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Sinopse
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tourbillon excecional
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• A Alta Relojoaria e os ofícios artesãos unem-se e dão origem a uma edição limitada de 18 peças
numeradas.
• Mostrador em ouro guilloché realizado à mão, decorado com dois Qilin, com a técnica de ramolayé,
símbolos de sabedoria, prosperidade e paz.
• Uma caixa em ouro rosa de 18K 5N totalmente gravada à mão.
• Um movimento tourbillon excecional, o calibre 2260 de carga manual, com uma reserva de
marcha de 14 dias.

Genebra, 30 de novembro de 2020 – O seu aparecimento é um bom presságio, e a sua representação
uma promessa de paz e prosperidade. O Qilin, portador de boas notícias, bem como de sabedoria e
felicidade, exibe os seus poderes fantásticos no coração do Traditionnelle Tourbillon. Sob os auspícios
favoráveis desta criatura quimérica reproduzida sobre dois adornos gravados à mão mediante a
técnica ramolayé, a Vacheron Constantin dá vida a esta obra de arte de sofisticação, através de uma
hábil conjugação da Alta Relojoaria e os ofícios artesãos.
A coleção Traditionnelle é ilustrada com uma repertório técnico vanguardista mediante códigos
clássicos herdados da Alta Relojoaria genebrina do século XVIII. Na confluência da criatividade
estética com a alta complicação mecânica, o Traditionnelle Tourbillon revela uma nova faceta da sua
personalidade através da visão dos ofícios artesãos. Nascido de uma conjugação de paciência e de
uma rigorosa destreza, a perícia dos artesãos gravadores da Vacheron Constantin expressa-se aqui
de uma forma poderosa. O resultado é uma magistral mise en scéne da passagem do tempo, sob o
olhar benevolente de dois Qilin, nobres criaturas fantásticas da mitologia asiática.
Este relógio Traditionnelle Tourbillon é uma edição limitada de 18 peças numeradas, disponível
exclusivamente nas boutiques da Vacheron Constantin.
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O talhe-doce e a técnica de ramolayé esculpem o rosto do tempo
Emergindo do mostrador em ouro guilloché realizado à mão e revestido de um tratamento galvânico
preto, os dois adornos dourados representam a figura quimérica do Qilin, fruto de uma extraordinária
delicadeza e habilidade. Estas verdadeiras esculturas em miniatura são trabalhadas mediante a
técnica de ramolayé, um trabalho que implica uma precisão extrema. Esta técnica consiste em
empurrar o material para trás, cortando-o, raspando-o ou amolecendo-o para dar volume a um
desenho bidimensional. Para tal, cada artesão usa os seus próprios métodos e ferramentas, como
pequenas pedras, escovas, papéis ou limas, que se convertem no prolongamento da sua mão.
Este trabalho irreversível, fruto de uma sábia e hábil conjugação de delicadeza e força, revela assim
um mundo infinito de detalhes plasmado numa superfície dourada com apenas 0,4 mm de espessura.
Cadenciada por relevos e reentrâncias, superfícies planas e curvas, acabamentos mate e polidos,
o pelo e a pele escamosa dos Qilin transforma-se num espetáculo impressionantemente realista,
acentuado por um subtil jogo de luzes e sombras.
A técnica da gravura a talhe-doce, que decora os flancos escalonados da caixa (sublinhados por um
fundo canelado), o fino bisel e as asas curvas apresentam uma decoração de “nuvens da sorte”.
Este motivo contribui para enriquecer a estética deste elegante relógio, que rodeia o pulso com uma
bracelete em couro de alligator preto.
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O Qilin, uma criatura de grande simbolismo
O Qilin pertence às grandes figuras que povoam a mitologia asiática e que só aparece durante
períodos de paz e prosperidade. Na tradição chinesa, esta criatura fantástica reina sobre os animais
revestidos de pelo, tal como a ave Fénix reina sobre os animais com penas, o Dragão sobre os animais
com escamas e a Tartaruga sobre os animais com carapaça. São
representados habitualmente aos pares, onde Qi representa o macho e Lin a fêmea, e o seu
aparecimento é sinal de bom presságio. Esta criatura mítica resulta da junção
