem on need head võimalused enda tantsuesteetikat ning tõekspidamisi manifesteerida (Nõmmik, Ollesk 2008). Seda saab väga hästi näha Fine 5 Tantsuteatri lavastustes „Reekviem”(2006) ja „Carmina Burana” (2005), mis on spetsiaalselt tellimustööna tehtud Birgitta Festivali raames. 
Neid töid ei tehta raha pärast, vaid pigem kasutatakse seda kui väljundit, kus saab näidata kaasaegset mõtlevat keha klassikalise muusika taustal. Nendes etendustes ei saa muusikaga meelevaldselt ümber käia ja seda lõigata, kuna muusikateose terviklikkust tuleb säilitada. Kasutatakse maksimaalselt keha liikumist, mis moodustab koreograafilise essentsi. Kindlasti välditakse illustratiivsete piltide loomist. 
Ka muusika kasutamine etteantud raamides on läbimõeldud. Juba eelpool mainitud kaasaegseile mõttemallidele toetudes leiavad Fine 5 tantsijad-koreograafid midagi, mida nad tahavad öelda nüüd ja praegu tänapäeva inimesele.
2000. aastate alguses tegid kunagisest põhituumikust jäänud Fine 5 praegused eestvedajad Tiina Ollesk ja René Nõmmik lavastusi ka kahekesi, näiteks „Sandwater” (2000) ja „Two trains”(2002). Need olid samuti liikumispõhised lavastused. Erinevaid liikumiskvaliteete kasutades ja erinevaid märke argiliikumisest ümber töödeldes loodi lavastused, mida oli eelarve mõttes kergem teha, kuid mis olid koreograafiliselt samavõrd tihedalt täidetud kui suurele kollektiivile loodud.
Välja saab tuua kolme tüüpi lavastusi:
	Idee sisemisest küpsemisest tekkinud tantsulavastused, mis realiseerivad ennast proovisaalis ja milles tööprotsessis on suuremad vabadused. Nt duetid „Sandwater”, „Two trains” ning grupitööd „Panus”, „Landscaping in progress” (2007).

Suurtele muusikateostele ja suurele tantsijate koosseisule rajatud tantsulavastused, kus tuleb kaasaegselt mõtlev keha panna etteantud diskursusesse. Nt „Reekviem”, „Carmina Burana” ja „Püha kevad”(2003).
Fine 5 Tantsuteatri tantsijatele külaliskoreograafi loodud lavastused. Nt Soome koreograafi Tommi Kitti lavastatud „24 tundi” (2004) ja Belgia koreograafi Matteo Molesi loodud „Just”(2006).
Fine 5 tantsijate liigutustel peab olema mingi mõte, liigutusi ainult liigutuse pärast ei sooritata. Liikumine peab olema mõtestatud. Siin võib kasutada mõistet „mõtlev tantsija”. See on tantsija, kes teab, mida ta teeb ja – mis veel olulisem – miks. Ta peab tunnetama, milline on see sisemine tung, mis paneb tantsija liikuma (Nõmmik, Ollesk 2008). Igal tantsijal on oma liikumiskeel ehk „sõnavara”, millega keha räägib. Liikumise mõtestatus on saavutatud improvisatsiooniliste töömeetoditega, mis eeldavad keha kuulamist. Improviseerides õpib mõtlev tantsija kasutama oma „sõnavara”.
Fine 5 kunstiline tuumik on tundliku sotsiaalse ja poliitilise närviga. See kajastub ka nende lavastustes. Kõik märgid ja tähendused on aga põimitud lavastustesse varjatud kujul, kuna ei soovita muutuda „poliitiliseks ajaleheks”. Ajalehtedes nähtud sotsiaalkriitikat ei lasta teatrilavale, kuna leitakse, et kriitikast väsinud publik ei taha täpselt sedasama näha laval, mida ajaleheplakatilt lugeda saab (Nõmmik, Ollesk 2008). Samas ei väldita päevakajalisi teemasid. Huvitavaks näiteks võib siia tuua lavastuse „Landscaping in progress”, mille idee aluseks on 2007. aasta aprillis Pronkssõduri ümber toimunud rahutused, mida tõlgitakse kehakeelde ning analüüsitakse selle tagajärgi inimkehale ja mõttemaailmale. 
Fine 5 liikumisesteetika kihtide taha on peidetud tähendus, mida tuleb otsida. Seepärast saab öelda, et nende lavastused on elamuslikud  – tantsulavastus defineerib liikumispõhisuse ning tähendusi otsides (ja leides!) saab kaasaegne inimene teatava äratundmisrõõmu ning elamuse osaliseks. 
Koostööst liikuva keha ja vaataja vahel sünnib nüüdistantsu kogemus.
Siit tuleb välja veel üks Fine 5-ile iseloomulik joon: suhe vaatajaga.
Fine 5 tantsulavastused esitavad ka publikule nõudmisi. Enda teoseid ei soovita kavalehel ära seletada, vaid alati jäetakse ruumi mitmesugusteks interpretatsioonideks. Töösse sisse kirjutatud tähenduste otsimine, on üks oluline osa Fine 5 Tantsuteatri lavastuse vaatamisest. See ei tähenda midagi raskepärast ja keerulist, kuna sageli kasutatakse ka kerget huumorit (nt „Panuses” ja „Carmina Buranas”). 
Vaataja saab etendusest aru siis, kui tantsija laval teab, mida ta teeb ja miks ta midagi teeb ning miks lavastus on toodud lavale. Fine 5 publik peaks oskama ennast suhestada tähendustega, mis on vormis, liigutusfraasides või ‑kvaliteetides. Samas arvavad Fine 5 tantsijad, et vaataja ei pea olema lugenud tantsuteooriat või olema tohutu tantsupagasiga (Nõmmik, Ollesk 2008). Fine 5 etendusele mineja peaks olema eelarvamusteta kultuurihuviline, kes ei arva, et kaasaegne tants on kontseptsioon, kus ei liiguta, ainult räägitakse või püütakse šokeerida. 



5. Kehafilosoofid
Fine 5 Tantsuteater on Eesti kontekstis väga pika traditsiooniga nüüdisaegse koreograafiaga tegelev tantsuorganisatsioon. Nende tegemisi kannab aga juba kunstilise küpsemise läbi teinud filosoofia, mida võib nimetada kehafilosoofiaks. 
Oma arusaamu kehast, liikumisest ja tantsust tutvustasid René Nõmmik ja Tiina Ollesk järgnevalt:
„Linnades on väljakujunenud subkultuur: linnarahvas, kes on kaotanud kontakti loodusega. Ühe inimese tasemel tähendab see aga kontakti kaotamist enda kehaga. Nii nagu linnad ei taastooda, ei toimu ka oma kehaga kontakti kaotanud inimeses taastootmise protsesse. Inimene on loodud siia ilma just sellise kehaga ja seda mingil põhjusel. Inimene oleks võinud olla ju väikeste jalgade ning kätega, kuid hiiglasliku ajuga. See ei ole nii. Inimestel on selline keha asja pärast. Selles toimuvad liikumised põhjusega. Seepärast on ka liigutused kõik põhjendatud” (Nõmmik, Ollesk 2008).  
