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Uutta Arabialta: Ihastuttava Niiskuneiti tekee
juhannustaikoja kesäastioissa
Arabian kesän sesonkiastioissa herkistellään juhannustunnelmissa, kun Muumilaakson neidit keräävät
niityltä kukkia laittaakseen ne yöksi tyynyn alle. Juhannustaikoja tekevät helposti hurmaantuva
Niiskuneiti, aina rakastunut Mymmeli sekä haaveileva Vilijonkka. Kuvittaja Tove Slotte on luonut
astioille uuden ja heleän ilmeen käyttämällä punaista ääriviivaa. Lisäksi astiasarja koostuu tänä kesänä
ensimmäisen kerran mukista ja matalasta lautasesta. Kesän sesonkiastiat tulevat kauppoihin 15.
huhtikuuta 2016.

Haaveileva Niiskuneiti juhannusyössä

Uusissa kesäastioissa ollaan ajallisesti aivan
keskikesässä eli juhannusyössä. Kuvituksen aihe on
haettu Tove Janssonin kirjasta ‘Vaarallinen juhannus’
(1954). Tarinassa Niiskuneiti ja Vilijonkka poimivat
seitsemän kukkaa niityltä laittaakseen ne tyynyn alle.
He eivät myöskään saa puhua tämän rituaalin aikana,
mikä lisää jännitystä ja juhannuksen taikaa.
Arabian kuvituksessa Muumilaakson neidit ovat kukin
omissa tunnelmissaan: Mymmeli haaveilee
rakastumisesta ja siitä ihanasta tunteesta. Niiskuneiti
puolestaan hurmaantuu Muumipeikosta kerta toisensa
jälkeen. Vilijonkka sen sijaan arvostaa perinteitä ja
jopa hieman kadehtiikin Muumien vapaata elämää.

Näin ääriviivasta tuli punainen
Kesän 2016 sesonkiastioihin haluttiin tuoda kokonaan uutta ilmettä, joka erottuisi selvästi aiemmista
kesätuotannoista. Kuvittaja–keraamikko Tove Slotte loi kuvitukseen kevyen ilmeen punaisen
ääriviivan käytöllä sekä valkoisella taustalla:
“Lähdimme yhdessä Arabian kanssa kokeilemaan erivärisen ääriviivan käyttöä. Tavoitteena oli luoda
kokonaan uusi ilme herkän tarinan ja yöttömän yön ympärille. Väriksi valikoitui punainen, joka toimii
raikkaana kontrastina niityn vihreille sävyille”, kertoo Slotte.

Osa ääriviivoista haluttiin kuitenkin jättää mustaksi, sillä punainen ei olisi sopinut joka paikkaan,
esimerkiksi Niiskuneidille, kertoo Arabian lisenssituotteiden tuote- ja markkinointipäällikkö Nora
Haatainen. Hän pitää tärkeänä alkuperäisen tunnelman säilyttämistä, mutta kertoo Muumi-astioiden
toisaalta kaipaavan hieman uutta ilmettä. Kesäastiat sopivat kerronnallisesti ilmeen raikastamiseen,
Haatainen tiivistää.
“Tove Janssonin käytti kuvituksissaan mustaa ääriviivaa todella tarkasti, joten on tärkeää säilyttää
taiteilijan luoma autenttisuus, vaikka sen pohjalta luodaankin jotain uutta”, pohtii Haatainen.
Tove Slotte on tehnyt oman elämäntyönsä niin ikään Muumien parissa kuvittamalla Arabian Muumeja jo
yli 25 vuoden ajan. Alkuvaiheessa,1990-luvun alussa Tove Jansson hyväksyi vielä itse Tove Slotten
kuvitukset.

Tuote- ja hintatiedot

Muki 0,3l: 24,50€

Lautanen 15 cm, 24,50€

Tuotteet ovat saatavilla 15. huhtikuuta 2016 alkaen.
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