
Exposição  Homo Faber
A Vacheron Constantin presta homenagem às artes 

decorativas e convida os talentosos mestres artesão 
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• Homo Faber é uma exposição internacional dedicada à magia dos ofícios artesãos que tem  lugar entre os dias 10 de abril e 1 de 
maio de 2022 em Veneza, com o Japão como convidado de honra. 

• A Vacheron Constantin está presente em Veneza com os seus mestres artesãos: um mestre relojoeiro, um esmaltador, um 
gravador e um engastador de pedras preciosas. 

• Na Maison foram criados dois relógios em edição de exemplar único - Les Cabinotiers Repetidor de minutos ultraplano Deus 
dos Trovões e Les Cabinotiers Repetidor de minutos ultraplano Deus do Vento – que celebram a ocasião, numa homenagem à 
mitologia, à mestria artesã e à perícia relojoeira do Japão. 

• Os workshops de arte do Museu do Louvre, que se realizam nesta exibição em parceria com a Vacheron Constantin, vão exibir a 
sua técnica trabalhando sobre um quadríptico dourado com folhas de ouro, inspirado nos relógios apresentados pela Vacheron 
Constantin neste evento. 

Veneza, 9 de abril de 2022 – A Vacheron Constantin participa na edição de 2022 do Homo Faber, uma exposição internacional 
dedicada à celebração dos talentos artesãos de um amplo leque de disciplinas. A Maison está presente com os seus mestres artesãos 
- um mestre relojoeiro, um engastador de pedras preciosas, um esmaltador e um gravador - ao longo de toda a exposição, que 
acontecerá em Veneza entre 10 de abril e 1 de maio. Exibirá dois relógios Les Cabinotiers, que integram as séries de exemplar único, e 
inspirados na mitologia do Japão, convidado de honra da Homo Faber 2022. Estes relógios ultraplanos com repetição de minutos são 
obras-primas da esmaltagem e da gravação e homenageiam os estreitos vínculos que existem desde há mais de um século entre 
o arquipélago japonês e a Vacheron Constantin. Nesta ocasião, o Museu do Louvre - com o qual a Vacheron Constantin colabora 
desde 2019 - apresenta um quadríptico gravado, dourado com folhas de ouro e realçado com policromia, criado pelos artesãos do 
departamento de douradores emolduradores. Os motivos que adornam os mostradores dos relógios Vacheron Constantin têm sido 
uma fonte de inspiração para os mestres douradores. 

A Homo Faber está presente em Veneza, mais precisamente na Fundação Cini, na ilha de San Giorgio Maggiore, entre os dias 10 de 
abril e 1 de maio de 2022. Nesta segunda edição, o evento oferece uma experiência cultural que torna possível uma completa imersão 
no mundo das artes decorativas pelos 15 espaços nos quais se divide a exposição. Como explica a Fundação Michelangelo, que 
desempenha as funções de comissário deste excecional evento, “Homo Faber é uma expressão que surge durante o Renascimento 
e que homenageia a inesgotável criatividade dos seres humanos. A exibição oferecerá uma visão panorâmica das finas artes 
decorativas, com uma única linha condutora: mostrar aquilo que a humanidade consegue fazer melhor do que as máquinas.”

A Vacheron Constantin, com a sua reconhecida vocação para perpetuar e transmitir os ofícios artísticos, participa na exibição junto 
ao convidado de honra, o Japão, que apresenta o trabalho de doze “tesouros nacionais vivos”, expressão que revela os excecionais 
artesãos do país. A Maison ocupou o seu lugar junto a perfumistas, relojoeiros, joalheiros, fabricantes de kimonos e de botas no 
pavilhão dedicado ao mundo do luxo, com a denominação de “Detalhes: Geneologias do Ornamento”. O espaço Vacheron Constantin 
convida os visitantes a descobrirem o trabalho dos seus mestres e dos artesãos da oficina dos douradores emolduradores do Museu 
do Louvre. Durante o evento, estes últimos farão turnos para mostrar toda a extensão dos seus ofícios artísticos, que são uma parte 
essencial do acervo cultural tanto do Museu do Louvre como da Vacheron Constantin, que partilham a mesma vocação de transmitir e 
preservar as técnicas e a perícia dos mestres artesãos.

