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Minun sirkusmuistoni
Muistitietokeruu sirkuksen tekijöille ja kokijoille 7.4.–3.11.2019

Metsä –The forest project (c) Ben Hopper

Sirkus saapui Suomeen kiertävien seurueiden mukana yli
kaksisataa vuotta sitten, toki yksittäisiä sirkustaiteilijoita oli
nähty maassamme aikaisemminkin. Vuosien varrella sirkustaiteen arvostus ja tunnettuus ovat kasvaneet ja sirkuskin
on muuttanut muotoaan, moneen kertaan.
Tänä päivänä sirkus on suosittu harrastus ja sirkustaitoja
harjoittelee noin 10 000 harrastajaa ympäri maan. Sirkusammattilaisia on maassamme useita satoja. He työskentelevät
esitys- ja opetustoiminnan parissa ja vievät sirkusta myös
erityisryhmien saataville. Esitystoimintaa järjestävät teltoin
kiertävät sirkukset, nykysirkusryhmät ja nuorisosirkukset.
Sirkusta voi nähdä niin festivaaleilla kuin kulttuuritalojen ja
teatterienkin näyttämöillä. Sirkustaidetta voi kohdata myös
hoivakodissa, päiväkodissa, koulussa, puistossa tai kadulla.
Keräämme sirkusammattilaisten, harrastajien ja yleisön
kokemuksia sirkuksesta eri vuosikymmeniltä. Inspiraatiota
kirjoituksellesi voit etsiä seuraavista kysymyksistä:
Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Otamme vastaan myös valokuvia.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 3.11.2019 mennessä
−− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/minun-sirkusmuistoni
−− postitse osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
arkisto, PL 259, 00171 Helsinki,
merkitse kuoreen tunnus
”Minun sirkusmuistoni” tai
−− sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen keruu@finlit.fi,
merkitse aihekenttään tunnus
”Minun sirkusmuistoni”.
Jos lähetät vastauksen postitse tai
liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi
nimesi tai nimimerkki, yhteystiedot,
syntymäaika, ammatti ja lopuksi
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi
aineisto arkistoidaan nimellä tai
nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Katsoja
−− Milloin, missä ja minkä esityksen näit? Miten kuvailisit sitä?
−− Miksi esitys jäi mieleesi? Millaisia tunteita esitys herätti?
−− Oliko kyse perinteisestä sirkuksesta vai nykysirkuksesta?
Vai nuorisosirkusesityksestä tai harrastajien esityksestä?
−− Minkä ikäinen olit? Kenen kanssa olit katsomassa esitystä?
−− Miten kuvailisit esityspaikkaa tai vierailua sirkuksessa?
Harrastaja
−− Missä ja milloin olet harrastanut sirkusta? Minkä ikäinen
olit? Mitä sirkuslajeja harrastit?
−− Kuka sinua opetti? Millaista harjoittelu oli?
−− Kerro lähemmin esityksestä, jossa olit mukana. Millainen
kokemus se oli sinulle?
−− Millaisia asioita sirkusharrastus on tuonut elämääsi?
Ammattilainen
−− Kerro yksi tai useampi muisto sirkusammattilaisen elämästä.
−− Mitä sirkustyö sinulle merkitsee? Mikä saa sinut
innostumaan työssäsi?
−− Miten päädyit sirkusammattilaiseksi? Mitä työtä olet
tehnyt, kuinka kauan ja missä sirkuksissa?
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja
Sirkuksen tiedotuskeskus yhteistyössä Suomen Nuorisosirkusliiton ja Sirkus Finlandian kanssa. Vastaukset arkistoidaan
SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista sen päätyttyä.
Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.
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