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Sinopse
Uma Casa que cultiva uma
forte ligação com a mulher
O encontro das artes
decorativas
Entrevista com
Christian Selmoni
Vacheron Constantin
e Burano, um legado
transmitido através do
tempo
Resumo
Características técnicas

• Uma nova referência na coleção Égérie, inspirada na
delicadeza das rendas de Burano.

• Uma combinação de quatro artes decorativas

transmitidas e perpetuadas na Maison desde há 267
anos: tapeçaria, gravura, esmaltagem e engaste de
pedras preciosas.

• A excecional finura - comparável à de uma pestana dos fios em ouro branco da renda

• Mais de quatro quilates de diamantes que cintilam no
mostrador em esmalte preto.

• Pulseiras que se intercambiam com um só toque num
botão.
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Inigualável em termos de antiguidade, dado que a sua atividade
se manteve em funcionamento de forma ininterrupta desde a
fundação, em 1755, a Vacheron Constantin também se destaca
pela cumplicidade que tem mantido ao longo dos tempos com
a mulher. O novo relógio Égérie Creative Edition abre um novo
capítulo nessa relação. Combinando a delicadeza da renda de
Burano, que inspira esta criação, com a excelência relojoeira tão
prezada pela Maison, a nova referência é um renovado exemplo da
arte da Belle e Haute Horlogerie.
Apresentada em 2020, a coleção Égérie foi criada como uma ode à
feminilidade, unindo a Alta-Costura e a Alta Relojoaria.

Esta criação Égérie está inspirada nas técnicas
de artesanato decorativo que integram o acervo
da Casa desde o princípio do século XIX.
Tal como as rendeiras de Burano, com as suas delicadas criações
em perfeito domínio das suas agulhas,

os mestres artesãos usaram o seu saberfazer no ofício da gravura, esmaltagem,
tapeçaria e engaste, colocando-o ao serviço
da feminilidade contemporânea.
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Uma Casa que cultiva fortes laços com
a mulher
A Vacheron Constantin tem sempre mostrado uma grande
sensibilidade relativamente à sua clientela feminina. Desde os
primeiros relógios de bolso até ao novo relógio Égérie Creative
Edition, as suas criações distinguem-se pelo facto de estarem
concebidas especificamente para as mulheres, e não de se
basearem nos modelos masculinos.

Os arquivos estão cheios de relógios, muitos
deles dotados com complicações relojoeiras,
elaborados por encomenda de mulheres.
A criatividade da Maison neste território reflete-se nas caixas
dos relógios de bolso tipo caçador e numa variedade de relógios
de pulso. Os períodos art nouveau e art déco deram lugar a
peças com decorações tão elaboradas como um trabalho de
renda, com caixas adornadas com apliques de motivos florais
ou camafeus que representavam figuras mitológicas, bem como
relógios esqueletizados. O modelo Égérie Creative Edition reflete
as silhuetas do século XXI. As suas características assimétricas,
como é o caso da indicação descentralizada das fases da lua e a
coroa, engastada com um diamante de talhe rosa, que se integra
na caixa entre a 1 e as 2, acentuam a delicadeza do mostrador
“bordado”que conta com três graciosos ponteiros, especialmente
concebidos para o relógio
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O encontro das artes decorativas: tapeçaria, gravura,
esmaltagem e engaste de pedras preciosas
Primorosamente gravado como a renda de Burano, o mostrador do relógio Égérie
Creative Edition é fruto da superposição de cinco elementos que requereram um
fascinante nível de perícia e experiência.
Com as suas raízes numa antiga técnica decorativa, que continua a ser praticada pelo
mestre guillocheur numa máquina do começo do século XX, o motivo plissado de
tapeçaria é elaborado sobre uma base de prata para dar um maior realce ao esmalte
preto. Este material, cujo domínio resulta especialmente complexo, caso se queira
manter o equilíbrio entre a transparência e a cor, proporciona tanto contraste como
volume. A perícia do mestre esmaltador também fica evidente no trabalho da janela
das fases da lua, com a estrela noturna em madrepérola que surge sob uma nuvem de
esmalte plique-à jour, com uma espessura de apenas 0,27 mm, uma proeza realizada
pela primeira vez na história da Maison.