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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Uma longa tradição japonesa
Prolongando as boas-vindas ao Japão e os íntimos vínculos que unem a Vacheron Constantin com este país, a Maison procurou 
inspiração na mitologia japonesa para criar os dois relógios Les Cabinotiers, Deus do Trovão e Deus do Vento, que se apresentam na 
exposição Homo Faber. 

A relação entre a Vacheron Constantin e o Japão remonta ao século XIX. Em 1862, Charles-César Vacheron, que já conduzia a Maison 
há 20 anos, fez parte da delegação enviada ao Japão pelo Conselho de Estado da República e do Cantão de Genebra, um prelúdio do 
acordo diplomático e comercial subscrito entre a Suíça e o Japão em 1864. Depois deste momento, e durante a maior parte do século 
XX, o parceiro local da Vacheron Constantin foi o importador suíço Siber Hegner & Co., que se converteu no seu agente exclusivo em 
1919. Nos arquivos da empresa conserva-se a correspondência entre a Vacheron Constantin e o seu agente, onde se expõem os 
frequentes intercâmbios relativos às preferências dos aficionados da relojoaria japoneses. Algumas das peças da coleção privada da 
Vacheron Constantin exibem uma decoração e ornamentação de inspiração japonesa, e alguns desses exemplos podem ser vistos no 
espaço Vacheron Constantin na exibição Homo Faber. 

Após a abertura ao comércio entre o Japão e o Ocidente que teve lugar na segunda metade do século XIX, os japoneses mostraram 
um evidente desejo de descobrir as peculiaridades culturais do mundo. A Vacheron Constantin converteu-se, portanto, numa 
atração que nenhum habitante erudito do arquipélago aficionado da relojoaria podia perder. Tratava-se de um grupo integrado por 
aristocratas, diplomatas, membros da nobreza e inclusive da casa real, como o Príncipe Akihito, que visitou a boutique e as oficinas da 
Casa em 1953. Paralelamente, a Maison nunca deixou de criar edições especiais para o mercado japonês, destacadas pela sua finura e 
elegância, bem como pelas suas características técnicas, como é o caso dos relógios criados para a inauguração da primeira boutique 
da Vacheron Constantin no Japão, localizada em Ginza, Tóquio.  A Vacheron Constantin também prestou homenagem ao artesanato 
japonês com a série de relógios Métiers d'Art - La Symbolique des Laques, que foi apresentado ao longo de um período de três anos e 
que começou em 2010,  celebrando a técnica de “maki-e”, a arte da laca iluminada com pulverizações de ouro ou prata. 

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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Les Cabinotiers Repetidor de minutos ultraplano – Deus do Trovão 
Les Cabinotiers Repetidor de minutos ultraplano – Deus do Vento 
A Vacheron Constantin inspirou-se nas obras de Sōtatsu -um pintor japonês, nascido no século XVI e que é considerado um tesouro 
nacional no seu país natal, para criar dois relógios em edição de exemplar único da coleção Les Cabinotiers para a exposição Homo 
Faber: são representações em tinta e cor sobre um fundo de ouro, de Fujin, o Deus do Vento, e de Raijin o Deus do Trovão, que 
aparecem num biombo de dois painéis elaborado no princípio do período e conservado pelo Museu Nacional em Quioto. Uma das 
grandes figuras da mitologia japonesa e uma das divindades mais antigas do sintoísmo, Raijin flutua no céu, a dançar enquanto 
segura umas baquetas na mão; e ao mesmo tempo, Fujin “salta à corda”com o seu saco de ventos. Estes deuses podem ser vistos 
nos mostradores dos dois relógios Les Cabinotiers, que foram elaboradas pelas mãos especializadas dos mestres esmaltadores e 
gravadores da Maison, complementados pelo trabalho realizado pelo mestre engastador na caixa. Estes dois relógios ultraplanos com 
repetição de minutos trabalham com o Calibre 1731, um movimento que goza de um grande reconhecimento entre os colecionadores 
e aficionados da relojoaria. 

