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Erik Bruun, suomalaisen käyttögrafiikan mestari

Graafikko Erik Bruunin kädenjälki on tuttu kaikille suomalaisille. Kukapa ei olisi nähnyt hänen saimaannorppa- tai
Jaffa-julisteitaan. Erik Bruun sanoo itse tekevänsä käyttögrafiikkaa, mistä ovat hyvinä esimerkkeinä hänen
suunnittelemansa suomalaiset setelit sekä kymmenet postimerkit. Vanhat linnat -postimerkkivihko syntyi Bruunin
omasta aloitteesta. Aihe on hänelle tuttu, sillä hän asuu itse Suomenlinnassa.

Postimerkki on pieni arvopaperi

Erik Bruun suunnitteli ensimmäiset postimerkkinsä 1980-luvun puolivälissä samoihin aikoihin Suomen markan
seteliuudistuksen kanssa. Hänen suunnittelemiensa postimerkkien yhteismääräksi tulee reilusti yli 50, kun Vanhat
Linnat -postimerkkivihko ilmestyy.

Postimerkit ovat Bruunin mielestä seteliin verrattavia pieniä arvopapereita. ”Koin sen kerran itse Italiassa, jossa
torikauppias antoi vaihtorahan sijaan postimerkkejä takaisin.”

Erik Bruun piirsi Vanhat linnat -postimerkkivihkon originaalityöt A4-kokoon Museoviraston lähettämän runsaan
valokuva-aineiston pohjalta. Postimerkkien mittasuhteet ovat Bruunille tuttuja jo vuosien takaa. ”Olen aina
korostanut nuorille suunnittelijoille, että hyvän katujulisteen tulee toimia tulitikkulaatikon etiketin kokoisena. Hyvä
juliste herättää vastaanottajan huomion sekunnissa. Ihan sama pätee postimerkkeihin.”

Suomenlinna ja luonto inspiroivat

Vanhat linnat ovat Erik Bruunille henkilökohtaisesti puhutteleva aihe, sillä hän on asunut Suomenlinnassa 43
vuotta. Hän on piirtänyt Suomenlinnasta useita julisteita ja myös neljä aiempaa postimerkkiä, jotka on julkaistu
vuosina 2000 ja 2006. ”Vanhat linnat -postimerkkivihkon kanteen kuvasin Suomenlinnasta kivimuurin ja ampuma-
aukon, joiden ohi kuljen harva se päivä.”

Erik Bruun syntyi Viipurissa vuonna 1926, joten ei ole yllätys, että hän on suunnitellut myös Viipurin linnan 700-
vuotispostimerkin, joka julkaistiin toukokuussa 1993. ”Ehdotin Venäjän postille yhteisjulkaisua, mutta ajatus ei
mennyt silloin läpi. Ihan hienoa oli julkaista kumminkin Viipurin linnan postimerkki, jossa luki Suomi-Finland.”

Luonto on ollut Erik Bruunille koko uran ajan suuri inspiraation lähde ja hän on piirtänyt useita luontoaiheisia töitä
1960-luvulta lähtien. Hänen kuuluisin luontoaiheinen julisteensa lienee saimaannorppa-juliste, josta on tullut
suomalaisen luonnonsuojelun symboli. Suunnittelemiinsa postimerkkeihin Bruun on kuvannut kymmeniä
suomalaisia lintuja.

Uransa 1950-luvulla aloittanut Erik Bruun on edelleen 87 vuoden iässä aktiivinen. Postimerkkien lisäksi hänen
tuoreimpia projektejaan ovat Hartwallille, Suomen Luonnonsuojeluliitolle ja Finnairille suunnitellut uudet julisteet.


