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Exemplo de esmalte em miniatura que reproduz a obra 
Os amores de Páris e Helena, de Jacques-Louis David, 
conservada no Museu do Louvre. 
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· Um relógio Les Cabinotiers doado ao Museu do Louvre, parceiro da Vacheron Constantin, para o leilão 
online "Bid for the Louvre".

· Um modelo único personalizado, cujo mostrador reproduzirá, em  esmalte miniatura ou esmalte pintado a 
grisalha, uma obra de arte conservada no Museu do Louvre elegida pelo comprador. 

· Uma experiência inesquecível entre Paris e Genebra, plasmada no encontro dos curadores do Louvre e os 
artesãos da Vacheron Constantin envolvidos na criação deste relógio tão excecional.  

· Uma oferta única que nasce de um esforço conjunto entre várias Casas de artigos de luxo e artistas 
contemporâneos em todo o mundo, para apoiar projetos solidários e educativos do Museu. O valor total 
da venda será doado a estes projetos. 

 

Genebra, 27 de novembro de 2020 – Parceira do Louvre desde 2019, a Vacheron Constantin vai leiloar um relógio 
Les Cabinotiers na venda online "Bid For the Louvre", que decorrerá entre os dias 1 e 15 de dezembro, organizada 
pelo Museu do Louvre e a Christie's, com o apoio da Drouot. Mais do que um relógio, este modelo constitui uma 
oportunidade única para que o seu comprador possa desfrutar de uma experiência inesquecível onde convergem 
a arte e o artesanato, entre Paris e Genebra. 
  
A Vacheron Constantin tem o prazer de apoiar o Museu do Louvre no leilão "Bid for the Louvre", que terá lugar de 1 
a 15 de dezembro de 2020, exclusivamente na página Web da Christie's, e cujo valor total das receitas será doado 
a projetos solidários do Museu. O relógio Les Cabinotiers da Vacheron Constantin, é o único lote de relojoaria que 
integra o conjunto de peças únicas e exclusivas que compõem este leilão.  A participação nesta iniciativa constitui 
uma decisão natural para a Manufatura, testemunho da sua profunda ligação à arte e à cultura, bem como da sua 
preocupação pela salvaguarda e transmissão do património em todas as suas vertentes. 

“Para nós é um grande orgulho fazer parte, juntamente com outras Casas e artistas, deste leilão excecional, 
organizado pelo Louvre e pela Christie's para apoiar os projetos solidários do Museu.  O nosso compromisso 
contínuo com a arte e a partilha do saber-fazer, que no caso do Louvre é assumido desde o anúncio da nossa 
parceria há um ano, reveste-se de uma importância ainda maior no contexto mundial tão complexo e desafiante 
que vivemos atualmente. Incluir no leilão um relógio Les Cabinotiers baseado numa obra-prima, uma peça única 
concebida à medida, respondendo aos desejos do comprador, simboliza a identidade da nossa Casa e a sua 
vocação de promover a cultura e as emoções”, afirma Louis Ferla, CEO da Vacheron Constantin.  

O comprador desta peça excecional terá a oportunidade de personalizá-la, participando inteiramente na sua 
criação, com o apoio de especialistas e mestres artesãos da Vacheron Constantin e do Louvre. Além do mostrador, 
que reproduzirá uma obra de arte do Museu do Louvre, poderá eleger o material da caixa, disponível em platina, 
ouro rosa ou ouro branco, bem como gravar o fundo da caixa tipo “officier”, e selecionar uma bracelete entre uma 
múltipla variedade de materiais e cores. Esta peça alojará o Calibre 2460 SC da Casa, concebido de acordo com os 
exigentes padrões da Vacheron Constantin e da Alta Relojoaria em termos de fiabilidade e acabamentos.  

© Musée du Louvre, Olivier Ouadah
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Uma obra de arte no mostrador
A aventura do comprador desta peça iniciar-se-á em Paris, durante uma visita privada ao Museu do Louvre 
acompanhado pelo seu melhor especialista, para eleger com o seu apoio a obra que será reproduzida no 
mostrador, selecionada entre as pinturas e esculturas conservadas no Museu.  Consoante a obra escolhida e as 
preferências do cliente, o mestre esmaltador da Vacheron Constantin aplicará a técnica de esmalte em miniatura 
ou de esmalte pintado a grisalha.
A delicada destreza exigida pelo esmalte em miniatura, na sua versão conhecida como “técnica genebrina”, 
datada do século XVIII, está reservada aos artesãos mais experientes, capazes de dominar em simultâneo os 
pigmentos e o fogo.  Um dos principais desafios consiste em compor uma paleta de cores respeitando as tinturas 
originais da obra, uma vez que as diversas passagens pelo forno a uma temperatura superior a 800°C podem 
alterar a sua cor e brilho. 
O esmalte pintado a grisalha é uma arte que surgiu no século XVI e que consiste em sobrepor toques de um raro 
esmalte branco, designado branco de Limoges, numa camada de esmalte escuro que cobre a base do mostrador 
dourado. Cada camada de esmalte é levada ao forno, cumprindo rigorosamente um determinado tempo de 
cozedura definido ao milímetro. 

Exemplo de esmalte em miniatura que reproduz a obra Os amores de Páris 
e Helena, de Jacques-Louis David, conservada no Museu do Louvre. 