O relógio Les Cabinotiers com repetição de minutos ultraplano - Deus do Trovão tem uma pulseira em pele de aligator cor de vinho, 
com um fecho desdobrável, gravado e elaborado em ouro branco. O relógio Les Cabinotiers com repetição de minutos ultraplano - 
Deus do Vento tem uma pulseira em pele de aligator verde, também com um fecho desdobrável, gravado e elaborado em ouro branco.

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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Gravura, esmaltagem em miniatura e engaste de pedras preciosas
O mostrador em ouro amarelo de 18 quilates está adornado em primeiro lugar com uma rotogravura intaglio que reproduz um padrão 
xadrez irregular de superfícies mates e brilhantes que criam a ilusão de uma decoração em folhas de ouro. A seguir, aplica-se uma 
camada de fundente transparente e coloca-se no forno para proteger esta base, que, deste modo, fica pronta para ser pintada com 
esmalte em miniatura. O recorte das divindades é um trabalho especialmente importante, para garantir que a aplicação das cores se 
destaca com nitidez sobre o fundo dourado. Foram necessárias entre seis e sete entradas no forno para estabilizar as cores de Fujin e 
Raijin e as suas nuvens. Uma camada de esmalte cristalizado que recebe um acabamento final finamente lapidado, conclui o processo, 
para o qual são necessárias cem horas de meticuloso trabalho de artesanato. 

A caixa de ambos os modelos foi objeto de atenção especial, nomeadamente na decoração do bisel, da carrure e dos chifres com 
a técnica de rotogravura. O relógio Raijin está adornado com um motivo gravado de volutas que representam as ondas do trovão, 
enquanto o seletor do repetidor de minutos está decorado com seis rubis em talhe baguette, que simbolizam o poder e a energia 
do relâmpago. Também há motivos rotogravados intaglio na caixa do relógio que mostra Fujin, em representação dos filamentos de 
nuvens soprando o vento. O seletor deslizante do repetidor está engastado com seis tsavoritas em talhe baguette que simbolizam a 
vitalidade das correntes de ar. 

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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Movimento de manufatura repetidor de minutos Calibre 1731 
O movimento de manufatura Calibre 1731 (uma referência ao ano de nascimento de Jean-Marc Vacheron) funciona nestes dois 
relógios musicais. Destaca-se principalmente por ser um movimento repetidor de minutos de extraordinária finura. Com uma 
espessura de somente 3,90 milímetros, está, não obstante, equipado com um barrilete que garante uma impressionante reserva 
de marcha de 65 horas. Foram necessários quatro anos para encontrar a forma de criar um movimento com repetição de minutos 
que combinasse a finura, a pureza acústica, a elegância estética, a fiabilidade e a robustez. A destreza técnica não termina com a 
solução para o desafio da extraordinária finura, posto que o Calibre 1731 também está equipado com um regulador de sonnerie volante 
completamente silencioso (distinto dos reguladores convencionais de tipo alavanca de âncora), cuja função consiste em regular a 
cadência de batimentos dos martelos sobre os gongs. 

A acústica recebeu uma grande atenção, já que esta é a verdadeira razão de ser de um relógio com repetição de minutos. Para obter 
um som cristalino e perfeitamente harmónico, os gongs não só estão unidos à carrure para amplificar o som, estão superpostos, 
em vez de alinhados lado a lado. A caixa em ouro branco de 41 milímetros de diâmetro e 8,44 milímetros de espessura permite uma 
excelente circulação do ar entre o mecanismo e a caixa, o que contribui para uma ótima propagação das notas. Na construção da 
caixa não se utilizaram juntas, para que os elementos pudessem interagir “metal sobre metal” e, dessa maneira, difundir uma melhor 
amplitude sonora. 