de vários animais, e cada uma das suas partes expressava boa sorte e beleza na antiguidade. Por
exemplo, o corpo do veado é símbolo de força, as escamas dos peixes indicam abundância, a cauda
do boi devoção, etc. A benevolência e a amabilidade do Qilin encontram-se entre as suas maiores
virtudes. Como tal, nunca se move sobre os seres vivos, como a vegetação, para não danificá-la,
preferindo geralmente deslocar-se através da água ou das nuvens.
Por essa razão, os dois Qilin gravados no mostrador do Traditionnelle Tourbillon surgem sobre um
leito de nuvens da sorte, um motivo tradicional dos antigos artefactos asiáticos. Como detalhe final,
ambos os Qilin colocam uma das suas patas sobre um elemento da tradição chinesa. O Qi (macho)
sobre o globo terrestre, como símbolo de autoridade e prosperidade, e o Lin (fêmea) sobre um lingote,
presságio de boa fortuna.
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O calibre 2260, um tourbillon excecional
Para dar vida a este relógio, a Vacheron Constantin elegeu o calibre da manufatura 2260 de carga
manual. Concebido para compensar os efeitos adversos da gravidade da Terra em movimento, o
tourbillon é considerado um dos mecanismos mais sofisticados do mundo da Alta Relojoaria.
No mostrador deste modelo, o mecanismo revela-se de forma majestosa às 6 horas em ponto na
sua jaula móvel esqueletizada em forma de Cruz de Malta, coroada com uma barra completamente
biselada à mão. Esta engenhosa construção permite dissimular os quatro barriletes unidos aos pares,
com um comprimento total de 2,2 metros, e que garantem ao movimento uma reserva de marcha
excecional de duas semanas. Visando proporcionar equilíbrio e harmonia, esta última é indicada no
mesmo eixo que o tourbillon, num arco de círculo de 280°. O espetáculo prossegue através do fundo
da caixa, que permite admirar os meticulosos acabamentos do movimento, adornado com o motivo
“Côtes de Genève”.
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Resumo
Unindo a Alta Relojoaria e os ofícios artesãos, a Vacheron Constantin revela uma obra-prima de
refinamento técnico e estético. O mostrador guilloché gravado à mão e a caixa em ouro rosa 5N de 18
quilates do relógio Traditionnelle Tourbillon sublimam-se graças ao talento dos artesãos gravadores
da Casa. O seu perfeito domínio da arte é ilustrado através da utilização das técnicas de ramolayé
e de talhe-doce para a mise en scéne do Qilin, animal quimérico que simboliza a sabedoria, a paz
e a prosperidade. Por trás desse cenário bate firmemente o Calibre da manufatura tourbillon 2260
de carga manual, com uma excecional reserva de marcha de duas semanas. Um mundo repleto de
detalhes e sofisticação converge neste relógio de grande simbolismo, disponível exclusivamente nas
boutiques da Vacheron Constantin, numa edição limitada de 18 peças numeradas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle Tourbillon

REFERÊNCIA

89000/000R-B645

CALIBRE

2260
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico de carga manual
29,1 mm (12¾’’’) de diâmetro, 6,8 mm de espessura
Aproximadamente 336 horas de reserva de marcha (14 dias)
2,5 Hz (18,000 alternâncias/hora)
231 peças
31 rubis
Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos
Pequeno ponteiro dos segundos na caixa do tourbillon
Indicador de reserva de marcha

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
42 mm de diâmetro, 12,22 mm de espessura
Bisel, carrure e asas laterais gravados à mão
Fundo de cristal de safira transparente
Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares
(aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR

Guilloché realizado à mão, cor preta (tratamento galvânico)
Adornos Qilin em ouro rosa 5N de 22quilates gravados à mão

CORREIA

Couro preto alligator Mississippiensis, grandes escamas quadradas,
forro interior em pele de alligator, cosido à mão, acabamento
artesanal

FECHO
Fecho de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates
		Meia Cruz de Malta polida
Edição limitada de 18 peças, numeradas individualmente.
Disponível exclusivamente nas 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

