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Arabian Muumikesäsesonkiastioissa
seikkaillaan teatterissa
Arabian kesän Muumi-sesonkiastioissa seikkaillaan kesäteatterissa.
Muumit ovat joutuneet pakenemaan tulvan täyttämästä Muumitalosta ja pelastautuneet kummalliseen rakennelmaan, joka on lipunut
Muumitalon ohi. He eivät tiedä, että erikoinen talo on teatteri. Arabian Kesäteatteri-astioiden kuvitus perustuu Tove Janssonin muumiteokseen Vaarallinen juhannus, joka ilmestyi vuonna 1954. Sen
lisäksi, että tarina kertoo Muumien vaiheikkaasta juhannuksesta, se
sukeltaa myös syvälle ihmisyyteen ja elämään.

Muumilaakso paistattelee leppoisassa
auringossa kauniina kesäpäivänä, mutta
ilmassa leijailee nokihiutaleita läheisestä
tulivuoresta. Yöstä tulee kummallisen
hiljainen, kunnes Muumilaakson väki
herää maan tärähtelyyn. Tulivuori on
purkautunut ja aiheuttanut valtavan hyökyaallon, joka tulvii laaksoon ja Muumitaloon. Vesi valtaa Muumitalon, ja sen
asukkaat pelastautuvat katolta ohitse
ajelehtivaan rakennelmaan.
Rakennelmasta puuttuu yksi seinä ja
suurta aukkoa kehystävät punaiset samettiverhot. Talossa on eriskummallisia
esineitä, mekkoja, peruukkeja sekä portaita, jotka eivät johda mihinkään. Muumit
tuumivat, että herra Rekvisiitta lienee
tärkeä henkilö, koska hänelle on nimetty
oma huone.

Teatterissa jokainen voi olla kuka tahansa
Muumiperhe ei tiedä, että rakennelma,
johon he ovat asettuneet taloksi, on teatteri. He eivät kuitenkaan ole teatterissa
yksin, vaan saavat pian seuraa vanhasta
teatterirotasta, Emmasta, joka suhtautuu
aluksi nihkeästi Muumeihin. Lopulta hän
kertoo teatterimaailman salat Muumeille
ja Muumipappa innostuu niin, että kirjoittaa jopa oman näytelmän, jossa kaikki
näyttelevät.
Tove Jansson kuvaa Muumiteoksessaan oivallisesti ihmisyyden haasteita ja mahdollisuuksia. Teatteri on näyttämö, jossa jokainen voi olla kuka tahansa. ”Teatteri on tärkein asia maailmassa,
sillä siellä näytetään kaikille millaisia he
voisivat olla ja millaisia he tahtoisivat olla
vaikka eivät uskalla”, Jansson kuvailee.

Arabian kesäastiat kertovat tarinan
Arabian sesonkiastiat kertovat kesäisin jo
perinteiseen tapaan otteita Tove Janssonin muumitarinoista. Kesän 2017 sesonkiastiasto jatkaa juhannustarinan teemaa
taustoittamalla tapahtumia ennen varsinaista juhannusyötä, joka oli vuoden 2016
sesonkiastioiden aihe. Arabian kesäastiaston on kuvittanut alkuperää kunnioittaen kuvittaja-keraamikko Tove Slotte.
Kesän sesonkiastiat koostuvat mukista,
matalasta lautasesta sekä kahdesta erilaisesta mehulusikasta. Samaan aikaan
sesonkiastioiden kanssa ilmestyvät myös
käsinvalmistetut Muumipeikko- ja Niiskuneiti-minifiguriinit. Keraamiset minifiguriinit on suunnitellut Tuulikki Pietilä jo
1990-luvulla ja ne tuodaan nyt uudelleen
markkinoille. Minifiguriinit myydään omissa lahjapakkauksissaan.

Tuote- ja suositushintatiedot:

Kesäteatteri-muki, 0,3 l,
24,90 €

Kesäteatteri-lautanen, 19 cm,
24,90 €

Mehulusikka Pikku Myy,
10,90 €

Mehulusikka Muumipappa,
10,90 €

Muumipeikko-minifiguriini,
19,90 €

Niiskuneiti-minifiguriini,
19,90 €

Tuotteet ovat saatavilla rajoitetun ajan 27. maaliskuuta 2017 alkaen.
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