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Arabia juhlii ystävyyttä
Muumien kanssa
Arabian Muumi-tuotteiden valikoima laajentuu entisestään uudella
Ystävyys-kokoelmalla. Arabian uudet värikkäät astiat juhlivat ystävyyttä. Ystävyys-tuotteiden kuvitus on peräisin Kuka lohduttaisi Nyytiä -kirjasta vuodelta 1960. Astioiden myötä Arabia juhlii Muumien
kanssa elämää kantavaa teemaa, ystävyyttä.

Kuvittaja Tove Slotte on kuvittanut Arabian uuden, ainutlaatuisen Muumiuutuuden, Ystävyys-tuoteperheen. Kuvitus on inspiroitunut Tove Janssonin
alkuperäiskuvituksista - säilyttäen kuitenkin tarinan väriloiston.
Ystävyys-tuoteperheen kolme ensimmäistä tuotetta ovat tarjoilukulho, kannellinen
purkki ja kaadin. Jatkoa tuoteperheelle on
luvassa syksyllä 2016.
Ystävyys on Muumeille tärkeä teema
Tove Janssonin kynästä on syntynyt
ajattomia kertomuksia elämästä, joissa
käsitellään tärkeitä teemoja: pelkoa, ystävyyttä, rakkautta ja seikkailuja. Muumien
elämänfilosofia jaksaa silti hämmästyttää
ajattomuudellaan. Fiskarsin lisenssiliiketoiminnan tuote- ja markkinointipäällikkö
Nora Haatainen kertoo, että tarinoihin
samaistutaan ympäri maailman: “Muumituotteet ovat enemmän kuin astioita. Ne
ovat ajattomia esineitä, joilla paitsi juhlitaan ystävyyttä, myös samaistutaan
Muumien elämänfilosofiaan. Muumituotteiden ystävät arvostavat teemoja,

joilla on merkitystä. Siitä syntyi uusi tuoteperhe.”
Kuka lohduttaisi Nyytiä on tarina ystävyydestä
Runollinen alkuperäisteos ’Kuka lohduttaisi Nyytiä’ on kaunis ja hieman surullinen tarina yksinäisestä Nyytistä, joka
vaikeuksien kautta voittaa pelkonsa ja
löytää ystävyyden onnen Tuikun rinnalla.
Tarinan alussa Nyyti on hyvin yksinäinen,
ujo ja vaitelias. Hän pelkää pimeää eikä
tunnu löytävän itselleen sopivaa seuraa:
“Olipa kerran pikku Nyyti Nyytiäinen, hän
ihan yksin asui taloaan, ja talo oli myös
yksinäinen.”
Nyyti ihastuu merenrantaan ja löytää
sieltä pullopostia. Kirjeessä yksinäinen ja
pelokas Tuikku etsii ystävää. Kirje oli
Nyytin ensimmäinen ja hän painaa sen
visusti taskuunsa. Nyyti rohkaistuu ja
lähtee etsimään tuota tyttöä. Vaikka tarina
alkaa hieman surullisesti, sillä on onnellinen loppu. “Nyt lohdutamme toisiamme,
emme koskaan enää pelkää!"

Arabian Ystävyys-astiat voidaan kattaa
pöytään, kun sen ympärille kokoontuvat
ystävät niin arjessa kuin juhlassa.

Tuote- ja suositushintatiedot

Muumi kaadin 1L Ystävyys
41,40 €

Muumi purkki 1,2L Ystävyys
42,90€
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Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki.

Muumi tarjoilukulho 23cm Ystävyys
41,40€