Side liikumise ja mõtlemise vahel on väga reaalne. Oluline on leida tasakaal, et inimene ei teeks liigutusi, mis teda lõhuvad. Tiina Ollesk lisab: „Keha on meile ühekordseks kasutamiseks antud süsteem. Tasakaalu leidmine enda keha, mõtete, vaimu ja liikumise vahel (kui ka ümbritsevate inimestega) on meid püsti hoidev jõud” (Nõmmik, Ollesk 2008).
Oma keha tuleb kuulata. Kui inimene saab aru, mida ta keha ühes või teises situatsioonis kogeb, siis saab ta enda tegemised ja mõtted ka tasakaalu viia. Näiteks kui lamada maas ning viia jalg ja käsi risti diagonaali, siis ei pea ennast tegelikult suruma, et käsi ja jalg maad puudutaksid, vaid piisab vaid gravitatsioonist.
Kui inimene teadvustab endale, mida ta keha teeb ja tunneb, kasvab sellest välja liikumiskogemus, mis võib panna inimesed armastama ka kaasaegset tantsu (Nõmmik, Ollesk 2008). Siin ei mõelda sooritust, vaid kogemust: inimene oskab end suhestada liikumisega, mida ta näeb või teeb. 
Fine 5 kogu aeg liikumisega tegelnud. See on siiani huvitav ning muutub Fine 5 tantsijatele järjest põnevamaks. Keha liikumine peidab endas lõputult nüansse ja võimalusi. 
René Nõmmik räägib tantsu füüsilisusest: „Tants pole sport. See on küll füüsiline ja ajab higistama, kuid seal taga peab olema mõtlemine, mis kannustab. See teeb keha liigutuse huvitavaks nii tegijale kui ka vaatajale. Keha pole vaid näitamise objekt, vaid keha kogeb kõike seda, mida inimenegi” (Nõmmik, Ollesk 2008).
Tants pole vaid näitamiseks, selle väline pool pole olulisim. Tasakaal ning ühendus keha ja vaimu vahel teevad kaasaegse liikumiskeele ainulaadseks ja seetõttu ka ammendamatult huvitavaks. 
Eestlasele pole tants ajalooliselt olnud nii oluline kui nt Kuubal või Aafrikas. Eestlase genotüüpi pole seda sisse kirjutatud: harva hakkavad inimesed kodus või põlluvahel tantsima. Eks see ole seotud ka kliimaga, kuid samas põhjustab isikliku kogemuse puudumine tantsuga palju arusaamatusi ning seetõttu eestlased sageli tantsu ka ei mõista. Nad arvavad, et see on vaid vaatamiseks mõeldud illustratsioon nt muusikale või pelgalt esinemiskunst. 
Fine 5 teeb aga mõtlevat liikumiskunsti, mis põhineb kehakogemusel ning tantsuelamuse saamisel. Tasakaal keha, mõtte ja maailma vahel – idee, mis Fine 5 kannustab. 

5. Fine 5 koht Eesti  ja maailma tantsumaastikul
Kaasaegne tants globaalse fenomenina on mitmepalgeliste indiviidide maailm: leidub nii liikumispõhiseid kui ka kontseptuaalseid teoseid. See laiendab kultuuripilti ja see on väga hea. 
Eestis on olukord mõnevõrra keerulisem. Suurem osa nüüdistantsuga tegelejaid on noored ning loovad kontseptuaalseid teosed, mis pole tehtud suurele kollektiivile. Fine 5 eristub siin tunduvalt, kuna on ainuke nii suure hulga tantsijatega koostööd tegev erateater. René Nõmmik ja Tiina Ollesk leidavad, et tants on eelkõige liikumisega tegelev kunstiliik, milles ei tohi jääda vaid olmeliigutuste ning argielu matkivate tegevuste tasemele, vaid vaatajale peab pakkuma midagi enamat (Nõmmik, Ollesk 2008). 
Eesti nüüdistantsu maailmas on väga palju noori koreograafe, kes teevad katsetusi ning tegelevad kaasaegse tantsuga veel kontseptuaalsel tasemel. Fine 5 Tantsuteater on kaua eksisteerinud tantsuorganisatsioon, kus on toimunud teatud koreograafiline küpsemine. Liigutusi ei sooritata ainult liigutuse pärast, vaid selle taga peab olema mingi idee. Samas ei tohi ka idee jääda pelgalt ideeks, vaid seda peab täiendama liikumine/liigutamine. Vaimustumine nüüdistantsu innovaatilisusest ja originaalsest ei ole enam peamine, vaid koos kunstilise küpsemisega on toimunud ka küpsemine liigutuste mõtestamises. Kaasaegne tants Fine 5 liikumisesteetikas on koostöö ideede ja meediumi ehk keha vahel. Liigutus ei ole hüpe või sirutus, vaid koostöö idee ja keha vahel (Nõmmik, Ollesk 2008).
Enda koreograafiale lisaks teeb Fine 5 koostööd ka külaliskoreograafidega. Näiteks võib tuua koostööd Soome nüüdiskoreograafia suurkuju Tommi Kittiga, mille tulemusel toodi lavale „24 tundi”, ning Belgia koreograafi Matteo Molesi käe all valminud „Just”.
Kuna (nüüdis)tantsukunst on väga rahvusvaheline kunstiliik, siis külastab ka Fine 5 Tantsuteater väga paljusid festivale väljaspool Eestit. Sedasama praktikat järgivad ka paljud teised Eesti nüüdistantsuga tegelevad inimesed. Eriliseks võib pidada suhet Fine 5 ja Vitebski kaasaegse tantsu festivali vahel. Vitebski festival toimub Valgevenes igal aastal ja eristub teistest omasugustest, kuna seal pööratakse rõhku liikumisele ning tantsuesteetikale. Selle festivali külastamise traditsioon on Fine 5-il väga pikk ning samuti on nende lavastusi aasta aasta järel premeeritud ning esile tõstetud. Fine 5 kuulub Vitebski kullafondi. 


III. „Panuse” analüüs

Selles peatükis tuleb vaatluse alla lavastus „Panus”, mis kuulub Fine 5 Tantsuteatri repertuaari alates 2005. aastast ning mida etendatakse praegugi. Esietendus see lavastus 30. novembril 2005. aastal Tallinna Kanuti Gildi Saalis. Idee autorid ja lavastajad olid Tiina Ollesk ja René Nõmmik, kes on ühed Eesti tuntuimad nüüdistantsuga tegelejad ja Fine 5 Tantsuteatri eestvedajad. 
Vaatlen lavastust, lähtudes Valerie Preston-Dunlopi välja töötatud koreoloogilise perspektiivi põhimõtetest, mis ühendavad endas nii semiootika kui ka fenomenoloogia ning ei käsitle neid teooriad kui teineteist välistavaid, vaid täiendavaid.  Kasutades äsja mainitud meetodit, vaatlen ma „Panuse” lavastust, püüdes tulla järeldusele, kas tegu oli väärt lavastusega ning analüüsides lavastuse stseene, tõstan esile liikumise fenomenoloogilisi ja semiootilisi aspekte. Lisaks kasutan ka Labani koreutika põhimõtteid, et kirjeldada viie panustaja liikumist.
