A M M AT T I

NUOREN
TAIKURIN
TEMPUT
16-vuotias taikuri Aatu
Itkonen kiertää ahkerasti
Suomea ja esiintyy niin
aikuisille, lapsille kuin
ikäihmisille.
TE K S TI K AR I MARTIAL A
K U VAT A ATU ITKOS E N K U VA-AR K I STO
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ouvolalainen Aatu Itkonen
teki viime vuonna peräti 100
taikurikeikkaa ja parhaimmillaan hänen esiintymisiään
seurasi satoja tai jopa tuhat
katsojaa. Tähän saakka keikat
ovat sijoittuneet pääsääntöisesti lähiseudulle Kymenlaaksoon ja EteläKarjalaan, mutta hän on ehtinyt esiintyä
TaikaShow´n merkeissä myös Helsingissä,
Iisalmessa ja Kuopiossa.
Itkonen on suosittu esiintyjä syntymäpäivillä, kauppakeskuksissa, yhdistysten
juhlissa, palvelutaloissa, kaupunkitapahtumissa ja ravintoloissa.
– Suurimpia keikkojani ovat olleet
Kouvolan jäähallin tapahtuma, Ylen Nenäpäivä-show Tampereella, K-teampäivät
Messukeskuksessa sekä erilaiset festivaalit.
Viihdyn erilaisten yleisöjen keskellä; aikuisten, pienten lasten sekä vanhusten kanssa
palvelutaloissa ja vanhainkodeissa, Itkonen
kertoo.

KOULU HOITUU. Keikkailu taikurina on

Itkoselle jo täyttä työtä, mutta hän kertoo
huolehtivansa myös koulunkäynnistään.
Siksi kotiväkikin on tukenut keikkailua.
Kyyti esiintymispaikoille on järjestynyt aina, kun sitä on tarvittu.
Itkosella on menossa 9. musiikkiluokka
Kouvolan yhteiskoulussa.
Opettajat ovat suhtautuneet Itkosen
keikkailuun ymmärtäen ja hänelle on järjestynyt tarvittaessa vapaata koulutunneilta.
Koulukaveritkin suhtautuvat taikovaan
luokkakaveriinsa mukavasti.
– Saan usein kehuja, ja tämä työ on heistä siistiä.
Musiikkiluokalla Itkosen soittimina ovat
olleet kitara ja piano, mutta viime aikoina
hän on keskittynyt vain pianoon. Aika ei
enää riita kummankin instrumentin harjoitteluun.
– Soittaminen tukee myös kehittymistä
taikurina, sillä sorminäppäryyttä tarvitaan
niin soittaessa kuin taikatempuissa, Itkonen
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– Minulla on giljotiini, jolla voi katkaista
sormen tai vaikka koko käden. Kyse on kuitenkin illuusiosta, uskottavasti toteutetuista
näköharhoista. Katsojalle temput voivat olla jännittäviä ja esimerkiksi giljotiinin kova
ääni tehostaa tempun vaikutusta.
– Minulla oli ohjelmistossa myös tulitemppu, mutta sen suorittamisessa oli
teknisiä ongelmia, joten olen jättänyt sen
pois ohjelmistosta, oman ja muiden turvallisuuden takia.
Hän haluaisi saada ohjelmistoonsa myös
ajatuksenlukutemppuja ja yksi sellainen on
jo kokeilussakin. Isot illuusiot kiinnostaisivat myös, mutta ne ovat vielä taloudellisesti
liian kalliita toteuttaa.

VIESTINNÄN
KIMPPUUN.
Taikuri Aatu Itkonen
pyrkii yhteishaussa
opiskelemaan mediaalaa tampereelle, eli
audio-visuaalisen
viestinnän
perustutkintoa.
Tavoitteena on
valmistua alan
ammattiin, ehkäpä
toimittajaksi.

MONTAA LAJIA.
Taikuri Aatu
Itkosen ohjel
mistoon kuuluu
perinteisten
pallo-, naruliina- ja kortti
temppujen lisäksi
giljotiini- ja
illuusiotemppuja.

sanoo. Pianistina Itkonen esiintyy koulun
konserteissa ja säestää opettajan poissa ollessa kuorotunneilla.
VAARALLISIA TAIKATEMPPUJA
JA STAND-UPIA

Taikatemppujen ohella Itkonen on kiinnostunut stand-upista.
– TaikaShow´ssa ja stand-upissa on
kummassakin kysymys vuorovaikutuksesta

yleisön kanssa. Taikatemppujen yhteydessä
pitää puhua yleisölle, sillä mykkää taikuria
ei kukaan jaksa seurata pitkään. Taikatemppuihin voi yhdistää stand-upia ja viihdyttää
yleisöä kertomalla vitsejä ja taikomalla
hauskoja esineitä, Itkonen kertoo.
Taikureilla on usein haaveena tehdä yhä
vaikeampia ja näyttävämpiä temppuja ja Itkosen ohjelmistoon kuuluu jopa vaarallisia
esityksiä.

ALKUUN 11-VUOTIAANA. Nuori taikuri aloitti
taikatemppujen tekemisen jo viitisen vuotta
sitten, ollessaan vasta 11-vuotias. Ensimmäiset kortti- ja liinatemput koettiin sukujuhlissa kolme vuotta sitten. Itkonen kertoo
opetelleensa ensimmäiset temppunsa alan
kirjoista ja netin videoilta, jotka neuvovat
tarkasti, miten taikatemput tehdään. Taikurintielle häntä ohjasi kiinnostus esiintymiseen.
– Olen aina halunnut esiintyä ja tykkään
viihdyttää ihmisiä. Pidän mielelläni koulussa esitelmiä, kun moni luokkakaveri jännittää niitä kovasti. Esiintymiset antavatkin
rohkeutta uusiin esiintymisiin.
Esiintyvän taiteilijan kuvaan kuuluu
kuitenkin myös pieni jännitys ennen uutta
esiintymistä ja Itkonen myöntää, että varsinkin ennen isompia esiintymisiä vatsassa
saattaa olla perhosia.
– Esimerkiksi YLE:n Nenäpäivässä esiintyminen jännitti, koska paikalla oli paljon
kuuluisuuksia ja tärkeitä vieraita.
Viime aikoina häntä on pyydetty myös
luennoimaan ja kertomaan nuorille työstä
taikurina. Tilaisuuksien järjestäjien mukaan
hän on positiivinen esikuva muille nuorille.
– Olen myös käynyt luennoimassa yrittämisestä esimerkiksi nuorten työnhakutapahtumissa, hän sanoo.
– Työskentelen kevytyrittäjänä, eli ulkopuolinen laskutuspalvelu hoitaa paperityöt
ja veronpidätykset, joten minun ei tarvitse
keskittyä kirjanpitoon. Tämä on helppo
muoto yrittämiselle esimerkiksi opiskelijalle. n
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