N O VA LO J A F L A G S H I P E M N O VA I O R Q U E

Nova Loja Flagship em Nova Iorque

Sinopse

• A Vacheron Constantin inaugura a sua flagship store em Nova Iorque

Uma história de amor de 190 anos
com Nova Iorque

• A nova boutique de dois andares celebra uma longa relação entre a Maison e a América, que dura desde 1831

Experiência de envolvimento total

• A experiência proporcionada ao cliente inclui um relojoeiro in-house, a personalização de braceletes, ficheiros
digitais interactivos, um espaço de exposição rotativo e a primeira oferta permanente de "Les Collectionneurs".

Relojoeiro in-house, exposições
rotativas e espaços para a família
Uma janela para as coleções de
Vacheron Constantin
Inspiração da arte americana

Nova Iorque, junho de 2021 – A Vacheron Constantin, a luxuosa Casa relojoeira suíça com mais de duzentos e sessenta e cinco
anos de experiência, tem o prazer de anunciar a abertura da sua loja porta-estandarte na América do Norte, situada na rua 28
East 57th Street, no coração da cidade de Nova Iorque. A boutique presta homenagem às profundas raízes da Manufatura nos
Estados Unidos e ao seu compromisso com um serviço ao cliente de excelência.

"A nova loja porta-estandarte da Vacheron Constantin nos Estados Unidos comemora a relação que existe entre a nossa
Casa e a América, que remonta a 1831. Num compromisso com o espírito criativo da América e com as suas diversas culturas,
a Vacheron Constantin está preparada para fazer da 28 E 57th Street o seu novo lar nos Estados Unidos. Esta loja estandarte
exemplifica a dedicação da Vacheron Constantin para com a excelência e com o nosso lema: Faça melhor se possível, que é
sempre possível”. - Louis Ferla, CEO da Vacheron Constantin.
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Uma história de amor de 190 anos com Nova Iorque
A escolha de Nova Iorque como sede da loja porta-estandarte da Vacheron Constantin nos Estados Unidos representa um
forte simbolismo para a Casa. Em 1831, Jacques Barthélémi Vacheron escreveu uma carta na qual manifestava a sua intenção
de expandir os seus negócios aos Estados Unidos; em 1832 a empresa estabeleceu um primeiro agente em Nova Iorque. No
século XX, os relógios Vacheron Constantin podiam ser encontrados nos pulsos de eminentes figuras norte-americanas,
como é o caso dos membros da família Rockefeller, Henry e William James, do fabricante de automóveis James Ward Packard e
dos atores Marlon Brando e Elizabeth Taylor, para citar alguns exemplos. Entre os vários relógios inovadores e historicamente
importantes da Vacheron Constantin, as referências especiais inspiradas em clientes norte-americanos incluem um
dos primeiros relógios de bracelete de grande tamanho para aviadores, uma série de relógios de bolso para o Corpo de
Engenheiros dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e, alguns anos mais tarde, o "American 1921" com formato
de almofada, um design clássico e simultaneamente atrevido com um ousado mostrador descentrado e criado para o
mercado norte-americano. Este relógio icónico comemora o seu 100º aniversário em 2021, e constitui o foco da exposição de
abertura da Flagship store de Nova Iorque.
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1 - Relógio de bolso James Ward Packard - 1918
2 - Relógio Lord Kalla - Elizabeth Taylor - 1989

