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Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa tarkastelen tanssijantyön ja sirkustaiteilijan työn eroja ja sitä, onko näillä
töillä eroa? Kun tanssija tekee sirkusta, tuleeko hänestä sirkustaiteilija tai voiko hän kutsua itseään
sirkustaiteilijaksi?
Olen tanssinut lapsuudestani saakka, ja sirkusta olen tehnyt vuodesta 2006. Tanssitaiteen maisteriksi
valmistumisen kynnyksellä aloin pohtia omaa identiteettiäni ja sitä, mikä minua todella kiinnostaa ja mitä
haluaisin työkseni tehdä. Kuka minä olen, tanssija vai sirkustaiteilija? Olen huomannut, että määrittelen
tittelini eri tavalla riippuen siitä, kenen kanssa puhun.
Taustaksi kirjoitukselleni avaan hieman sirkuksen historiaa. Kerron myös omasta taustastani, kuinka olen
ajautunut sirkuksen pariin. Pohtiakseni tanssijan työn ja sirkustaiteilijan työn samankaltaisuuksia ja
erilaisuuksia, pestauduin esiintyjäksi jyväskyläläisen Circus Uusi Maailman produktioon Globally Wanted –
Ei paljon naurata, joka sai ensi-iltansa Jyväskylässä 3.10.2011. Kirjoitukseni koostuu suurelta osin teoksen
harjoitusvaiheessa kirjoittamastani päiväkirjamateriaalista. Määrittelen eroja tanssijana työskentelyn ja
sirkustaiteilijana työskentelyn välille ja yritän myös selvittää, onko näitä eroja edes tarpeellista määritellä.
Työskennellessäni Globally Wanted teoksessa tittelit unohtuvat ja keskityn vain työhöni ja teen parhaani. Se,
mikä minä olen, ei ole oleellista. Tärkeää on vain se, miten olen ja mitä teen. Silti koen, että ihmisillä on tarve
nimetä asioita ja määritellä tarkemmin mitä mikin ja kuka kukin on. Määrittelemällä itsekin itseäni ja työtäni
koen tulevani helpommin ymmärretyksi. Kirjoituksessani avaan lukijoille problematiikkaa, jota koen tällä
hetkellä tasapainoillessani sirkuksen ja tanssin välillä.
Oman pohdiskeluni tueksi ja vertailukohdaksi haastattelin kahta sirkuksen parissa työskennellyttä tanssijaa,
Sanna Silvennoista ja Kaisa Niemeä. Verraten heidän kertomaansa omiin ajatuksiini tarkoitukseni on saada
parempi käsitys omasta paikastani taiteen kentällä.
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Johdanto
Olen tanssinut lapsuudestani saakka. Sirkusta olen tehnyt vuodesta 2006.
Sirkusmaailma vetää minua puoleensa koko ajan yhä enemmän ja enemmän
ja työllistyn tällä hetkellä enemmän sirkusproduktioissa kuin tanssijan työssä.
Nyt tanssitaiteen maisteriksi valmistumisen kynnyksellä olen alkanut pohtia
omaa identiteettiäni ja sitä, mikä minua todella kiinnostaa ja mitä haluaisin
työkseni tehdä. Tällaisista lähtökohdista kirjoitan. Kuka minä olen, tanssija
vai ilma-akrobaatti?
Opinnäytteeni taiteellisen osion tein TADaC 2011 –ryhmässä Ari Tenhulan
koreografiassa Nimeämätön ja Liisa Risun koreografiassa Tumma. Ensi-ilta
oli 14.1.2011 Teatterikorkeakoulun teatterisalissa. Kohdallani opinnäytteen
taiteellinen osio ei liity kirjalliseen osioon.
Mahdollistaakseni tanssijan työn ja sirkustaiteilijan työn samankaltaisuuksien
ja erilaisuuksien tutkailun pestauduin esiintyjäksi jyväskyläläisen Circus Uusi
Maailman uuteen produktioon Globally Wanted – Ei paljon naurata. Esitys
sai ensi-iltansa Jyväskylässä Huoneteatterissa 3.10.2011. Opinnäytteeni
kirjallinen

osio

koostuu

suurelta

osin

Globally

Wanted

teoksen

harjoitusvaiheessa kirjoittamieni päiväkirjamateriaalien auki purkamisesta.
Yritän

määritellä

eroja

tanssijana

työskentelyn

ja

sirkustaiteilijana

työskentelyn välille. Yritän myös selvittää, onko näitä eroja tarpeellista edes
määritellä. Voinko vain tehdä sitä mistä tykkään, niistä lähtökohdista ja niillä
taidoilla mitä minulla nyt on?
Oman pohdintani ja päiväkirjamerkintöjeni lisäksi kirjoituksessa on mukana
otteita tekemistäni sirkustaiteilija Sanna Silvennoisen ja tanssija Kaisa
Niemen haastatteluista. Haastattelin heitä kysellen heidän kokemuksistaan
sirkuksen parissa työskentelystä ja toivon, että voisin heidän kertomaansa
omiin ajatuksiini verraten ja reflektoiden saada käsitystä omasta paikastani
taiteen kentällä.
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1. Taustaa
Aluksi teen pienen katsauksen sirkuksen historiaan ja kerron lyhyesti siitä,
mitä nykysirkus oikein on. Kerron myös, kuinka itse olen ajautunut sirkuksen
pariin. Kerron ensimmäisestä kosketuksestani ilma-akrobatiaan ja muista
sirkuskokemuksistani.

1.1 NYKYSIRKUS, MITÄ SE ON?
Vaikka olen pyörinyt sirkuksen kentällä, välillä aktiivisemmin, välillä vain sen
vierellä

kulkien,

jo

viiden

vuoden

ajan,

minua

edelleenkin

joskus

hämmentävät termit uusi sirkus ja nykysirkus. Koska olen tanssijana
nykytanssin

kentällä,

tein

johtopäätöksen,

että

olen

sirkuksessa

nykysirkuksen tekijä. Kuitenkin nykysirkuksesta puhutaan uutena sirkuksena
ja välillä toisin päin, ja sitten on vielä perinteinen sirkus. Sirkusalan
kirjallisuutta luettuani sain selville, että uusi sirkus tarkoittaa 1960-70luvuilla syntynyttä sirkuksen uutta muotoa ja nykysirkus jatkoa sille.
1970-luvun Ranskassa kuuluisa klovni Annie Fratellini perusti
Pariisiin nimeään kantavan Fratellinin sirkuskoulun. Tähän
saakka

sirkus

oli

ollut

suljettu

maailma:

taidot

ja

ohjelmanumerot periytyivät isältä pojalle, ja ulkopuolisen oli
vaikea päästä alalle sisään. Fratellinin koulutukseen saattoi
pyrkiä kuka tahansa, ja pian kouluun hakeutuikin muiden
taiteen alojen, kuten tanssin ja teatterin parissa työskennelleitä
nuoria taiteilijoita. Ranskassa alkoi syntyä uusia sirkusryhmiä,
jotka kukin tavallaan muuttuvat sirkusesityksen muotoa,
valmistusprosessia tai esitystilannetta. Alkanutta liikehdintää
alettiin kutsua nimellä Cirque Nouveau – uusi sirkus.1
1 Komaro 2004, 24
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Nykysirkus

on

käyttämäni

nimike

sirkukselle

(ja

sen

johdannaisille), jota tehdään tässä päivässä, tämän ajan
keinoilla

ja

estetiikan

Yhdysvalloissa

ja

kautta.

Ranskassa

Perustanaan
1960-70-lukujen

sillä

ovat

taitteessa

syntyneen uuden sirkuksen moniäänisen liikkeen – cirque
nouveaun – piirissä syntyneet ajatukset ja muodot. Raja uuden
ja nykysirkuksen välillä on häilyvä. […] Toisaalta uusi sirkus
toimii yhä taiteilijan kannanottona oman taiteensa puolesta:
”minä teen sirkusta, joka on uutta”… […] …klassisesta (tai
perinteisestä) sirkuksesta nykysirkuksen erottavat sen selkeät
yhteydet taidekenttään. Nykysirkus rinnastuu viihteen sijasta
muihin

esittävän

taiteen

(teatteri,

tanssi,

musiikki,

performanssi) muotoihin, nykysirkuksessa ilmaisun painopiste
on siirtynyt taidon ohi ja yli.2
Perinteinen sirkus, nykysirkus, uusi sirkus… Perinteinen sirkus on mielestäni
sitä, mitä nähdään esimerkiksi Sirkus Finlandian esityksissä. Perinteisessä
sirkuksessa

esitys

koostuu

monista

erilaisista,

toisistaan

irrallisista

sirkusnumeroista. Sirkusnumero on lyhyt, yleensä kolmesta minuutista
kymmeneen minuuttiin kestävä esitys, jossa esiintyjä näyttää hienoimmat
temppunsa ja taitonsa. Perinteisen sirkuksen esiintyjät saattavat esittää yhtä
ja samaa aktia läpi koko elämänsä, tai ainakin monia vuosia, kiertäen
sirkuksesta toiseen, uusien yleisöjen eteen. Perinteiseen sirkukseen kuuluvat
usein myös eläinten kanssa tehdyt numerot, kuten vaikka taitoratsastus
hevosilla, tai kliseisempi pään työntäminen leijonan kitaan. Myös erilaiset
varieteeshow’t

tarjoilevat

sirkusta

numeroiden

muodoissa.

