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Resumo

• Modelo de exemplar único, baseado na astronomia e na mitologia, que conjuga a ourivesaria e o engaste de
pedras preciosas no exterior da caixa.
• Obra-prima que alia o domínio das artes decorativas a uma admirável perícia relojoeira, o exemplar de 16
complicações é um relógio de pulso de mostrador duplo, que palpita ao ritmo do calibre da manufatura 2755 GC16.
• A decoração da caixa em ouro rosa, de inspiração mitológica, assume a forma de uma escultura em baixo-relevo,
com um motivo de folhas de parra e cachos de uvas formados por rubis engastados, como num sinal de
cumplicidade com o deus Baco.

Características técnicas
Genebra, janeiro de 2022 - O modelo de exemplar único Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus conjuga a
experiência e o saber-fazer da Vacheron Constantin nos relógios de grandes complicações, com a sua mestria no campo
do artesanato e das artes decorativas. Este relógio de pulso, de mostrador duplo, contém 16 complicações relacionadas
essencialmente com o mundo da astronomia e do calendário, e é impulsionado pelo Calibre 2755 CC16, com repetidor de
minutos e tourbillon. Uma proeza técnica, alojada numa caixa em ouro de 5N de 18 quilates, com a carrure esculpida em
baixo-relevo. Em homenagem ao deus das uvas e do vinho, este relógio "Bacchus" encontra outra fonte de inspiração em
Johannes Kepler, dando lugar a uma união fascinante entre a mitologia e a astronomia.
O modelo, de exemplar único, Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus é a prova de que a tradição de conjugar
o artesanato e as artes decorativas com a perícia relojoeira continua mais viva do que nunca na Maison. Os mestres
gravadores e engastadores de pedras preciosas da Vacheron Constantin uniram o seu engenho e dedicação para
fazerem deste relógio uma obra-prima das artes aplicadas, impulsionada pelo calibre de manufatura 2755-GC16, cuja
complexidade se revela através das suas 16 complicações. Esta criação de mostrador duplo dedicada a Baco, o deus
romano das uvas e do vinho, está decorada com rubis em forma de uva, engastados sobre uma folhagem em ouro
talhada à mão. Para além destas referências mitológicas, o movimento com turbilhão e repetidor de minutos apresenta
praticamente todas as complicações astronómicas e de calendário que um relógio pode exibir. O estudo das estrelas e
do mundo divino coexistem em perfeita harmonia neste relógio, que espelha admiravelmente a simbiose entre Baco e
Johannes Kepler.
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O virtuoso dueto das artes decorativas
A decoração da caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates desta peça de Cabinotiers compõe-se de folhas de videira alternadas
com cachos de uvas moldados com rubis. No exterior da caixa, a mestria do ourives conjuga-se com a do engastador,
criando uma decoração figurativa que converte este relógio numa exibição única de delicado artesanato. Os dois mestres
artesãos revezam-se para plasmar o seu virtuosismo nesta peça, que passa de mão em mão até regressar ao ponto
inicial para os últimos retoques e acabamentos, num magistral dueto executado a quatro mãos, que exigiu mais de 300
horas de destreza combinada.
Antes de dar início a um projeto desta grandeza, foi necessário realizar um teste inicial de engaste numa parte da carrure,
previamente preparada para este efeito, de modo a assegurar a sua viabilidade e as diferentes fases de desenvolvimento.
Depois de colocada a decoração no seu lugar com um punção, o gravador começou a preparar o modelo utilizando uma
técnica de baixo-relevo, que consiste em criar alvéolos ou ranhuras, trabalhando delicadamente o material com uma
broca para fazer sobressair o motivo da folhagem na superfície. Esta preparação implicou efetuar 113 concavidades
para os rubis de diferentes tamanhos que formam as uvas, deixando à volta destes uma margem suficiente para que
pudessem ser fixados no devido lugar. O mestre engastador assumiu nesse momento o controlo, em fases sucessivas,
para fixar os rubis talhados em cabuchão, utilizando uma técnica que conjuga o engaste com garras e biséis, o que requer
um mínimo de três pontos de junção.
Depois de formar os cachos de uvas, o gravador regressa ao modelo para efetuar o acabamento, altura em que se
deparou com a dificuldade acrescida de ter de trabalhar à volta das pedras engastadas sem as tocar. As folhas de videira
foram delicadamente modeladas mediante a técnica de gravação intaglio, que implica esvaziar o material e poli-lo de
seguida. E porque cada detalhe é importante, o mestre gravador deu-se ao trabalho de estriar levemente o perímetro de
cada folha, para realçar o efeito visual em três trimensões. A folhagem destaca-se assim claramente da carrure do relógio,
tanto mais que a base foi delicadamente esculpida. Para conseguir este efeito fosco, o ourives martela a superfície ponto
