BENJAMIN CLEMENTINE LANÇA
“ETERNIDADE”

Uma música que nasce da aventura criativa com
Benjamin Clementine, Vacheron Constantin e os
estúdio Abbey Road

sei que vamos de novo dar a mão
e encontrar-nos-emos na eternidade divina

BENJAMIN CLEMENTINE
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SINOPSE
–
POEMA ORIGINAL
–
LETRA DE “ETERNITY”

O artista e poeta Benjamim Clementine lança hoje “Eternidade” a primeira gravação depois
de um ano sem novos lançamentos e que resulta de uma colaboração única com a Vacheron
Constantin e os estúdios Abbey Road.
Inspirado pelo poeta e dramaturgo irlandés Oscar Wilde, um dos escritores favoritos de
Clementine, “Eternidade” é a sua interpretação pessoal do famoso poema de Wilde “O
Verdadeiro Saber”.
A elegante e emotiva composição apresenta-se-nos com a voz e o piano de Clementine
a que se juntam uma orquestra de cordas de 12 instrumentos, dirigida pela violoncelista e
colaboradora de longa data de Clementine, Barbara Le Liepvre.
“Eternidade” foi gravado no Studio Two dos icónicos estúdios Abbey Road e foi produzida
por Clementine. A sua estreia acontece com a campanha de comunicação da Vacheron
Constantin, “Um entre muito poucos”.
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Poema original de Oscar Wilde,
“O verdadeiro saber”:
Tu sabes tudo; Eu procuro em vão
terras para cultivar ou semear
A terra é árida, com ervas daninhas no chão
Indiferente à chuva ou às lágrimas a jorrar.
Tu sabes tudo; Eu sento-me e espero
Com olhos cegos e mãos ao léu,
Até à última queda do véu
até à abertura do portão.
Tu sabes tudo; eu não consigo ver
Mas confio que a minha vida não será em vão
sei que vamos de novo dar a mão
e encontrar-nos-emos na eternidade divina.
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Letra de “Eternity”,
Benjamin Clementine:
Tu sabes tudo; Eu procuro em vão
terras para cultivar e semear
a terra árida e agreste
Indiferente à chuva ou às lágrimas a jorrar.
Tu sabes tudo; Eu sento-me e espero
De braços cruzados e mãos ao léu
Até à última queda do véu
até à abertura do portão.
Tu sabes tudo; eu não consigo ver
Mas confio que a minha vida não será em vão
sei que vamos de novo dar a mão
e encontrar-nos-emos na eternidade divina.
sei que vamos de novo dar a mão
e encontrar-nos-emos na eternidade divina
sei que vamos de novo dar a mão
e encontrar-nos-emos na eternidade divina
sei que vamos de novo dar a mão
e encontrar-nos-emos na eternidade divina
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 260 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 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 e Historiques. Paralelamente, oferece à sua
exigente lista de clientes colecionadores, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças ao
seu serviço “Les Cabinotiers”.
Eternidade pode ser ouvida em todos os serviços de streaming:
Link to Vacheron Constantin + Abbey Road Studios (video/track and history)
Link to VEVO/YouTube
Link to Spotify
More about the Vacheron Constantin & the “One of Not Many” communications campaign:
presslounge.vacheron-constantin.com

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix

