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Arabialta uusia Muumikeräilylautasia
Arabian Muumi-keräilylautasten kokoelma kasvaa, kun järjestyksessään
seitsemäs ja kahdeksas lautanen tuodaan markkinoille syksyllä 2017. Keräilylautaset valmistetaan pareiksi vanhoille mukeille, jotka ovat ilmestyneet vuosien varrella. Vuoden 2017 keräilylautasia kuvittaa Iltapurjehdus
vuodelta 2010, jolloin juhlistettiin 65-vuotiaita Muumeja sekä Rauha, joka
tuotiin kuvitukseksi mukiin ensimmäisen kerran vuonna 1996.

Keräilylautasia suosituista mukeista
Arabian Muumi -astiat ovat suosittuja
keräilyesineitä. Vuonna 2014 Arabia päätti vastata keräilijöiden toiveeseen ja alkaa
tuottaa suosituista mukien kuvituksista
lautasia. Lautasia voi mukien tavoin keräillä tai ottaa arkiseen käyttöön.
Ensimmäiset kaksi keräilylautasta esiteltiin vuonna 2014 ja sen jälkeen niitä on
tuotu markkinoille kaksi kappaletta vuosittain.
Arabian seitsemäs ja kahdeksas Muumikeräilylautanen jatkavat samoja suuntaviivoja kuin aiemmat lautaset. Kuvituksien
aiheeksi valikoituivat kaksi suosittua aihetta: Rauha vuodelta 1996 ja Iltapurjehdus vuodelta 2010.

Rauha edustaa 1990-luvun pelkistettyä
kollaasityyliä
Rauha-kuvitus edustaa Arabian Muumituotannon ensimmäistä tyylisuuntausta,
jossa värikkäälle, yksiväriselle taustalle
luotiin kollaasi mustavalkoisista Muumeista. Arabian Muumi-tuotanto käynnistyi
vuosien tauon jälkeen uudelleen juuri
1990-luvulla, jolloin alkoi jo pienimuotoinen mukien keräily.
Aluksi keräilyharrastus oli varsin suppean
joukon puuhaa, mutta innostus kasvoi
2000-luvulle siirryttäessä. Myöhemmin
juuri 1990-luvun mukien keräilystä on
tullut erityisen suosittua. Rauha-mukia
valmistettiin vuosina 1996–2002.

Iltapurjehdus puhuttelee
Iltapurjehduksen kuvitus suunniteltiin
vuonna 2010, jolloin tuli kuluneeksi 65
vuotta Tove Janssonin ensimmäisen
Muumi -kirjan, Muumit ja suuri tuhotulva,
ilmestymisestä. Meri oli lähellä Tove
Janssonin sydäntä, minkä vuoksi Arabia
ja Moomin Characters valitsivat 65vuotiaiden Muumien juhlavuoden teemaksi Itämeren ja sen suojelun. Iltapurjehdus
kuvitti juhlavuoden mukia ja sen suosio oli
poikkeuksellinen: siitä tuli nopeasti yksi
suosituimmista mukeista muun muassa
Japanissa.
Arabian uudet Muumi-keräilylautaset
tulevat myyntiin syyskuussa 2017. Lautaset myydään 2 kappaleen lahjapakkauksessa, jossa on yksi kumpaankin lautasta.

Tuote- ja suositushintatiedot:

Keräilylautaset Rauha ja Iltapurjehdus, 19 cm, 69,90 € / yhteispakkaus

Tuotteet ovat saatavilla 1.syyskuuta 2017 alkaen.
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