See analüüs põhineb esietendusel ning 2007. aasta oktoobris Helsingis toimunud etenduse videosalvestisel. 
Laval oli viis liikujat. Väldin sõna „tantsija” meelega, kuna laval oli vaid kaks inimest, kes tegelevad tantsuga professionaalselt, st. igapäevatööna. Need olid koreograaf-tantsija-õppejõud Tiina Ollesk ning Estonia teatri endine baleriin ja praegune tantsija-balletiõpetaja Irina Pähn. Lisaks neile oli laval veel žonglöör Dimitri Kruus ja disainer Rain Saukas, kes on varem Fine 5 lavastustes osalenud ja tantsuga kokku puutunud. Viies liikuja oli esietenduse ajal veel Muusikakeskkooli õpilane Mattias Siitan, kellel puudus igasugune kokkupuude tantsukunstiga.
Lavastuse jaoks oli väga oluline liikujate professionaalne taust, kuna see aitas esile tuua lavastuse läbivat ideed. See kajastub ka nimes „Panus”.
Eri professionaalse taustaga inimesed toodi lavale, et nad panustaksid ühte lavastusse läbi kehalise liikumise. Fine 5 Tantsuteatrile on omane liikumisele ja liigutustele keskendumine ning keha loomulik kasutamine. See lavastus on omamoodi selle idee manifestatsioon. Iga liikuja oli koreograafi rollis ja mõtles enda liigutused ise välja. Lavastajad pakkusid vaid ideid, mida liikujad tõlgendasid, kasutades enda keha ning tehes seda, mis tundus nende keha jaoks loomulik. „Töömeetod oli improvisatsiooniline: iga liikuja tunnetas, mida keha teha tahtis ja millised ideed tekkisid ning vastavalt ka liikus” (Nõmmik, Ollesk 2008).
Idee, et iga „Panuses” kaasa tegev inimene annab enda panuse just inimese kehalisel kogemusel põhinevasse lavastusse, tõstab fookusesse iga indiviidi keha ja selle eripära. „Panuses” etendavad inimesed iseennast ning seetõttu on piir semiootilise ja fenomenoloogilise tasandi vahel hägune. Semiootilise all pean silmas märgilisust ja tähendust ning fenomenoloogilise all performatiivsust, kogemuslikkust ja materiaalsust.  Iga liikuja viitas iseendale ning enda eripärale. Liikumine viitas aga liikumisele, kehale. Ta ei kandud tähendusi mitte millegi muu kohta, vaid edastas liikuja kogemust. Samuti viitab kehalisusele lavastuses edastatud tekst. Räägitakse sellest, mida keha parasjagu teeb, milliseid liigutusi sooritab ning kuidas ennast tunneb. Semiootilised märgid ehk sõnad täideti kehalise kogemusega. „Ihuline tähenduslikkus on sama semiootiline kui sõnaline” (Nigu 2008: 8). Semiootiline ning fenomenoloogiline keha olid lavalises mängus ühte sulanud.
Samas olid olulised ka muusika, helitausta ning ruumikasutus. Soome heli- ning valgustuskunstnik Juuso Voltti oli spetsiaalselt „Panuse” jaoks loonud nii helitausta (tausta helid nt pallipõrgatamise helid jms), muusikalisi meloodiaid kui ka valgustuse.   Võib koguni öelda, et ta oli kuues panustaja, kelle keha küll laval ei olnud, kuid tema mõtted ning panus läbi tema kasutatud meediumite andsid lavastuse raamistiku tekkimisele palju juurde. Helitaust oli üks meediume, mis sidus stseenid kokku ühtseks tervikuks.
Eraldi võib välja tuua veel ruumikasutust. Näiteks teises stseenis oli lavapõrandale pandud kolm peeglit, mis moodustasid lavale metalava. Sinna hakkasid peale astuma liikujad ning sooritama erisuunalisi liigutusi. Mina vaatajana lugesin sealt välja esteetilise märgi ehk siis märgi, mille tähendus tekib vaatajas. See tähistas minu jaoks 1) lava, millel inimesed ennast näitamas käivad, 2) peeglit, millelt liikujad ennast vaatamas käivad ja 3) eraldi sädelevat maailma, kus tekib liikujate vahel eraldiseisev kommunikatsiooniakt, mida publik võib pealt vaadata. Impulsse selle ühe märgi nii erinevateks interpretatsioonideks saab liikujate liigutustest. Näiteks vaatab mõni liikuja poosi hoides otse publikusse, mis annab märku sellest, et liigutus on suunatud publikule. Või vaatavad liikujad aegajalt maha st peeglisse, muutes olukorra pigem sissevaatavaks ning isiklikuks. 
Mida rohkem oli inimesi peeglitel, seda rohkem tundus, et tegemist on nende omavahelise kommunikatsiooniga, kuna paratamatult hakkasid liikuvate kehade vahele tekkima vaataja silmis teatud suhted. Liikumisi korrati ning esitati erisuunaliselt, kuid alati teisi peeglitel liikujaid arvestades. Liigutused suhestusid teineteisega ning liikujad täiendasid teineteist. Samas andsid kehalised (eriti miimikaga väljendatud) liigutused vihje sellest, kas liigutused on sooritatud sissepoole (ehk liikujale endale või liikujate trupile) või saali publikule.  
Lavastajatega kohtumisel selgus, et tegu on graafilise disaineri Rain Saukase välja mõeldud stseeniga, milles on näha tema igapäevatöö meetodid ehk mingite kujundite paberile (või mõnda tühja ruumi) sättimine ning ruumiliseks muutmine (Nõmmik, Ollesk 2008). Vaataja seisukohalt oli tegemist avatud märgiga, mis andis väga palju mitmesuguseid interpreteerimisvõimalusi. Tegemist oli nii avatud kui ka esteetilise märgiga. 
„Panuse” struktuur oli väga lihtne ja selge. Liikujate duetid, triod, soolod ja grupiliikumised vaheldusid liikumist kommenteerivate ja/või humoorikate vahepaladega, mis võisid olla nii mitteverbaalsed kui ka verbaalsed. Piirid vahepalade ning liikumisüksuste (st duettide, triode ja grupiliikumiste) vahel olid väga sujuvad, mis tegid vaatamisprotsessi nauditavaks. Samuti andsid vahepalad publikule hingamisruumi, kuna olid argisema liikumiskeelega ning seetõttu oli neid lihtsam dekodeerida, kuna kasutatavad koodid olid meie kultuuriruumis äratuntavad. Näiteks stseenid, kus baleriin Irinat primadonnalikult ehitakse ning temal riideid vahetatakse. Siit saab tõmmata mõttelise joone balletietenduse telgitagustesse, kus tantsijatel kiiresti riideid vahetatakse. Kiirriietumise stseeni ajal panevad lavalolijad Irinale kätte ka lilli, lasevad pähe juukselakki ja vahetavad riideid. Samas saab vaataja ka aru, et tegu ei ole reaalse, vaid markeeritud ning naljaka tegevusega. Näiteks pannakse Irinale jalga üks kõrge kontsaga king, antakse kätte ajakiri, mis kohe ka ära tõmmatakse, asetatakse sõrmede vahele sigar, pistetakse pihku triikraud jms. Lääne kultuuriruumis annavad kogemused ning olemasolevad koodid aluse publikul end tegevusega suhestada, mis näitab, et kommunikatsioon publiku ja laval toimuva vahel töötab. 
