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A “Garrafa-conceito” e a sua especificidade

otinos ou Coroa de Oliveira,
era o prémio dado ao vencedor
dos Jogos Olímpicos da
Antiguidade. Um ramo de oliveira
selvagem que crescia em Olimpia,
interlaçado para formar um círculo
ou uma ferradura, que só poderia ser
cortado perto do templo de Zeus por
um rapaz cujos pais ainda estivessem
vivos, através de uma tesoura de ouro.

Os vencedores era atletas honrados,
aclamados e adorados. Os seus feitos
foram anunciados e narrados para que
futuras gerações pudessem apreciá-los.
De facto, os nomes dos vencedores
Olímpicos formam a base cronológica
fundamental do mundo Antigo.
Em 2004, nos Jogos Olímpicos de
Verão em Atenas retornou-se esta
prática como honra da antiga tradição.

De acordo com Pausanias foi
introduzido por Hércules como o prémio
para a corrida de honra a seu pai
Zeus. Nos Antigos Jogos Olímpicos
não existiam medalhas de ouro, prata
ou bronze e, na época, apenas era
declarado um vencedor por evento,
coroado com um ramo de oliveira.

Embebida desta imersão Histórica,
a garrafa Kotinos abarca a sensação
gloriosa da Coroa de Oliveira que
a contorna. O seu perfil alongado
inspirado na forma da folha é contornado
pelos relevos alusivos à coroa,
permitindo o seu manuseamento e
transporte, pelo atrito da mão na garrafa
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O ouro líquido contido no seu
interior é facilmente observável pela
transparência concedida aos relevos
das folhas e azeitonas contornantes,
facultando que o utilizador tenha maior
controlo sobre a quantidade de líquido
existente na garrafa. A pintura a preto
do vidro, ponteada pelos relevos
transparentes de cor “ouro” concedida
pelo azeite e reforçada pelo logótipo
serigrafado (cor dourada), transportam
o utilizador para um momento de luxo,
beleza e prazer únicos, tal como se
estivesse no pódio de Atenas.
O momento em que se serve Kotinos, o
ouro líquido, reveste-se de sensação de
poder, glória e honra.
Kotinos, coroada pelo sabor.

Jovens-adultos e adultos cuja cultura e gosto refinados exigem uma estética e pormenor com uma significância elevada e culta.
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