Tällainen

viihteellinen sirkusmuoto on mielestäni perinteistä sirkusta.
Sirkustaiteilija ja sirkustaiteen ohjaaja Maksim Komaro kirjoittaa uudesta
sirkuksesta näin:
2 Purovaara 2005, 16
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Monet

uuteen

sirkukseen

nykyisin

eläinnumerojen

puuttuminen

muualle

sirkustelttaan,

kuin

tai

liitetyt
esitysten

voidaan

seikat,

kuten

toteuttaminen

osaksi

selittää

tuotannollisillakin tekijöillä. […] Monet nykyisin jo vakiintuneet
uuden sirkuksen tunnusmerkit ovat siis saattaneet alun perin
syntyä puhtaasti käytännön syistä.3
Käytännön syistä tai muuten, uudessa sirkuksessa ja nykysirkuksessa
keskipisteenä eivät ole enää irralliset sirkusnumerot, vaan usein sirkustaitoja
käytetään

niin

sanotusti

välineenä

luoda

teos.

Nykysirkusesityksiin

yhdistetään usein teatterin ja tanssinkin keinoja ja niissä ehkä kerrotaan
jotain tarinaa tai se saattaa olla myös täysin absurdi, vailla minkäänlaista
juonta

tai

punaista

performatiiviseksi

lankaa.

Itse

taidemuodoksi.

koen
Usein

nykysirkuksen

joskus

numeromaisuutta

hyvin

pyritään

häivyttämään kaikin keinoin. Ei kuitenkaan ole helppoa, eikä mielestäni
tarpeellistakaan, jättäytyä kokonaan pois numeroiden esityksiin tuomista
taidonnäytteistä.

Usein

nykysirkusproduktioita

tehtäessä

työryhmän

pohdiskeltavana onkin juuri tämä, miten esitykseen saadaan kaikki siihen
halutut sirkustemput ilman, että esitetään sirkusnumeroita toinen toisensa
perään. Sirkuksessa esiintyjät esiintyvät useimmiten jonkin välineen kanssa
tai jollakin välineellä. Miten toimia välineen kanssa ja esittää osaamansa asiat
jotenkin muuten kuin esittämällä tarkoin suunniteltu ja harjoiteltu sirkusakti?
Tässä kuvaan astuu ohjaaja tai koreografi, joka valjastaa sirkustaidot
kokonaiseksi taideteokseksi.
Sirkus muuttuu jatkuvasti. Sirkus kehittyy ja seuraa aikaansa. Mielestäni
sirkustaide ei ole mikään itsestäänselvyys. Sirkusta ei vielä yleisesti pidetä
taiteen muotona vaan se koetaan usein viihteenä. Tähän vaikuttaa varmasti
sirkuksen historia viihteen parissa. Tämän käsityksen muuttumiseen saattaa
mennä vielä hyvänkin aikaa. Sirkuksen tekijät itsekin ajattelevat joskus
3 Komaro 2004, 24
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tekevänsä viihdettä. Monet sirkustaiteilijat työskentelevät taiteen parissa,
mutta sen lisäksi he esiintyvät varieteessa tai tekevät myös niin kutsuttuja
baarinumeroita,

lyhyitä

esityksiä,

joita

on

helppo

myydä

erilaisiin

tapahtumiin ohjelmanumeroiksi. Tästä ohjelmanumeroiden esittämisestä saa
palkkaa ja tällainen toiminta mahdollistaa monelle taiteen tekemisen.
Kun itse ensimmäisen kerran, joulukuussa 2007, esiinnyin trapetsilla
Suomessa, hämmennyin, kun sain väliaplodit. Olin tehnyt esityksen, jossa
kanssani näyttämöllä oli laulaja. Hän lauloi akustisena kaihomielistä valssia ja
esitykseni kertoi särkyneestä rakkaudesta ja ikävästä toisen ihmisen luo.
Harjoitusprosessin aikana olin monta kertaa itkenyt, kun teoksen aihe
kumpusi omasta elämästäni, ihmissuhteen päättymisestä ja ikävästä.
Tarkoituksenani ei tosiaankaan ollut tehdä viihteellistä numeroa, jossa näytän
kaikki temppuni. Halusin tehdä esityksen, jossa katsojat aistisivat suruni. Sen
sijaan katsojat keskittyivät katsomaan teknistä suoritustani ja taputtivat aina,
kun tein jonkin hienon liikkeen. Tämä ärsytti minua suunnattomasti. Minun
teki mieli keskeyttää esitykseni ja pyytää yleisöä olemaan hiljaa. Esitykseni oli
osa ”Sirkus Open Stage” iltaa, jossa esiintyi myös monia sirkuksen harrastajia,
joten yleisössä oli kannustamisen meininki. Tästä lähtien olen miettinyt,
millaisessa ympäristössä haluaisin sirkusesityksiäni esittää. Haluaisin, että
esitykseni katsottaisiin läpi kokonaisina ja aplodit annettaisiin vasta lopuksi.
Voiko sirkus todella tulla taiteeksi, jos sen harrastajapiirissä sirkus nähdään
viihteenä? Toisaalta, jos katsoo tanssitaiteen kehittymistä, on sirkuksen
tulevaisuus tunnustettuna taidemuotona valoisa. ”Keskeistä on tiedostaa
esittävän taiteen vaatimukset, pyrkiä kohti kokonaistaideteosta kunkin
taidelajin omien keinojen avulla.”4 Kysymystä taiteesta en aio pohtia tässä
kirjoituksessa

enempää.

Kirjoituksessani

nykysirkusproduktiossa työskentelystä.

4 Tuovinen 2008, 219

keskityn

kokemuksiini
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1.2 OMA SIRKUSTAUSTANI
Olen valmistunut tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna
2006.

Valmistumiseni

jälkeen

halusin

pitää

välivuoden

ja

lähdin

Wellingtoniin Uuteen-Seelantiin. Siellä päädyin aerial dance tunneille ja
rakastuin ilma-akrobatiaan. Siitä lähtien olen kiivennyt, roikkunut, liukunut,
”lentänyt”, kierinyt ja tanssinut ilmassa, jalat ja kädet irti maasta.

1.2.1 ENSIMMÄINEN KOSKETUKSENI ILMAAKROBATIAAN
Wellingtonissa ollessani näin kirjaston seinällä ilmoituksen aerial dance
tunneista ja tietämättä sen tarkemmin, mitä tämä aerial dance on, menin
harrastamaan jotain uutta. 28.10.2006 astuin sisään korkeaan saliin, jonka
katosta roikkui neljä trapetsia ja liuta muita sirkusvälineitä. Aerial dance:lle ei
ole olemassa suomenkielistä sanaa. Se on tanssillista ilma-akrobatiaa, missä
tanssiminen on hyvin suuressa osassa. Aerial dancer tanssii paitsi lattian
tasossa myös ilmassa käyttäen ilmaan nousemiseen tyypillisimmin trapetsia
tai valjaita. Valjaiden kanssa työskennellessä tanssijalla on parinaan teknikko,
joka toimii vastapainona tanssijalle. Teknikon tulee osata tanssijan
koreografia, jotta hän voi, omaa painoaan ja katon kautta heidän välillään
kulkevaa köyttä käyttäen, nostaa tanssijan ilmaan juuri oikeaan aikaan.
Ensimmäinen aerial dance tuntini alkoi esittäytymisten jälkeen opettajan
pitkällä puheella ilma-akrobatian riskeistä, turvallisuudesta ja säännöistä.
Kaikkien tunnille tulleiden täytyi allekirjoittaa paperi, jossa sitouduttiin
noudattamaan
Opettajani

sääntöjä,

Valerie

joita

Morris

ilma-akrobatian

on

amerikkalainen,

harrastaminen
joten

vaatii.

sääntöjä

ja

turvallisuusohjeita oli pitkä lista. Esimerkiksi minun täytyi luvata, että en tule
tunneille

minkään

lääkeaineen

vaikutuksen

alaisena,

en

edes

päänsärkylääkkeen. Papereiden täyttämisen jälkeen päästiin vihdoinkin
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aloittamaan tunti. Lämmittely oli hyvin samanlainen, kuin mihin olin
tanssitunneilla tottunut. Teimme musiikin tahdissa erilaisia rullauksia ja
kehoa kokonaisvaltaisesti lämmittäviä liikkeitä. Sitten pääsimme kokeilemaan
trapetseja. Opettelimme perustekniikkaa ja teimme voimaa kehittäviä
liikkeitä. Aluksi käteni väsyivät nopeasti ja kämmeniin tuli rakkuloita ja
hiertymiä. Keho kuitenkin tottui ”uusien lihaksien käyttöön” parissa viikossa
ja joka kerta trapetsilla jaksoi viettää hieman pidemmän ajan. Erityisesti
roikkuminen pelkkien käsivoimien varassa oli lähes pelkästään jalkojaan
käyttäneelle tanssijalle aluksi raskasta. Vaikka tanssissa käytetään myös käsiä,
suurin osa ajasta ollaan kuitenkin jalkojen päällä, eivätkä käsivoimat kehity.
Ilma-akrobatian myötä myös venyttelyyn täytyi kiinnittää erilaista huomiota.
Olin tottunut venyttelemään lähinnä jalkojeni lihaksia, nyt piti opetella
venyttelemään myös kädet ja hartiat.
Kun olin käynyt tunneilla muutaman viikon ajan, opettajani pyysi minua
liittymään ryhmäänsä tanssijaksi/ilma-akrobaatiksi. Olin innoissani ja menin
mukaan. Aero Terra Aerial Dance Company:n harjoituksissa harjoittelimme
paitsi trapetsia, myös muita ilma-akrobatiavälineitä, erityisesti bungy
työskentelyä,

jossa

roikutaan

kiipeilyvaljaissa

joustavan,

paksun

kuminauhavyyhdin päässä. Olin companyn jäsenenä koko loppuajan, jonka
Wellingtonissa vietin.
Aerial dance:ssa käytettävät trapetsit ovat yhden kiinnityspisteen, matalalla
lentäviä trapetseja ja tässä amerikkalaisessa tyylissä trapetsi on tehty
puuvillaisista köysistä ja puisesta tangosta. Itse trapetsi on kolmion
muotoinen ja sillä voi pyöriä vinhasti itsensä ympäri ja paitsi keinua kuten
tavallisella keinulla keinutaan, myös lentää ympyrässä tai ovaalissa samalla
itsensä ympäri pyörien. Puisen tangon päiden pehmustaminen mahdollistaa
sulavan ja pehmeän työskentelyn ja esimerkiksi trapetsiin kontaktin
ottamisen omalla päällä.
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Kuva 1:
Vasemman puoleisessa kuvassa trapetsilla Kaisa Pesonen, oikealla Valerie Morris.
Wellington 2007.

