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Klaus Haapaniemis bländande frimärke Guldsvan
Motiven på de övriga finländska frimärkena som ges ut i maj är
muminleksaker, sommarglädje och blommor.

Posti ger den 8 maj ut fyra nya finländska frimärksutgåvor med sammanlagt tio nya finländska
frimärken. Motiven på frimärkena är en gyllene svan, gamla muminleksaker, sommarens
höjdpunkter och röda blommor

Den gyllene svanen är som ett smycke

Den berömda finländska illustratören och konstnären Klaus Haapaniemi syns för första
gången på frimärken i maj då hans märke Guldsvan kommer till försäljning. På frimärkets
motiv finns ett tryckt dekorativt mönster i guldfolie, vars inspiration Haapaniemi hämtat från de
östfinländska och slaviska kulturerna. Liknande mönster finns även i de populära serviserna
Taika och Satumetsä som Haapaniemi designat för Iittala.

Fågel- och djurfigurer skapade av Haapaniemi kunde även ses i Den lilla listiga räven på
Finlands Nationalopera vars pampiga kostymering och scenografi väckte mycket
uppmärksamhet. Klaus Haapaniemi som är bosatt i London anses vara en av den nya
generationens mest betydande illustratörer och designer. Han har designat bl.a. accessoarer,
modeprodukter, tryck och kampanjer för många internationella varumärken. Särskilt japanerna
är i dagsläget mycket intresserade av Klaus Haapaniemis hantverk.

Ovanliga muminleksaker från 1950-talet

År 2015 är temat för EUROPA-frimärkena som ges ut av europeiska postoperatörer gamla
leksaker. Finlands två EUROPA-frimärken avbildar gamla leksaker som gjorts enligt Tove
Janssons muminfigurer i slutet av 1950-talet. Två frimärken som designats av den erfarne
frimärksdesignern Klaus Welp avbildar Hemulens moster, Mumintrollet, Filifjonkan, Sniff, Stinky
och Muminpappan. Muminfigurerna figurerar även på märkenas Priority-etiketter.

Muminleksakerna på frimärkena har tillverkats av Atelier Fauni i slutet av 1950-talet. Det är
fråga om det första företaget någonsin som tillverkat muminfigurer och som mest anställde
företaget 150 personer i Järvenpää. De handgjorda muminfigurerna är i dag samlarrariteter
som inbringar stora summor. Muminfigurernas popularitet är fortfarande stark och nya
muminleksaker får år efter år nya vänner runt om i världen.

Sommarens fem höjdpunkter på frimärkena

Årets finländska sommarfrimärken har genomförts i en modernt enkel grafisk stil.
Sommarfeeling-arket som designats av Pietari Posti innehåller fem frimärken i olika storlekar
som avbildar höjdpunkterna under en traditionell sommar såsom rodd, ett dopp i sjön, en
cykeltur, en glasstrut och jordgubbar.

Pietari Posti som arbetar i Barcelona har gjort illustrationer till flera internationella tidningar
såsom The New York Times och Wired samt grafisk design bl.a. för American Express och
Omega. Pietari Posti har också designat Livets vår-frimärkena som kom ut i januari 2011.
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Fuchsiaröda blommor lämpar sig för inbjudningar

Bildkonstnären Minna Immonen har designat två blomsterfrimärken i fuchsianyanser. Dessa
2:a klassens frimärken passar väl till exempel för inbjudningar. Frimärkena i det praktiska
Blomsterprakt-häftet i dragspelsmodell avbildar vildrosen som växer längs vägrenarna och på
gårdarna i Finland samt den mer förfinade odlade orkidén.

Blommor är ett mycket bekant tema för Immonen. ’’Jag gör cirka 300 vykortsbilder om året,
cirka hälften av dem föreställer blommor’’, berättar hon. Minna Immonen har även designat
julfrimärkena år 2009 och frimärkena för alla hjärtans dag år 2001. Utöver vykort och
frimärken har hon även designat bl.a. kalendrar och affischer samt flera produkter för Arabia.
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Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2190-dbhddfkljm&l=FI

I Postens webbutik kan du läsa mer om alla frimärken som finns till salu:
www.posti.fi/ostoksille , www.posti.fi/goshopping


