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Outo maailma

A
krobaatti kieppuu köydessä, kaksi soittajaa istuu penkil-
lä pohtimassa sointuja ja ohjaaja mittaa lattian teippa-
uksia. Valomiehet ovat jossain yläpuolella, silmänkanta-
mattomissa kolistelemassa. Välillä syttyy punainen valo, 
sitä seuraa sininen ja sitten joku napsauttaa päälle jäl-
leen loisteputket. Yksi soittajista kokeilee, mahtuisiko 
hän harmonikan kantolaukkuun. Tiukkaa tekee. Akro-
baatin hengitys rytmittää liikkeitä, kunnes muusikot jäl-

leen tarttuvat soittimiinsa.
Ollaan nykysirkusryhmän harjoituksissa. Täällä ei ole klovneja punaisine ne-

nineen, ei eläimiä eikä hassusti pukeutunutta tirehtööriä. 
Vuonna 2006 perustettu Circus Uusi Maailma koostaa esityksensä akroba-

tiasta, mimiikasta, musiikista ja valoista. Ryhmä tuo yleisölle katseltavaksi eri-
laisia sommitelmia. Sirkuksen keinoja käytetään luomaan tunnelmia ja mieli-
kuvia yleisön aistittavaksi.

Mielikuvasta seuraavaksi maailmaksi

Mielikuva on tärkeä sana ryhmälle. Nimittäin Seuraava Maailma -esitys läh-
ti liikkeelle pienestä hetkestä vuosia sitten ja etenkin sen herättämästä mieli-
kuvasta.

– Olimme purkamassa lavasteita kaupunginteatterilla ja näin hetken ajan vi-
suaalisen sommitelman. Pysähdyin, hei mikä tää on. Kuva jäi mieleen ja siitä on 
yllättävän paljon jäljellä tässä esityksessä, ohjaaja Seija Hakkarainen kertoo.

Mielikuvien jakaminen on vaikeaa, koska ne ovat jokaiselle erilaisia ja oman-
laisia. Vielä vaikeamman tilanteesta tekee se, että esiintyjien olisi sovitettava 
liikkeensä ja ilmeensä mielikuvan mukaiseen maailmaan. Se vaatii tuntikausia 
erilaisia kokeiluja, harjoituksia ja paljon puhetta. 

Joskus mielikuvat siirtyvät ohjaajan päästä esiintyjän mieleen lähes maagi-
sen nopeasti, toisinaan taas ei.

– Vaikka ryhmämme on todella tiivis ja mielikuvien ymmärtäminen vaatii, et-
tä kaikki ovat paikalla harjoituksissa.

Seuraava Maailma -esitys on jotain, mikä on tämän maailman tuolla puo-
len.

– Esityksen maailma on absurdimpi kuin tämä mitä täällä taaperretaan.

Ilma-akrobatiaa ja mimiikkaa

Circus Uusi Maailma -ryhmän ominta alaa ovat akrobatia ja mimiikka. Ryh-
män akrobaattien lisäksi myös soittajat kiipeilevät köysissä ja lavoilla. Rajoja 
rikotaan tietoisesti.

 Nykysirkukseen voi kuulua paljon myös muita elementtejä, teokset ovatkin 
aina ryhmänsä näköisiä ja saavat vielä uusia muotoja katsojien mielissä.

Joskus kun ryhmää kysellään esiintymään, heiltä pyydetään hauskuutusta 
lapsille. Nykysirkus on nuori taiteenlaji, jonka pohjalla on uusi sirkus eli cir-
que noveau. 

Perinteisestä sirkuksesta jäljellä on tekniikka, eli esimerkiksi akrobatia, klov-
neria, mimiikka ja jongleeraus. Taidoista on tehty taidetta ja esitykset vievät kat-
sojan mystiseen maailmaan.

Kenkä jalassa toinen päässä

Akrobaatti Lotta Roukala hengähtää välillä. Kiipeily on rankkaa ja viisi ker-
taa viikossa treenaavallekin tulee hiki muutamassa minuutissa. Hän sitoo kiin-
ni korkokengän remmin, mutta vain toiseen jalkaan.

– Esityksessä minulla on vain yksi kenkä jalassa, toinen on päässä. Kengän 
takia pitää kiivetessä miettiä enemmän, kumpaa jalkaa käyttää.

Kiipeäminen köyttä pitkin näyttää naurettavan helpolta, yhdeltä sulavalta 
liikkeeltä, jonka päätteeksi ihminen on monen metrin korkeudessa. Karu to-
tuus: ensikertalainen pääsisi tuskin puolta metriä korkeammalle.

– Pelkillä käsivoimilla ei voi kiivetä, vaan on opittava käyttämään koko yläk-
ropan lihaksia. Jotta ne lihakset ja oikean tekniikan löytäisi, pitää olla voimaa, 
Lotta Roukala selvittää.

Hän on kiivennyt parisen vuotta ja treenaa vähintään viitenä päivänä viikos-
sa. Taustaltaan Lotta Roukala on telinevoimistelija. 

Yhteistä akrobatialle ja telinevoimistelulle ovat muutamat liikkeet ja tark-
ka kehonhallinta.

– Käsillä seisomista käytetään kummassakin. Vaikka olen treenannut sitä 
kymmenen vuotta, se on edelleen minulle vaikein liike.

Akrobaatti ei saa olla kovin herkkähipiäinen. Köysi ja ryhmän käyttämät ket-
tingit hiertävät, nipistävät ja puristavat. Käsistä tulee nopeasti työmiehen kä-
det rakkoineen ja känsineen.

Ammattimaiseksi vai ei?

Seuraavan Maailman luominen on ollut pitkä prosessi. Esitystä sai ensi-iltansa 
Jyväskylässä Siltasalissa ennen joulua ja nyt kevätkaudella sitä esitetään vielä 
seitsemän kertaa. Sen jälkeen ryhmä haluaisi lähteä alan festivaaleille.

– Ryhmä on sitoutunut esittämään Seuraavaa Maailmaa vuoteen 2010 asti, 
Seija Hakkarainen kertoo.

Seuraavan Maailman jälkeisistä maailmoista ei vielä tiedetä mitään.
– Meillä on todella rankka viime vuosi takana. Käymme myös keskustelua, 

mihin suuntaan haluamme ryhmää viedä. Jos päätämme ryhtyä ammattilaisik-
si, joudumme tinkimään harjoitteluajoista ja tuottamaan esityksiä nopeammal-
la tahdilla. Lisäksi tarvitsemme akrobatian ja musiikin osalta perustreeniaikaa, 
jota viime vuonna ei juurikaan löytynyt.

Seuraavan Maailman lisäksi ryhmä teki koko illan esityksen yhteistyössä saksa-
laisen ryhmän kanssa, rakensi katuesityksen venäläiselle katuteatterifestivaalille, 
toteutti monia lyhyitä esityksiä sekä piti kursseja ja työpajoja akrobatiasta.

TEKSTI JA KUVAT: 
SANNA KUITUNEN Circus Uusi Maailma -ryhmän ohjaaja Seija Hakkarainen. Valot ovat tärkeässä roolissa ja korostavat tapahtumia. Soittaja, säveltäjä Pekka Huttunen. Seuraavassa Maailmassa Lotta Roukala kävelee katossa.

Akrobaatti Lotta Roukalan liikkeet hämmästyttävät Seuraava Maailmassa. Penkillä istuvat Eero Virtanen ja Annika Venäläinen ovat soittajia, jotka eivät pelkää köysiä. Esityksessä rikotaankin rajoja aivan tietoisesti ja sekoitetaan esiintyjien rooleja.