1.2.2 MUITA SIRKUSKOKEMUKSIANI
Suomeen palasin alkukesästä 2007. Löysin Circus Helsingin, helsinkiläisen
nuorisosirkuskoulun,

ja

päädyin

heille

opettamaan

alkeisakrobatiaa

naperoikäisille ja tanssia esiintyville ryhmille. Kävin heidän tiloissa
harjoittelemassa aerial dancea ja muita sirkustaitoja. Opettelin muun muassa
kävelemään puujaloilla ja tämän taidon myötä tein joitain keikkoja Circus
Helsingin kanssa.

Varmaankin siksi, koska aerial dance:lle ei ole

suomenkielistä nimitystä, muut Circus Helsingillä käyneet sirkustaiteilijat
alkoivat kutsua minua ilma-akrobaatiksi. Mieluiten kertoisin tekeväni aerial
dancea ja olevani aerial dancer, mutta hyväksyin termit ilma-akrobatia ja
ilma-akrobaatti. Näin tulee Suomessa helpommin ymmärretyksi. Ilmaakrobatia -termi ei vain mielestäni kerro koko totuutta siitä, mitä teen. Sana
akrobatia viittaa mielestäni juuri temppujen tekemiseen, kun taas minä pyrin
tanssimaan ilmassa. Olen kyllä miettinyt, pitäisikö lanseerata termi
”ilmatanssija”, mutta se taas kuulostaa jotenkin pöhköltä.
Muistan ensimmäisen akrobatiatuntini Circus Helsingillä. Jos aerial
dance:ssa tunnin kulku on tanssitunnin kaltainen ja jotkut harjoitteet jopa
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samanlaisia,

niin

lattia-akrobatiaa

harjoiteltaessa

kaikki

on

toisin.

Lämmittelyssä juostaan paljon ja tehdään erilaisia perusakrobatiaksi luettavia
liikkeitä, kuten kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä. Tunnin aikana harjoitellaan
räjähtävää

nopeutta

ja

lihasvoimaharjoittelua

tehdään

paljon.

Akrobatiatunnin päätteeksi tehdään aina ”loppuvoimat”. Ensimmäisellä
akrobatiatunnillani loppuvoimia tehtiin niin paljon, että lopulta en jaksanut
edes nostaa käsiäni ylös. Se oli hieno tunne. Minusta tuntui hyvältä, kun
tunsin käsieni lihasten työskennelleen ja vahvistuneen.
Alkuvuodesta 2008 liityin Helsingin Sirkusammattilaiset ry:hyn (HeSa ry)
parempien harjoittelumahdollisuuksien perässä. Koska olen luonteeltani
aktiivinen järjestelijä, löysin itseni kohta hallituksesta ja vuonna 2010 minut
valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Elokuussa 2011 HeSa ry toteutti
spektaakkelimaisen ulkoilmaesityksen The Elements – Ilma-akrobatia- ja
tulishow Aurajoen yllä. Esitys oli osa Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki
2011 ohjelmaa ja sen näki noin 20 000 katsojaa. Olin hankkeessa mukana
koreografina ja tein myös tuotannollisia tehtäviä. Suunnittelin teoksen ilmaakrobatiakoreografiat ja yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa vastasin
teoksen kokonaiskulusta ja visuaalisesta ilmeestä. Alun perin minun piti olla
myös yksi esiintyjistä, mutta lopulta ymmärsimme hankkeen olevan niin
suuri, että koreografin oli jäätävä ulkopuolelle. HeSa ry:n kautta olen myös
tehnyt yksittäisiä sirkuskeikkoja erilaisissa tilaisuuksissa.

Kuva 2:
Teoksesta The Elements
– Ilma-akrobatia- ja
tulishow Aurajoen yllä.
Turku 2011.
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2. Kysymyksen asettelu ja tavoitteet
Opinnäytteen kirjallisessa osiossa tarkastelen tanssijantyön ja sirkustaiteilijan
työn eroja ja sitä, onko näillä töillä eroa?
Kun tanssija tekee sirkusta, tuleeko hänestä sirkustaiteilija tai voiko hän
kutsua itseään sirkustaiteilijaksi? Onko tarpeellista määritellä mitä mikin ja
kuka kukin on, vai voiko kaikki olla ”esitystä” ja ”esiintyjiä”? Voiko kaiken
nimetä esitykseksi? Voisivatko kaikki nimittää itseään esiintyjäksi ilman
tarkempaa erittelyä (tanssija, sirkustaiteilija, performanssitaiteilija…)?
Mitä eri valintoja joudun tekemään kun työskentelen tanssijana verrattuna
sirkustaiteilijana työskentelyyn? Mitä eri asioita joudun ajattelemaan? Mitä
minusta löytyy tanssijana ja sirkustaiteilijana? Millainen sirkustaiteilija olen?
Mikä minun tekemisessäni tekee sirkusesityksen/tanssiesityksen? Haluan
vertailla tanssijan työn ja sirkustaiteilijan työn eroja ja avata lukijoille
problematiikkaa, jota koen tällä hetkellä tasapainoillessani sirkuksen ja
tanssin välillä.
Olen huomannut, että määrittelen tittelini eri tavalla riippuen siitä, kenen
kanssa puhun. Jos puhun taitavan sirkustaiteilijan kanssa, jolla on pitkä
kokemus alalla työskentelystä, huomaan usein korostavani sitä, että olen
tanssija. Kerron tekeväni ilma-akrobatiaa tanssijan lähtökohdistani. Pelkään,
että en ole tarpeeksi uskottava sirkustaiteilijana toisen sirkustaiteilijan
silmissä. En ole hionut temppuja ja koulinut kehoani ”sirkusmuottiin”
lapsesta saakka, enkä ole käynyt sirkusalan kouluja. Tanssijoiden kanssa
puhuessani taas minun on helpompi kertoa, että teen sirkusta. Voin seistä
paljon tukevammin sanojeni takana kertoessani olevani tanssijan ammattini
lisäksi sirkustaiteilija. Koen, että tanssijakollegani eivät kyseenalaista minua
sirkuksen tekijänä. Usein tanssijat puhuvatkin minusta sirkustyttönä.
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Entä sitten, kun haen apurahaa itselleni tai tuleville produktioilleni?
Osoitanko hakemukseni tanssi- vai sirkustaiteen jaostolle? Entä missä voin
esittää teoksiani? Jos esimerkiksi tekisin aerial dance teoksen, tanssillisen
ilma-akrobatiateoksen, ja haluaisin esittää sen Helsingissä Zodiakissa,
olisivatko

he

kiinnostuneet

ottamaan

esitykseni

ohjelmistoonsa,

vai

kokisivatko he sen olevan ”liian sirkusta”? Entäpä jos haluaisin esiintymään
Cirko – Uuden sirkuksen keskukseen, olisiko esitykseni ”liian tanssia”? Näihin
kysymyksiin en todennäköisesti tule löytämään vastausta nyt kirjoittaessani.
Tulevaisuus näyttää, mitä tulee tapahtumaan, kun alan tehdä omia
koreografioita ja aerial dance teoksia. Ennakko-odotukseni on, että lopulta
tulen ehkä helpommin hyväksytyksi sirkuksen, kuin tanssin kentällä.
Tämän kirjoituksen tavoitteena on auttaa minua itseäni ymmärtämään
paikkaani taiteen kentällä. Toivon, että kirjoittaessani ajatuksiani auki,
minulle valkenisi edes vähän, mitä haluan valmistumiseni jälkeen tehdä.
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3. Prosessista
Tässä luvussa kerron työskentelystäni jyväskyläläisen Circus Uusi Maailman
produktiossa Globally Wanted – Ei paljon naurata, joka sai ensi-iltansa
Jyväskylässä 3.10.2011. Olin produktiossa mukana esiintyjänä, osana
työryhmää. Kerron nykysirkusesitykseen rekrytoitumisesta ja kirjoitan auki
teoksen harjoitusvaiheessa tekemiäni päiväkirjamerkintöjä.

3.1 NYKYSIRKUSESITYKSEEN REKRYTOITUMINEN
Kun olin päättänyt tehdä opinnäytteeni kirjallisen osion tästä aiheesta,
minulle oli selvää, että halusin toteuttaa työni rekrytoitumalla mukaan
johonkin nykysirkusesitykseen. Metodini olisi raportoida harjoitusten aikana
tekemistäni havainnoista ja ajatuksistani. Minulle oli tärkeää päästä mukaan
johonkin olemassa olevaan sirkusryhmään, jotta työstäni ei tulisi vain
päälipuolinen sirkuskentän esittely tai katsaus.
Ensin otin yhteyttä sirkustaiteilija/sirkustaiteen ohjaaja Maksim Komaroon,
Circo Aereon yhteen perustajaan. Kysyin häneltä mahdollisuutta päästä
mukaan heidän tulevaan produktioon. Komaro ilmaisi kiinnostuksensa, mutta
hänellä ei ollut tarjota minulle työtä.
Seuraavaksi lähetin hakemukseni Tanssiteatteri Hurjaruuthiin. Vaikka
Hurjaruuth onkin tanssiteatteri, he ovat jo usean vuoden ajan tehneet
talvisirkuksen. Hain esiintyjäksi seuraavaan talvisirkukseen. Hakemuksessani
korostin tanssijuuttani ja kerroin myös ilma-akrobatiaosaamisestani ja
puujaloilla

kävelytaidoistani.