a ponto para aumentar o contraste com os elementos em relevo que têm um acabamento polido.
A decoração da caixa prolonga-se no bisel e no fundo, com uma gravura elaborada à mão que representa folhas de videira.
A dificuldade que envolve esta gravura intaglio reside na ausência de perímetro ou linha de contorno. Esculpida em toda
a largura do bisel, a grinalda destaca-se por si só graças à regularidade metronómica do motivo. Este último aspeto
reflete-se igualmente nas duas opções de fecho, fivela ardillón ou fecho de báscula, que acompanham o relógio e que
concentraram, em exclusivo, uma semana de trabalho.
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Calibre 2755 CG16
Para criar o movimento deste relógio com grandes complicações, os mestres relojoeiros da Vacheron Constantin
inspiraram-se no Tour de l'Île, uma peça apresentada em 2005 em homenagem aos 250 anos de experiência e mestria
no fabrico de relógios, acumuladas pela Maison, com sede em Genebra. Herdeiro desse espírito, o relógio Les Cabinotiers
- Bacchus contém 16 complicações e é um dos relógios mais complexos produzidos pela Maison. Visando a precisão
cronométrica, o calibre de carga manual 2755 GC16 está equipado com um regulador de turbilhão para compensar o
efeito exercido sobre o mecanismo pela força da gravidade. Alojado numa gaiola em forma de Cruz de Malta, emblema da
Vacheron Constantin, o turbilhão perfaz uma rotação por minuto, assumindo assim as funções do pequeno ponteiro dos
segundos. Este relógio incorpora também um repetidor de minutos que indica as horas, os quartos e os minutos, a pedido.
Para evitar ruídos desnecessários, bem como a utilização e o desgaste excessivos do mecanismo, o repicar dos sinos está
equipado com um engenhoso regulador voador de sonnerie centrípeto. Este dispositivo, perfeitamente silencioso, regula
a duração das sequências musicais de modo a obter sons claros, distintos e regulares.
O calendário e as funções astronómicas desempenham um papel protagonista nos dois mostradores do relógio. O lado
frontal, onde se pode admirar o ballet mecânico realizado pelo turbilhão situado às 6 horas no mostrador, exibe também,
em três contadores, os indicadores do calendário perpétuo. Posicionados na parte superior do mostrador, apresentam
a data, o dia e o mês, respetivamente. Concebidos para respeitar as peculiaridades do calendário gregoriano sem
necessidade de qualquer ajustamento até ao ano de 2100, a sua complicação relojoeira é reforçada pela indicação do ciclo
do ano bissexto. Esta última indicação surge numa pequena abertura ao lado do ponteiro que indica a força armazenada
no mecanismo repetidor de minutos, situado no mostrador entre a uma e as duas horas. Esta indicação de reserva de
marcha do mecanismo repetidor de minutos é acompanhada pela indicação de reserva de marcha do movimento, que
pode ser lida por meio do ponteiro em serpentina que partilha um eixo com o ponteiro indicador do dia da semana.
A complexa mecânica desta peça inclui também uma indicação astronómica do tempo, em homenagem a Johannes
Kepler (1571-1630), considerado um dos fundadores da astronomia moderna por ter descoberto as leis do movimento
planetário, em perfeita congruência com as hipóteses heliocêntricas de Copérnico. As primeiras funções astronómicas
surgem, portanto, neste mesmo mostrador em opalina cor champanhe, começando com a equação do tempo situada
no disco entre as 10 e as 11 horas. Visto que a trajetória executada pela Terra à volta do Sol não é circular, mas sim elíptica,
e como o eixo da Terra tem uma inclinação de 24° relativamente ao plano da sua órbita, o tempo decorrido entre duas
passagens zenitais do Sol não é o mesmo ao longo do ano. A duração do dia solar (real) e a do dia civil (médio) de 24 horas
registam diferenças que oscilam entre -16 e +14 minutos, dependendo da época do ano, e só coincidem quatro vezes por
ano. Denominada equação do tempo ou correção do tempo em linguagem astronómica, esta diferença é indicada por
meio de um ponteiro exclusivo, enquanto que as horas do nascer e do pôr-do-sol, ajustadas segundo uma determinada
cidade de referência, surgem na parte inferior do mostrador.
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Um relógio astronómico, tal como é concebido pelos mestres relojoeiros da Vacheron Constantin, não estaria completo
sem a indicação da hora sideral. Esta indicação encontra-se na parte de trás do relógio, sob a forma de um disco giratório
que mostra a abóbada celeste com as suas constelações, tal como são observadas no hemisfério norte. Tomando como
ponto de referência uma estrela fixa no firmamento, o tempo necessário para que a Terra complete uma rotação de 360
graus, ou dia sideral, é exatamente de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Dado que a Terra durante o seu deslocamento
gira tanto sobre o seu eixo como à volta do Sol, são necessários 4 minutos adicionais, relativamente à duração do dia civil,
