Conceito

Calhau

A minha garrafa corresponde ao desafio
proposto no sentido de não ter dimensões
absurdas, no entanto continua a não ser uma
forma banal, tendo em conta que era o proposto, a criação de algo original, mas que conseguisse adaptar-se ao produto neste caso o
azeite.
Para a criação da sua forma inspirei-me
um pouco na forma de pedras empilhadas, pois
é algo que faz parte da minha natureza e que
estou constantemente em contacto, torna-se
sempre uma forma interessante em que seja
possível se inspirar para vários projetos.

A Especificidade do Projeto
Neste projeto é visível que a cor da garrafa,
é o mais parecido com canela, sendo que é esta a
cor mais adequada a ser usada nas garrafas de
vidro para azeite. a estética da mesma faz lembrar
exatamente pedras sobrepostas, perante um
mesmo eixo, ou um mesmo ponto.
Esta garrafa é prática pelo facto da sua
forma permitir que o azeite fique dividido ao
longo da forma, sendo na parte superior uma
parte mais pequena, e ainda um gargalo relativamente estreito que não permitem que seja
desperdiçado tanto azeite quando este é utilizado
em casa.
A garrafa depois de terminar o produto, lá
existente, neste caso o azeite, pode ser utilizada
como elemento decorativo pois a sua forma
permite que isso aconteça.

O ou os públicos - alvo
A garrafa criada não tem um
publico alvo especifico, pois poderá ser
comercializada num supermercado,
como numa loja mais conceituada de
azeites, o meu o meu objetivo nesta criação era que esta garrafa fosse acessível a
qualquer tipo de produtor, quer ele
venda o seu produto apenas em Portugal, ou por uma simples aldeia ou até
pelo mundo, pois é algo que as pessoas
devem poder comprar em qualquer
lugar e ter em casa.
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