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• Transmitir e perpetuar o conhecimento e as competências constitui uma das principais missões da Vacheron Constantin.

• A Maison está a dar continuidade ao seu programa de mentoria, que teve início no Médio Oriente. 

• Parceiros desde 2018, a firma relojoeira e o Abbey Road Studios oferecem uma oportunidade única a jovens talentos musicais, 
que assim podem beneficiar da oportunidade de gravar uma música nos lendários estúdios londrinos. 

• Woodkid, o mentor do programa, escolheu o primeiro jovem talento. 

Genebra, 16 de março de 2022 - A Vacheron Constantin vem dar continuidade ao seu programa de mentoria  que teve início no 
Médio Oriente e cujo objeto consistiu no apoio às atividades empreendedoras de seis jovens mulheres dos Emirados Árabes. O 
novo programa de mentoria “One of Not Many” tem a sua génese na tradição de intercâmbio de habilidades e conhecimentos, 
tão intimamente admirado e apreciado pela Maison. Faz parte da colaboração criativa estabelecida entre a Vacheron Constantin 
e a Abbey Road Studios, graças à qual serão desenvolvidas e gravadas todas as faixas do “One of Not Many” com os artistas que 
integram o programa. Estes novos talentos musicais promissores, beneficiarão dos conhecimentos de um mentor de fama mundial: 
Woodkid. 

A partilha de conhecimento e a transmissão de habilidades, constituem parte essencial do acervo da Vacheron Constantin, que 
começou a materializar-se desde a fundação da Maison no dia 17 de setembro de 1755, quando o jovem mestre relojoeiro genebrino 
Jean-Marc Vacheron contratou o seu primeiro aprendiz. A oficialização da escritura que formaliza a criação da Maison contém a 
menção mais antiga que se conhece do mestre relojoeiro fundador da prestigiada dinastia, e representa a autêntica certidão de 
nascimento da Vacheron Constantin. Desde então, a aprendizagem, a formação e a partilha de conhecimentos tornaram-se numa 
missão e numa das principais responsabilidades da Maison. 

Com o intuito de aumentar o âmbito e a repercussão desta missão, a Maison criou o Programa de Mentoria “One of Not Many”, uma 
iniciativa vocacionada a encorajar e orientar os jovens talentos no seu esforço para tornar realidade as suas aspirações. O programa, 
que faz parte do motor com o qual pretende estimular o espírito criativo, iniciou-se no Médio Oriente, onde seis jovens mulheres dos 
Emirados Árabes tiveram a oportunidade de receber as orientações e conselhos de seis empresárias durante o lançamento dos seus 
próprios projetos empresariais. Após uma bem-sucedida experiência de mentoria com seis meses de duração, as seis candidatas 
puderam continuar  o seu processo de aprendizagem com a opção de um estágio de seis meses na Vacheron Constantin ou no Grupo 
Richemont para desenvolver as suas habilidades e conhecimentos do mundo empresarial.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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A Vacheron Constantin e o Abbey Road Studios 
O programa de mentoria “One of Not Many” dá continuidade ao contexto da colaboração criativa firmada desde 2018 entre a 
Vacheron Constantin e o Abbey Road Studios, os lendários estúdios de gravação londrinos e pertencentes à Universal Music. Ao 
longo destes quatro anos, a associação patrocinou vários eventos e projetos excecionalmente representativos. A apresentação 
oficial da coleção Fiftysix ocorreu neste incrível cenário que recebeu artistas como Adele, The Beatles, Shirley Bassey, Pink Floyd 
e Kanye West. Nesta ocasião, os convidados puderam desfrutar da atuação de Benjamin Clementine, um dos rostos da campanha 
“One of Not Many” da Vacheron Constantin e que gravou a sua música “Eternity” nos estúdios Abbey Road em coprodução com 
a Maison. Também foi ali que a Maison organizou a gravação da impressão acústica dos seus relógios de sonnerie Les Cabinotiers, 
apresentados en 2020 como parte da sua coleção temática “La Musique du Temps®”.

Este programa de mentoria abre um novo capítulo na colaboração criativa entre a Vacheron Constantin e os estúdios Abbey Road. 
Com o programa de mentoria da Vacheron Constantin, os jovens talentos que ainda não têm contrato com uma empresa discográfica 
recebem a atenção e orientação tão necessárias. O primeiro mentor do programa, Woodkid, recebeu uma lista meticulosamente 
elaborada com nomes de artistas escolhidos pela plataforma Spinnup, um serviço criado pela Universal e dedicado a descobrir 
novos artistas.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Woodkid e Ewan J Phillips
Woodkid, músico e diretor francês de renome mundial, escolheu um jovem cantor-compositor de Londres, Ewan J Phillips, que, desta 
forma, foi o primeiro a participar no Programa de Mentoria “One of Not Many” da Vacheron Constantin, dedicado ao mundo da música. 
“Poder transmitir conhecimentos e sensibilidade artística ao trabalhar com jovens talentos é um privilégio para mim como músico”, 
disse Woodkid. “Para além da relação mentor-aprendiz, as trocas de opinião e as conversas que Ewan e eu tivemos enriqueceram-
nos muito”.

Ewan J Phillips beneficiou assim dos conselhos e da experiência de Woodkid durante a gravação de uma música do seu repertório. “Foi 
uma oportunidade inesperada ter Woodkid como mentor e o Abbey Road Studios como local de gravação”, comentou Ewan J Phillips. 
“Até agora não tinha conseguido encontrar o tom certo para esta música, por isso trabalhámos numa nova versão somente com voz e 
piano e conseguimos recriar essa atmosfera íntima e típica das primeiras versões duma composição.”

“Say You Never Loved Me” de Ewan J Phillips será publicado em disco de vinil cujo lado B será ocupado por uma entrevista com o 
mentor e o seu aprendiz. Esta música também estará disponível digitalmente, pronta para ser transmitida nas plataformas musicais. 
O programa é retratado com fotos e vídeos que ilustram como nasceu o projeto e essa transmissão de conhecimentos que a 
Vacheron Constantin tanto preza. Com este programa, a Vacheron Constantin destaca a partilha e a transmissão de conhecimento 
indispensável no mundo da arte em geral e particularmente na medição do tempo.

30s  -  https://youtu.be/fW-_slGsRcM
90s  -  https://youtu.be/LbVpeR1oS3Y
Full length (5min ) -  https://youtu.be/qS_6g8S9t_A

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://youtu.be/fW-_slGsRcM
https://youtu.be/LbVpeR1oS3Y
https://youtu.be/qS_6g8S9t_A


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
@abbeyroadstudios
@ewanjphillips
@woodkidmusic

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html