3 - American 1921 - 1921
4 - Relógio de bolso do Corpo de Engenheiros dos EUA
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Experiência de envolvimento total
Situado entre a Madison e a Park Avenue, a nova loja porta-estandarte da Vacheron Constantin estende-se por mais de 400
metros quadrados e ocupa dois andares. Uma fachada de vidro distinta virada para a rua 57 com um elegante design com a
forma do emblema da Casa: a Cruz de Malta, em tons de latão. O vidro transparente convida coleccionadores e visitantes a
descobrirem a criatividade e o fino artesanato da Manufactura num ambiente harmónico, que combina o antigo com o novo e
que se enquadra com o espírito da relojoaria contemporânea da Vacheron Constantin.
Ao entrarem, os visitantes são recebidos num átrio cheio de luz natural e com um espaço cuja altura abarca os dois pisos.
Uma chamativa parede de marchetaria em palha azul com o motivo da Cruz de Malta cria um ponto de convergência que
transmite a dedicação da Vacheron Constantin à alta relojoaria. À esquerda, uma mesa de exposição dá as boas-vindas aos
coleccionadores de relógios e aos visitantes para que descubram os artes e técnicas artesanais de um conjunto de peças
Métiers d'art.
Um grande e vistoso ecrã oferece um percurso pela história da Vacheron Constantin nos Estados Unidos através de uma
exclusiva experiência interativa: o "Cronograma". Desenvolvido em colaboração com o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça
(EPFL), o Chronogram é uma ferramenta inovadora que utiliza tecnologias emergentes para digitalizar o excecional acervo de
arquivos da Vacheron Constantin acumulado desde 1755, que é partilhado com o público para explorar em direto o património
da Casa.
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Relojoeiro in-house, exposições rotativas e espaços para a família
No primeiro andar, um espaço dedicado ao restauro e à exposição rotativa de relógios históricos da coleção privada da
Vacheron Constantin em Genebra. Com um design surpreendente, os visitantes deparam-se com uma escada radical
animada com colunas verticais de bronze inspiradas na arquitetura do século XIX. Como prova do compromisso da Manufatura
com um serviço centrado no cliente, o segundo andar conta com uma grande bancada de relógios destinada a promover a
interação com um relojoeiro da Casa, bem como com uma estação de braceletes personalizadas que apresenta opções de
personalização de gravuras e relevos. A loja possui um convidativo salão VIP e um bar familiar no piso superior equipado com
jogos e refrescos, prova da verdadeira dedicação da Vacheron Constantin aos clientes.
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Uma janela para as coleções de Vacheron Constantin
A nova loja porta-estandarte alberga a coleção completa de relógios Vacheron Constantin, desde os mais simples até aos de
grandes complicações, bem como modelos exclusivos das boutiques, a primeira oferta permanente de relógios de época "Les
Collectionneurs" e uma gama rotativa de Les Cabinotiers. Coincidindo com a inauguração da loja estandarte, será também
apresentada a nova recriação American 1921 Pièce Unique.
"LES COLLECTIONNEURS"
Selecionada com paciência e talento pelos especialistas do departamento de património da Casa, a coleção
"Les Collectionneurs" de relógios Vacheron Constantin vintage do século XX foi restaurada e é oferecida com a mesma
garantia que as coleções contemporâneas. Anteriormente esta coleção só estava disponível em eventos anuais dedicados
que se realizavam nas boutiques Vacheron Constantin em todo o mundo, agora, será apresentada na loja estandarte norteamericana como a primeira oferta permanente de boutique "Les Collectionneurs" do mundo.
LES CABINOTIERS
Les Cabinotiers, a abordagem da Vacheron Constantin às edições de peças únicas corrobora a incrível riqueza do talento
criativo e da engenharia da Casa. O departamento Les Cabinotiers combina a excelência e a dedicação de um grupo de
mestres relojoeiros que utilizam os seus vastos conhecimentos científicos para o desenvolvimento dos últimos progressos
técnicos com os ofícios relojoeiros do século XVIII, perpetuando a tradição de inovação de Vacheron Constantin. Les
Cabinotiers criam tanto relógios à medida por encomenda dos seus clientes como relógios pensados e concebidos pelos
mestres relojoeiros da Vacheron Constantin. Les Cabinotiers traduzem os sonhos em realidade em termos mecânicos e
artísticos, superando constantemente os limites do que é possível na relojoaria atual.
UM AMERICAN 1921 ÚNICO
Para celebrar o centenário do relógio American 1921, a Vacheron Constantin mergulhou nos seus arquivos e recorreu à sua
experiência relojoeira para criar uma reprodução fiel do emblemático relógio da época. A criação do relógio American 1921
Pièce unique, fruto de uma impressionante epopeia técnica e humana que ultrapassa os limites da excelência artesanal,
mobilizou durante um ano inteiro os conhecimentos únicos do atelier de Restauro da Maison e do departamento de
Património. Numa abordagem inovadora da indústria relojoeira, esta peça reflete o compromisso da Vacheron Constantin com
a conservação, a partilha e o enriquecimento contínuo do seu património e dos seus conhecimentos tradicionais.
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Inspiração da arte americana
Em homenagem à grande arte norte-americana, durante a inauguração, as montras da rua 57 e da área de exposição do
primeiro andar da boutique estarão totalmente envolvidas por uma cidade onírica de bronze que inclui uma instalação de
carros inspirada na obra-prima Metropolis II (2010) do artista norte-americano Chris Burden (1946-2015). Com as suas
obras performativas na década de 1970, que se concentravam no seu próprio corpo e na relação do espetador com ele,
até às proezas técnicas das suas esculturas posteriores que intervinham nos espaços, o artista Chris Burden desafiou
constantemente as limitações. Ao fazê-lo, refletia sobre as realidades surrealistas da vida contemporânea e convidava o
espetador a unir-se a estas contemplações. A Vacheron Constantin e a obra de Chris Burden partilham o compromisso com
o artesanato e a exploração da beleza que se encontra na exploração científica. A instalação exposta homenageia um amor
cosmopolita pelo movimento e pela "ideia de cidade". Esta é a primeira colaboração histórica da marca Chris Burden.
MORADA DA BOUTIQUE
Vacheron Constantin
28 East 57th Street
New York, NY 10022

HORÁRIO
Segunda a Sábado: 10h00 às 18h00
Domingo: 12h00 às 18h00
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência
relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.
Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e
estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.
A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas
coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix, Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à
sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças
ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