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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O Museu do Louvre e a parceria com a Vacheron Constantin
Constituindo-se como um repositório de técnicas e de perícia meticulosamente desenvolvidas ao longo dos séculos, o Museu 
do Louvre assumiu o compromisso de garantir a conservação a longo prazo destas técnicas; através da sua política de estágios 
e aprendizagem, procura assim assegurar a continuidade de  artesãos que recebam formação para que, na altura certa, possam 
substituir os que atualmente exercem estas funções nas artes decorativas. O Louvre conta com 13 oficinas de artes decorativas: 
douradores emolduradores, trabalhadores de marfim, carpinteiros e marceneiros, ferreiros, montadores de desenhos, pintores, 
decoradores, tapeceiros, instaladores e montadores de obras de arte e documentos, técnicos de iluminação, transportadores de 
obras de arte, serralheiros, restauradores de museu e montadores de obras de arte. 
Estas oficinas garantem a conservação deste acervo intangível. Como guardiões da história e da inovação, os técnicos e supervisores 
de arte servem de apoio a todas as atividades do museu: apresentação das coleções permanentes e temporárias, avaliações 
especializadas e conservação preventiva. 

A oficina dos douradores emolduradores do Museu do Louvre criou um quadríptico inspirado em cenas da mitologia japonesa, que 
podem ser encontradas nos dois relógios da Maison lançados em edição de um único exemplar. 

Os quatro painéis em madeira de carvalho, finamente moldados e montados mediante uniões emparelhadas, foram criados 
especialmente para a ocasião e representam uma verdadeira obra-prima. Os painéis foram desengordurados para garantir que o 
primário possa aderir completamente à base. Após a aplicação de vinte e cinco camadas de primário e de um meticuloso trabalho 
de lixagem, aplicam-se os desenhos, que primeiro são gravados e depois reparados, uma técnica na qual são usadas ferramentas 
especiais de reparação e que dota os objetos gravados de força e volume. De seguida, os quatro painéis são preparados para serem 
dourados mediante têmpera ou dourado à água. Depois de um período de secagem, algumas partes são polidas, esfregando-as com 
uma pedra de ágata que dá brilho e faz reluzir o ouro, enquanto as partes não polidas recebem uma camada mate com cola diluída.
Depois, chega o momento de dar vida aos motivos, colorindo-os, neste caso com pintura a óleo. Todas as etapas desta magnífica obra 
dos artesãos do Louvre podem ser admiradas in situ.

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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Resumo
A Vacheron Constantin participa na segunda edição da Homo Faber, que se celebra em Veneza entre o dia 10 de abril e 1 de maio, e 
que reúne artesãos de todos os setores e de todos os continentes. Para marcar o evento, que recebe o Japão como convidado de 
honra, a Vacheron Constantin estará presente com os seus mestres artesãos - um mestre relojoeiro, um gravador, um engastador 
de pedras preciosas e um esmaltador - que vão partilhar as suas experiências e perícias com o público. Nesta ocasião, a Maison 
apresenta duas edições de exemplar único especialmente elaboradas para este evento. Como homenagem ao Japão e à especial 
relação que a Maison tem cultivado com este país desde o século XIX, a Vacheron Constantin concebeu dois relógios Les Cabinotiers 
com repetição de minutos ultraplanos, inspirados na mitologia japonesa: obras-primas da gravação e da esmaltagem em miniatura, 
que mostram o Deus do Vento Fujin e o Deus do Trovão Raijin. Os mostradores inspiram-se numa pintura do famoso artista japonês 
nascido no século  XVI, Sōtatsu, que é considerado um tesouro nacional no seu país de origem. As caixas em ouro branco, que 
apresentam rotogravura intaglio no bisel, a carrure e os chifres, contam com um seletor deslizante de sonnerie com pedras preciosas 
engastadas. Estes relógios exibem o movimento de manufatura Calibre 1731, um movimento com repetição de minutos ultraplano que 
tem uma espessura de apenas 3,90 milímetros. O Museu do Louvre, um repositório das artes decorativas, também está presente com 
a Vacheron Constantin, tendo deslocado para este evento os seus próprios artesãos que trabalham sobre um quadríptico gravado e 
dourado com os mesmos motivos apresentados nos relógios da Vacheron Constantin. 

