SIHH 2019

Novas criações únicas
Les Cabinotiers "Mécaniques Sauvages"

Les Cabinotiers Tigre Imperial
Les Cabinotiers Tigre Majestoso
Les Cabinotiers Panda Selvagem

SINOPSE
–
DUAS TÉCNICAS
DESTACADAS
–
OUTRA VISÃO
DO TEMPO
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

• Um vibrante tributo ao Reino Animal através do domínio de técnicas ancestrais
• Expoente máximo da combinação de técnicas relojoeiras e artes decorativas
• Ourivesaria ornamental com gravuras em baixo-relevo e marchetaria de madeira que dá vida a animais
selvagens
Por ocasião do SIHH 2019, a Vacheron Constantin incorporará novas obras-primas no exclusivo universo
“Mécaniques Sauvages”, modelos únicos elaborados pelo departamento Les Cabinotiers e apresentados
em novembro de 2018. As novas criações são o habitat perfeito para tigres e pandas, animais selvagens cuja
majestosidade fica vigorosamente refletida graças ao magistral domínio que distingue a Casa no âmbito da
relojoaria e das artes decorativas.

O departamento Les Cabinotiers:
um legado emocionante que remonta ao Iluminismo
Na Genebra do século siglo XVIII, os diferentes ofícios relacionados com a relojoaria eram realizados por
prestigiados artesãos que exerciam a sua profissão em oficinas repletas de luz, denominadas cabinets,
que se situavam nos pisos superiores dos edifícios. Conhecidos como Les Cabinotiers e inspirados pela
filosofia do Iluminimo, distinguiam-se pela sua erudição, bem como pela complexidade técnica e estética
dos relógios que elaboravam, peças inspiradas na ciência e na arte.
O departamento Les Cabinotiers da Vacheron Constantin perpetua esta tradição através dos relógios
únicos que a Casa apresenta aos seus clientes ou de criações especialmente encomendadas pelos
próprios clientes. Os mestres relojoeiros, engenheiros, desenhadores e artesãos exploram as tecnologias
mais avançadas vinculadas às artes decorativas, e sempre com o mais estrito respeito pelas técnicas
tradicionais e artesanais fielmente transmitidas na Maison, de geração em geração.
Os novos modelos Mécaniques Sauvages são a materialização desta tradição. Os indicadores de hora e
data excêntricos, animados pelo calibre 2460 GA, deixam um amplo espaço no centro do mostrador para
que tigres e pandas possam entrar em ação, abrindo caminho através de um espesso conjunto de relevos
ornamentais em ramolayé e marchetaria em madeira.
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Les Cabinotiers Panda Selvagem
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Duas técnicas destacadas
Seja individualmente ou combinadas, a gravura e a marchetaria dão vida a estas peças através de
um jogo de contrastes, cores e volumes, que reproduzem as atitudes e as características dos animais
selvagens, o magnetismo que imprimem ao ambiente em que se movem e a exuberância da natureza.
Estas técnicas artesanais ancestrais requerem paciência e uma meticulosa atenção aos pormenores,
bem como muitos anos de experiência.
Os modelos Les Cabinotiers Tigre Imperial e Tigre Majestoso realçam a associação entre a gravura
de baixo-relevo, aplicada em tigres e rochas e a marchetaria em madeira, utilizada na paisagem e na
folhagem do fundo.
Os relógios Les Cabinotiers Panda Salvagem são elaborados com técnicas de marchetaria em
madeira.
Ourivesaria ornamental em ramolayage ou baixo-relevo
A gravura intensifica a representação ao acentuar o relevo, os acabamentos e as superfícies mates.
A técnica de ramolayage ou baixo-relevo consiste em esculpir a ouro para criar uma perceção
tridimensional. A técnica cristaliza num efeito ilusório que nos faz pensar que os tigres se movem,
deslocando-se sigilosamente na selva ou preparados para saltar de uma atalaia rochosa. Com
precisão micrométrica, o mestre gravador utiliza diferentes acabamentos superficiais, combinando
subtilmente as técnicas numa alternância de acabamentos mates, polidos, acetinados e gravados,
cujo contraste dá vida aos animais ou mediante a oxidação negra como técnica para acentuar as
riscas do tigre. A rigorosa atenção prestada aos acabamentos é um aspeto distintivo da Vacheron
Constantin. A recreação dos tigres requer, no mínimo, 60 horas.
Marchetaria em madeira
A técnica da marchetaria (inserção) serve para compor o motivo mediante um grande número de
pequenas peças de madeiras nobres, cortadas à mão com diferentes formas e tons. Para formar o
fundo rochoso dos tigres imperiais foi necessário montar mais de 200 peças: cerca de 130 peças
para a floresta que rodeia os "tigres majestosos" e mais de 300 para os pandas. Em cada um dos
mostradores utilizaram-se entre cinco a vinte e cinco tipos de madeira, em função da complexidade
das decorações. A riqueza deste leque cromático acentua o realismo da cena que adquire forma sob
a mão experiente do mestre artesão, que perfila cada uma destas peças únicas com delicadeza e
sensibilidade. Com toques precisos e perfeitamente definidos, de uma forma quase intuitiva, graças
à grande experiência acumulada, corta cada uma das peças e insere-as com exatidão, orientando os
veios da madeira e alinhando as fibras.
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Outra visão do tempo
O calibre 2460 G4 foi o eleito para domar o tempo nestas peças, mostrando as horas, minutos, dia
da semana e data através de quatro aberturas realizadas no perímetro do mostrador, conferindo um
lugar privilegiado aos tigres e pandas livremente representados.
Um dos desafios com que os mestres relojoeiros se depararam foi a inclusão de indicadores do tempo
compatíveis a nível técnico e estético com o desenho do disco. O calibre 2460 G4 de carga automática,
integralmente desenvolvido e elaborado na Maison, foi o utilizado para configurar uma ótima e
singular encenação para as artes decorativas, concedendo todo o protagonismo ao motivo decorativo
do centro do mostrador. Os indicadores sem ponteiros surgem através de quatro aberturas: as horas
entre as 11 e as 12, os minutos entre a 1 e as 2, os dias da semana entre as 7 e as 8 e a data entre as
4 e as 5. Estas indicações concretizam-se através de quatro discos: os dois primeiros de movimento
contínuo e os últimos de movimento saltante. Com uma reserva de marcha de 40 horas, o calibre
2460 G4 está alojado numa caixa de ouro de 41 milímetros de diâmetro. O calibre, decorado segundo
os mais rigorosos requisitos de acabamento da alta relojoaria, surge com todo o seu esplendor
através do fundo transparente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Majestoso
REFERÊNCIA

