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Suomalainen sirkus kasvaa kansainvälisesti
Suomalaiset sirkusryhmät ja Cirko – Uuden sirkuksen keskus järjestivät vuonna 2015 yhteensä
1027 esitystä, jotka keräsivät Suomessa ja ulkomailla kaiken kaikkiaan 178 042 katsojaa.
Esityskertojen määrä laski vuoden 2014 luvuista 12 prosenttia mutta katsojien määrä puolestaan
kasvoi 6 prosenttia. Esitystoiminnan volyymit laskivat kotimaan osalta mutta kasvoivat ulkomaiden
osalta.
Kaiken kaikkiaan sirkusesityksiä tilastointiin vuonna 2015 yhteensä 1268 esityskertaa. Ne keräsivät
yhteensä 376 491 katsojaa. Tässä luvussa ovat mukana sekä sirkusryhmät että Sirkus Finlandia
kiertävän sirkuksen edustajana. Tiedot käyvät ilmi Sirkuksen tiedotuskeskuksen tänään
julkaisemista vuoden 2015 sirkuksen esitys ja katsojatilastoista.
Nykysirkusryhmät menestyvät maailmalla
Suomalaisten nykysirkusryhmien esitystoiminta on huomattavan kansainvälistä, ja se on
merkittävässä osassa suomalaisen esittävän taiteen vientiä. Sirkustoiminnan kansainvälisyydestä
kertoo se, että vuonna 2015 sirkusryhmien esitystoiminnasta hieman yli puolet, 53 prosenttia,
tapahtui Suomen rajojen ulkopuolella ja yleisömäärästä 69 prosenttia oli ulkomailla. Kasvua
edellisvuoteen oli esityskertojen osalta 20 prosenttia ja katsojien osalta 22 prosenttia. Vuonna 2015
suomalaisten sirkusryhmien esityksiä nähtiin yhteensä 30:ssä maassa.
Monet suomalaisen sirkusryhmät ja yksittäiset taiteilijat saavat toimeentulonsa kansainvälisiltä
markkinoilta. Kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen suunnattuja määrärahoja on kuitenkin
leikattu viime aikoina, joten jalansijan saaminen kansainvälisillä markkinoilla on käymässä aiempaa
vaikeammaksi.
Tilasto kertoo myös kotimaan toimintaolosuhteista
Sirkusryhmät esiintyvät jatkuvasti monilla keskeisillä festivaaleilla ja näyttämöillä ulkomailla, mutta
kotimaassa esiintymisiä on vähemmän. Vuonna 2015 sirkusryhmien ja sirkuskeskuksen esityskerrat
vähenivät Suomessa 31 prosenttia ja katsojat 17 prosenttia aiemmasta vuodesta. Ryhmien
liikkuvuutta ja toiminnan kasvua Suomessa rajoittavat ennen kaikkea kiertuejärjestelmän ja
soveltuvien esiintymistilojen puute. Tiloiltaan sopivien teatteritalojen ovet eivät ole vielä
avautuneet nykysirkukselle merkittävissä määrin.
Sirkusryhmät ja sirkuskeskus toimivat harkinnanvaraisen julkisen tuen varassa ilman teatteri ja
orkesterilain perusteella myönnettävää rahoitusta. Pysyvien rakenteiden puuttuessa pienen kentän
toiminta on altis suurillekin vuosittaisille heilahteluille. Esitystoimintaa toteuttavat vakiintuneiden
ryhmien lisäksi erilaiset työryhmät, minkä vuoksi myös tilastoitavat toimijat vaihtelevat jonkin
verran vuosittain. Vuoden 2015 tilastossa on mukana 18 sirkusryhmää, yksi sirkuskeskus, viisi
työryhmää ja kaksi tuotantoyhteisöä.
Sirkuksen tilastot vuodelta 2015 on julkaistu kokonaisuudessaan Sirkuksen tiedotuskeskuksen
verkkosivuilla: http://www.sirkusinfo.fi/fi/organisaatio/tilastot
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