Alquimia é uma ciência mística conhecida como química da Antiguidade, que
tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um
dos alvos da alquimia era a criação do
elixir da vida ou da imortalidade.
É nesse tema que se encaixa a transmutação da uva em vinho ou podemos
dizer do néctar da uva até ao elixir do
prazer. Com isso quer-se mostrar a forma
mais simplificada dessa transmutação,
o espremer, o esmagar, o triturar é um
dos principais processos para se obter
o resultado pretendido, de uma forma
simplificada nos ombros da Alchemy existe uma forma torcida que representa o
espremer da uva que quando sai da garrafa se transforma no vinho que é vertido no cálice do usufruidor de tal elixir.
Os socalcos no pescoço da garrafa
tem uma função pratica, que serve para
que o utilizador consiga, de forma mais
segura, agarrar a garrafa, tendo mais aderência que o único “apoio” que a garrafa tem, que é o gargalo.
Com isso criou-se a “emotiva” e funcional Alchemy.

O publico-alvo a que se destina este produto são um certo segmento do mercado, idade compreendida entre os 25 e os
70 anos (idades onde é provável existir
um envolvimento social relaxado), pessoas citadinas apreciadoras de momentos relaxantes e sociais (exemplo: tertúlia
cultural, apresentação de um livro, exposição artística, jantar a dois).

Um valor estético passa pela alquimia
da transformação da fruta em um
elixir, em que o espremer, esmagar,
triturar leva o utilizador a apreciar o
Vinho não só como resultado dessa
alquimia mas também leva-o a viajar no seu imaginário. Ao representar a transformação do “sentido de
espremer, esmagar, triturar”, a garrafa

que é o recipiente final, tem nos seus
ombros essa representação.
Os três sulcos no pescoço da
garrafa não é só para os utilizadores
segurarem a garrafa de uma forma segura, durante o seu manuseio e transporte, como também cumpre com a
sua função emocional, dando ao utilizador uma sensação de segurança.
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Capacidade: 750 ml
Unidade: Milimetro

