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A Vacheron Constantin tem o prazer de anunciar o novo rosto da sua campanha de
comunicação “One of not many”. Yiqing Yin, uma jovem prodígio do mundo da Alta-Costura,
junta-se ao grupo de talentos que foram selecionados para colaborar com a Casa. Vai ter
como missão representar a coleção Égérie, lançada pela Manufatura em fevereiro 2020 e que
é dedicada às mulheres.
Nascida em Pequim em 1985, desde a sua infância que Yiqing Yin tem viajado por todo o
mundo. Aos quatro anos saiu da China com destino à Austrália e França. Diplomada pela
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, e dotada duma visão inovadora e
pessoal da Couture, Yiqing Yin concebe a roupa como se fosse uma segunda pele, como que
um envelope flexível e vaporoso. Ao explorar o potencial dinâmico dos plissados, imagina
estruturas vibrantes que nunca parecem estáticas, mas são antes formas em constante
movimento, fazendo experiências com os drapeados das roupas, numa perpétua busca de
linhas que fluam suavemente. É assim que desenha formas soltas que se baseiam numa
arquitetura deslumbrante. Yiqing reconhece que se sente atraída pelos “métodos de criação
intuitivos, pelas divagações sensoriais e pela procura de acidentes deliberados”.
Reconhecida e respeitada pelo seleto círculo dos connoisseurs da Haute Couture, o seu
universo encaixou de forma natural com o da Vacheron Constantin. Yiqing Yin partilha com os
mestres relojoeiros e os desenhadores da Casa a preocupação pelo detalhe e o desejo pela
descoberta de novidades. É desta comunhão que se criaram os vínculos entre a Alta-Costura
e a Alta Relojoaria, dois mundos em que a perícia artesanal, a experiência e a singularidade
não seriam nada sem a paixão e a criatividade, uma vocação que é constantemente
desafiada e reinventada em cada uma das sucessivas criações. A coleção Égérie simboliza
este encontro entre o mostrador plissado e a estética descentralizada do seu design.
A campanha “One of not many”, apresentada em 2018, destaca talentos cuja personalidade e
obras expressam a constante procura pela excelência, pela abertura ao mundo e pelo espírito
de inovação e criatividade que caracterizam a Vacheron Constantin. Singulares, visionários e
apaixonados, eles são reconhecidos especialistas nos seus domínios de atuação e, portanto,
também refletem o conceito dos connoisseurs.
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Sobre Yiqing Yin
Diplomada na ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris), e dotada
duma visão inovadora e pessoal da Couture, Yiqing Yin recebeu o prémio Grand Prix de la
Création de la Ville de Paris em 2009. No Festival Internacional da Moda de Hyères de 2010,
as suas criações oníricas foram expostas nas janelas do Ministério da Cultura, no Chaillot
National Theatre e depois na prestigiada Joyce Gallery. Em junho de 2011 foi galardoada com
o ANDAM First Collections e organizou o seu primeiro desfile durante a Semana da Moda de
Paris. Nesse mesmo ano, Yiqing Yin foi eleita uma das oito jovens “estilistas que devem ser
seguidas” de acordo com a edição francesa da Vogue. Em 2013, a Maison Leonard entrou
em contacto com a jovem designer para que dirigisse as suas coleções de prêt-à-porter.
Yiqing Yin também trabalha com marcas de grande prestígio como Cartier, Guerlain, Hermés,
Swarovski e Lancôme.
A Maison Yiqing Yin foi oficialmente incluída no calendário oficial da Fédération Française de
la Couture como membro convidado desde o seu início. Em dezembro de 2015, a Fédération
Française de la Mode reconheceu o seu trabalho atribuindo-lhe a denominação Haute
Couture, além de lhe conceder o estatuto de membro permanente.
Yiqing Yin, artista universal, também explora outros mundos e criações artísticas. Em 2013,
convidada pela Bienal de Veneza, criou os desenhos gráficos da peça In-Between. Para a sua
coleção Blooming Ashes, conjugou tecido com luz no vestido Stellar em colaboração com
o escultor Bastien Carré. Também trabalhou no mundo da dança, assinou os figurinos dos
bailarinos Dorothée Gilbert e Mathieu Ganio, para o ballet Tristão e Isolda, dirigido por Giorgio
Mancini.
Yiqing tem sido convidada a participar periodicamente em exposições artísticas no mundo
inteiro. A exposição sob o título “A world of Feathers”, apresentada no Museu Etnográfico
de Estocolmo; a exposição “Haute Dentelle”, na Cité de la Dentelle, em Calais, assim como
“Animalia Fashion”, exposição que teve lugar no Palazzo Pitti, de Florença, são apenas
alguns exemplos dos vários eventos onde apresentou as principais peças das suas coleções
de Haute Couture. Também foi convidada de honra, expositora, oradora e membro do júri
do Simpósio da Fundação das Artes da Moda que teve lugar no Museu de Arte Asiática
de São Francisco, em dezembro de 2019. Presentemente, está a trabalhar num projeto
cinematográfico que tem a estreia prevista para 2020.
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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