Hurjaruuthin

talvisirkus

olisi

minulle

ihanteellinen työpaikka, luulisin. Nautin lastenesitysten tekemisestä ja
esittämisestä. Ennen Teatterikorkeakouluun opiskelijaksi tulemistani olin
tanssinut paljon showtanssia ja sitä kautta esiintynyt paljon lastenshow’ssa.
Nautin paljon siitä, kun näen lasten riemun ja hämmästyksen. Myös
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maailmat, joita lastenesityksiin luodaan, ovat mielestäni taianomaisia ja
kiehtovia. Rakastan satuja ja leikkejä. Yksi etappi, jonka vielä haluan
saavuttaa,

on

päästä

talvisirkukseen,

vaikka

ovet

sinne

eivät

nyt

auenneetkaan.
Koska en helmikuuhun 2011 mennessä ollut löytänyt itselleni työtä
sirkuksesta, olin ajatellut tehdä itselleni ”sirkus-soolon”, jossa esiintyisin
omalla trapetsillani yksin, tekisin itselleni aerial dance esityksen. Olin siis
keksinyt ratkaisun, jolla toteuttaa työni ilman, että olisin mukana jossain
ryhmässä. Tosin näkökulma hieman muuttuisi, mutta voisin silti kirjoittaa
sirkusaiheisen työn. Tämä ajatus muuttui taas, kun pääsin esiintyjäksi Circus
Uusi Maailma -ryhmän produktioon.

3.1.1 HAKEMINEN CIRCUS UUSI MAAILMAAN

Maaliskuussa

2011

näin

Tanssin

Tiedotuskeskuksen

internetsivuilla

ilmoituksen, jossa Circus Uusi Maailma haki esiintyjiä uuteen projektiinsa
Globally Wanted – Ei paljon naurata. Globally Wanted tulisi olemaan noin
tunnin mittainen nykysirkusesitys, jonka ensi-ilta on Jyväskylässä 3.10.2011.
Jyväskylän esitysten jälkeen esitykset jatkuisivat Saksassa.
Circus Uusi Maailman kahden oman esiintyjän lisäksi teokseen haettiin
esiintyjiä ”osastoista sirkus / tanssi / fyysinen teatteri / muu”5. Haussa
korostettiin monipuolisten taitojen tärkeyttä ja kykyä mukautua. Globally
Wanted esitys valmistettaisiin pieneen ja matalaan studiotyyppiseen
teatteritilaan, jossa näyttämöllä olisi kiinalaisen tolpan, trapetsin ja
vertikaaliköyden tekemisen mahdollistava rakennelma. ”Esitys ei kuitenkaan
perustu pelkästään akrobatiaan, tahi temppuihin itseisarvoisena. Esitys
rakennetaan improvisoinnin pohjalta ryhmätyöskentelynä. Sisältö rakentuu
5 http://www.danceinfo.fi/ajankohtaista/ilmoitustaulu/sirkus-uusi-maailma-hakee-esiintyjiae/

15.3.2011
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erittäin pitkälle esiintyjien taitojen ja ominaisuuksien, sekä olemuksen
innoittamana.”6 Kertoo esityksen suunnittelija ja ohjaaja, Circus Uusi
Maailman perustaja, ohjaaja-tuottaja Seija Hakkarainen.
Teokseen

haettiin

vapaamuotoisella

hakemuksella.

Lähetin

pitkän

kirjoituksen jossa kerroin itsestäni ja mielenkiinnon kohteistani sirkuksessa.
Kerroin sirkusosaamisestani, mutta jälleen kerran korostin tanssijuuttani ja
tällä

kertaa

kerroin

myös

näkemyksiäni

koreografioinnista

ja

kompositioajattelusta. Olen monipuolinen esiintyjä ja yritin saada sen
näkyviin myös kirjoitukseeni. Minut kutsuttiin katselmukseen Jyväskylään ja
läksin sinne hyvällä mielellä intoa puhkuen. Katselmuksessa oli itseni lisäksi
neljä hakijaa, sekä neljä teokseen jo valittua henkilöä.
Katselmus koostui parin tunnin mittaisesta akrobatia-osiosta, pidemmästä
teatterityöpajasta ja haastattelusta. Akrobatia-osion aikana teimme ryhmänä
erilaisia

harjoituksia,

joista

useimmat

olivat

minulle

tuttuja

Teatterikorkeakoulusta tai muualta. Tämän osion aikana huomasin tulevani
hyvin toimeen muun ryhmän kanssa ja tunsin yhteenkuuluvuutta ja
samanhenkisyyttä. Teatterityöpajassa ohjaaja Hakkarainen veti meille
sanattoman

improvisaatiotehtävän

jonka

aikana

hän

ohjaili

meitä

työskentelemään eri ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Minulla oli hyvä
fiilis ja kaikki tuntui jotenkin helpolta. Minusta tuntui, että olen paras kaikista
hakijoista. Haastattelun alkaessa Hakkarainen sanoi heti, että tervetuloa
porukkaan. Hän oli hakemukseni perusteella jo melkein valinnut minut.
Circus

Uusi

ulkomailla

Maailma
esiintyvä

on

jyväskyläläinen,

nykysirkusryhmä.

Suomessa
Ryhmä

ja

tekee

näyttämöteoksia, sekä performansseja sisällä ja ulkona. Circus
Uusi

Maailma

-ensemble

on

perustettu

vuonna

2006.

Kommunikointivälineinä esityksissä on akrobatia, musiikki,

6 http://www.danceinfo.fi/ajankohtaista/ilmoitustaulu/sirkus-uusi-maailma-hakee-esiintyjiae/

15.3.2011
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teatteri-ilmaisu, tanssi ja valo. Huumori tuppaa olemaan
mustaa ja meininki absurdia.7
Circus Uusi Maailman tyyli ja tapa tehdä on improvisoinnin pohjalta
rakentuva

hienovarainen,

intensiivinen

lavailmaisu.

Eri

taiteenalojen

keinoista yhdistellään kokonaisvaltainen näyttämöteos. Globally Wanted
tulee olemaan ryhmän seitsemäs kokopitkä teos.
Näyttämöteosten ohella Circus Uusi Maailma haluaa levittäytyä
ihmisten

joukkoon.

Arkisesta

absurdiasta

ammentavat

performanssit ovat herättäneet huomiota ja hymynkareita
kaduilla ja kongresseissa.8
Tomi Purovaaran toimittamassa kirjassa ”Ihmeen väkeä” Circus Uusi
Maailman

perustaja

Seija

Hakkarainen

kertoo

ryhmän

taiteellisen

toimintaperiaatteen olevan tehdä ryhmän esityksistä dramaturgisesti ehyitä
pelkkien sirkusnumeroiden sijaan.9

3.2 GLOBALLY WANTED TEOS JA SEN RAKENTUMINEN
Circus Uusi Maailman internetsivuilla teoksesta kerrottiin ennakkoon näin:
Nykysirkusteos

Globally

Wanted

koetaan

intiimissä

teatteritilassa: inhimillisyyden kaipuuta, melankoliaa, mustaa
huumoria,

sanatonta

kommunikointia,

absurdiikkaa.

Liikekielessä hyödynnetään akrobatian, parkourin ja tanssin
keinoja. Esitykset 3.- 9.10.2011 Huoneteatterissa Jyväskylässä,

7 http://www.uusimaailma.org/index.php 1.7.2011

8 http://www.uusimaailma.org/historia.php 1.7.2011
9 Hakkarainen 2008, 210
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jonka jälkeen loka-marraskuussa Petäjävesi, Muurame ja
Äänekoski, sekä kiertue Saksassa.10
Globally Wanted teoksessa esiintyvät itseoppineet sirkustaiteilijat Noora
Pasanen ja Lotta Roukala, parkour taiturit Perttu Pihlaja ja Mikko Kervinen,
rumpali Sami Keinänen sekä minä, tanssija/sirkustaiteilija Kaisa Pesonen.
Teoksen

ohjaajana

toimii

ohjaaja-tuottaja

Seija

Hakkarainen.

Valosuunnittelusta vastaa Arto Saarelainen ja puvustuksesta Sari Nyman.
Musiikin on säveltänyt Pekka Huttunen ja sen ovat taustanauhalle soittaneet
Johannes Geisser, Ville Huovinen, Pekka Huttunen, Sami Keinänen, Petra
Piiroinen, Michael Semper, Tom Semper ja Eero Virtanen. Teos rakentuu
matalaan ja pimeään teatteritilaan.

3.2.1 ENSIMMÄINEN HARJOITUSJAKSO 1.-2.6.2011
Tämä harjoitusjakso toteutui Jyväskylässä Huoneteatterilla. Tällä jaksolla
näin ensimmäistä kertaa teoksessa käytettävän rakennelman ”Häkkyrä”.
Häkkyrä on itse rakennettu kehikko, jossa on neljä kumipäällysteistä tolppaa,
joita sirkusmaailmassa kutsutaan kiinalaisiksi tolpiksi, ja yksi tolppa, johon
on hitsattu kiinni rengas. Häkkyrän yläosassa on putkia, joista voi roikkua ja
heilutella itseään ja joiden päällä voi istua tai maata. Häkkyrästä roikkuu
matalalla keinuva trapetsi ja vertikaaliköysi.

Kuva 3:
”Häkkyrä” edestä.
Huoneteatteri, Jyväskylä 2011.
10 http://www.uusimaailma.org/esit_gw.php 1.7.2011
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Kuva 4:
”Häkkyrä” etuviistosta.
Huoneteatteri, Jyväskylä 2011.