para que regresse ao ponto inicial estabelecido em função de uma determinada estrela. Por conseguinte, neste modelo,
o disco “celeste” completa uma rotação de acordo com o tempo sideral, sendo a hora indicada no perímetro, diante da
data mostrada na periferia do disco móvel. Esta mesma data pode ser lida por meio de um grande ponteiro central, que
se desloca sobre uma guia fixa exterior, que mostra uma escala graduada com aumentos de cinco dias. Este ponteiro
indica também o signo do zodíaco, a estação e as quatro datas correspondentes aos solstícios e equinócios. Por último, o
pequeno ponteiro central indica a idade da lua, isto é, o número de dias decorridos desde a última lua cheia.
Composto por 839 peças e medindo um total de 33,90 mm de diâmetro e 12,5 mm de espessura, este movimento,
equipado com uma reserva de marcha de 58 horas, representa uma façanha técnica ainda mais especial pelo facto de
exibir todas as suas funções de uma forma perfeitamente legível nos dois mostradores. Equipado com um pêndulo que
oscila a um ritmo de 18.000 alternâncias por hora (2,5 Hz), está alojado numa caixa em ouro rosa de 18 quilates de 5N, com
47 mm de diâmetro, cujas características foram especificamente concebidas para assegurar que a função de repetição de
minutos tenha a maior sonoridade possível.
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“Le Temps Céleste”
Todos os anos, o departamento Les Cabinotiers apresenta uma gama de modelos temáticos de exemplar único muito
apreciados pela Vacheron Constantin. O ano de 2021 é dedicado a "Le Temps Céleste" (que significa Tempo Celeste),
com relógios referentes às origens astronómicas da medição do tempo.
Desde os primórdios da civilização, o ciclo dos dias e das estações, a evolução das constelações no céu noturno, as
fases e os eclipses lunares exerceram sempre um fascínio quase místico. No seu imenso desejo de desvendar estes
mistérios do universo, os primeiros seres humanos descobriram nas narrativas mitológicas uma cosmogonia que
combinava lenda e poesia. Numa fase inicial, as primeiras mentes científicas tentaram decifrar os ritmos da natureza e
organizá-los de acordo com padrões previsíveis.
A partir destes cálculos, e com o aparecimento da escrita, surgiram os primeiros calendários, antes de que o sistema
sexagesimal babilónico desse sentido à divisão física do tempo em unidades de ângulo. A relojoaria tradicional é
herdeira direta desta abordagem rigorosa e científica, que se plasma hoje em dia em relógios com indicações de
calendário, carta celeste, fases da lua, marés e estações e, inclusivamente, da hora civil, solar e sideral, juntamente
com as suas diferenças. Contudo, a Vacheron Constantin quis proporcionar a estes verdadeiros instrumentos de
observação todo o encanto dos mitos fundacionais, através da subtileza da sua ourivesaria, do seu trabalho em relevo
guilloché e da gravura de motivos simbólicos, ou do brilho cintilante das pedras preciosas engastadas. Esta nova gama
de Les Cabinotiers é a expressão da excecional perícia em relógios astronómicos e da sua devoção pela poesia do
tempo.
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A Vacheron Constantin e os relógios astronómicos
Na Maison, os relógios astronómicos desfrutam de uma tradição rica e muito antiga. Os arquivos da Vacheron Constantin
registam um primeiro calendário perpétuo em 1884, integrado num relógio de bolso em ouro amarelo, com mostrador
duplo, que, atualmente, faz parte da coleção privada da Maison. Esta peça marcou o início da "épica" mecânica que viria
a tomar forma singularmente na viragem do século. Em 1900, a Maison criou uma oficina dedicada exclusivamente à
montagem de relógios com complicações, que incorporavam com frequência funções astronómicas. Houve uma grande
quantidade de encomendas de relógios com complicações, inclusivamente de grandes complicações. O calendário
perpétuo foi então combinado com outras proezas, como é o caso de um relógio de bolso de 1905, que dispõe de
repetidor de minutos, um cronógrafo rattrapante e um calendário perpétuo com as fases e a idade da lua.
Entregue em 1929, o relógio de bolso concebido para o Rei Fouad I do Egito com cronógrafo, calendário perpétuo, grande
e pequena sonnerie e repetição de minutos, é característico desta época dourada. Esta excecional perícia relojoeira,
que mais tarde foi aplicada aos relógios de pulso, ficou eloquentemente espelhada no Tour de l'Île, com as suas 16
complicações relojoeiras e astronómicas, produzido em 2005 para comemorar o 250.º aniversário da Maison. Contém
uma carta celeste, uma complicação que se converteu numa especialidade da Vacheron Constantin. A referência 57260,
com 57 complicações, dispõe também de uma carta celeste, admiravelmente complementada pela hora sideral e um
calendário secular hebraico. Em 2017, a Vacheron Constantin inovou mais uma vez com o calibre 3600, que impulsiona as
indicações da hora civil, solar e sideral, esta última sincronizada com uma representação móvel das constelações.

