
DICTADOR RICHARD ORLINSKI 5 DECADES  
 
 
Współpraca ta oznacza, że po raz pierwszy w kategorii rumu, alkohol został w całości 
zamknięty w dziele sztuki. Dictador przełamuje rynek, tworząc prawdziwe dzieło sztuki w 
butelce; ugruntowując pozycję marki jako The Arthouse Spirit i cementując stałą współpracę 
ze światem sztuki. 
 
RICHARD ORLINSKI 
Urodzony w 1966 roku Richard Orlinski zdobył międzynarodowe uznanie dzięki swoim 
rzeźbom wykorzystującym materiały przemysłowe, takie jak żywica i aluminium, do 
tworzenia wysoce pigmentowanych i polerowanych wizerunków dzikich zwierząt i ikon 
kultury. Uznawany za jednego z najlepiej sprzedających się współczesnych artystów 
francuskich, którego prace wystawiane są w galeriach i na pokazach na całym świecie, 
współpraca z marką Dictador będzie stanowić wyjątkową okazję do posiadania 
ponadczasowej rzeźby Orlinskiego i zainwestowania w rewolucję rumową oraz bardzo 
wyjątkowy płyn. 
Na temat Dictador x Orlinski 5 Decades, artysta powiedział: "Jestem bardzo szczęśliwy, że 
mogę wnieść moją kreatywną wizję do tej współpracy. Dla mnie jest to fuzja dwóch światów 
i kultur, tak różnych, jak się uzupełniających. Chciałem wnieść twórczą koncepcję do tej 
kolekcji alkoholi, aby była ona wyjątkowa. Jest to sposób na podjęcie wyzwania; wniesienie 
sztuki tam, gdzie się jej nie spodziewamy." 
 
WYJĄTKOWY DESTYLAT 
MASTER BLENDER Hernan Parra 
Dictador 5 Decades, blendowany przez mistrza destylarni Dictador, Hernana Parrę, 
wykorzystuje rum z doskonale starzonych beczek z lat 1966 / 1976 / 1986 / 1996 / 2006, 
reprezentujących pięć dekad życia i pracy Richarda Orlinskiego. Parra osobiście wybrał 
najlepsze beczki z prywatnych zasobów swojej rodziny w Kolumbii, aby stworzyć ten 
wyjątkowy płyn, będący prawdziwą sztuką samą w sobie. Na całym świecie dostępnych jest 
525 butelek (po 100 w każdym kolorze oraz 25 butelek ręcznie malowanych przez 
Orlińskiego). Wartość kolekcji luksusowego rumu to wartość 30 beczek ('66-'06) użytych do 
przygotowania każdego zestawu butelek w danym kolorze. Płyn nie będzie wykorzystywany 
w żadnych przyszłych produktach Dictador, dając konsumentom dostęp do jednego z 
najstarszych rumów na świecie. 
 
WSPÓŁPRACA 
Dyrektor kreatywny Dictador, Ken Grier, komentuje: "Ta przełomowa współpraca z jednym z 
najbardziej ekscytujących i znanych współczesnych artystów na świecie to kolejny wielki krok 
dla Dictadora. Marka ta jest definitywnym rumem inwestycyjnym i z pewnością jest jednym z 
najbardziej dynamicznych i podziwianych szlachetnych i rzadkich alkoholi na świecie ze 
względu na jej wybitne osiągnięcia w zakresie innowacji, doskonałą jakość, autentyczne 
historie i oszałamiającą estetykę. Ta najnowsza współpraca pokazuje, że działamy na szczycie 
najbardziej pożądanych, kolekcjonerskich i najfajniejszych alkoholi na świecie, wprowadzając 
na rynek te pięknie wykonane dzieła sztuki." 
 



DICTADOR RICHARD ORLINSKI 5 DECADES OFERUJE KONSUMENTOM COŚ WYJĄTKOWEGO I 
NIEPOWTARZALNEGO. 
 