Kuva 5:
”Häkkyrä” takaviistosta.
Huoneteatteri, Jyväskylä 2011.

Ensimmäisen harjoitusviikonlopun aikana minulle vahvistui, että tässä
teoksessa esiintyessäni tulisin käyttämään kaikkia häkkyrän välineitä.
Liikkeessä en nojautuisi pelkästään tanssimiseen, vaan tulisin tekemään myös
tolppa-akrobatiaa, trapetsia, köyttä ja kaikkea muuta, mitä häkkyrää käyttäen
voi tehdä.
Teimme paljon liike-improvisaatioharjoituksia ja harjoittelimme akrobatiaa
häkkyrää käyttäen ja ilman. Häkkyrä heiluu, huojuu, nitisee ja natisee siinä
kiipeiltäessä.

Minulta

meni

paljon

aikaa

pelkästään

häkkyrään

totuttautumiseen. Muut esiintyjät olivat jo jonkin aikaa, ennen minun
Jyväskylään saapumistani, tehneet totuttautumistyötä, joten välillä minusta
tuntui, että hidastan harjoitusten kulkua. Aluksi en uskaltanut liikkua
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häkkyrässä juuri lainkaan. Kiipesin rakennelman päälle ja vain olin siellä
pitäen tiukasti kiinni, kun muut liikkuivat ja heiluttelivat häkkyrää. Vaikeaa
oli myös se, että ohjaaja halusi kokeilla muutamia valotilanteita heti
ensimmäisessä harjoituksessa. Hänellä oli vahva visio joistakin kohtauksista
ja niiden visualisoinnista ja hän halusi heti kokeilla, toimisiko visio
käytännössä. Hämärässä näyttämövalaistuksessa juoksennellessamme minua
pelotti koko ajan, että joku putoaa niskaani tai potkaisee minua tolpassa
kiipeillessään. Tämä oli myös outoa, että heti kokeiltiin valotilanteita. Yleensä
tanssiteoksia tehtäessä valo on yksi niistä viimeisistä mukaan tulevista
elementeistä. Valoja aletaan ohjelmoida sitten kun esiintyjille on selvää, mitä
he tekevät. Myöhemmin osoittautui hyväksi, että valosuunnittelija oli tiiviisti
mukana alusta alkaen.

3.2.2 TOINEN HARJOITUSJAKSO 17.-24.6.2011
Tämä harjoitusjakso oli minulle ahaa-elämysten ja oivallusten aikaa.
Harjoitusjakson alussa tunsin alemmuuden tunnetta ja osaamattomuutta.
Ohjaaja Hakkarainen kutsui meitä esiintyjiä akrobaateiksi. Tämä tuotti
minulle olon, että en osaa mitään ja että olen väärässä paikassa. Ryhmän
sirkustaiteilija olivat harjoitelleet tolppa-akrobatiaa jo kauan ja he ovat siinä
hyviä. Parkour pojat taasen liikkuvat häkkyrässä taidokkaan ketterästi ja
heissä on voimaa niin kuin pienessä kylässä. Rumpalikin liikkuu viehättävän
sulavasti ja oppii nopeasti. Itse koin aluksi, että mitä minä tässä porukassa
teen? Eihän minulla ole mitään mitä antaa. Miksi minut on valittu tähän
mukaan? Minulla ei ole akrobaatin identiteettiä.
Sitten maanantaina 20.6.2011 teimme harjoitetta, jossa ”olimme orjalaivalla”
ja rumpali oli orjapiiskurimme säestäen meitä rummutuksellaan. Harjoitteen
aikana ei saanut puhua, mutta ääniä sai päästellä. Meidän tuli liikkua pienessä
tilassa rummutuksen tahdissa ilmentäen orjalaivan tunnelmaa ja orjien
tuntemuksia. Harjoituksessa olimme ryhmänä, mutta jokaisen tuli tehdä oma
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suoritus. Aloitin harjoitteen toteuttamisen muuttamalla hengitykseni rytmin
kiihkeämmäksi, huohottavaksi, työn taakkaa ilmentämään. Tein toistuvaa,
nykivää ja tärisevää liikettä samalla kun manipuloin hengitykseni rytmiä.
Nopeasti tunsin, että tämä harjoite tulisi vaikuttamaan minuun syvästi ja että
voisin tehdä tämän joko näin, että uppoudun orjalaivan maailmaan täysin, tai
voisin valita myös pitää itseni pinnalla ja pinnallisena. Uppoutuminen tuntui
hyvältä, joten jatkoin sitä. Liiketekniikkana käytin Teatterikorkeakoulun
Tanssitaiteenlaitoksen
transformaatiota

sekä

professori

Ari

Tenhulalta

koreografiopiskelija

Jarkko

opittua
Partasen

liikkeen
kanssa

käyttämääni toiston kasvattamista. Harjoite kesti 15 minuuttia ja sen aikana
huohotin, huusin, tutisin, itkin ja nauroin. Harjoitteen jälkeen olin aivan
poikki. Minulta kesti toiset 15 minuuttia koota itseni, jotta pystyin jatkamaan
harjoituksia. Muut eivät olleet kokeneet samaa kuin minä. Kollegani Pihlaja
sanoi, että ”Hyvin otettu harjotus, vähänkö oot pro!”. Tästä tajusin, että
minähän olen valtavan ammattitaitoinen. Minulla on tanssijan koulutuksen
myötä tullut kokemus, osaaminen ja tietotaito tukenani. Pystyn käyttämään
tanssijuuttani apuna kaikessa tekemisessäni. Tämän ymmärryksen jälkeen
kaikki akrobaattiset temputkin ovat sujuneet minulta paremmin ja minulla on
ollut hyvä olla harjoituksissa. Pystyn luottamaan itseeni ja osaamiseeni. Koen
olevani tärkeä osa työryhmää. Minulla ei ole akrobaatin identiteettiä, mutta ei
tarvitsekaan. Olen tanssija ja pystyn ammentamaan siitä.

3.2.3 KOLMAS HARJOITUSJAKSO 4.-17.7.2011
Koneen Säätiö myönsi Circus Uusi Maailmalle residenssin Saaren kartanoon
Mietoisiin. Vietimme kaksi viikkoa harjoitellen ihanassa kartanomiljöössä
peltojen keskellä.
Yhteisöllisyys, sitä sirkus on! Tai ainakin Saaren Kartanossa me olimme hyvin
tiivis yhteisö. Teimme kaiken yhdessä ja olimme yhdessä kaikki ajat. Ryhmä
toimi hyvin harjoituksissa ja vapaa-ajalla. On ihmeellistä, että en kaivannut
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omaa rauhaa. Usein haluan hakeutua omiin oloihini, mutta residenssijaksolla
minusta ei tuntunut siltä.
Harjoittelimme vanhassa konehallissa, joka on arviolta kuusi metriä korkea ja
alustana on kylmä betonilattia. Jalkani ovat aikaisemmin kipeytyneet, kun
tanssin kovalla lattialla. Erityisesti kaikki hypyt tai juokseminen pahensivat
kipua ja säärieni lihaskalvot ovat olleet tulehtuneina moneen kertaan. Odotin,
että lihaskalvotulehdus olisi nytkin lähellä, kun harjoittelemme betonilla
monta tuntia päivässä. Jalkani eivät kuitenkaan erityisemmin kipeytyneet.
Sen sijaan hartiani ja käsilihakseni kyllä olivat kipeät. Tässä on selkeä ero
tanssiin. Tanssissa ensimmäisinä kipeytyvät jalat, sirkuksessa kädet.
Harjoituksissa 9.7.2011 keksin, Pihlajan myöhemmin nimeämän, ”true circus”
liikkeen, mikä tehdään häkkyrässä. Siinä miehet roikkuvat häkkyrän
yläputkissa lantiosta pää alaspäin ja minä kuljen heidän käsistään roikkuen
lentävän trapetsin tapaan käsiltä jalkojeni kautta käsille. Olen nähnyt tämän
tapaista tehtävän sirkusesityksissä ja halusin kokeilla, onnistuisiko temppu
häkkyrää hyödyntäen. Oli hauska huomata, että minulla on tanssitaustan
lisäksi sirkustietoutta ja ideoita.
Harjoitusjakson puolivälissä ohjaaja teki päätöksen, että minä makaan
päinmakuulla lattialla kokonaisen kohtauksen ajan. Mielestäni tämä sopii
teokseen hyvin. Tästä minulle tuli ajatus, että olisipa hienoa, jos jossain
esityksessä joku esiintyjistä tulisi näyttämölle vain maatakseen paikallaan
koko esityksen ajan. Onneksi tätä ajatusta ei toteuteta tässä produktiossa. Se
olisi varmasti katsojille hieno juttu, mutta luulen, että turhautuisin, jos
joutuisin esittämään tällaista roolia sirkusesityksessä. Haluan päästä
käyttämään taitojani ja näyttämään mitä osaan. Myös sirkustaidoissa
kehittyminen on yksi syy miksi haluan tätä tehdä. Esitystä harjoiteltaessa
siinä mukana olevat akrobaattiset osuudet tulevat harjoitelluiksi ja näin
kehityn.
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Ainoa tanssikohtaus, joka teoksessa on, on sellainen, missä me kaikki
tanssimme kotikutoisen teknomusiikin tahdissa kuten olisimme diskossa.
Minulla on kohtauksen välissä ja lopussa lyhyt soolo. Tanssin tässä
kohtauksessa niin kutsumaani epärytmitanssia, eli diskotanssia väärään
rytmiin. Tätä kohtausta tehdessä tanssijan taito on todella ollut hyödyksi.
Minun piti myös opettaa epärytmitanssia muille. Jouduin siis sanallistamaan
ja erittelemään tekemiseni, keksimään kuinka saisin muut ymmärtämään
miten liikkua.
Kolmannen harjoitusjakson lopulla teos sai lopullisen muotonsa. Teos tulee
olemaan kaksiosainen. A osa kestää noin 30 minuuttia ja siinä on laskujeni
mukaan kuusi kohtausta. Sitten väliajan jälkeen esitetään B osa, joka on lähes
täsmälleen samanlainen kuin A osa, mutta siinä esiintyjillä on ortooseja eri
kehon

osissa.