Les Cabinotiers: Modelos de exemplar único
No universo da Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representam um departamento por direito próprio, dedicado
à personalização de relógios e às criações únicas. Esta tradição remonta ao século XVIII, época em que os mestres
relojoeiros eram denominados cabinotiers e trabalhavam em oficinas banhadas de luz natural, conhecidas como cabinets,
e que estavam localizadas nos andares superiores dos edifícios genebrinos. Das mãos destes ilustres artesãos, abertos
às novas ideias do Século das Luzes, nasceram instrumentos de relojoaria excecionais, inspirados na astronomia, na
engenharia mecânica e nas artes. Essa perícia, conjugada com a experiência, que constitui a grande tradição relojoeira
genebrina, flui pelas veias da Vacheron Constantin desde 1755.
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Resumo
A astronomia e a mitologia aliam-se em perfeita simbiose no relógio da Vacheron Constantin Les Cabinotiers Grand
Complication Bacchus. A união da ciência e da arte encontram um original campo de expressão nesta extraordinariamente
sofisticada peça de relojoaria Grande Complicação. As referências mitológicas a Baco, o deus das uvas e do vinho surgem
simbolizadas na decoração da caixa com uma alusão às vinhas. Os mestres ourives e engastadores de pedras preciosas
da Maison trabalharam em conjunto para criar um baixo-relevo com folhagem de parra na carrure do relógio, realçado
com cachos de uvas representados por rubis. Obra-prima das artes aplicadas, este modelo destaca-se duplamente
pelo seu Calibre 2755 GC16, movimento que impulsiona as 16 complicações, e que representa um dos marcos relojoeiros
mais complexos de toda a história da Maison. O relógio Les Cabinotiers Grand Complication Bacchus, com Tourbillon
e sonnerie com mecanismo repetidor de minutos, reúne nos seus discos de mostrador duplo as funções essenciais
de calendário e astronómicas em homenagem a Johannes Kepler, um dos fundadores da astronomia moderna. O
calendário perpétuo oferece uma indicação da equação do tempo, bem como das horas do nascer e pôr-do-sol na parte
frontal, complementadas na parte de trás com a indicação da hora sideral com uma carta celeste das constelações,
com a indicação da idade da lua, além dos indicadores da data, da estação e do signo do zodíaco. Com este relógio, a
Vacheron Constantin perpetua a tradição de grande relojoaria dos relógios de bolso que são, simultaneamente, exemplos
de grande complexidade mecânica e majestosa decoração.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus
Referência

