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• Quatro relógios únicos que prestam uma homenagem simbólica à gama de Les Cabinotiers denominada
“La Musique du temps®”.
• Os mostradores são obras-primas esmaltadas, que exibem um pássaro cantor, num belo equilíbrio com o
delicado motivo guilloché que decora a área dedicada à indicação do tempo.
• O movimento ultraplano da Manufatura 1120 AT oferece uma visualização de horas deslizantes por meio
de satélites que se deslocam através do setor dos minutos.
O movimento ultraplano 1120 AT dá rédea solta ao talento do mestre esmaltador. Proporciona uma visualização
descentrada das horas num setor circular do lado direito do mostrador, deixando espaço para a expressão da arte
da esmaltagem champlevé. Estas quatro criações únicas – uma autêntica montra de artesanato onde se exibem,
respetivamente, um beija-flor, um gaio, um chapim-azul e um pintarroxo – adicionam notas de frescura à "La Musique
du Temps®", um tema concebido pelo departamento de Les Cabinotiers da Maison.
A forma como a Vacheron Constantin aborda a medição do tempo atinge a sua máxima expressão através da
sofisticação técnica conseguida graças ao talento dos mestres artesãos e aos acabamentos feitos à mão, seguindo
os preceitos da Alta Relojoaria. As quatro peças únicas de Les Cabinotiers – Os pássaros cantores – demonstram-no
perfeitamente. Nestas obras de arte de esmalte pintado champlevé, as bucólicas cenas que surgem nos mostradores
oferecem uma interpretação poética de "La Musique du Temps®", um tema concebido pelo departamento de Les
Cabinotiers, o qual é aqui homenageado através do cantar imaginário dos pássaros.
Nestas peças, que apresentam um mostrador com dois níveis, é essencial a perfeita mestria dos volumes e das
técnicas artesãs. O trabalho realizado nas duas secções do mostrador, uma delas esmaltada que esconde o módulo das
horas e dos minutos e, a outra zona guilloché, onde surgem estas indicações, requer uma grande precisão na delicadeza
e ajuste destes dois elementos que conferem a este modelo toda a sua elegância.
Para criar estes mostradores de extraordinário realismo, o mestre esmaltador da Vacheron Constantin utiliza a
técnica da esmaltagem pintada champlevé, que consiste em escavar os delgados alvéolos da matéria do mostrador,
concebidos como recetáculos do esmalte delicadamente aplicado com um pincel. Realizado com binóculos, este
trabalho adquire uma maior complexidade devido à rica paleta de cores utilizada. Para dar vida às aves, o mestre
artesão ampliou a sua paleta com cerca de 10 cores e os seus respetivos tons para cada mostrador, fruto de um
intenso trabalho de pesquisa e de uma extraordinária habilidade na sua aplicação. Paralelamente, o domínio do fogo
é indispensável, uma vez que o esmalte, um material mineral, tem de ser derretido para obter o seu brilho translúcido
inimitável. À medida que os pássaros vão tomando forma sob a mão experimentada do artesão, a peça requer
sucessivas passagens pelo forno para fixar progressivamente as cores, o que pode pôr em risco o trabalho já realizado.
O lado direito dos mostradores, que corresponde ao setor circular que indica as horas e os minutos, apresenta um
delicado guilloché realizado à mão e colorido posteriormente para realçar os motivos vieux panier.
2

“La Musique du Temps®”

Les Cabinotiers – os pássaros cantores

Introdução
–
Maravilhas da natureza
–
Um calibre com indicação
de horas e minutos por
meio de satélites
–
Resumo
–
Características técnicas

