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Klassikkokuvitukset uusissa
keräilylautasissa
Uudet keräilylautaset Arabialta tuovat kaksi klassikkokuvitusta
Muumi-lautasiin. Muumit maalaa -mukin kuvitus on vuodelta 1990 ja
nyt se saa seurakseen keräilylautasen. Toinen kuvitus on Tove 100
-juhlavuodelta 2014, jolloin Tove Janssonin kunniaksi luotu tuoteperhe ilmestyi. Keräilylautaset on kuvittanut Tove Slotte.

Keräily on esteettisten elämysten
etsimistä
Arabia valmisti ensimmäiset Muumi-astiat
60 vuotta sitten ja ne tulivat myyntiin
Stockmannille. Poikkeuksellinen jatkuvuus uusien astioiden suunnittelussa on
osaltaan vaikuttanut siihen, miksi Arabian
Muumi-astioita keräillään. Keräilystä huolimatta Arabian Muumi-astiat on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön, arkeen ja
juhlaan.
“Haluamme kunnioittaa keräilyharrastusta, minkä vuoksi kuuntelemme tarkalla
korvalla keräilijöiden toiveita. Uusiin keräilylautasiin valittiin ainutlaatuiset ja kauniit
kuvitukset, joita erityisesti keräilijät arvostavat”, kertoo Arabian lisenssituotteiden
tuote- ja markkinointipäällikkö Nora Haatainen.

Muumit maalaa -mukin kuvitus on vuodelta 1990 ja se saa nyt seurakseen odotetun keräilylautasen. Kuvitus on Tove
Slotten ensimmäisiä toteutuksia Arabialle
ja siihen liittyvä muki on ollut tuotannossa
vain vuosina 1990–1996.
Tove 100 -keräilylautasen kuvitus on
vuodelta 2014, jolloin Tove Slotte suunnitteli tuoteperheen Tove Janssonin 100vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kuvitus
perustuu Vaarallinen matka -kirjaan vuodelta 1977 ja tarinassa Susannan lasit
katoavat, mutta hän löytää niiden tilalle
uudet. Uusien lasien läpi maailma näyttää
aivan toisenlaiselta. Silmälasit on kuvitettu
lautasen reunaan.
“Muumi-astiat ovat minuutemme
peilejä”
Tietokirjailija Helena Leppänen uskoo,
että astioiden keräilijöitä yhdistää usein

kauneuden jano ja esteettisten elämysten
etsimisen tarve. “Heillä on kyky aistia
esineissä olevia esteettisiä kvaliteetteja eli
laatuja ja arvostaa niitä.”
Leppänen arvioi, että aikakauden ilmapiirillä on vaikutusta. “Nykymaailma voi
tuntua kaoottiselta ja keräilyn maailma
näyttäytyy hallittavana. Esineisiin liitetään
omassa mielessä arvoja, jotka ovat itselle
tärkeitä.” Tietokirjailija Helena Leppänen
on kirjoittanut vuonna 2014 kirjan “Muumilaakso Arabiassa – Keräilijän aarteet”,
joka esittelee koko Arabian Muumituotannon vuodesta 1956 vuoteen 2014.
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