7600C/000R-B454

CALIBRE

2460 G4
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
237 peças
27 rubis
Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana (em inglês) e data, nas aberturas

AJUSTE		Ajuste de horas, minutos, dia e data: pulsador de correção na caixa
CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
41 mm de diâmetro, 12,4 mm de espessura

MOSTRADOR

Tigre de ouro rosa 5N de 18 quilates, gravado à mão numa floresta de marchetaria
artesanal em madeira amarela.

CORREIA

Pele de Alligator Mississippiensis castanha escura, cosida à mão, acabamento
artesanal, grandes escamas quadradas

FIVELA

Fivela de ouro rosa 5N de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

ESTOJO

Estojo de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega feita com lápis corretor e lupa de aumento

Peça única
“ Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo

5

Les Cabinotiers Tigre Imperial
Les Cabinotiers Tigre Majestoso
Les Cabinotiers Panda Selvagem

SINOPSE
–
DUAS TÉCNICAS
DESTACADAS
–
OUTRA VISÃO
DO TEMPO
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Majestoso
REFERÊNCIA

7600C/000G-B455

CALIBRE

2460 G4
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
237 peças
27 rubis
Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana (em inglês) e data, nas aberturas

AJUSTE		Ajuste de horas, minutos, dia e data: pulsador de correção na caixa
CAIXA

Ouro branco de 18 quilates
41 mm de diâmetro, 12,4 mm de espessura

MOSTRADOR

Tigre de ouro branco de 18 quilates, gravado à mão numa floresta de marchetaria
artesanal em madeira vermelha.

CORREIA

Pele de Alligator Mississippiensis castanha escura, cosida à mão, acabamento
artesanal, grandes escamas quadradas

FIVELA

Fivela de ouro branco de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

ESTOJO

Estojo de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega-se com lápis corretor e lupa de aumento

Peça única
“ Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERÊNCIA

7600C/000R-B445

CALIBRE

2460 G4
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
237 peças
27 rubis
Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana (em inglês) e data, nas aberturas

AJUSTE		Ajuste de horas, minutos, dia e data: pulsador de correção na caixa
CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
41 mm de diâmetro, 12,4 mm de espessura

MOSTRADOR

Tigre em ouro rosa 5N de 18 quilates e rochas de ouro branco de 18 quilates, gravados à
mão sobre marchetaria artesanal em madeira azul.

