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Ferdinand 
Berthoud
Un brand care manufacturează 30 de ceasuri 
anual. Un brand care încearcă să resusciteze 
și să onoreze memoria lui Ferdinand Berthoud, 
unul dintre cei mai buni ceasornicari din 
istorie, care, în secolul 18, a devenit celebru 
pentru orologiile sale marine, instrumente 
indispensabile navigației.
Ferdinand Berthoud a lansat anul acesta 
un singur model – FB 2RE, inspirat, desigur, 
din creațiile ceasornicarului regilor Franței: 
Marine Clock No. 6. Orologiul marin, care 
a supraviețuit revoluției franceze și altor 
cataclisme, este o adevărată operă de artă, 
iar ceasul de mână aspiră la același statut. 
Există două versiuni, aur roz și aur alb, fiecare 
disponibilă în câte zece exemplare. Să spunem 
de la început că prețul este de 210.000 de 
franci elvețieni și că nu există nici măcar un 
singur diamant nicăieri. Prețul este dat de 
măiestria mecanismului – Berthoud era foarte 
respectat și apreciat pentru mecanismele 

sale, astfel încât calibrul FB 2RE rămâne pe 
aceeași direcție, combinând,  
într-un singur mecanism, trei elemente mai 
rar folosite în zilele noastre: remontoar, fusée 
and chain și limitatori de cursă ai acului. 
Nu este neapărat o inovație, fiind vorba de 
mecanisme cunoscute și folosite în urmă cu 
peste două secole, ci de măiestrie, pentru cei 
care apreciază această scrisoare de dragoste 
adresată orologeriei regulatoare. Cu alte 
cuvinte, acest ceas integrează toate sistemele 
de control al cuplului cunoscute la ora 
actuală în orologerie, pentru o funcționare 
ultraconstantă. Vom analiza mai pe larg 
în revista Lifetime complexitatea acestui 
mecanism care îi va bucura pe nostalgici și pe 
pasionați.
Până atunci, mai spun doar că m-a cucerit 
cadranul simplu, clasic al modelului, dar 
că adevărata frumusețe vă va izbi privirile 
atunci când întoarceți ceasul și vedeți toată 
splendoarea mecanismului prin capacul 
transparent. Este unul dintre acele ceasuri 
pe care, dacă ai 210.000 de franci elvețieni 
să îl cumperi, ți-ai dori foarte mult să îl poți 
purta și „invers”, pentru a-ți desfăta ochii cu 
această mică minune a artei orologere.

Bovet
Bovet este un alt brand pe care îmi doream mult să îl văd, deoarece admir 
„încăpățânarea” proprietarului său, Pascal Raffy, de a nu manufactura 
ceasuri la modă, de a nu se lansa în cantități, de a face ceasuri 
adevărate, ca în urmă cu 200 de ani. La urma urmei, Raffy este cel care 
a spus: „Nu mă arunc în orologerie ca să construiesc un  
mega-brand. Fac acest lucru pentru plăcerea mea personală, 
egoistă, pentru orologeria de calitate. Vreau ca Bovet să fie 
o adevărată manufactură orologeră, unde punem suflet”. 
O deviză oarecum neașteptată din partea unui investitor 
care a canalizat peste 35 de milioane de euro într-un brand 
de ceasuri. Dar cred că tocmai acest fel diferit de a vedea 
lucrurile, de a nu alerga imediat după profit, i-a asigurat succesul 
adevărat, adică manufacturarea unor ceasuri de colecție.
Am văzut, în cadrul Geneva Watch Days, cea mai nouă 
lansare din cadrul gamei Fleurier 19 Thirty, care  
reunește modele mai simple, cu ornamente mai  
puțin extravagante. De altfel, este modelul  
entry-level din universul Bovet, cu un preț de 
19.800 de franci elvețieni. Lansată în 2015, 
reunește modele inspirate de ultimele ceasuri 
de buzunar create de Bovet înaintea revoluției 
ceasurilor de mână. Carcasa de 42 mm se 
distinge prin coroana plasată în dreptul 
orei 12, iar cadranul este un studiu de caz 
despre cât de frumoase pot fi ceasurile. 
Cele două minicadrane care marchează 
orele, minutele și secundele sunt de 
un albastru profund care se regăsește 
pe cadranul mare din fundal, decorat 
superb cu gravuri cu motive vegetale 
Fleurisanne. Gravurile sunt acoperite cu 
lac albastru, iar efectul este extraordinar. 
Un ceas extrem de elegant, dar cumva 
și de fiecare zi, așa cum l-a caracterizat 
domnul Raffy. Capacul transparent din safir 
expune mecanismul manual manufacturat in-
house – calibrul 11BM04, care oferă o rezervă 
de funcționare de șapte zile. Mult, foarte mult 
mi-a plăcut și modelul feminin Miss Audrey, cu 
cadranul din aventurină și luneta pavată cu diamante, 
la prețul de 20.500 de franci elvețieni. Cadranul poate fi 
negru (aventurină) sau verde (email), iar prețul include și un 
colier astfel încât ceasul să poată fi purtat și ca pandant.
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