„Panuse” lavastuses kasutatakse ka palju lavalist kõnet, mis aitab publikut teose mõistmisel. Tekst, mida laval liikujad räägivad, ei ole narratiivne ega sisalda faabulat, mis fiktiivsel moel seletaks ära, mis laval toimub. Pigem kasutatakse teksti liigutuste kommenteerimise, publikuga kommunikatsiooni astumise ja esteetilise elamuse pakkumise eesmärgil. 
Näiteks algab „Panuse” etendus Irina Pähni suulise ning füüsilise seletusega, mis on pliée. Pliée’d sooritades räägib Irina, kuidas seda balletielementi õigesti sooritada ning küsib ka publikult, kas keegi proovida ei soovi. Edasiantav tekst on venekeelne ning balletiõpetajast liikujale argine ja väga loomulik. Lisaks liikumise kommenteerimisele ja publikuga suhtlemisele, mis tundub Irinale väga igapäevase tegevusena, oli lavale toodud ka etenduslikule situatsioonile viitavaid märke. Selle näite puhul võib esile tõsta kostüümi, mis oli kergelt kentsakas: suured valgete raamidega prillid ja pikk pruun hõljuv, kombinee moodi kittel. Neid nimetatakse esteetilisteks koodideks ehk siis koodideks, mis on eraldiseisvad ning on suunatud esteetilise elamuse pakkumisele.
Kohtumiselt koreograafidega sain teada, et see esimene stseen lisati lavastusse vahetult enne etendust Helsingis 2007. aastal (Nõmmik, Ollesk 2008). Esietenduse ja Helsingi etenduse vahel oli veel erinevusi ning stseene oli muudetud. Siit tuleb väga selgelt välja ka tantsulavastuse liik – tantsuprotsess. 
Tantsuprotsess on lavastus, mis ei pruugi kunagi valmis saada ning millel fikseeritud koreograafia puudub. Kuna Fine 5 Tantsuteatri liikujate töömeetodid lavastuse loomisel on improvisatsioonilised, siis on ka koreograafia etteaimamatu. Samamoodi on iga etendus erinev, kuna etendusele eelnevates proovides on panustajatel uusi kogemusi, mida lavastusse saab lisada. Liikumisskeemid tekivad proovisaalis, mitte laval, kuid lavastuse originaalvarianti pole olemas, vaid on originaal-idee, mida edasi tuleb anda. Olulisimal kohal „Panuse” lavastuse juures on kandev idee ning enda sellega suhestav kehaline liikumine. Iga liikuja ehk panustaja füüsilist ning tantsukogemuslikku eripära ei saa varjata, vaid improvisatsioonist tulenev liikumine pigem rõhutab seda. 
Lisaks liikumisele mängiti laval ka ajaga. Liigutused olid kiired ja aeglased, hakitud ja sujuvad. Mõnda elementi sooritati mitu korda, alguses aeglaselt ja siis kiiresti. Kõik see mõjus esteetilisena, kuid rõhutas ka lavastuse mängulisust. 
Tantsulavastuses oli kasutatud kõiki nelja tantsu meediumit (liikumist, esinejat, heli ja ruumi) viisil, mis toetas põhiideed, millest tingitult oli esiplaanil liikumine ja esineja keha. 
Tähelepanu peab pöörama ka sellele, mis vahekorras tantsulavastuse meediumeid kasutatakse. See, milline süsteem meediumitest (liikumine, keha, heli, ruum) luuakse, on iga koreograafi enda otsustada. Publik saab meediumite vahekorda analüüsides aga kasulikku infot lavastuse kohta, mis aitavad luua tähendusi.  „Panuses” oli kõik viis liikujat võrdses seisus, ükski keha ja liikumine ei jäänud marginaalseks. Samuti oli helitaust osa lavastuse raamistikust. Heli oli mitmekihiline. See võis laval toimuvat kommenteerida või rütmiliselt juhtida. Atmosfääri loomisel oli heli samuti väga oluline. Kuna muusika oli tihti mitmekihiline (taust ja meloodia), siis täiendas see korraga väga erinevaid liikumisi. Eriti tuli see välja Tiina Olleski ja Rain Saukase duetis, kus liikumine oli mitme tonaalsusega, nagu ka helitaust. 
Ruumikasutus oli samuti tähenduslik. Kuna sooviti publikule midagi öelda ja tantsusõnum esitada, siis loodi kommunikatsioonisituatsioon lava ja publiku vahel. Esiteks oli lava valgustatud, mis tähendas, et publik nägi, mis laval toimub. Samas sooritati liikumisi publikusse või vaadati talle otsa, mis juba vihjas sellele, et publiku olemasolust ollakse teadlik. Seda kinnitasid veel stseenid, kus publikuga räägiti. 
Keha, liikumine, ruum ja heli olid teineteist täiustavad ja kandsid endas lavastuse ideed. Jõuan järeldusele, et „Panuses” oli tantsulavastuse meediumite võimalusi tasakaalustatult ning võrdselt kasutatud, mis tegi vaatamisprotsessi ja tähenduste loomise publikule lihtsaks, kuna midagi ei olnud laval ilma põhjuseta. 
Valerie-Preston Dunlop toob välja tantsulavastuse neli semiootilist tasandit, kuhu tähendused on peidetud. „Panuse” lavastuses oli neist kolm ühendatud. Tähendused, mis on tekkinud lavastusele proovide käigus, mis on tantsumeediumitesse sisse kirjutatud ja mis tekivad/muutuvad igas etenduses, sageli kattuvad. Kõiki tähendusi annab edasi liikuja keha, kõik tähendused kõikides kasutatavates meediumites on kehalisest liikumisest alguse saanud ning kõik tähendused, mis etendustes muutuvad, on ennekõike tingitud keha liikumisest.  
Tähendused, mis tekkisid olid tihedalt seotud prooviprotsessiga, mis oli väga improvisatsiooniline ning nõudis lavastuses kaasategevatelt inimestelt pühendumust. Kuna puudus fikseeritud koreograafia, pidid kõik liikujad ise endale koreograafia looma. Kõik tähendused, mis üldse tekkida said, tekkisid proovide käigus ja just nende indiviidide kehalises liikumises ja kogemuses (Nõmmik, Ollesk 2008).
Meediumid, mida kasutati, olid samuti inspireeritud liikumisest. Juuso Voltti lisas oma panuse heli- ja valgustaustana siis, kui ta oli liikumist näinud. Tähendus sündis taaskord kehalisest liikumisest, mida tõlgendas valgus- ja helikunstnik.