CORREIA

Pele de Alligator Mississippiensis azul escuro, cosida à mão, acabamento artesanal,
grandes escamas quadradas

FIVELA

Fivela de ouro rosa 5N de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

ESTOJO

Estojo de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega-se com lápis corretor e lupa de aumento

Peça única
“ Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERÊNCIA

7600C/000R-B447

CALIBRE

2460 G4
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
237 peças
27 rubis
Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana (em inglês) e data, nas aberturas

AJUSTE		Ajuste de horas, minutos, dia e data: pulsador de correção na caixa
CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
41 mm de diâmetro, 12,4 mm de espessura

MOSTRADOR

Tigre de ouro rosa 5N de 18 quilates e rochas em ouro branco de 18 quilates, gravados à
mão sobre marchetaria artesanal em madeira verde.

CORREIA

Pele de Alligator Mississippiensis castanha escura, cosida à mão, acabamento
artesanal, grandes escamas quadradas

FIVELA

Fivela de ouro rosa 5N de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

ESTOJO

Estojo de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega-se com lápis corretor e lupa de aumento

Peça única
“ Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERÊNCIA

7600C/000G-B448

CALIBRE

2460 G4
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
237 peças
27 rubis
Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana (em inglês) e data, nas aberturas

AJUSTE		Ajuste de horas, minutos, dia e data: pulsador de correção na caixa
CAIXA

Ouro branco de 18 quilates
41 mm de diâmetro, 12,4 mm de espessura

MOSTRADOR

Tigre de ouro branco de 18 quilates e rochas de ouro rosa 5N de 18 quilates, gravados à
mão sobre marchetaria artesanal em madeira granate.

CORREIA

Pele de Alligator Mississippiensis grená, cosida à mão, acabamento artesanal, grandes
escamas quadradas.

FIVELA

Fivela de ouro branco de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

ESTOJO

Estojo de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega-se com lápis corretor e lupa de aumento

Peça única
“ Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo

9

Les Cabinotiers Tigre Imperial
Les Cabinotiers Tigre Majestoso
Les Cabinotiers Panda Selvagem

SINOPSE
–
DUAS TÉCNICAS
DESTACADAS
–
OUTRA VISÃO
DO TEMPO
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERÊNCIA

7600C/000G-B449

CALIBRE

2460 G4
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
237 peças
27 rubis
Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana (em inglês) e data, nas aberturas

AJUSTE		Ajuste de horas, minutos, dia e data: pulsador de correção na caixa
CAIXA

Ouro branco de 18 quilates
41 mm de diâmetro, 12,4 mm de espessura

MOSTRADOR

Tigre de ouro branco de 18 quilates e rochas de ouro rosa 5N de 18 quilates, gravados à
mão sobre marchetaria artesanal em madeira vermelha.

CORREIA

Pele de Alligator Mississippiensis vermelho escuro, cosida à mão, acabamento
artesanal, grandes escamas quadradas

FIVELA

Fivela de ouro branco de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

ESTOJO

Estojo de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega-se com lápis corretor e lupa de aumento

Peça única
“ Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Panda Selvagem
REFERÊNCIA

7600C/000G-B450

CALIBRE

2460 G4
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
237 peças
27 rubis
Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana (em inglês) e data, nas aberturas

AJUSTE		Ajuste de horas, minutos, dia e data: pulsador de correção na caixa
CAIXA

Ouro branco de 18 quilates
41 mm de diâmetro, 12,4 mm de espessura

MOSTRADOR

Disco de marchetaria de madeira elaborada à mão, com a representação de um Panda
sobre um fundo castanho.

CORREIA

Pele de Alligator Mississippiensis castanha, cosida à mão, acabamento artesanal,
grandes escamas quadradas

FIVELA

Fivela de ouro branco de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

ESTOJO

Estojo de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega-se com lápis corretor e lupa de aumento

Peça única
“ Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo
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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”.

#VacheronConstantin
#VCSIHH
#SIHH2019