9700C/000R-B755

Calibre

2755 B16
Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga manual
33,90 mm de diâmetro, 12,15 mm de espessura
Aproximadamente 58 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora)
839 peças
42 rubis
Relógio distinguido com o Punção de Genebra
Indicações		
Mostrador anterior
Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos situado às 6 horas na gaiola do tourbillon, Repetição de minutos, Tourbillon
Calendário perpétuo (data, dia da semana, mês, ano bissexto) - Indicação de reserva de marcha - Equação do Tempo - Hora
do nascer do sol - Hora do pôr-do-sol - Indicação de reserva de carga da sonnerie
Mostrador posterior
Carta celeste - Idade e fases da lua - Horas e minutos siderais - Estações, signos zodiacais.
Configuração

Ajuste de horas e minutos: coroa para dar corda (2 posições)
Ajuste da fase lunar: pulsador de correção na caixa
Ajuste do calendário perpétuo: dois pulsadores de correção na caixa
Ajuste da carta celeste: com coroa e pulsador roscado

Caixa

Ouro rosa 5N de 18 quilates, com bisel e fundo gravados à mão com um motivo de "folhas de parra" e carrure decorada com "folhas
de parra", talhadas à mão e com pedras preciosas engastadas, com um total de 113 rubis, com um peso aproximado de
1,84 quilates, representando cachos de uvas.
47 mm de diâmetro, 19,10 mm de espessura

Mostradores
(anterior e posterior)

Mostradores em opalina cor champagne
Marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates
Ponteiros em ouro rosa 5N de 18 quilates

Correia

Pele de Alligator Mississippiensis castanha escura, cosida à mão, acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

Fivela:

Fecho de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates, e fivela gravada à mão com um motivo de "folhas de parra"
Formato de meia Cruz de Malta

Caixa Les Cabinotiers

Caixa Les Cabinotiers Prestige

Acessórios

É entregue com lápis corretor e lupa de aumento
Estojo com mecanismo de corda para relógios de carga manual.

Modelo de exemplar único
«Les Cabinotiers», «Pièce unique», Selo «AC» gravados no fundo
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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