Tõlgendamist võib ka tantsuloome meetodina nimetada. Lisaks liikumise tõlgendamisele valguse ja heli meediumitesse, tõlgendasid liikujad ka üksteise liikumiskeeli ja –fraase. Näiteks baleriin Irina loodud liikumist näidati ilma igasuguse tantsulise taustata Mattiasele, kes pidi nähtu enda kehakeelde tõlkima. Tal ei soovitatud Irinat jäljendada, matkida, vaid intuitiivselt vastata sellele, millised tunded ja liikumisideed Mattiase kehas tekkisid Irinat vaadates (Nõmmik, Ollesk 2008). Tulemus oli väga huvitav. Nurgeline poiss ja graatsiline naine liikusid ühes aegruumis ja lõid ühtse tervikliku dueti. Ka valgustus oli selles stseenis läbimõeldud: punktvalgustus valgustas lihtsalt välja kahte keha laval. Kuna liikumine haaras tervet lava, siis rõhutas valgustus olulisimat ning suunas pilgu nii Mattiasele kui ka Irinale – kahele võrdväärsele liikuvale kehale.
Teine stseen, kus oli ära kasutatud kahe keha liikumise tõlgendamise meetodit ja koostööd, oli Tiina Olleski ja Rain Saukase duett. Heliliseks taustaks oli veepladin, mille saatel hakkasid liikujad teineteisele toetudes ja tõukudes liikuma. Võrreldes eelmise duetiga oli siin liikumine intiimsem, kuna liikujate vahel oli peaaegu pidevalt füüsiline kontakt. 
Nende kahe stseeni puhul võis tegu olla poeetilise märgiga ehk märgiga, mis oli peidetud lavastusse ja mida tuli otsida, võrreldes neid kahte naisliikuja ja meesliikuja vahelist stseeni. Kui neid kahte stseeni kõrvuti vaadelda, siis võivad need kanda tähendust meeste ja naiste vahelise suhte, kommunikatsiooni ja intiimsuse kohta. Suhe Mattiase ja Irina vahel oli kauge, Raini ja Tiina vahel intiimne, millest saab järeldada, et mees ja naine suudavad ka ilma intiimsuseta kommunikatsioonis olla. Samas võib see mulle ainult nii tunduda ja võimalik, et tegu oli esteetilise märgiga ehk märgiga, mille tähenduse vaataja välja mõtleb ning mida lavastuses tegelikult ei olnud. 
Suletud märkidena oli lavale toodud meeste omavahelised suhted. Väljapeetud ja originaalses tantsukeeles anti vihjeid meeste suhte võimalikele variatsioonidele. Kuna laval olid siiski inimesed reaalsest elus, mitte tegelased, siis astuti kohati inimsuhetele viitamise situatsioonist argisematesse situatsioonidesse. Disainer Rain Saukas ja žonglöör Dimitri Kruus mängivad laval suurte meeste mängu ehk üritavad hoogsalt ja lõbusalt teineteisele mõne jäsemega pihta saada (väljend „lööma” oleks siinkohal liialdatud) või lihtsalt maadelda. Seda suurte meeste mängu vaatab pealt poiss Mattias Siitan, kes üritab mehi jäljendada. Aegajalt tullakse lavalisest koreograafiast välja ning olukord omandab argised konnotatsioonid. Näiteks mehed asuvad omavahel midagi arutama. Kogu seda maskuliinset liikumist saadab hoogne heliline taust, mis kommenteerib tegevust ja annab liikumisele rütmi.
Kuna lavastuse teemaks/ideeks on keha kogemus ja liikumine, siis vaatan kõigi liikujate individuaalset panust lavastusse, iseloomustades nende kehalist liikumist Rudolf van Labani koreutika põhimõtetest lähtudes.
Koreutika teoorias on kesksel kohal pingutuse mõiste, mis paneb tantsija liikuma ja seda saab analüüsida lähtuvalt raskuse, aja, ruumi ja voolavuse aspektidest. Lisaks toon välja fenomenoloogilisi nähtusi nagu taju ja kehaline kohalolu.
„Panuse” lavastuse juures kasutati palju loomulikku liikumiskeelt. Liigutused ja liigutuste fraasid ei olnud forsseeritud ja kunstlikud. Kasutati gravitatsiooni (vastupidiselt nt balleti esteetikale, kus tantsija peab ennast väga kergeks ja hõljuvaks muutma; töötama gravitatsioonile vastu) ning kõik liikujad kasutasid enda füüsist neile loomulikul viisil. Nt ei proovinud Mattias balletielemente sooritada.
Tiina Olleski kohta saab öelda, et ta liikus väga kergelt – tema lihased olid lõdvestunud olekus, kuid samas näitas ta kohe „Panuse” alguses, et on väga püsiv ning võib sooritada liigutusi, mis põhinevad suurel lihaspingel. Kuna tegemist on professionaalse tantsijaga, siis on tema lihastele loomulik liikumine teistsugune kui tavainimesel. „Panuses” oli liigutuste ajaline mõõde väga mitmekesine: ta suutis kiiresti reageerida, kui ka mingit liikumist pikka aega säilitada. Tema liikumised hõlmasid kogu ruumi (mitte ainult lava, vaid ka publikut nt suhtles ta publikuga väga ilmekalt). Eriliselt tuleb „Panuses” esile tuua tema ruumitunnetust, mis võib olla seotud suurte tantsija ja etendaja kogemustega. Ta ei proovinud publikut kuidagi lummata või tantsuliste trikkidega pimestada, vaid oma intensiivse kohalolekuga ja energiaga kiirgas publikule just vajalikke impulsse, mis aitavad faatilisel tasandil kommunikatsiooniprotsessi luua ja säilitada. Preston-Dunlop kasutab ülima kohalolekuga tantsijate kohta väljendit fenomenoloogiline tantsija. Fine 5 Tantsuteatri kunstiline tuumik kasutaks mõistet „mõtlev tantsija”. Tiina Ollesk on fenomenoloogiline tantsija.
Irina Pähn on tugevate klassikalise balleti mõjutustega tantsija. „Panuses” iseloomustab tema liigutusi vaba voolavus ehk temal puudus valmisolek ükskõik millisel ajahetkel peatuda, kuid samas peegeldasid tema liigutused äärmist kehalist kohalolu: ta teadis täpselt, mida ta keha teeb, ja tal oli oma liigutuste üle täielik kontroll. Selles lavastuses kasutas ta väga dünaamiliselt enda rindkeret ning baleriinile üllataval kombel suutis ta kasutada gravitatsiooni enda liigutuste vürtsitamiseks. Sageli Irina baleriinilikult sirutas graatsiliselt ning järgmisel hetkel lõdvestas kogu keha, justkui gravitatsioonile alla andes. Samuti kõndis Irina laval väga huvitavalt: tema samm oli väga intensiivselt maha astuv ja kuna tema jalalabad on baleriinile kohaselt kergelt väljapoole, siis mõjub tema kõnd pisut majesteetlikult ja konkreetselt. Ruumikasutus oli samuti palju lavalolnud inimesele omaselt hea. Irina üllatas stseenis, kus kõik liikujad ühtlase rivina valgusvihus üle lava liikusid, kasutades eri liikumisstiile. Ta oli laval väga vaba ning suutis enda keha balletiesteetikale risti vastupidi kasutada: lihased olid lõdvad ning keha vintskles lõdvalt ja kohati nurgeliselt. Teda oli huvitav vaadata, kuna pisut primadonnalik olek oli muudetud argisemaks. Samuti andis ta lavastusse juurde palju huumorit ja karismaatilisust. 
