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Galleria Mältinranta:  

Roy Aurinko: Pohjolan tyttäret ja Manalan väki 

Studio Mältinranta:  

Johanna Lonka: ROTTAATIOITA aka Rat Traces Rat Races, veistosinstallaatioita 

8.–25.9.2018 

 

Galleria: Roy Aurinko: Maahisten, mörköjen, luonnon ja naisten Kalevala  

Pohjolan tyttäret ja Manalan väki on Roy Auringon Kalevala-teemainen näyttely Galleria 

Mältinrannassa. Abstraktien maalausten esitystapa poikkeaa radikaalisti tutuista, ikonisista Akseli 

Gallen-Kallelan maalauksista tai Björn Landströmin kuvituksista. "En pyri kuvittamaan tarinaa vaan 

tavoitteeni on herättää katsoja ajattelemaan Kalevalan kuvastoa ja tapahtumia uudesta näkökulmasta 

ja rohkaista tekemään omia tulkintoja tarinoista", toteaa Aurinko. Kuvataiteessa on painottunut 

miesten Kalevala: taiteilijat ovat suosineet runoista eniten Kullervon ja Lemminkäisen tarinoita, 

Väinämöisen ollessa suosituin henkilöhahmo. "Käännän maalauksissani huomion luontoon ja naisiin, 

mörköihin sekä maahisiin, joiden tehtävä useimmiten on ollut toimia statisteina tai uhreina 

sankarimiesten tragikoomisissa seikkailuissa." 

Galleria Mältinrannan näyttely on Auringon 14. yksityisnäyttely. Maalaukset on tehty sekatekniikalla 

käyttäen akryyli- ja öljyväriä, pigmenttiä, spraymaalia sekä öljy- ja pastelliliitua. "Maalarina olen 

kiinnostunut spontaaniudesta. Hyvässä maalauksessa on vaaran tunnetta ja brutaalia kauneutta. 

Abstraktien maalausteni tyyli on groteski ja ekspressiivinen: työskentelyn jälki ja materiaalin tuntu ovat 

läsnä teoksissa."  

 

Studio: Johanna Lonka:  ROTTAATIOITA aka  Rat Traces Rat Races 

Studio Mältinrannassa nähtävä näyttely jatkaa Johanna Longan sarjaa kuvaelmia joille muuntuvat 

olosuhteet ja eliöt toimivat esikuvina. 

Rotan ja ihmisen tiivis rinnakkaiselo muistuttaa näiden kahden nisäkäslajin samankaltaisuudesta -  

molemmat lajit ovat erittäin sopeutumiskykyisiä, nokkelia, nopeita, kaikkiruokaisia sekä 

opportunistisia.  

Molemmat oppivat kiertämään esteitä ja raivaamaan tiensä sitkeästi; käytännössä läpi minkä tahansa 

ja  keinoja kaihtamatta. Kumpikin voi uhattuna hyökätä vastustajan päälle ja saada aikaan 

massaliikkeitä, hierarkkisia yhteiskuntia sekä verkostoituneita yhteisöjä; joissa kehittyy myös alttius 

epidemioille. 

Ihmisen toiminta yhteiskunnassa lisää rottien määrää ja rottien määrä lisää niiden jahtaamista ja 

myrkyttämistä yhteiskunnassa.  Myrkyt puolestaan jatkavat kiertoaan muiden lajien, maaperän ja 

veden kautta. Nykypäivän rotat tosin saattavat päätyä elektroniseen sähköloukkuun myrkyn syömisen 

sijaan. Rottaation rotaatio on loputon jatkumo.  
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Myös Suomen kaupungeissa on huomattu rottayhdyskunnan uusi kasvu. Syitä on useita, kuten 

kaatopaikkojen vähentäminen,  leudontuneet talvet tai rottien ruokailun helpottuminen. 

Tarkoituksellista ruokintailmiötä on havaittu erityisesti Helsingissä - Aleksis Kiven patsaalta Aleksis 

Kivenkadulle,  metroasemilla ja asuinalueilla. Kannan hillitsemiseksi on perustettu rottakalentereita ja 

torjuntakampanjoita mutta usein ruokakasat ja niiden levittäjät, rotalle tyypillinen neofobia sekä lajin 

sitkeys on askeleen edellä. 

Isoissa kaupungeissa rottakannat ovat oma lukunsa, mm. New Yorkissa on arvioitu olevan jo yhtä 

paljon villejä rottia kuin ihmisiä, yli 8 miljoonaa. Maltillisemmat arviot sijoittuvat vain 2-3 miljoonaan.  

Urbaanioloissa kadunvarsien roskasäkit ja kertakäyttökulttuurin sivutuotteet toimivat tehokkaana 

rottakannan vahvistajana. Maaseudun serkut syövät suoraan pelloilta,  Kaakkois-Aasiassa ihmisen 

ongelmana on viljasadon hupeneminen rottien suuhun.  

Globaalisti onkin olemassa kokonaisia ammattikuntia  rottien tappamiseen ja tappamissovelluksien 

kehittämiseen. Samalla rottia palvotaan pyhinä olentoina tai pidetään kesyversioksi muokattuna 

seurallisena lemmikkeinä.  Lääketiede tarjoaa rottaongelmaan ehkäisypilleriä ja hyödyntää rottia koe-

eläiminä jonka  seurauksena ne menehtyvät muun muassa syöpiin nuorella iällä.  Ja kukapa ei muistaisi 

kuuluisia  suomalaisia juopporottia joiden avulla tutkittiin alkoholismia jo 60-luvulta alkaen. 

Voimme ainoastaan arvailla kuka tai mikä tällä planeetalla rouskuttaa pisimpään.  Taistelu elämästä 

lienee pysyvä asiaintila ja adaptaation seuraukset voivat yllättää. 

 

Johanna Lonka on tamperelainen kuvataiteilija joka työskentelee veistosinstallaatioiden, piirtämisen ja 

äänen välineillä. Töissään hän käsittelee elollisten olioiden, paikkojen tai käsitteiden muuntautumista 

sekä ihmisen toimintaa ympäristössään. Teosten taustalla on antroposentrisen ja ekosentrisen 

luontokäsityksen suhde sekä ympäristötieteisiin liittyvä uutisointi.  

Longan työskentelyprosessille leimallista on löydetyn materiaalin herättämä innoitus ja leikillinen 

kokeellisuus. Ommeltujen sarjojen varhaisimpia kokonaisuuksia oli Soveltumattomat vuosilta 2004-

2005, jonka jälkeen laumat ovat jatkaneet evoluutiotaan. 

Kiitos tuesta Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan taidetoimikunnalle 

 

Kuvamateriaalia molempien näyttelyn teoksista löytyy sivuilta: http://tampereen-

taiteilijaseura.fi/media/ 

 

Lisätietoja: Anne Paldanius, näyttelykoordinaattori 

p. 050 550 3145, anne.paldanius@tampereen-taiteilijaseura.fi 