Maravilhas da natureza
A Maison elegeu os pássaros pela sua forte representação simbólica. O beija-flor, o pássaro mais pequeno do mundo,
capaz de bater as asas até 200 vezes por segundo, é representado em tons verdes, e surge alimentando-se do
néctar de uma flor. O gaio, sentinela das florestas, avisa os pássaros da sua espécie da presença de predadores,
acompanhando os seus gritos de alerta com o bater sonoro das asas. Pintado sobre um fundo castanho, o chapimazul, com o olho sublinhado com pincel, revela a sua presença àqueles que gostariam de ocupar o seu lugar. Um
pintarroxo descansa sobre o mostrador decorado com pigmentos bordeaux. Emoldurados por elegantes caixas de 40
mm de diâmetro em ouro rosa, ou em ouro branco no caso do pintarroxo, estes mostradores são um autêntico convite
ao sonho e à contemplação das maravilhas da natureza. Cada peça é apresentada com uma bracelete em pele de
aligátor numa cor que combina com o mostrador.
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Um calibre com indicação de horas e minutos por meio de satélites
Revelando a sua preocupação pela pureza das formas, a Maison optou pelo seu calibre automático 1120AT devido à
sua finura e fiabilidade. Desenvolvido nos anos 60, este movimento atraiu imediatamente a atenção de especialistas e
colecionadores, não só pela sua espessura de 2,45 mm, mas também pela sua construção, que é considerada como um
modelo de engenharia relojoeira.
Ao longo das décadas, este movimento ultraplano conheceu diversas interpretações incluindo funções adicionais,
como é o caso da presente versão 1120 AT. Apesar do seu módulo de horas e minutos por meio de satélites na parte
posterior e da sua massa oscilante em ouro guilloché que assegura a rotação do barrilete no fundo do movimento, tem
apenas 5,45 mm de espessura e aloja-se numa caixa de 12,37 mm. A particularidade do calibre reside nas indicações
horárias. A visualização apresenta-se num setor circular de 120° que contém os minutos aplicados. As horas são
portanto indicadas por meio de satélites com três braços, cada um suportando um disco giratório de quatro dígitos, que
alterna com a escala de minutos.

Les Cabinotiers: criações únicas
No universo da Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representam um departamento por direito próprio, dedicado
à personalização de relógios e à criação de peças únicas. Esta tradição remonta ao século XVIII, época em que os
mestres relojoeiros eram denominados cabinotiers e trabalhavam em oficinas banhadas de luz natural, conhecidas
como cabinets, e que estavam localizadas nos andares superiores dos edifícios genebrinos. Das mãos destes cultos
artesãos, abertos às novas ideias do Século das Luzes, nasceram excecionais instrumentos de relojoaria, inspirados
na astronomia, na engenharia mecânica e nas artes. Essa perícia, combinada com a experiência, que constitui a grande
tradição relojoeira genebrina, tem fluido pelas veias da Vacheron Constantin desde 1755.
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Resumo
Estes quatro exemplares únicos Les Cabinotiers – Os Pássaros Cantores prestam uma homenagem simbólica à
gama denominada “La Musique du temps®”. As artes decorativas desempenham um papel fundamental graças ao
trabalho de esmaltagem realizado com a técnica champlevé em cada um dos mostradores. Para dar vida aos motivos
dos pássaros, o mestre artesão ampliou a sua paleta com cerca de 10 cores e os seus respetivos tons. O movimento
ultraplano 1120 AT foi o eleito para estes quatro relógios, uma vez que permite uma visualização descentrada do tempo,
facilitando ao artesão um amplo campo de expressão. Estas quatro criações mostram um beija-flor, um gaio azul, um
chapim-azul e um pintarroxo, enquanto o lado direito está decorado com um delicado desenho guilloché. Esta zona
está dedicada às indicações do tempo num setor circular de 120° com minutos aplicados. A indicação das horas por
meio de satélites apresenta-se deslizante, com três braços que sustentam um disco giratório de quatro dígitos que
alterna com a escala dos minutos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers – os pássaros cantores – Beija-flor
REFERÊNCIA

2010C/000R-B681

CALIBRE

1120 AT
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
32,80 mm (143/4’’’) de diâmetro, 5,45 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19.800 alternâncias/hora)
205 peças
36 rubis
Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas e minutos deslizantes

CAIXA

Ouro branco de 18K 5N
40 mm de diâmetro, 12,37 mm de espessura
Fundo de cristal de safira transparente

MOSTRADOR

Ouro branco de 18K, mostrador com dois níveis:
• Mostrador lado esquerdo (superior): esmalte pintado champlevé representando o beija-flor
• Mostrador lado direito (inferior): guilloché à mão, cor verde
Índices horários aplicados em ouro rosa de 18K 5N