Rain Saukas on Fine 5 Tantsukoolis õppinud graafiline disainer, kelle kohta võib tegelikult öelda juba tantsija, kuna ta on kaasa teinud mitmes Fine 5 Tantsuteatri lavastuses. „Panuses” liikus ta väga julgelt ja südikalt ning tema liigutused olid etteaimamatud. Tema tugevaks küljeks oli aja kasutamine: ta võis olla väga rutakas ja ülikiiresti olukorrale reageerida või vastupidi, väga väljapeetud ja pideva lihastööga mingit liigutust säilitada. „Panuses” oli ta lüliks ülilihaselise Dimitri Kruusi ja poisiliku füüsisega Mattias Siitani vahel. 
Dimitri Kruus on väga hea liikumisvõimega žonglöör. Ta tunneb ennast laval kodusena ning olukorra peremehena. Ta mõjub laval äärmiselt rahulikuna ning tema liikumised on sooritatud suure pingestatusega. „Panuses” tuli tema rahulikkus välja stseenis, kus ta žongleeris. Laval oli tool, millel istus lühikeste pükste ja ülikonnaga Dimitri ning žongleeris ehk siis tegi oma igapäevatööd. Aegamööda kadusid stseenist pallid, kuid käte liikumine säilis – ta žongleeris ilma pallideta, saateks pallipõrgatamise heli. Näoilme ja käteosavus muutsid väga markeeritud ning etendusliku situatsiooni performatiivseks ja usutavaks.  Lõpptulemus oli koomiline, kuid tähendusrikas. See avatud märk andis väga palju interpreteerimisvõimalusi. Esimesel vaatamisel tundus mulle lihtsalt naljakana, teine kord traagilise klouni loona, kus särav šõumees on žongleerimisest tüdinud. Tiina Ollesk ja René Nõmmik tõid aga selle stseeni puhul esile Dimitri automatismi ja viisi, kuidas tantsulavastuses meediumitega on mängitud – rekvisiidid kaovad, kuid heli ja käte liikumine suudavad idee edasi anda (Nõmmik, Ollesk 2008).
Kõige üllatavamate liikumisjoonistega oli keskkooli lõpetaja Mattias Siitan. Ta liikumine oli pisut koomiline, nurgeline ja plahvatuslik. Tihti meenutas see paisu tagant välja pääsenud vett – ta liikus ruumis ringi äkiliste ning konkreetsete liigutustega, hõlmates kogu lava. Kuna ta on muusikaga tegelnud, võis tema liikumises tähendada teatud sisemist rütmi, mida tema hoogsad liigutused edasi andsid. Üllatav oli nii tantsuvõõra inimese kohanemine laval nelja tantsukogemustega liikujaga. Mattias liikus kui võrdne võrdsete seas ning ka tantsu lavastajad tõid välja, et temaga töötamine oli põnev ja tema panus võrdväärne teistega (Nõmmik, Ollesk 2008).
Äsjakirjeldatud viis liikujat moodustasid ansambli, mida muutes muutuks kogu lavastus. Iga liikuja panus oli oluline, iga keha eriline. Kogu „Panuse” kontseptsioon rõhutas liikuja keha, selle mängulisust ja eripära. Tegu oli lavastusega, mida koreoloogilises perspektiivis iseloomustatakse kui missiooniga sisu. See on lavastus, mis proovis enda vaatajaid veenda, et liikumisest piisab, et ideed edasi anda ja liikumine ise ongi idee. Nende viie liikuja puhul missioon õnnestus. 
Olgugi, et laval oli viis indiviidi, ei tekkinud kaost, kus kõik liikujad tegelenuks enda eripära esiletoomisega või enda keha näitamisega. Ansamblitöö ei ununenud laval olijatel hetkekski ning liikumine oli siiski lavastatud ja seetõttu sai seda ka publik jälgida. Nõmmik ja Ollesk on kokku loonud lavastuse, millel on kindel struktuur ja tähendus. Kehaga edasi antav tantsusõnum ja kasutatavad koodid on meie kultuuriruumis äratuntavad. Viis, kuidas kõiki tantsumeediume kombineeritakse, on aga huvitav ning paneb ennast jälgima. 

IV. „Falling Leaves’i” analüüs

See analüüs vaatleb Fine 5 Tantsuteatri lavastust „Falling Leaves”. Lavastus valmis alguses fragmentidena 1993. aasta novembriks Vitebski tantsufestivali jaoks. Täispikk esietendus Eestis toimus 1994. aastal. Koreograafia Arvo Pärdi muusikale lõi René Nõmmik. Tantsijad olid Anu Ruusmaa, Katrin Laur, Tiina Ollesk, Oleg Ostanin ja René Nõmmik.
See analüüs tugineb 1994. aasta videosalvestisel ning vestlusel koreograafi René Nõmmiku ja lavastuses tantsijana kaasa teinud Tiina Olleskiga. Kuna ma ise olen näinud etendust vaid video vahendusel, siis võtan arvesse teatud fenomenoloogiliste aspektide puudumist minu kokkupuutel selle lavastusega.
Analüüsis lähtun Valerie Preston-Dunlopi välja töötatud koreoloogilise perspektiivi meetodist ning José Arcadio Limóni tehnika kirjeldusest. 
Koreograafiga vesteldes tõi ta välja liikumiskeele mõjutajana moderntantsu klassiku ameeriklase José Arcadio Limóni (1908-1972), kes omakorda on teise suure klassiku Doris Humphrey (1895-1958) õpilane (Nõmmik, Ollesk 2008). Limón täiustas Humphrey tantsutehnikat ning tema loodud tantsutehnika jälgi on näha Fine 5 Tantsuteatri esimestes lavastustes. Seda sellepärast, et Humphrey-Limóni treeningsüsteem oli esimene moderntantsutehnika, mis jõudis Eestisse „Estonia” teatri korraldatud Kaasaegse Tantsu Päevade kaudu 1988. aastal. Limóni tehnikaga töötav rootslane Yeanne Yasko lavastas „Estonias” kaks tantsulavastust „Kilpkonna jalutuskäik” ja „Vaikne kaos”, milles lõid kaasa ka Nordic Stari (Fine 5 eelkäija) tantsijad (Einasto 2000: 96).
