Tiedote
Maaliskuu 2012

Tuotetiedot ja suositushinnat:
Muki Mymmelin äiti, 0,3 l		
Kulho Mymmelin äiti, 15 cm		

17,60 €
22,90€€

Toimitukset 1.3.2012 alkaen.
Muki Primadonnan hevonen 0,3 l
20,30 €
Kulho Primadonnan hevonen 15 cm 23,50€€
Toimitukset 16.4.2012 alkaen.

Kevään Muumi-mukit
tutustuttavat uusiin hahmoihin
Arabian Muumi –mukien sarja täydentyy keväällä kahdella Muumimukilla. Molemmissa mukeissa esittäytyy uusia sivuhahmoja, joita
ei aikaisemmin mukeissa ole ollut. Kevään uutuusmukien värimaailma on runsas ja virkistävä – turkoosin eri sävyt ja aurinkoinen
keltainen vievät ajatukset kesää kohti.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:
Nina Colliander
Tiedottaja, Arabia,
Puh. 204 39 5181
nina.colliander@fiskars.com

Tove Slotten päämäärä Arabian muu-

miesineitä suunnitellessa on aloittaa aina
Tove Janssonin alkuperäisestä piirroksesta,
joskus myös Lars Janssonin. Hän ei käytä
animaatiohahmoja tai hahmoja kirjoista tai
lehdistä, joita ovat tehneet muut taiteilijat
kuin Jansson.
Kun aloitan uuden muumikoristeen
suunnittelun, tunnen yhä olevani kuin pikkutyttö karkkikaupassa. ”Nyt minulla on taas
lupa lukea nuo mahtavat kirjat ja lehdet ja
ammentaa niistä aiheita mukeihin, lautasiin,
pakkauksiin tai mihin tahansa. Kuvia, joista
valita on kokonainen valtameri. Mitä valitsisin tällä kertaa?”, ajattelen, kertoo Tove
inspiraation lähteestään.
Tove on valinnut kevään 2012 mukeihin uusia sivuhahmoja – Mymmelin äiti esittäytyy
suuren lapsikatraansa kera ja sirkusprimadonnan hevonen on päässyt Muumi-kesämukin pääosaan itse primadonnan sijaan.
Sivuhahmot usein haastavat muumeja
sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja toisaalta
myös joskus yllyttävät muumeja yltiöpäisiin
kokeiluihin.

Mymmelin äiti ja valejuhannus
Nyt parrasvaloissa paistattelee Mymmelin
ja Pikku Myyn äiti lapsineen, jota kutsutaan
vain yksinkertaisesti Mymmelin äidiksi.
Mymmelin äiti -mukin koristeen Tove Slotte
on suunnitellut Tove Janssonin Talonrakennus –tarinaan perustuen. Talonrakennus
–tarinan sarjakuvat ilmestyivät ensimmäisen
kerran vuosina 1955-1956 brittiläisessä
iltapäivälehdessä.
Mukin kuvituksessa Mymmelin äiti on tullut
vierailulle muumitaloon 17 lapsensa kanssa
ja ilmoittaa viipyvänsä juhannukseen asti.
Rasavilli lapsikatras, johon myös Pikku Myy
kuuluu, saa Muumimamman ja muutkin
talon asukkaat toivomaan, että juhannus
olisi heti. Asiahan on järjestettävissä! - kuten
kaikki asiat Muumimamman elämässä.
Juhannusjuhlat laitetaan pystyyn. Muumipappa väsää juhannuskokon roihuamaan.
Ei kestä kauaakaan, kun palokunta on
Muumilaakson muiden asukkaiden toimesta
hälytetty paikalle – turhaan!

Palokunnan sättimänä muut kiiruhtaa pois
paikalta, mutta Pikku Myy jää piileksimään Muumimamman keittiössä olevaan
soppakulhoon. Siitä hetkestä alkaen Pikku
Myy jää asumaan Muumipapan taloon.
Onnellinen loppu tarinalle on se, että
Muumipeikko ikään kuin vahingossa, Pikku
Myyn vaatimusten johdattamana, rakentaa
talon Mymmelin äidille ja hänen lapsilleen.
Muumipappa on onnellinen saadessaan jatkaa rauhallista oleskeluaan talonsa kuistilla
hässäkän jälkeen. Vai keksisikö Pikku Myy
kuitenkin jotain jäynää? Varmasti.
Kesäsesonkimukissa toivottu hevosteema
’Primadonnan Hevonen’ -muki ja –kulho
ovat vuoden 2012 Muumi-kesäsesonkituotteet, joiden ulkonäköä on uudistettu
aikaisempiin nähden. Tove Slotte halusi
kuvitusta vielä kesäisemmäksi ja värikkäämmäksi. Koristeen reunassa olevat kukat ja
keskellä olevan hevosen hän löysi kahdesta
eri Muumi-sarjakuvista, jotka kuuluvat Tove
Janssonin vanhimpaan tuotantoon. Ideana
on esitellä vähän tuntemattomampi Muumitarinoiden hahmo tutun hahmon vieressä.
Primadonnan hevonen –mukiin ja –kulhoon
kuuluvat oikeutetusti sirkusprimadonnaan
ihastunut Muumipeikko ja primadonnan
hevonen.
Kuvitus perustuu tarinaan, jossa Muumipeikko pelastaa sirkusprimadonnan ja hänen
hevosensa vedenpaisumuksen keskeltä.
Muumipeikko ihastuu tähän hurmaavaan
”vamppiin”, joksi Niiskuneiti häntä kutsuu.
Sirkuksen voimamies ja akrobaatti, Emeral-

do, on puolestaan primadonnan seuralainen
ja miesystävä. Tarinassa syntyy mustasukkaisuusdraama, mutta hieman erikoinen
– Muumilaaksossa kun ollaan. Emeraldo on
kyllästynyt primadonnan viihdyttämiseen
ja Muumipeikko kokee olevansa ylpeän
Niiskuneidin hylkäämä. Nämä kaksi herraa
vetäytyvät vuorille ja perustavat leirin, jonne
naiset ovat kiellettyjä tulemasta. Naiset,
vahvistettuina Mymmelillä, perustavat oman
leirin, ja kukallinen primadonnan hevonen
toimii sanansaattajana leirien välillä. Lopulta
Muumipeikko ja Niiskuneiti tekevät teatraalisen sovinnon ja primadonnakin tulee
järkiinsä; hänkin voisi viihdyttää Emeraldoa
joskus eikä aina päinvastoin.
Muki ja kulho sopivat lahjaksi tai keräilykohteeksi monelle hevosia ihaileville lapsille
ja aikuisille. Hevosteema on ollut myös
muumimukikeräilijöiden toiveena. Mahtava
väripaletti antaa mahdollisuuksia yhdistellä
mukia ja kulhoa erilaisiin iloisen värikkäisiin
kesäkattauksiin.