CORREIA

Cor verde, em pele de Alligator Mississippiensis, com forro interior em pele de aligátor, cosida à mão,
acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

FECHO

1 Fivela em Ouro rosa de 8K 5N
Forma de meia Cruz de Malta polida

CAIXA DE APRESENTAÇÃO E COMPLEMENTO Modelo Les Cabinotiers
Relógio único
Inscrições «Pièce unique» e «Les Cabinotiers» gravadas na parte posterior do relógio
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers – os pássaros cantores – Chapim-azul
REFERÊNCIA

2010C/000R-B682

CALIBRE

1120 AT
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
32,80 mm (143/4’’’) de diâmetro, 5,45 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2.75 Hz (19,800 alternâncias/hora)
205 peças
36 rubis
Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas e minutos deslizantes

CAIXA

Ouro rosa de 18K 5N
40 mm de diâmetro, 12,37 mm de espessura
Fundo de cristal de safira transparente

MOSTRADOR

Ouro de 18K, mostrador com dois níveis:
• Mostrador lado esquerdo (superior): esmalte pintado champlevé representando o chapim-azul
• Mostrador lado direito (inferior): guilloché à mão, cor castanha
Índices horários aplicados em ouro rosa de 18K 5N

CORREIA

Cor castanha, em pele de Alligator Mississippiensis, com forro interior em pele de aligátor, cosida à
mão, acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

FECHO

Fivela em Ouro rosa de 18K 5N
Forma de meia Cruz de Malta polida

CAIXA DE APRESENTAÇÃO E COMPLEMENTO Modelo Les Cabinotiers
Relógio único
Inscrições «Pièce unique» e «Les Cabinotiers» gravadas na parte posterior do relógio
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers – os pássaros cantores – Gaio-azul
REFERÊNCIA

2010C/000R-B683

CALIBRE

1120 AT
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
32,80 mm (143/4’’’) de diâmetro, 5,45 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19,800 alternâncias/hora)
205 peças
36 rubis
Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas e minutos deslizantes

CAIXA

Ouro rosa de 18K 5N
40 mm de diâmetro, 12,37 mm de espessura
Fundo de cristal de safira transparente

MOSTRADOR

Ouro de 18K, mostrador com dois níveis:
• Mostrador lado esquerdo (superior): esmalte pintado champlevé representando o gaio
• Mostrador lado direito (inferior): guilloché à mão, cor azul
Índices horários aplicados em ouro rosa de 18K 5N

CORREIA

Cor verde, em pele de Alligator Mississippiensis, com forro interior em pele de aligátor, cosida à mão,
acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

FECHO

Fivela de Ouro rosa de 18K 5N
Forma de meia Cruz de Malta polida

CAIXA DE APRESENTAÇÃO E COMPLEMENTO Modelo Les Cabinotiers
Relógio único
Inscrições «Pièce unique» e «Les Cabinotiers» gravadas na parte posterior do relógio
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers – os pássaros cantores – Pintarroxo
REFERÊNCIA

2010C/000G-B684

CALIBRE

1120 AT
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática 32,80 mm (143/4’’’) de diâmetro, 5,45 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19,800 alternâncias/hora)
205 peças
36 rubis
Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas e minutos deslizantes

CAIXA

Ouro branco de 18K
40 mm de diâmetro, 12,37 mm de espessura
Fundo de cristal de safira transparente

MOSTRADOR

Ouro de 18K, mostrador com dois níveis:
• Mostrador lado esquerdo (superior): esmalte pintado champlevé representando o pintarroxo
• Mostrador lado direito (inferior): guilloché à mão, cor bordeaux
Índices horários aplicados em ouro branco de 18K

CORREIA

Cor bordeaux, em pele de Alligator Mississippiensis, com forro interior em pele de aligátor, cosido à mão,
acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

FECHO

Fivela em ouro branco de 18K
Forma de meia Cruz de Malta polida

CAIXA DE APRESENTAÇÃO E COMPLEMENTO Modelo Les Cabinotiers
Relógio único
Inscrições «Pièce unique» e «Les Cabinotiers» gravadas na parte posterior do relógio
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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