Humphrey-Limóni tehnika põhines suhtumisel, „et liikumine on tähtsaim kui mistahes poos, et oluline on just teekond ühest ruumi punktist või asendist teise” (Einasto 2000: 94). Seda nimetas ka René Nõmmik ühe kandva ideena lavastuse „Falling Leaves” puhul. „Oluline ei olnud mitte eesmärk, vaid protsess. Tantsija pidi teekonda, mida keha läbis, millimeetri haaval tunnetama” (Nõmmik, Ollesk 2008). 
Limóni tehnika puhul on olulised järgnevad mõisted: 
	 Joondumine – see viitab jalgade, puusade ja õlgade asendile. Õige joondumine on nende paigutamine anatoomiliselt korrektsesse asendisse, kus õlad asetsevad puusade kohal ja puusad jalalabade kohal nii, et selgroog tunduks pikana ja keharaskus oleks täpselt kahe jala vahel. Nii töötavad lihased minimaalselt. 

 Pidevus – see viitab liigutuste järjestikusele kulgemisele läbi kehaosade. Nt kummardumine saab alguse pealaelt ning liigub mööda selgroogu alla.
 Vastandus – see on kogu keha täissirutuse ja pikkuse saavutamise viis ilma lihaseid pingestamata (pinges lihas on lühem).
 Potentsiaalne energia – keha võime liikuda veel vallandumata seisundis, st hetkel, mil keha on liikumist alustamas, kuid veel ei liigu.
 Langemine – kõikide keha lihaste täielik vabastamine ja allumine raskusjõule.
 Taastumine – langemise vastandtegevus. Oluline on, et taastuv liigutus läbib langevaga sama trajektoori.
 Tagasipõrge – samuti langemise vastandtegevus. Põhineb lihaste elastsusel: langemise lõpus tõmbab lihas kehaosa tagasi nagu kummipeal.
 Raskus – mingis kehaosas maa külgetõmbejõu tunnetamine.
 Seisatamine – sirutuse tipp-punkt (Einasto 2000: 95-96).
Lavastus oli ühe koreograafi looming ning viit tantsijat oli kasutatud koreograafi instrumentidena, kes pidid ära õppima ja esitama neid liigutusi, mida René Nõmmik välja mõtles. Tegemist ei olnud tööprotsessiga, vaid valmislavastusega, kus tantsijate roll oli liigutusi esitada. 
Kogu lavastust saatis Arvo Pärdi muusika ning muusikast oli ka lavastaja impulsse saanud (Nõmmik, Ollesk 2008). See kumab lavastusest läbi, kuna kohati on lavaline liikumine muusika illustratsioon ja on näha, et tantsitakse muusikat ehk esitatakse muusika harmooniaga kokkusobivaid liikumisi. Muusika ei katke lavastuse jooksul kordagi, vaid kulgeb pidevalt.
Kulgeb ka liikumine. Limónilik pidevus on kõikides liigutustes äratuntav. Liigutused on tihti aeglased ning on näha, kuidas tantsijad sooritavad liikumisi vastavalt Limóni tehnikale. Näiteks saab siia tuua sirutuse, mida esineb lavastuses palju. Enne iga liigutust toimub tantsija kehas mingi sirutus ja ka liikumisfaasid lõppevad sirutusega või vastandusega. See aitab säilitada sisemise pinge ja tekitab vaatajas tunde, nagu ükski liigutus ja fraas ei lõppeks ära, vaid kestaks/kulgeks pidevalt edasi. 
Kui vestlesin Nõmmikuga, ütles ta, et liikumise mõte oli justkui langeva lehe moodi kiikumine ja kogu sellega kaasnev implitsiitne kaduvuse metafoor (Nõmmik. Ollesk 2008). Seda ideed toetab muusika, mis on nukker ja mõtlemapanev. Samas on ka liikumisfraasid pisut kiikuvad, nagu langevad lehed. Näiteks võtab üks tantsija teise sülle viisil, et sülesolija on kaardus lehe kujuliselt. Samuti on tantsijate tõstest maha panemised kulgevad ja pisut kiikuvad. Koreoloogilises perspektiivis nimetatakse neid semiootilisi üksusi jälgedeks, mis on fragmenteeritult lavastusse peidetud, kuid kannavad lavastuse lahtiseletamise võtit. Ka lavastuse nimi on jälg, mis annab aimu, kuidas liikumiskeelt tõlgendada. 
Kohati mõjub see pidev kulgemine tüütult ja lavastus tervikuna jääb aktsendita, kulminatsioonita. Liigutus liigutuse järel sooritavad tantsijad tantsuskeeme, mida nende keha on ära pidanud õppima. 
Tantsijad samas suudavad jääda usutavaks, mis on tihedalt seotud tantsu fenomenoloogiaga ehk tantsu käesolevas hetkes eksisteerimisega. Keha ja vaim peavad tantsides koos töötama, kuna muidu kaob usutavus ära. Samuti kaob usutavusega ära ka liikumise protsess ühes punktist teise ja liikumisest jäävad järele vaid poosid. Oht mõjuda maneerilikult on esteetilise, abstraktse tantsulavastuse juures olemas, kuid „Falling Leavesi” tantsijad suudavad jääda usutavaks. 
Selles lavastuses kasutati palju esteetilisi koode. Liikumised olid ilusad liikumistena, mitte ei viidanud millelegi muule. Sooritatud liigutused rõhutasid keha ilu, kuna need olid graatsilised ning voolavad. Näiteks ka poosid, mida tantsijad laval sageli säilitasid, mõjusid eelkõige esteetilistena – käed ja jalad moodustavad ümaraid ja/või voolujoonelisi kujundeid, millega vaataja saab end suhestada esteetilisel tasandil. Liikumisskeemid jäävad aga arusaamatuteks. Kuna tantsijad liiguvad palju, tekib vaatajal ühel hetkel üleküllastuse tunne. Näidati palju keha ilu, sirutust, grupiliikumist tervikuna, kuid hämaraks jäi kogu lavastust läbiv idee. Tantsu ülesehitus ei toetanud ideed kulgevast, kiikuvast, kaduvast kehast, vaid tundus ebaloomulik ja pealesunnitud. See võis nii tunduda, kuna kõik tantsijad olid ühtemoodi riides ning ühesuguse limóniliku liikumisesteetikaga. Seetõttu tekkis vajadus otsida tähendust ka teistest tantsulavastuse meediumitest, näiteks ruumikasutusest. Otsitavat tähendust ma aga ei leidnud. 
Siit saabki tuletada, et tantsusõnum oli liikumine ise ja koreoloogilises perspektiiv iseloomustaks seda, kui missiooniga sisu ehk siis liikumine oli olulisim. Seda rõhutas ka kostüüm, mis oli kõigil ühesugune: valge trikoo ja pikad liibuvad retuusid. Ollesk meenutas, et see kostüüm sai valitud just rõhutamaks keha kuju ja selle liikumist (Nõmmik, Ollesk 2008). See oli lihtsa ja selge tantsusõnumi edastamisel oluline ning põhjendatud. 
