
 

Velkolepá, světová výstava EXPO 2015 v italském Miláně otevřela pro letošní rok své brány 1. května 

a potrvá do 31. října. Občanské sdružení  PROTEBE live, bylo poctěno tím, že kurátorka expozice 

Karlovarského kraje vybrala do prezentace také projekt grafického designéra Jiřího Hanka a 

designéra porcelánu Viktora Chalepy v podobě kávového/čajového servisu, který má název JOINT.  

JOINT vyšel ze společného projektu, kde se autoři mimo jiné zamysleli nad problematikou pitné vody 

jako přírodního zdroje naší planety a porcelánový set ozdobily nápisy, které nám připomínají situaci 

v některých rozvojových zemích, kde lidé nemají přístup k pitné vodě. Na šálcích a podšálcích se 

objevují nápisy „Over a 1.000.000.000 people still cannot access clean drinking water“ (více než 

1.000.000.000 lidí stále nemá přístup k pitné vodě) nebo „More than 3.000.000 people die every 

day from diseases cause by unsafe water“ (více než 3.000.000 lidí denně umírá na nemoci 

způsobené závadnou vodou). Podle autorů má design inspirovat k odvaze, objevovat inovativní 

řešení společenských problémů a hledat šetrný způsob využívání přírodních zdrojů. Takto vnímají 

pojem “sociální design”, který v tomto případě představuje JOINT. 

„Tento projekt je připraven pro dárcovskou kampaň, která by měla pomoci přeměnit finanční zdroje 

bohaté části planety na životně důležitý zdroj - pitnou vodu, kterou potřebují jiní v jiné části světa.  

Z prodeje tohoto produktu chceme přispívat k financování zdrojů pitné vody. Jsme otevřeni k rozvoji 

partnerství ze strany jak porcelánek, tak i humanitárních organizací zodpovědných za účelné a 

transparentní využití finančních prostředků," uvádí Jiří Hanek, grafický designér, designový aktivista 

a spoluzakladatel PROTEBE live. 

Motto výstavy pro tento rok zní: „Potraviny pro planetu, energie pro život.“ EXPO má za cíl hledat 

odpovědi na otázky týkající se zajištění dostatku kvalitních zdrojů potravy a vody všem obyvatelům 

planety. Výstavy se účastní 145 zemí, mezi kterými nechybí ani Česká republika. Naší republiku 

budou mít možnost zastupovat vlastními expozicemi také jednotlivé kraje. Ten Karlovarský se 

prezentuje ve dnech 1. -15. června a představí to nejlepší, co může ze svého regionu nabídnout - 

lázeňství, cestovní ruch, minerální vody, likér, sklo, porcelán, ale i regionální potraviny. Hlavní 

myšlenkou prezentace Karlovarského kraje je voda – „aqua“, která je s historií a současností kraje 

úzce spjatá. 

Pro občanské sdružení PROTEBE live je aktivní účast na světové výstavě EXPO 2015 dalším 

významným krokem k naplnění své dlouholeté strategie „žít v živém městě“ a reprezentovat Karlovy 

Vary. Každý ročník této mezinárodní výstavy vyvolá velkou vlnu ohlasu po celém světě a všechny 

zúčastněné země vnímají svou účast velmi prestižně. I vy si můžete svou kávu či čaj vypít z JOINTu v 

galerii SUPERMARKET WC nebo si produkt zakoupit a mít možnost si svůj oblíbený nápoj vychutnat 

kdykoliv vás napadne. 

 

 

PŘIPOJTE SE K NÁM! – JOINT NA EXPO