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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Les Cabinotiers Repetidor de minutos ultraplano – Deus do Trovão
Referência  6600C/000G-B731

Calibre  1731
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga manual 
 32,80 mm de diâmetro, 3,90 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 65 horas 
 3 Hz (21.600 alternâncias/hora) 
 265 peças 
 36 rubis 
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra 

Indicações Horas, minutos, 
 Este relógio também inclui um repetidor de minutos que marca as horas, os quartos e os minutos, sob petição)

Caixa  Ouro branco de 18 quilates
 41 mm de diâmetro, 8,44 mm de espessura 
 Caixa completamente gravada com motivos ornamentais e seletor de repetição de minutos com 6 rubis 

engastados, talhe baguette, com um peso de aproximadamente 0,16 quilates. 
 Fundo de cristal de safira transparente 

Mostrador    Ouro de 18 quilates, gravado à mão e com miniatura de esmalte manual Grand Feu que representa o Deus do 
Trovão 

Pulseira  Pele de Alligator Mississippiensis de cor bordô, com camada interna de pele de aligator, cosida à mão, acabamento 
artesanal, escamas quadradas grandes 

Fecho Desdobrável de ouro branco de 18 quilates 
 Polido, com a forma de meia cruz de Malta 

Cofre e acessório  Modelo Les Cabinotiers 

Modelo de exemplar único 
“Indicações “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” e Selo AC gravados no fudo do relógio

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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Sinopse
  

Uma tradição japonesa ancestral
  

Les Cabinotiers Repetidor de 
minutos ultraplano – Deus do Trovão 
e Deus do Vento 
  

Gravado, esmaltado em miniatura e 
engastado com pedras preciosas
  

Calibre 1731
  

O Museu do Louvre com a Vacheron 
Constantin
  

Resumo
  

Características técnicas

Exposição  Homo Faber
Veneza, de 10 de abril a 1 de maio de 2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Les Cabinotiers Repetidor de minutos ultraplano – Deus do Vento
Referência  6600C/000G-B732

Calibre  1731
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga manual 
 32,80 mm de diâmetro, 3,90 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 65 horas 
 3 Hz (21.600 alternâncias/hora) 
 265 peças 
 36 rubis  
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra 

Indicações Horas, minutos, 
 Este relógio também inclui um repetidor de minutos que marca as horas, os quartos e os minutos, sob petição

Caixa  Ouro branco de 18 quilates
 41 mm de diâmetro, 8,44 mm de espessura 
 Caixa completamente gravada com motivos ornamentais e seletor de repetição de minutos com 6 tsavoritas 

engastadas, talhe baguette, com um peso de aproximadamente 0,16 quilates. 
 Fundo de cristal de safira transparente 

Mostrador   Ouro de 18 quilates, gravado à mão e com miniatura de esmalte manual Grand Feu que representa o Deus do 
Vento

Fecho   Pele de Alligator Mississippiensis verde, com camada interna de pele de aligator, cosida à mão, acabamento 
artesanal, escamas quadradas grandes 

Fecho  Desdobrável de ouro branco de 18 quilates 
 Polido, com forma de meia cruz de Malta 

Cofre e accesorio  Modelo Les Cabinotiers 

Modelo de exemplar único 
“Indicações “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” e Selo AC gravados no fudo do relógio

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/


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

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/