Koreoloogiline perspektiiv lähtub tantsu vaatamisel neljast tantsule omasest meediumist. Nende vahekordade määramisel saab eraldada olulise ebaolulisest. Selle lavastuse puhul oli olulisemaks keha ja liikumine, mis oli täpselt muusikasse lavastatud. Samuti oli näha, kuidas liikumine Pärdi muusikat kaunistab ja täiendab – töötab muusikaga harmoonias ning illustreerib seda.
Ruumikasutusest tahan veel välja tuua lava ja publiku range eraldatuse. Publik sai lavalist tegevust distantsilt jälgida ning tantsijad liikusid eraldi aegruumis. Preston-Dunlop eraldab etenduslikkuse ja performatiivsuse. „Falling Leaves” oli pigem etenduslik, kuna kommunikatsioonprotsessi rõhutamist publikuga ning sellele kaasa aitamist enam kui faatilisel tasandil ei esinenud. Olid loodud esmased tingimused kommunikatsiooniprotsessi tekkeks: oli lava, millel liikuvaid tantsijaid publik nägi ning samuti kuulsid pealtvaatajad muusikat. 
Kui lähtuda seda lavastust vaadates ka Limóni liikumistehnikast, siis omandab edastatav tantsusõnum ka kultuurilise tausta, mida on võimalik analüüsida ka laiemal kultuurimaastikul. Näiteks saab tuua välja sideme Eesti ja Ameerika moderntantsu vahel. Ameerika moderntantsu tehnikad olid eeskujuks Eesti moderntantsu tekkimisel ja pinnaseks, millest kasvas välja Fine 5 Tantsuteatrile omane tantsuesteetika. 
Tantsulavastuse sõnum võib olla ka liikumine. Selle lavastuse puhul oli selgelt tunda keha, muusika ja liikumise rõhutamist. Tantsijad olid kui ühtne liikuv mass, mis esteetilist vaatamisnaudinguid pakkudes täitis tantsulavastuse peamist funktsiooni – andis edasi tantsumeediumeid, kasutades liikumisega täidetud sõnumit. 


Kokkuvõte
Koreoloogiline perspektiiv on spetsiaalselt tantsu vaatlemiseks kui ka koreograafia loomiseks välja töötatud distsipliin, mis on väga mitmekülgne ning tegeleb paljude tantsu aspektidega.
Koreoloogiline perspektiiv osutus tantsulavastuste analüüsimisel väga efektiivseks pidepunktiks. Esiteks pööras see rõhku tantsukompositsiooni peidetud tähendustele, millele ilma teoreetilise ettevalmistuseta tähelepanu ei oska pöörata. 
Teiseks on koreoloogiline perspektiiv sügavalt seotud liikumisega ja selle lahti‑ mõtestamisega, mis Fine 5 lavastuse puhul oli kesksel kohal. 
Kolmandaks oli Valerie Preston-Dunlop kohandanud juba olemasolevaid teooriaid väga arusaadavalt ning tantsukunsti eripära arvestades, mis minu arvates on põhjendatud. Tantsukunsti ülimat kehalisust oli esile tõstetud ning tantsukunsti võimalikke tähenduste otsimine, lahti seletatud. 
Kahe Fine 5 tantsulavastuse analüüsimisest teen järgnevad järeldused:
Tegemist oli kahe erineva liikumisesteetikaga. „Falling Leaves” oli fikseeritud liigutustega ühe koreograafi looming, mida tantsijad instrumentidena edastasid. Oluliseks oli limónilik liikumine ja kehakasutus. See domineeris läbi terve etenduse. Esietenduse aastaarvu, liigutusi ja lavastuse kompositsiooni vaadates, võib seda  žanriliselt pidada pigem modern- kui nüüdistantsuks.  
„Panus” kasutas tantsijaid fenomenoloogiliste tantsijatena. Iga inimene oli koreograaf ja liikuja, kes läbi improvisatsiooniliste töömeetodite jõudis iseenda liikumisfraaside fikseerimiseni. 
Olgugi, et tegemist on liikumisesteetikalt täiesti erinevate lavastustega, oli mõlema lavastuse juures oluline liikumine, mis on omakorda põhjendatud lavastuste ideedega. See on Fine 5 Tantsuteatrit iseloomustanud läbi aastate ning see tuli välja ka Fine 5 tutvustavas peatükis. 
 „Falling Leaves” kasutas limónilikku liikumist, mis toetas kaduvuse ideed ning tantsijad olid laval kui langedes kiikuvad sügislehed. „Panuses” oli ideeks iga keha liikumiskogemuse ja panuse lavastuseks sidumine. Improvisatsiooniline töömeetod oli aidanud ilusasti see idee vaatajateni tuua. Sidusus idee ja liikumise vahel on ilmne mõlema tantsulavastuse puhul. 
Koreoloogiline perspektiiv iseloomustab lavastusi, kus üritatakse vaatajale pakkuda keha liikumise ilu ning seda tantsusõnumina edastada, kui missiooniga sisu. Analüüsidest tuli välja, et ma kasutasin seda väljendit mõlema lavastuse puhul. Meetodid, kuidas liikumise missiooni vaatajateni toodi, olid hoopis erisugused. Kehad liikusid ruumis erinevalt. „Falling Leaves” lavastuses olid kesksel kohal liikumisskeemid ja täpsed liigutused. „Panus” kiirgas lavalt saali tohutu energiaga ja pidas pidevat kommunikatsiooni publikuga. 
Fine 5 Tantsuteater tõi välja kaks pealtnäha täiesti erinevat lavastust, kuid lähemal analüüsil saab välja tuua, et pidev liikumiskeele täiendamine ja uute võimaluste leidmine liikumises ja kehas, on Fine 5 töödes siiani läbiv idee, mida lahendatakse põnevas ja positiivselt ootamatus võtmes. 
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Summary
Choreological Perspective as a Method of Analyzing Dance.
Example of Dance Theatre Fine 5 
The aim of this thesis is to introduce Valerie Preston-Dunlop’s choreological perspective method and use it to analyse two dance performances. Valerie Preston-Dunlop is a dance practitioner and theorist who uses existing theories and adjusts them for the idiom of the art of dance. This thesis also describes a dance theory that draws heavily from Rudolf van Laban’s choreutics.
The choreological perspective uses semiotics and phenomenology to approach dance. It is also influenced by communication theories. The choreological perspective uses notions such as aesthetic and poietic signs, and searches dance performances for signifiers from which a meaning is born for the creator and the spectator of the performance alike. Phenomenology of dance concentrates on the performer’s body, its uniqueness and how the spectator perceives it.
The thesis also focuses on one Estonian performance collective of contemporary dance. Dance theatre Fine 5 is the oldest among contemporary dance groups in Estonia. I apply the principles of the choreological perspective to analyse two performances of the troupe, one of which is from its early years and the other is more modern, 15 years of accumulated experience later.
This thesis has two focal points. Firstly, it concentrates on introducing the choreological perspective and characterising the contemporary dance, emphasising the universality of the choreological perspective. Secondly, this thesis focuses on the emergence of Fine 5 Dance Theatre’s aesthetic principles and explains motion-based contemporary dance.
 


