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• O programa de mentoria iniciado pela Vacheron Constantin dá mais um passo no âmbito da sua parceria com o 
Abbey Road Studios, e oferece uma oportunidade única a jovens talentos musicais, que assim podem beneficiar da 
oportunidade de gravar uma música nos lendários estúdios londrinos 

• Uma segunda artista emergente, Shakira Alleyne, escolhida pelo mentor do programa, Woodkid, junta-se ao 
programa. 

O programa de mentoria “One of Not Many” da Vacheron Constantin, que oferece a jovens talentos promissores a 
assessoria e o apoio de especialistas em produção musical, apresenta uma segunda artista, Shakira Alleyne. Shakira 
junta-se à jovem e magnífica promessa Ewan J Phillips para receber a orientação do artista Woodkid e gravar uma 
música nos emblemáticos estúdios de Londres. Dedicado à transmissão de conhecimento, um tema muito apreciado 
pela Vacheron Constantin, o resultado deste novo capítulo do programa de mentoria “One of Not Many” é agora 
revelado.

Para a Vacheron Constantin, a partilha de conhecimento e a transmissão de experiências são valores inerentes à sua 
forma de exercer a profissão relojoeira, que começou a materializar-se desde a sua fundação em 1755. Em consonância 
com este princípio, que tem sido um fator essencial para a sua extraordinária longevidade, a Maison criou o programa 
de mentoria “One of not many”. Este programa, que vem dar continuidade ao projeto de mentoria, teve início no Médio 
Oriente e o seu objetivo consistiu no apoio às atividades empreendedoras das mulheres dos Emirados Árabes. Adquiriu 
uma nova dimensão no âmbito da colaboração criativa entre a Vacheron Constantin e os emblemáticos estúdios Abbey 
Road, concentrando-se em jovens talentos que ainda não possuem um contrato com uma empresa discográfica. 
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 vocacionado para descobrir novos talentos. 
O programa oferece a estes artistas a oportunidade de beneficiar dos valiosos conselhos e experiência do mentor 
Woodkid na gravação de uma música do seu repertório nos estúdios de Londres. As músicas escolhidas, prensadas em 
disco de vinil, são depois publicadas em plataformas digitais de música.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Woodkid e Shakira Alleyne 
O primeiro artista que o músico e diretor artístico francês de renome mundial – Woodkid- escolheu para fazer parte do 
programa de mentoria “One of Not Many” foi o jovem cantor-compositor de Londres, Ewan J Phillips. A sua sucessora, 
Shakira Alleyne foi convidada a participar com Woodkid nos Estúdios de Abbey Road. Cantora reflexiva com um toque 
“eletro”, convenceu o seu mentor “com a incrível profundidade da sua música”. 

“Essa música que gravamos é linda e muito pessoal, então 
trabalhamos principalmente nos vocais para dar ainda mais 

personalidade a essa narrativa”.
Como Woodkid comentou
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Quatro anos de parceria 
Não é a primeira vez que a Vacheron Constantin e os estúdios Abbey Road partilham o palco. A sua ligação, que 
começou em 2018, deu origem a vários grandes eventos e projetos. Por exemplo, a apresentação oficial da coleção 
Fiftysix ocorreu neste incrível cenário que recebeu artistas como Adele, The Beatles, Shirley Bassey 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. Também 
foi ali que a Maison organizou a gravação da impressão acústica dos seus relógios de sonnerie Les Cabinotiers, 
apresentados em 2020 como parte da sua coleção temática “La Musique du Temps®”. Agora chegou a vez de o 
programa de mentoria iniciado pela Vacheron Constantin mergulhar na alma dos estúdios, em consonância com o 
espírito de colaboração que a Vacheron tanto preza.
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Resumo
O “Programa de Mentoria One of Not Many”, estabelecido em cooperação com os estúdios Abbey Road, continua 
com uma segunda artista, Shakira Alleyne. Dois jovens talentos selecionados pelo músico e diretor artístico francês 
Woodkid puderam beneficiar dos seus conselhos para a gravação de uma música do seu repertório nos lendários 
estúdios de Londres. O tema escolhido por esta segunda artista foi prensado em vinil e distribuído em plataformas 
musicais. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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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
@abbeyroadstudios
@woodkidmusic
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