Mostrador inspirado na obra de Veronese A juventude e a velhice (Saturno), 
concebido para a exposição Homo Faber em Veneza (Itália).
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Múltiplas opções de personalização
O comprador deste relógio único Les Cabinotiers, é envolvido em todo o processo de criação e terá à sua 
disposição várias opções de personalização durante a sua visita privada à Manufatura da Vacheron Constantin, em 
Genebra, onde irá conhecer os talentos do atelier de desenho, os mestres relojoeiros e os artesãos esmaltadores e 
gravadores, que vão trabalhar no desenho da sua peça.  

Uma caixa em platina, em ouro rosa ou em ouro branco, uma gravura na caixa e o fundo tipo “officier”, uma 
bracelete à sua escolha (material, cor, costuras e marcação) são algumas das opções possíveis para personalizar 
esta excecional peça impulsionada pelo calibre automático da manufatura 2460 SC. 

O fundo transparente da caixa revela uma massa oscilante em ouro de 22 quilates esqueletizada em forma de cruz 
de Malta, símbolo da Vacheron Constantin, bem como acabamentos à mão, biselado, perlado e polido, respeitando 
sempre em todo o processo a perícia relojoeira.

No final desta exclusiva experiência, o comprador receberá o seu relógio, acompanhado de dois certificados de 
autenticidade, um da Vacheron Constantin e o outro do Museu do Louvre, certificando a reprodução da obra. 

Mostrador em esmalte pintado a grisalha do relógio Vacheron 
Constantin Métiers d'Art, Homenagem à arte da dança, que 

reproduz obras de Edgar Degas.

Vacheron Constantin Métiers d'Art – Chagall & l'Opéra de Paris, relógio « Homenagem 
aos principais compositores». Mostrador em miniatura que reproduz um detalhe do 
teto da Ópera Garnier de Paris, pintado por Marc Chagall em 1964.
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Resumo
Enquanto parceira do Museu do Louvre, a Vacheron Constantin participa no leilão online "Bid for the Louvre", que 
terá lugar entre os dias 1 e 15 de dezembro de 2020 em www.christies.com . Neste evento será leiloada uma peça 
única feita à medida, um relógio Les Cabinotiers. Mais do que um relógio, representa uma oportunidade única para 
desfrutar de uma experiência inesquecível entre Paris e Genebra, na convergência da arte com o artesanato. 
Em Paris, durante uma visita privada ao Louvre, o comprador terá a oportunidade de eleger uma obra de arte 
conservada no Museu, a qual será depois reproduzida no mostrador com a aplicação da técnica do esmalte em 
miniatura ou do esmalte pintado a grisalha. Em Genebra, através de uma exclusiva visita à Manufatura da Vacheron 
Constantin, o comprador vai ter a possibilidade de indicar as suas preferências de personalização para este relógio 
excecional, cuja venda servirá para apoiar os projetos solidários do Museu do Louvre. Esta oferta única resulta de 
um esforço conjunto entre as principais Casas de artigos de luxo e artistas contemporâneos em todo o mundo, 
para apoiar os projetos solidários do Louvre. O valor total da venda será doado a estes projetos.

Exemplo de desenho de um dos designers da 
Vacheron Constantin, que reproduz no papel a obra 
selecionada pelo comprador do relógio, que servirá de 
base ao Mestre esmaltador para criar o mostrador.

Exemplo da criação que pode ser realizada em 
esmalte pintado a grisalha, inspirada na escultura 
de Guillaume Coustou “Cavalo e seu domador”, 
denominada Cavalo de Marly.
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A B C

D E F

Exemplos de criações possíveis baseadas em 
obras conservadas no Museu do Louvre.

A: As Três Graças, deusas da flora e da beleza, companheiras do deus 
Apolo / século II DC

 Cabeças restauradas em 1609 pelo escultor Nicolas Cordier
 Descoberto no Monte Caelius em Roma  (Itália)
  
B: Autorretrato com a sua filha, de Elisabeth Vigée le Brun 

B: A Batalha de Anghiari, de Pedro Pablo Rubens 

D: Júpiter expulsando os Vícios, de Paolo Veronese 

E: Afrodite, conhecida como A Vénus de Milo

F: O Outono, de Guisepe Arcimboldo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers “Bid for the Louvre”, leilão

CALIBRE 2460 SC
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin  
 Mecânico, automático
 26,20 mm (11¼’’’) de diâmetro, 3,60 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias por hora)   
 182 peças
 27 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES Horas, minutos e ponteiro dos segundos central 

CAIXA Platina ou ouro 5N amarelo de 18 quilates ou ouro branco 5N de 18 
quilates  

 Fundo da caixa tipo “officier”, com charneira, gravação 
personalizada à escolha do cliente 

 40 mm de diâmetro, 9,42 mm de espessura
 
MOSTRADOR Esmalte em miniatura ou esmalte pintado a grisalha consoante a  

obra de arte elegida 
 Ponteiros em ouro rosa 5N de 18 quilates e ouro branco 5N de 18 

quilates 

CORREIA Couro de alligator Mississippiensis ou pele de bezerro, com 
costuras e cor personalizadas 

FECHO Fecho em ouro rosa 5N de 18 quilates ou ouro branco 5N de 18 
quilates 

CAIXA DE APRESENTAÇÃO   Modelo Les Cabinotiers 

Peça única.
Certificado de autenticidade da reprodução da obra de arte emitido pelo Museu do Louvre.  
Certificado de garantia emitido pela Vacheron Constantin. 
Certificado com o Punção de Genebra.

Hands fitting

Calibre 2460 SC



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

https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