A excecional finura dos filamentos em ouro branco que
compõem o aplique, cuja espessura é similar ao de uma
pestana, torna praticamente impossível segurá-los entre os
dedos sem que se dobrem.
O mestre gravador e o mestre engastador, tiveram de recorrer a todos os seus
conhecimentos especializados: num caso para criar as flores e as áreas lisas, assim
como para expressar a sua criatividade pessoal nas zonas que estavam disponíveis
para a sua manifestação; e no outro para engastar 250 diamantes com talhe de
brilhante que adornam o motivo, assim como mais 292 para banhar de luz a caixa e
a coroa. A excecional delicadeza do conjunto é complementado com a pulseira preta
acetinada em pele de bezerro, com uma fivela engastada com 21 diamantes que pode
ser intercambiada (ao premir um botão) por uma segunda pulseira alternativa em
pele de alligator Missisippiensis preta.
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Entrevista com Christian Selmoni
É a primeira vez que a Maison se inspira em bordados?

(1)

A história da Vacheron Constantin é pontuada por relógios inspirados por motivos
decorativos de bordados e rendas, nomeadamente durante os períodos art nouveau
e art déco. No começo do século XX apareceram modelos com decorações raras e de
grande complexidade, como é o caso dos relógios tipo pingente de 1908 e 1910 (Ref.
Inv. 10982 e Ref. Inv. 10184) assim como um relógio de bolso de 1909 (Ref. Inv.10466),
muitos deles elaborados em platina, um material com uma nobreza superlativa, e
decorados com motivos florais inspirados em bordados. O período art déco, cujos
traços mais característicos são a estética extraordinariamente elaborada e as formas
generosas, também se inspirou nos subtis matizes da renda. Assim, os designers do
período puderam dar largas à sua criatividade através de modelos de originalíssima
construção, como este relógio-broche de 1918 (Ref. Inv.10668) em platina, cuja
bracelete integramente engastada evidencia motivos de rendas.
Mais recentemente, a renda também foi fonte de inspiração para o Métiers d'Art
Fabuleux Ornements, um relógio com motivos de rendas francesas que combina
as técnicas de guilloché, esmaltado Grand Feu e engastado de pedras preciosas. A
luminosidade do ouro branco utilizado na formação de um refinado guipur realça o
mostrador em esmalte Grand Feu translúcido sobre guilloché elaborado à mão, com
safiras e diamantes. Esta mostra de renda magistralmente polida remonta à grandiosa
tradição do bordado francês.

(2)

Qual é o engaste que se utiliza neste relógio e quanto tempo foi necessário
para o completar?

(3)

No relógio Égérie Creative Edition foi utilizada a técnica do engaste de contas, graças
à qual se consegue um maior brilho num motivo tão minuciosamente elaborado, ao
reduzir a quantidade de ouro em que se engastam os diamantes. A aplicação desta
técnica requereu aproximadamente seis horas de trabalho por parte do mestre
engastador, que criou o cravejado inserindo as pedras preciosas nas cavidades
perfuradas na base de metal e fixando-as em seu sítio com diminutos grãos de metal.
(4)
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É possível estabelecer um paralelismo entre a arte de
funcionamento aberto (openworking) e esta renda em ouro
engastada com diamantes?
Há um claro paralelismo entre o engaste de diamantes com a renda
em ouro e a técnica de funcionamento aberto, no sentido em que
retirar o material é um enorme desafio que exige uma magistral
delicadeza e habilidade.

