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Muumilaakso-muki tuo Tove 
Janssonin taidetta arkeen 
 
Arabian ja Tampereen taidemuseon yhteistyö esittelee Tove Jans-
sonin taidetta uudessa muodossa, kun Muumilaakso-taidemuki il-
mestyy ja tuo taiteen lähemmäksi arkea. Taidemukilla kunnioitetaan 
Tove Janssonin mittavaa taiteellista kokoelmaa Tampereella ja sitä 
kuvittaa Tove Janssonin värikäs akvarelli. Teos on alun perin luotu 
Taikurin hattu -kirjan kansikuvaksi. Akvarelli kuvittaa Suomi 100 -
juhlavuoden teemaa yhdessä. 

 

 
 
Tove Jansson lahjoitti vuonna 1986 

lähes koko taiteellisen kokoelmansa 
Tampereen taidemuseolle. Tampereen 
taidemuseon Muumilaakso-kokoelma 
avattiin ensimmäisen kerran yleisölle 
vuonna 1987, tasan 30 vuotta sitten. 
Kokoelma käsittää noin 2000 taideteosta 
ja saa uudet puitteet, kun maailman en-
simmäinen ja ainoa Muumimuseo ava-
taan kesällä 2017. Samalla Muumi-taide 
tulee kaikkien nähtäville ja nousee omaan 
taiteelliseen arvoonsa. 
 
Akvarelli tuo esille Suomi 100 -
juhlavuoden teemaa 

 
Juhlavuoden kunniaksi Arabia lähti valit-
semaan yhteistyössä museojohtaja Taina 
Myllyharjun ja Tampereen kaupungin 

edustajan kanssa kokoelmasta teosta 
yhteisen kuvituksen aiheeksi. Lopulta 
kansikuvapiirros Moumine le Troll -kirjan 
ranskankielisestä laitoksesta vuodelta 
1968 puhutteli eniten ja sopi paitsi muo-
tonsa, myös sisältönsä puolesta taidemu-
kin kuvitukseksi.  
 
Akvarellityönä toteutettu piirros sisältää 
paljon erilaisia hahmoja ja runsaasti vä-

risävyjä. Poikkeuksellisen värikäs muki 
toistaa kaikki teoksen 27 sävyä, minkä 
toteuttamisen keramiikalle mahdollistaa 
Arabian vahva keramiikka- ja väriosaami-
nen. Arabian tuote- ja markkinointipäällik-
kö Nora Haatainen pitää taideteosta 

helposti lähestyttävänä:  
 
“Tove Jansson oli monipuolinen taiteilija 
ja kirjailija. Halusimme viedä taidetta 
uuteen muotoon ja herätellä siten sen 
arvostusta. Muki tuo taiteen lähemmäksi 
arkea.”  
 
Yhteistyö on Arabialle ainutlaatuinen, sillä 
aiemmat Muumi-astiat ovat perustuneet 
kollaaseihin, joissa on hyödynnetty Tove 
Janssonin alkuperäisiä kuvituksia ja hah-
moja yhdistelemällä niitä toisiinsa. Nyt 
käsillä olevan Muumilaakso-taidemukin 
kuvitus on toisinto alkuperäisestä taidete-
oksesta ja samalla historian värikkäin 
Muumi-muki. 
 
Taikurin hattu johtaa seikkailuun 

 
Tarinassa Taikurin hattu Muumipeikko, 
Nipsu ja Nuuskamuikkunen löytävät Tai-
kurin hatun vuorelta.  Hattu käyttäytyy 

arvaamattomasti: sinne heitetyistä mu-
nankuorista tuleekin pilviä ja Muumit 
alkavat lennellä niillä. 
 
Hattu kuuluu Taikurille, joka asuu kuussa 
ja ratsastaa mustalla, lentävällä pantterilla 
planeettojen välillä etsien maailman suu-
rinta timanttia. Hän näkee Tiuhtin ja Viuh-
tin hohtavan rubiinin avaruudesta. Taikuri 
alkaa toteuttaa muiden toiveita saadak-
seen rubiinin ja lopulta sen saakin. Seik-
kailu päättyy onnellisesti: sekä Taikuri että 
Tiuhti ja Viuhti saavat omat rubiinit. Lo-
puksi Muumimamma päättää järjestää 
juhlan, johon kaikki osallistuvat. 
 
Taidemuki ennakkomyynnissä Tampe-
reen taidemuseossa  

 
Arabian Muumilaakso-taidemuki tulee 
ennakkomyyntiin museon omaan myymä-
lään 9.5. ja pian sen jälkeen muille jäl-
leenmyyjille. Tove Janssonin alkuperäisiä 
Muumi-taideteoksia on nähtävillä Tampe-
reen Muumimuseossa 17. kesäkuuta 
2017 alkaen. 
 



  
 

 

 

Tuote- ja suositushintatiedot: 

 

  

  
Muumilaakso-muki, 0,3 l, 
29,90 € 

 

  
 
 
 
Muumilaakso-taidemuki tulee ennakkomyyntiin Tampereen taidemuseon omaan myymälään 9.5.2017 ja pian sen jälkeen muille jäl-
leenmyyjille. Muki on valikoimissa vuoden 2017 loppuun asti.  
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Lisätiedot ja kuvat: 
 

Lotta Lappalainen | Viestintäpäällikkö 

Puh. 040 547 3119 

lotta.lappalainen@fiskars.com 

 

Kuvat: https://fiskars.digtator.fi:443/public/23893f6a2456.aspx  

 

www.arabia.fi 

 

Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki. 
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