Minulla

esimerkiksi

vasen

polvi

stabiloidaan

koukistumattomaksi metallisella tuella. Roukalalta taas laitetaan käsi
pakettiin ja kantositeeseen, ja Pihlaja esittää B osan kokonaan pyörätuoliin
sidottuna. B osaan häkkyrää käännetään neljäsosakierroksen verran, jolloin
yleisö näkee häkkyrän ja sen tapahtumat toisesta suunnasta. Me esiintyjät
pyrimme tekemään kaiken aivan niin kuin A osassakin tehdään, mutta
ortoosit tekevät siitä aika hankalaa. Tämä on hyvin haasteellista ja esiintyjälle
välillä turhauttavaa. Jouduimme muuttamaan kohtia, jotka ovat mahdottomia
tehdä ortoosien vuoksi. Välillä tuntui, että eihän tässä pysty tekemään mitään.
Toisaalta tämä on erittäin mielenkiintoista ja luulen, että yleisössä tämä tulee
herättämään monia ajatuksia. En ole ihan ymmärtänyt, miksi käytämme
ortooseja. Ohjaaja on kai vain saanut ”näyn”, että näin tehdään, näin tämän
kuuluu olla. En tiedä, mutta olen huomannut, että Hakkaraisen ohjaus
perustuu usein johonkin visuaaliseen kuvaan tai tunnelmaan, jonka hän on
aistinut.
Kuva 6:
Globally Wanted teoksen harjoitukset
Huoneteatterilla. Kuvassa Kaisa Pesonen
improvisoi, Sami Keinänen seuraa.
Jyväskylä 2011.
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Kuva 7:
Globally Wanted teoksen harjoitukset
Huoneteatterilla. Kaisa Pesonen ja Perttu Pihlaja
harjoittelevat, taustalla Lotta Roukala ja Sami
Keinänen. Jyväskylä 2011.

3.2.4 NELJÄS HARJOITUSJAKSO 17.9.-2.10.2011
Vähän ennen tämän harjoitusjakson alkua huomasin selittäväni eräälle
tuttavalleni, että teen akrobatiaa. ”Kyllä, olen akrobaatti”, sanoin hänelle. Sain
itseni kiinni erilaisen tittelin käytöstä. Oho! Jotain on tapahtunut siinä, miten
näen itseni. Tai ehkä oli kysymys siitä, että näin oli helpompi saada hänet
ymmärtämään millaista työtä teen. Joka tapauksessa huomaan, että käytän
itsestäni eri titteliä riippuen siitä kenelle puhun. Olen myös huomannut, että
aluksi vierastamani termi ”akrobaatti” tuntuu nyt minusta jo aika luontevalta.
Tällä harjoitusjaksolla olemme olleet taas Jyväskylässä Huoneteatterissa.
Olemme tehneet esitykseen pieniä ja vähän suurempiakin muutoksia, mutta
pääpiirteittäin esitys noudattaa sitä kaavaa, johon päädyimme Mietoisten
harjoitusjaksolla. Joitakin ortooseja on pitänyt vaihtaa tai modifioida
käyttötarkoitukseen

sopivammaksi.

Esimerkiksi

Roukalan

kantoside

jouduttiin jättämään pois, koska hänen täytyy saada käyttää käsiänsä. Pihlaja
sen sijaan istuu edelleenkin pyörätuolissa, mutta tuolia on kevennetty
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irrottamalla siitä tarpeettomat osat ja ylimääräiset vivut. Omaan osaani on
tullut hieman lisää tanssia, ihan tanssiliikkeiden muodossa. Ajattelen kyllä
tanssivani koko teoksen läpi, mutta ohjaaja varmaankin mieltää minun
tanssivan

juuri

silloin

kun

otan

tanssin

askelia

tai

kun

paritrapetsikohtauksessa tanssin salsaa.
Musiikki on sävelletty ja tehty vain tätä teosta varten. Musiikki on pyritty
leikkaamaan valmiiksi niin, että esityksessä äänen ajajan ei tarvitse
varsinaisesti ajaa ääntä vaan hän voi vain laittaa nauhan pyörimään. Tämä
tuntui aluksi hankalalta. Olisi esiintyjälle helpompaa, jos äänen ajaja seuraisi
esiintyjän tekemistä ja laittaisi seuraavan musiikin soimaan, kun esiintyjä on
siihen valmis. Nyt kun musiikki menee eteenpäin, meidän on pitänyt oppia
seuraamaan musiikkia ja ajoittamaan toimintamme siihen sopivaksi. Toki
teoksessa on kohtia, joita ei voitu ajoittaa etukäteen, vaan nämä kohdat
ajetaan sitten esityksen kuluessa. Esimerkiksi trapetsisooloni musiikki on
tietyn

mittainen

aina,

tapahtui

mitä

tapahtui.

Koin

tanssitaustani

hyödylliseksi tässä musiikin kuuntelemisessa ja ”laskemisessa”. Pystyn
seuraamaan musiikkia tarkasti ja ajoittamaan liikkumiseni musiikkiin hyvin.
Joskus käy niin, että trapetsi ”ei tottele” minua, vaan se asettuu väärin ja
asentoa on pakko korjata ennen kuin pystyn jatkamaan. Jos korjaaminen
kestää kauan, musiikin kohdat menevät ohi ja olen myöhässä musiikissa.
Tanssisarjaa esittäessäni minulle käy harvoin niin, etten pysyisi musiikin
mukana.
Perjantaina 30.9.2011 meillä oli harjoituksissa viimeinen läpimeno ennen
sunnuntaista kenraaliharjoitusta. Minulle tuli hyvä ja luottavainen olo
esityksestä. Tähän saakka olen ollut epäileväinen sen suhteen, onko esitys
hyvä vai ei. Olen koko ajan tiennyt, että esityksessä on vahvoja ja hienoja
kohtia, mutta en ole saanut kokonaiskäsitystä esityksestä. Läpimenojen myötä
olen alkanut hahmottaa teosta paremmin. On mukavampi esiintyä, kun uskoo
teokseen ja siihen, että se kantaa. Esitys hakee rohkeutta, esityksessä ei
selitellä turhia. Tehdään vaan. Yksi Circus Uusi Maailman jäsenistä, Olli
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Moilanen, näkee esityksen näin: ”Esityksessä on kaksi rinnakkaista
todellisuutta, paralleelit maailmat. A osassa näytetään yksi maailma, B
osassa maailma on jotenkin vääristynyt. Vai kumpi on vääristynyt? Kumpi
on unta ja kumpi on totta?” Minusta tämä on hienosti sanottu.

3.2.5 ENSI-ILTA 3.10.2011
Esiintyminen oli ihanaa! Nautin yleisön edessä olemisesta ja siitä, että sain
näyttää kaikille, mitä me olemme tehneet ja harjoitelleet. Tunsin latauksen
näyttämöllä ja tuntui hienolta saada esiintyä näiden taitavien kollegoideni
kanssa.
Esityksen jälkeen minulle kerrottiin, että sen kyllä huomaa, että olen tanssija.
Toiminta välineen kanssa on tanssillisempaa kuin muilla esiintyjillä.
Kuuntelen ja käytän musiikkia tarkemmin kuin muut. Liikkumiseni on
sidottuna musiikkiin ja liikkeen jakaminen musiikkiin näkyy selkeästi. Tämä
tuo

rytmiä

esiintymiseeni.

Kun

harjoittelimme

Liisa

Risun

kanssa

opinnäytteeni taiteellisen osion koreografiaa Tumma, Risu puhui usein
”tanssiin tarttumisesta”. Risun mukaan tanssi on kaikkialla kaiken aikaa ja
tanssija voi päättää, milloin tarttuu siihen. Ajattelen, että Globally Wanted
teoksessakin mahdollisuus tarttua tanssiin ”leijailee ilmassa” kaiken aikaa.
Välillä tartun tanssiin näkyvämmin, välillä vain minä tiedän, että tanssin.
Teoksesta etukäteen annettu informaatio piti mielestäni paikkansa. Teos
käsittelee aika absurdisti inhimillisyyden kaipuuta käyttäen melankoliaa,
mustaa

huumoria,

sanatonta,

ja

B

osassa

vähän

sanallistakin

kommunikointia. Teoksessa hyödynnetään sirkuksen, parkourin ja tanssin
keinoja ja live-rumpalin esitykseen tuoma syke auttaa ainakin minua
eläytymään. Jussi Tossavainen kirjoitti Helsingin Sanomiin kritiikin, jossa
sanoi, että ”Globally Wanted on mustanpuhuva burleski röyhtäys päin
kasvoja. Se on kuin friikkisirkus, jonka voisi kuvitella näkevänsä New
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Yorkissa tai Berliinissä.”11 Mielestäni onnistuimme luomaan hienon
kokonaisuuden, jossa kaikki osat ja tekijät ovat mukana tasavertaisina.
Tossavaisen

mielestä

”Globally

Wanted

on

nykysirkusta

kaikessa

mahdollisessa mielessä; ei ole lähdetty veistämään sooloista väkisin
väännettyä koostetta.”12 Eräs katsomassa ollut tanssijakollegani kuvasi
esitystä ”progesirkukseksi”.

Kuva 8:
Teoksesta Globally Wanted. Kuvassa trapetsilla Kaisa Pesonen. Jyväskylä 2011.