Quais foram os principais desafios deste relógio?
A criação deste relógio caracterizou-se por três grandes desafios.
O primeiro refere-se ao uso do esmalte preto, a cor cujo domínio
implica maior dificuldade, no sentido em que qualquer superfície
rugosa, partícula, cavidade diminuta ou microbolha ressaltará
quando a luz incidir sobre ela. O segundo desafio está relacionado
com o aplique extremamente delicado e fino (com uma espessura
não superior à de uma pestana!) onde está gravado o motivo em
renda, dado que é simplesmente impossível retê-lo entre os dedos
sem que se dobre. O terceiro desafio foi o de oferecer ao mestre
gravador a oportunidade de expressar a sua criatividade nas zonas
disponíveis (não ocupadas por blocos de cor e ornamentos florais),
respeitando, ao mesmo tempo, o afã de preservação da dimensão
artesã e humana tão apreciado pela Maison. Assim, os filamentos
que unem os motivos foram gravados seguindo os desejos do
gravador, o que torna cada relógio único.
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Vacheron Constantin e Burano,
um legado transmitido através do tempo
No dia 17 de setembro de 1755, quando Jean-Marc Vacheron
assinou o primeiro contrato de aprendizagem com um jovem
relojoeiro em Genebra – data esta que indica o nascimento da
Maison que iria deixar uma marca na história da relojoaria - as
rendeiras da ilha de Burano já eram famosas há dois séculos. O
Ponto Burano apareceu oficialmente no século XVIII. Este ponto,
que consiste em criar numa malha muito fina com discretos
motivos florais, é realizado sobre uma almofada cilíndrica estofada
com um tecido designado por “tombolo“, estando considerado
como um dos mais delicados do mundo. Transmitido de geração em
geração, é uma arte que ainda é praticada na pequena ilha próxima
à cidade de Veneza. No novo relógio Égérie Creative Edition,
homenageia-se essa técnica artesã mediante uma combinação
das artes decorativas e da perícia relojoeira, que também estão
entretecidas no espírito da Maison que foi transpassado através
do tempo.

“Tal como a Vacheron Constantin, perpetuamos um saber-fazer
exclusivo, transmitido por gerações de artesãs. A especialidade
da renda de Burano reside em ter sido a precursora e a inspiração
desta arte que se estendeu por toda a Europa. Em Burano,
aperfeiçoaram-se as pontadas, chegando a um grau de
virtuosismo artesanal que levou as mestras rendeiras da ilha a
viajarem e transmitirem o seu ofício”, explica o Museu da Renda
de Burano.
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A história da relação entre a Vacheron Constantin e a mulher, que
começou no princípio do século XVIII, continua em permanente
evolução. Inspirado nas rendas de Burano, o último modelo -Égérie
Creative Edition- combina a experiência relojoeira com as artes
decorativas que a Vacheron Constantin se esforça por perpetuar.
As técnicas de tapeçaria, gravura, esmaltagem e engaste dão
lugar a um precioso relógio que brilha com mais de 4 quilates de
diamantes.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Égérie Creative Edition
Referência

8006F/000G-B942

Calibre

1088 L

Calibre

de manufatura
Mecânico, carga automática
30 mm (9’’’) de diâmetro, 5.03 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
164 peças
26 rubis

Indicações

Hora, minutos segundos centrais
Fases da lua

Caixa

Ouro branco de 18 quilates
37 mm de diâmetro, 10,53 mm de espessura
292 diamantes de talhe brilhante, engastados.
Coroa com um diamante de talhe rosa, engastado
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada com pressão de 3 bares (aproximadamente
30 metros)

Mostrador

Mostrador em ouro branco de 18 quilates com esmalte translúcido preto,
decorado com um padrão de plissados com a técnica da tapeçaria.

Mostrador

inspirado na renda de Burano, engastado com 250 diamantes de talhe
brilhante e motivos gravados à mão, luas de madrepérola por trás de uma
nuvem de esmalte plique-à-jour

Pulseiras/Fivelas

Entregue com duas pulseiras intercambiáveis pretas. Pele de bezerro, com
efeito acetinado, e pele de alligator Mississipiensis, brilhante, ambas com
forro de bezerro. Cada pulseira possui uma fivela pin buckle em ouro branco
de 18 quilates engastada com 21 diamantes de talhe brilhante. Engaste
total 585 diamantes talhe redondo com um peso total aproximado de
4,46 quilates (quilates mínimos garantidos)
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Venda exclusiva em Boutiques Vacheron Constantin.
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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