 
MODEL RO ZESTAW PLATYNOWY: BUTELKA RUMU I RZEŹBA 
ID PRODUKTU 
0001397 
OBJĘTOŚĆ700 ML 
VINTAGE 
1966/1976/1986/1996/2006 
ABV 
40% 
ILOŚĆ JEDNOSTKOWA 
1 
CASK RELEASED TOTAL BOTTLES 
100 
NOTA DEGUSTACYJNA 
Aromat: pierwsze wrażenie porto vintage, z nutami sherry Pedro Ximenez, z nutami serca 
wilgotnego budyniu świątecznego i nutami podstawowymi kawy espresso. 
Podniebienie: Lekko powlekająca zęby tekstura i delikatnie słodki smak, przechodzący w 
ciemną czekoladę na finiszu. 
 
MODEL RO GOLD SET: BUTELKA RUMU I RZEŹBA 
ID PRODUKTU 
0001398 
OBJĘTOŚĆ 
700 ML 
VINTAGE 
1966/1976/1986/1996/2006 
ABV 
41% 
ILOŚĆ JEDNOSTKOWA 
1 
CASK RELEASED TOTAL BOTTLES 
100 
NOTA DEGUSTACYJNA 
Aromat: Łagodne nuty fusów kawowych przechodzą w piernik z przypalonymi brzegami, na 
twardej podstawie toffi. 
Podniebienie: Lekko oleista tekstura ze słodkim początkiem, kremową kawą w środku i 
utrzymującym się posmakiem karmelowego toffi. 
 
MODEL RO RED SET: BUTELKA RUMU I RZEŹBA 
ID PRODUKTU 
0001399 
OBJĘTOŚĆ 
700 ML 
VINTAGE 



1966/1976/1986/1996/2006 
ABV 
42% 
ILOŚĆ JEDNOSTKOWA 
1 
CASK RELEASED TOTAL BOTTLES 
100 
NOTA DEGUSTACYJNA 
Aromat: początkowe górne nuty baniek mydlanych natychmiast ustępują miejsca kremowej 
kawie, wspieranej przez masło brandy. 
Podniebienie: Na podniebieniu wyczuwalne jest masło z brandy, a na finiszu i w posmaku 
kremowa kawa. 
 
ODEL RO BLUE SET: BUTELKA RUMU I RZEŹBA 
ID PRODUKTU 
0001400 
OBJĘTOŚĆ 
700 ML 
VINTAGE 
1966/1976/1986/1996/2006 
ABV 
43% 
ILOŚĆ JEDNOSTKOWA 
1 
CASK RELEASED TOTAL BOTTLES 
100 
NOTA DEGUSTACYJNA 
Aromat: świeżo wypolerowane drewno z nutami skóry, dojrzałych śliwek i goździków. Kakao 
w proszku otwiera się na warstwy czarnej wiśni i gałki muszkatołowej. 
Podniebienie: Podniebienie otwiera się głębokimi nutami ciemnej czekolady, skórki 
pomarańczowej i goździków. Następnie pojawia się gałka muszkatołowa, a po niej dębowa 
suchość, bogata skóra i madagaskarska wanilia. 
 
MODEL RO BLACK SET: BUTELKA RUMU I RZEŹBA 
ID PRODUKTU 
0001401 
OBJĘTOŚĆ 
700 ML 
VINTAGE 
1966/1976/1986/1996/2006 
ABV 
44% 
ILOŚĆ JEDNOSTKOWA 
1 
CASK RELEASED TOTAL BOTTLES 
100 
NOTA DEGUSTACYJNA 



Aromat: początkowo nieco zamknięty, następnie sugestia olejowanego drewna tekowego, 
zmierzająca w kierunku zakurzonej szuflady biurka. Wyczuwalne świąteczne mince pie. 
Podniebienie: Lekka struktura, w połowie podniebienia ślad galaretki z czerwonej porzeczki, 
a w posmaku kawa espresso. 
 
MODEL RO ZESTAW RĘCZNIE MALOWANY: BUTELKA RUMU I RZEŹBA 
ID PRODUKTU 
0001402 
OBJĘTOŚĆ 
700 ML 
VINTAGE 
1966/1976/1986/1996/2006 
ABV 
45% 
JEDNOSTKA ILOŚĆ 
1 
CASK RELEASED TOTAL BOTTLES 
NOTA DEGUSTACYJNA 
Aromat: początkowe nuty górne to palony karmel z sugestią melasy, nuty środkowe sugerują 
zarówno curry, jak i kawę espresso. 
Podniebienie: Gładka tekstura i łagodnie słodki smak, z sugestiami twardego toffi w 
środkowej części podniebienia oraz chłodzącym finiszem i posmakiem. 


