SIHH LIVE – 14 de janeiro de 2019 – 11:00 horas
SIHH LAB – De 14 a 17 de janeiro de 2019
Genebra, 14 de janeiro de 2019 – por ocasião da apresentação dos seus novos lançamentos, a
Vacheron Constantin convida os visitantes a descobrir as inovações que marcaram a sua história e
que escreveram um capítulo na Alta Relojoaria. Dois encontros imperdíveis:
•

Segunda-feira, 14 de janeiro, às 11:00 horas, SIHH Live: “A génese de uma complicação”.
Uma fascinante viagem através do mundo da relojoaria, desde as origens das complicações
até à última revolução técnica da Vacheron Constantin.
Um diálogo entre Suzanne Wong, editora geral de REVOLUTION e Christian Selmoni, Diretor
de Estilo e Legado Cultural da Vacheron Constantin.

•

Ao longo da semana, SIHH LAB: “Cronograma, marcos de inovação”, um projeto de
investigação empreendido conjuntamente com a EPFL&ECAL Lab.

SIHH live – segunda-feira, 14 de janeiro, às 11:00 horas, no Auditório: “A génese de uma
complicação”.
Uma fascinante viagem através do mundo da relojoaria, desde as origens das complicações até à
última revolução técnica da Vacheron Constantin.
Pode ser complicado isolar um único ponto forte numa Casa relojoeira, cuja existência data de 1755.
Excecional mestria mecânica, desenho audaz, e simultaneamente clássico, belas artes decorativas,
elevados níveis de acabamento e inovações que estabelecem paradigmas, sendo cada uma delas
parte intrínseca da Vacheron Constantin. Suzanne Wong, editora geral de REVOLUTION, e Christian
Selmoni, Diretor de Estilo e Legado Cultural, falarão sobre a mais recente e revolucionária inovação
relojoeira da Casa, que transformará a forma sob a qual se vê e experimenta a relojoaria mecânica, e
acompanharão o público ao longo de um percurso pela história da inovação atemporal.
SIHH LAB - de 14 a 17 de janeiro, “Cronograma, marcos de inovação”
A Vacheron Constantin apresenta o seu projeto de investigação "Repercussão do Cronograma",
realizado em colaboração com a EPFL+ECAL Lab. No núcleo desta envolvente experiência, três
relógios excecionais, Referência 57260, Tour de l’Île e WorldTime Cottier, que representam os
sucessivos avanços tecnológicos revolucionários na história da relojoaria e da própria Casa,
desenvolver-se-ão entre uma infinidade documentos e elementos visuais em formato eletrónico, que
convidam os visitantes a introduzir-se nos segredos da produção das Grandes Complicações.
Desenvolver os princípios de representação, visando reduzir as limitações inerentes à realidade
virtual: esse é o objetivo que a Vacheron Constantin e a EPFL + ECAL lab marcaram para si, no stand
do SIHH LAB do presente ano.
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