11 Tossavainen 2011, C2

12 Tossavainen 2011, C2
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Kuva 9:
Teoksesta Globally Wanted. Kuvassa tolpassa Mikko Kervinen, rummuissa Sami
Keinänen, taustalla Lotta Roukala ja Perttu Pihlaja. Jyväskylä 2011.

Kuva 10:
Teoksesta Globally Wanted. Kuvassa Perttu Pihlaja, Lotta Roukala ja Mikko Kervinen.
Jyväskylä 2011.
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Kuvat 11 ja 12:
Teoksesta Globally Wanted.
Ylemmässä kuvassa Noora
Pasanen, alhaalla edessä Lotta
Roukala ja Mikko Kervinen.
Jyväskylä 2011.
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Kuvat 13 ja 14:
Teoksesta Globally Wanted. Ylemmässä
kuvassa Kaisa Pesonen, alhaalla Kaisa
Pesonen ja Perttu Pihlaja. Jyväskylä 2011.
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4. Muita tekijöitä
Haastattelin kahta tanssijaa, jotka ovat tehneet töitä sirkustaiteen parissa.
Valitsin haastateltaviksi Sanna Silvennoisen ja Kaisa Niemen, koska heidän
kokemuksensa sirkusmaailmasta ovat keskenään hyvin erilaiset. Silvennoinen
on kotiutunut sirkukseen ja tituleeraakin itseään nykyisin sirkustaiteilijaksi.
Niemi on oikeastaan vain vieraillut sirkusteoksissa ja kokee olevansa tanssija.
Haastateltaville esittämäni kysymykset olivat osittain samat, osittain erilaiset.
Halusin saada esille kaksi erilaista näkökulmaa ja reflektoida itseäni ja
ajatuksiani niihin.
4.1 SANNA SILVENNOINEN
Sanna

Silvennoinen

valmistui

tanssijaksi

vuonna

2002

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten –koulusta. Sirkuksen
ja tanssin yhteensovittamista hän on tutkinut vuodesta 2001
lähtien

esiintyen

useimmissa

Circo

Aereo

–ryhmän

produktioissa. Hän liittää harvinaislaatuisella tavalla tanssin
ominaisuuksia moniin omaksumiinsa sirkuslajeihin.13
Valitettavasti en ole koskaan nähnyt Silvennoisen esiintyvän. Lukemani ja
haastattelun

perusteella

löysin

itseni

ja

Silvennoisen

väliltä

monta

yhtäläisyyttä. Haluaisin nähdä, kuinka tanssin ominaisuudet näkyvät hänen
sirkustyössään.

Silvennoisen

mukaan

”sirkus

ja

tanssi

ovat

hyvin

samanlaisia”14. Silvennoinen vastasi kysymyksiini sähköpostitse ja antoi
tarkennuksia puhelimitse 30.9.2011.
Silvennoinen

kokee

olevansa

ensisijaisesti

sirkustaiteilija.

Tanssijaksi

valmistumisestaan huolimatta hän on työllistynyt lähinnä vain sirkusryhmien

13 Purovaara 2008, 169

14 Silvennoinen 2008, 169
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ja -produktioiden parissa vuodesta 2005 eteenpäin. Työssään hän kertoo
yhdistelevänsä tanssista ja sirkuksesta itseään kiinnostavia asioita.
Akrobatia

on

aina

kiinnostanut

Silvennoista.

Hän

kävi

joillakin

akrobatiakursseilla lukioikäisenä ja Hollannin koulussa akrobatia oli heillä
osana

lukujärjestystä.

Hollannista

Silvennoinen

tuli

harjoittelijaksi

Tanssiteatteri Hurjaruuthiin vuonna 2001 ja tutustui sirkukseen siellä. Hän
kertoo huumaantuneensa sirkuksesta täysin ja hän halusi oppia paljon ja pian.
Nopeasti hän huomasi, että ilma-akrobatia sopii hänelle. Hurjaruuthissa
Silvennoinen tutustui myös Maksim Komaroon ja sitä kautta hän ajautui
Circo Aereoon, jonka produktiossa hän esiintyi ensimmäisen kerran
tammikuussa 2002. Muutaman ensimmäisen vuoden aikana hän oli mukana
tanssijana, sen jälkeen oikeastaan ennemminkin sirkustaiteilijana ja
koreografina.
Työskentelyn

sirkusproduktioissa

Silvennoinen

on

kokenut

hyvin

mielekkääksi. Yleensä hän esiintyy trapetsilla tai köydellä, mutta hän on
opetellut myös jongleerausta ja kiinalaista tolppaa esityksiä varten.
Silvennoinen ajattelee sirkusta ja tekemistään tanssitaustansa kautta. Hän
keskittyy liikesarjoihin, uusien liikkeiden pohtimiseen ja dynamiikan
vaihteluihin ennemmin kuin temppujen tekemiseen. Lisäksi hän kertoo
miettivänsä paljon enemmän liikkeiden välisiä siirtymiä, kuin sirkuslaiset
ehkä keskimäärin.
Minun on helppo samaistua Silvennoisen ajatuksiin sirkusproduktioissa
työskentelystä ja työskentelyn lähtökohdista. Minäkin koen tanssivani
sirkusta tehdessäni. Pyrin sitomaan liikkeet sulavasti toisiinsa ja olemaan
läsnä jokaisessa hetkessä, en vain silloin kun teen jonkin tempun.
Kysyin Silvennoiselta, tunteeko hän koskaan riittämättömyyden tunnetta
sirkusproduktiota harjoiteltaessa. Vastaus on, että hyvin usein. Hän ei pidä
itseään virtuoosina, eikä kovin taitavana esimerkiksi akrobatiassa. Melkeinpä
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mitä vaan voi kylläkin oppia, kun vaan käyttää aikaa. Hän kertoo, että
nuorempana hänestä joskus tuntui siltä, että hän ei osaa mitään. Sittemmin
hän on oppinut näkemään omat vahvuutensa, joiden näkee olevan muualla
kuin teknisessä osaamisessa. Riittämättömyyden tunteesta hän on päässyt
eteenpäin hyväksymällä sen. Juju ei ole se mitä kaikkea osaa. Uutta
produktiota tehtäessä hän ei rakenna tilannetta, jossa esityksen osa
muodostuisi vain hänen taitojensa varaan.
Omassa työssään Silvennoinen ei pidä erittelystä tanssiteos – sirkusteos. Hän
ajattelee niistä hyvin samalla tavalla ja samantyylisinä taiteen muotoina.
Pohdimme asiaa Silvennoisen kanssa yhdessä ja molemmat koemme tämän
asian vaikeaksi. Miten määritellä omaa työtään, kun se ei ole tanssia eikä
sirkusta? Olisi helpompaa, jos voisi vain sanoa tekevänsä esityksiä. Muiden
työtä on kylläkin helpompi määritellä. Kun mietimme eroja tanssiteosten ja
sirkusteosten välille, voimme vain sanoa, että tanssiesityksissä esiintyy
tanssijoita

ja

sirkusesityksissä

sirkustaiteilijoita.

Silvennoinen

kertoo

sirkuksen olevan enemmän yksilölaji, kuin tanssin. Sirkuksessa kullakin
taiteilijalla on oma välineensä, jonka kanssa on keksinyt juttuja. Sirkusteokset
perustuvat usein enemmän esiintyjien omiin persooniin ja tyyleihin sekä
taitoihin. Tanssiteoksissa tanssija on usein suhteellisen helppo korvata, koska
uuden tanssijan täytyy vain opetella askeleet. Tietysti on myös tanssiesityksiä,
joissa jokainen tanssija on oma korvaamaton persoonansa.
Paitsi minä, myös Silvennoinen on kokenut ongelmalliseksi itselleen sopivan
esiintymispaikan löytämisen. Silvennoinen on hakenut Zodiakin ohjelmistoon
pariin otteeseen. Ovet eivät ole avautuneet ja perusteluksi hänelle sanottiin
kerran heidän haluavan vain ”puhdasta nykytanssia”. Vuosien saatossa
Silvennoinen on oppinut luovimaan tanssi- ja sirkuskenttien välillä ja hän
kertookin vaihtavansa titteliään tilanteen mukaan, aivan kuten minäkin teen.
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4.2 KAISA NIEMI
Kaisa Niemi on valmistunut Teatterikorkeakoulusta Tanssitaiteen maisteriksi
vuonna 2003. Hän on esiintynyt Circo Aereon teoksessa Camping ja kahtena
vuonna Tanssiteatteri Hurjaruuthin talvisirkuksessa. Haastattelin häntä
Helsingissä 19.7.2011.
Ammattia kysyttäessä Niemi kertoo olevansa tanssija ja sirkusesityksissä
mukana olostaan huolimatta pitää itseään ensisijaisesti juuri tanssijana.
Mitään

erityisiä

sirkustaitoja

Niemellä

ei

ole.

