Piaget entra na luz com uma coleção SIHH 2019
de beleza dourada luminosa
O fascínio do ouro é inegável, o seu tom rico e a sua suprema adaptabilidade sempre
inspiraram artistas e artesãos. Foi em 1957 que a Piaget se comprometeu a trabalhar
exclusivamente metais nobres – ouro e platina – e os 60 anos que passaram, desde esse
compromisso, criaram uma experiência incomparável em ourivesaria e uma perspicácia no
design da Maison. No Salão Internacional da Alta Relojoaria de 2019, a Piaget mostra o seu
savoir-faire interno com relógios de ouro excepcionais e novas técnicas decorativas.

Um momento de ouro para brilhar com a Piaget
O rei dos materiais, adorado e até venerado desde os tempos antigos, usado apenas para os
objetos mais valiosos, na Piaget, o ouro simboliza a especialidade interna da Maison que
combina tradição e inovação, através de uma abordagem criativa única. No atelier Piaget onde
se trabalha o ouro, em Plan-les-Ouates, Genebra, o domínio e o know-how necessários para
criar mais de cem tipos diferentes de pulseiras de ouro está nas mãos dos nossos artesãos.
Em todas as suas formas, seja numa pulseira de relógio com vários elos finos ou numa alça
flexível tecida com um fio único, o ouro é manuseado com um toque leve e versátil que
enfatiza o prazer e a sensualidade de usar este precioso material.
Nos anos anteriores, Piaget fez ressurgir técnicas de trabalho do ouro, tiradas de peças de
arquivo das décadas de 1960 e 1970, feitas durante a idade de ouro do brilhante jet set da
sociedade Piaget. Peças como as da coleção Extremely Lady 2018 reintroduziram técnicas

decorativas históricas e redesenhadas para criar novos acabamentos que simulavam as
texturas de madeira, o pelo e o gelo de ouro.

A coleção SIHH 2019 da Piaget traz um acabamento completamente novo ao repertório do
seu atelier interno, garantindo que o fornecimento de savoir-faire artesanal na Maison não seja
apenas mantido, mas também aumentado.
A ondulação da luz e da sombra na escama de uma criatura exótica é reproduzida num relógio
Extremely Lady de ouro rosa, aumentando a riqueza existente de texturas trabalhadas em
ouro inspiradas na natureza. Cada escama é escovada à mão, com diferenças infinitamente
variadas e diminutas em ângulo e pressão, criando o resultado final de uma pulseira justa que
brilha com reflexos vivos. A decoração da escama aparece tanto no mostrador como na
pulseira do relógio Extremely Lady, invocando uma assinatura estética que era comum nos
relógios Piaget, nas décadas de 1960 e 1970. Um conjunto de biséis com grandes diamantes
redondos e o tom rósea do ouro destacam as linhas do design vintage que permanece tão
atraente e elegante hoje como há meio século atrás.
Um dos designs mais bem sucedidos e icónicos de Piaget é o relógio Limelight Gala, com as
suas curvas assimétricas e o seu refinamento retrocontemporâneo. Em 2019, a bracelete do
relógio Gala Limelight é uma deslumbrante pulseira de ouro rosa gravada à mão, com um
acabamento decorativo magistralmente aplicado pelos artesãos da Maison. O acabamento
«Décor Palace» foi visto em vários projetos memoráveis da Piaget desde a década de 1960, e
é usado aqui na pulseira para complementar o mostrador lindamente listrado de malaquita
verde-escura. Um novo estilo arrendado na colocação das pedras preciosas é visível no bisel
e nas hastes do relógio Gala Limelight 2019, permitindo que a Maison apresente pedras
maiores, colocadas de tal forma que parecem invisivelmente mantidas juntas, em vez de
serem mantidas com ouro.

Uma aura de tradição
O convite para brilhar com Piaget está ancorado na estatura quase mítica do ouro, ecoada nos
novos modelos da coleção clássica da Maison. Um foco em texturas orgânicas e elementos
naturais, enriquecidos com um toque de ouro, caracteriza os novos modelos adicionais de
2019. Um foco em texturas orgânicas e elementos naturais, enriquecidos com um toque de
ouro, caracteriza os novos modelos adicionais de 2019.
Os mostradores de meteorito destacam-se fortemente nos relógios Altiplano 2019, com o
mineral cósmico aparecendo na elegante coleção em versões cinza e azul escuro naturais.
Um mostrador de ouro extraordinário completa o trio de mostradores de meteorito coloridos e
é montado dentro de uma caixa de ouro rosa polida que apresenta um contraste visual e um
equilíbrio que se opõe aos padrões altamente geométricos do meteorito.
O relógio Tradição em ouro incorpora uma das braceletes mais históricas criadas dentro da
Piaget, combinando elos com decorações alternadas e montados meticulosamente a fim de
formar um conjunto flexível e leve. Um novo mostrador de madrepérola rosa alegra o relógio e
oferece uma opção essencial entre os modelos anteriores, que apresentavam ou mostradores
discretos prateados ou mostradores totalmente pavés.

Uma bracelete de malha milanesa texturada chama a atenção, este ano, no modelo
Possession. A flexível e luxuosa bracelete de malha de ouro é trabalhada à mão para dar um
acabamento texturado, que é combinado com um mostrador em madrepérola iridescente e
uma auréola de diamantes no emblemático aro rotativo.
Elevando a ativa coleção de Piaget, a partir de um relógio verdadeiramente decadente, está o
Polo de ouro rosa, introduzido pela primeira vez em 2018 e pronto para pisar o tapete
vermelho em 2019 com modelos que apresentam mais diamantes.

Sobre a Piaget
Foi em La Côte-aux-Fées que Georges-Edouard Piaget abriu a sua primeira oficina, numa
quinta da família, e se dedicou a produzir movimentos de alta-precisão. E foi em 1874 que
teve início esta sua, sempre crescente, reputação. Mas a decisão crucial para o seu futuro foi
tomada em 1943, quando a empresa decidiu registar o nome da marca.
Fiel ao seu espírito empreendedor, a Piaget desenhou e produziu, no fim dos anos 1950, os
movimentos extrafinos que se tornaram uma das assinaturas da Maison e que deixou uma
indelével marca na relojoaria.
Mas a Piaget era também um estilo: um casamento entre o ouro e uma explosão de cores,
novas formas, pedras preciosas e mostradores feitos de pedras ornamentais. Levada pela
onda de criatividade de Yves G. Piaget, a coleção de joalharia cresceu de forma original
ocupando a cor um lugar de particular relevância.
Com mais de 140 anos de história, a sempre ousada marca inovou ao oferecer joias com
movimento, coleções de Haute Joaillerie extravagantes e relógios incríveis que a tornaram
numa das mais prestigiadas marcas de relojoaria-joalharia do mundo.

Para qualquer complemento de informação, é favor contactar Rebeca Planas
(rebeca.planas@piaget.com)
As fotografias em alta-resolução estão disponíveis em https://pressnews.piaget.com
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