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Luovi tiedottaa: Café Kiasmaan avattava vesijalanjälkikahvila kertoo
paljonko vettä syöt
Café Kiasmaan avataan tiistaina 22.5. vesijalanjälkikahvila. Wonderwater Café Kiasma
pyrkii muotoilun keinoin kiinnittämään kävijän huomion ruoan vesijalanjälkeen eli sen
tuottamiseen käytettyyn vesimäärään. Jokaisen annoksen vesijalanjälki on merkitty
ruokalistaan litroina. Vesijalanjälkilaskelmat on toteutettu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.
WWF:n tuore vesijalanjälkiraportti julkaistaan avajaispäivänä
Wonderwater Café Kiasma on kiinnostava ja konkreettinen tulkinta kahvilan
avajaispäivänä julkaistavasta vesijalanjälkiraportista. WWF Suomen julkaisema tutkimus
valottaa ensimmäistä kertaa suomalaisten ja suomalaisten suosimien tuotteiden
vesijalanjälkeä. Raportti avaa myös suomalaisen vesijalanjäljen määrää, laatua ja
kuormittavuutta. Wonderwater Café Kiasmassa jokainen kävijä pääsee halutessaan
konkreettisesti tutkimaan ja vertailemaan tilaamansa aterian vesijalanjälkeä.
Wonderwater – kansainvälinen konsepti
Wonderwater Café Kiasma on osa World Design Capital Helsinki 2012 –ohjelmistoa ja
kokonaisuutena paljon enemmän kuin kahvila. Hanke välittää tietoa globaaleista ja
paikallisista vesikysymyksistä myös erilaisten projektien ja näyttelyiden kautta. Konseptin
takana ovat Helsinki Design Weekin johtaja Kari Korkman ja muotoilukonsultti Jane
Withers. Ensimmäinen Wonderwater Café nähtiin Beijing Design Weekillä syksyllä 2011.
”Halusimme tuoda World Design Capital Helsinki 2012 -vuoteen myös globaalisti
merkittävää sisältöä. Otimme teemaksi yhden maailman kipeistä kysymyksistä – puhtaan
veden ja sen riittävyyden”, Kari Korkman kertoo.
Pressitilaisuus medialle
Median edustajilla on mahdollisuus osallistua WWF:n vesijalanjälkiraportin julkistukseen ja
tutustua kahvilaan ennakkoon tiistaina 22.5. klo 9.00 (käynti Kiasman pääovesta klo 8.45
- 9.00). Paikalla ovat tuolloin WWF Suomen Ekologinen jalanjälki -ohjelman päällikkö Jussi
Nikula sekä Wonderwater-konseptin luojat, muotoilukonsultti Jane Withers ja Helsinki
Design Weekin johtaja Kari Korkman. Ilmoittautumiset 18.5. mennessä osoitteeseen
mari@mellakkahelsinki.fi.
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Luovi
Wonderwater-hankkeet tuottaa Luovi yhteistyössä Jane Withers Design Consultants &
Curatorsin kanssa. Luovi on vuonna 1995 perustettu helsinkiläinen designpalvelutoimisto.
Luovi ideoi ja toteuttaa uusia konsepteja, jotka yhdistävät designin ja kaupunkikulttuurin.
Luovi tunnetaan parhaiten Helsinki Design Weekista, pohjoismaiden suurimmasta
designfestivaalista, joka kokoaa yhteen kaupunkilaiset, tunnetuimmat alan vaikuttajat ja
kiinnostavimmat tapahtumat.
Mellakka Helsinki
Mellakka Helsinki on luovien alojen pr-toimisto, joka vastaa mm. Luovin tiedotuksesta.

	
  