Jotkin,

lapsena

telinevoimistelussa opitut volttisarjat hän osasi tehdä vielä esiintyessään
talvisirkuksessa, mutta ei enää.
Esiintyjäksi

talvisirkukseen

Niemi

päätyi,

kun

Teatterikorkeakoululta

tarjottiin hänelle mahdollisuutta tehdä kandidaatin tutkintoon kuuluva
harjoittelu Hurjaruuthissa. Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen hän jatkoi
Hurjaruuthissa vuoden kiinnityksellä. Siellä hän tutustui Maksim Komaroon,
joka myöhemmin pyysi tätä esiintyjäksi Camping teokseen.
Niemi kertoo, että hänen käsityksensä tanssista on muuttunut paljon ajan
myötä

ja

että

tähän

on

vaikuttanut

erityisesti

opiskelu

Teatterikorkeakoulussa. Aiemmin hänelle oli tärkeää tehdä ”cooleja muuveja”
ja ”tanssiliikkeitä”. Edelleenkin hänestä saattaa olla hienoa nähdä esimerkiksi
taitavia breikkareita, mutta se koskettaa hänessä eri kohtaa, kuin taidetanssin
avaama maailma. Hän kertoo, että tanssijan taito voi olla paitsi isoja liikkeitä,
myös jotain aivan pientä, kuten vaikka esiintyjän läsnäolo. Isot tanssiliikkeet
eivät siis välttämättä tee mielenkiintoista tanssiesitystä. Tanssi on väline
tehdä taideteos. Samalla tavalla Niemi ajattelee nykysirkuksesta, että
painopiste tempuista siirtyy teoksiin, sirkustaidot ovat väline tehdä teos.
Circo Aereon teos Camping esitettiin vuonna 2009 Helsingissä Ateneumissa.
Niemellä oli esityksessä erilaisia hahmoja, joita hän esitti. Hahmot olivat
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rakentuneet harjoituskauden aikana improvisaation pohjalta. Aluksi Niemen
rooli projektissa oli ollut ohjaaja Komarollekin hieman epäselvä, koska
teokseen ei varsinaisesti haluttu tanssia. Niemi sanoo, että Komarolla on
varmaan aika vahvat mielipiteet tanssista ja että Komaron ajatusten kautta
Niemi ajatteli itsekin tanssia uudelta kantilta. Komaro tunsi Niemen
etukäteen ja tiesi mitä tämä osaa. Harjoituksissa työskentely oli Niemelle
mahtavaa. He aloittivat harjoitukset pelailemalla sulkapalloa ja tästä sitten
syntyikin yksi Niemen hahmoista, Stigu, joka oli fyysinen hahmo ja Niemen
tanssijan taito näkyi hahmossa hyvin. Näin esityksen ja ihailin Niemen
suoritusta, hän erottui selvästi muista esiintyjistä. Hänen lava-olemuksensa
oli minulle mielenkiintoisin ja juuri Stigu-hahmo teki minuun syvän
vaikutuksen. Ajattelin, että vain tanssija pystyy tuollaiseen. Niemi kertoo
lähteneensä hakemaan jokaista hahmoa tanssin ja fyysisyyden kautta. Ainoa
kohtaus teoksessa, jossa Niemi omien sanojensa mukaan vähän tanssi, oli
teoksen loppukohtaus, jossa hän esittää leirintäalueen roskia tonkivaa varista.
Tässäkin kohtauksessa Komaro ohjeisti tarkasti millaista liikettä kohtauksessa
sai olla ja erityisesti millaista ei. Esimerkiksi ei saanut mennä niskan yli, eikä
peffan yli. Välillä hänen olisi tehnyt mieli tuoda teokseen enemmän tanssia,
mutta sitten vähitellen ymmärsi, ettei tanssikohtaus olisi sopinut tähän
teokseen.
Niemen ei tarvinnut opetella mitään sirkustaitoa tätä produktiota varten,
mutta jos hänellä olisi ollut joku sirkustaito, jos hän olisi esimerkiksi osannut
taituroida teoksessa käytetyllä rengastrapetsilla, hän uskoo, että Komaro olisi
halunnut

tuoda

harjoitusprosessin

sirkustaidon
aikana

esiin

teoksessa.

sirkustaitojen

Kuitenkaan

Niemi

puuttuessakaan

ei

kokenut

alemmuuden tunnetta tai miettinyt oliko hän oikeassa paikassa. Komaro tiesi
Niemen kyvyt eikä vaatinut häneltä enempää. Niemellä oli harjoituksissa koko
ajan hyvä olo. Niemi ei myöskään ole kokenut identiteetti kriisiä sen suhteen,
onko hän tanssija vai sirkustaiteilija. Niemi kokee itsensä tanssijaksi.
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Talvisirkusten ja Camping:n lisäksi Niemi on tehnyt muutaman sirkuskeikan
sirkustaiteilija Jenni Kallon kanssa. Niemi toimii nyt kolmatta vuotta
sairaalaklovnina. Tämän hän kuitenkin kokee eri asiana kuin sirkuksen.
Sairaalaklovnina työskentely on tasapainoilua sen välillä, milloin esiintyy
klovnina

ja

milloin

pudottaa

roolin

kokonaan.

Tosin

esimerkiksi

taikatemppujen osaamisesta olisi Niemen mukaan tässä varmasti ”super
paljon hyötyä”.
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5. Päätelmät ja pohdintaa
Yksi hyvin konkreettinen ero tanssijan työn ja sirkustaiteilijan työn välillä on
–

väsyminen.

Sirkusharjoituksissa

väsyy

paljon

nopeammin

kuin

tanssiharjoituksissa. Sirkus vaatii enemmän fyysistä voimaa ja kestävyyttä
kuin tanssi. Sirkuksessa fyysisyys korostuu äärimmilleen joskus hyvinkin
lyhyessä ajassa. Sirkusharjoituksissa kuluu paljon aikaa siihen, kun akrobaatit
lepäävät. Ensin tehdään jotain, sitten levätään ja sitten kokeillaan uudestaan.
Lepääminen, tai voimien kerääminen, toistuu jatkuvasti harjoitteiden välillä.
Kehoon kohdistuu muutenkin erilaista rasitusta kuin tanssissa. Lihakset ovat
jatkuvasti kipeinä ja vähän jumissa. Mustelmien ja ihon nirhautumien kirjo on
aika kattava. Esimerkiksi trapetsin köysistä jää ihooni uusia jälkiä joka päivä.
Jos tämä olisi minulle ylitsepääsemättömän kamalaa, en voisi tehdä trapetsia.
Tanssiessani saan mustelmia todella harvoin. Ihmettelen tanssijoita, joiden
polvet ovat ruvella tai sinertävät mustelmista. Ei minulle käy noin tanssiessa.
Tanssissa alas lattialle menot voi lähes aina tehdä pehmeästi hyvää tekniikkaa
käyttäen. Sirkuksessa tekniikka ei auta, jos tempun tarkoitus on kietoutua
köysiin ja kieppua niiden välissä. Köydet hankaavat, halusi tai ei. Välillä
minua pelottaa, että loukkaannun. Oikeasti riski loukkaantua ei ole kovin
suuri, kunhan vain on huolellinen ja tarkka. Mutta jotkin temput vaativat
hieman rämäpäisyyttä, mitä ilman sirkusta ei mielestäni edes voi tehdä.
Työskentely nykysirkusproduktiossa on ollut pääosin mielekästä ja mahtavaa.
Globally Wanted:n työryhmä on ollut mukava ja toisia kannustava asenne on
tehnyt harjoitustilanteesta miellyttävän. Toivon, että saan jatkossakin tehdä
töitä sirkuksessa.
Työskennellessäni Globally Wanted teoksessa en oikeastaan ajattele olevani
tanssija. Enkä ajattele olevani sirkustaiteilija. Keskityn vain työhöni ja teen
parhaani. Se, mikä minä olen, ei ole oleellista. Tärkeää on vain se, miten minä
olen ja mitä minä teen. Silti koen, että tittelit ovat ainakin tällä hetkellä
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tarpeellisia. Koen, että ihmisillä on tarve nimetä asioita ja määritellä
tarkemmin mitä mikin on. Määrittelemällä itsekin itseäni ja työtäni tulen
helpommin ymmärretyksi.
Mitä samankaltaisuuksia ja eriävyyksiä löydän työskentelystä tanssiteoksessa
ja sirkusteoksessa? Voisinko esimerkiksi verrata työskentelyäni opinnäytteeni
taiteellisen osion koreografioissa Nimeämätön ja Tumma työskentelyyni
teoksessa Globally Wanted? Kaikki produktiot ovat erilaisia ja työskentely on
aina

erilaista

kuin

edellisessä.

Työskentelinpä

sitten

tanssijana

tai

sirkustaiteilijana, työ on työtä. Minun täytyy keskittyä ja käyttää parasta
mahdollista osaamistani. Minä olen prosesseissa osana ”luomiskoneistoa” ja
työpanoksellani on väliä.
Miksi haluan tanssia ja tehdä sirkusta? Eikö riittäisi, että asettuisin
jommallekummalle puolelle? Ei. Sirkus on maailma joka kiehtoo minua koko
ajan

enemmän

ja

enemmän.

Sirkus

mahdollistaa

minulle

kokonaisvaltaisemman tavan liikkua ja käyttää kehoa. Olen koukussa.
”Lentämisen”

tunne

on

mahtava!

Tanssimisestakaan

en

ole

valmis

luopumaan. Tanssi antaa minulle keinoja toteuttaa ja ilmaista itseäni, nautin
tanssimisesta ja liikkeestä. Haluaisin, että polkuni sirkuksen ja tanssin
kentillä kulkisi jossain Silvennoisen kulkeman polun ja Niemen tekemän
polun välimaastossa. Haluaisin olla mukana tanssiteoksissa enemmän kuin
Silvennoinen on ollut, ja sirkusteoksissa enemmän kuin Niemi on ollut.
Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä produktiossa, jossa tanssiminen olisi
suuremmassa osassa. Minua kiinnostaisi tehdä teos, jossa tanssiminen ja
sirkus yhdistyisivät saumattomasti niin, että kaikki esiintyjät paitsi tekisivät
sirkusta, myös tanssisivat. Olenkin suunnitellut kutsuvani tanssija- ja
sirkustaiteilijakollegoitani harjoittelemaan aerial dancea kanssani. Haluan
opettaa tanssijoille sirkustaitoja ja sirkustaiteilijoille tanssia. Sitten jossain
vaiheessa ympärilläni on ryhmä ihmisiä, jotka taitavat molemmat lajit ja näin
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voimme tehdä esityksen jossa tanssi ja sirkus yhdistyvät. Haaveenani on siis
perustaa oma ryhmä.
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