OMEGA Constellation 2018

De Constellation-collectie staat al decennia symbool voor de ongeëvenaard nauwkeurige
horloges die door OMEGA worden vervaardigd. De naam is geïnspireerd op de sterren aan
onze hemel; de collectie streeft ernaar de normen van tijdmeting opnieuw vorm te geven in
elegante schoonheid en klasse.
Dit jaar nemen we met de Constellation de volgende stap in design en technologie. OMEGA
introduceert 101 nieuwe modellen voor vrouwen en biedt daarmee niet alleen een zeer brede
verscheidenheid maar ook de uitzonderlijke precisie die deze horlogelijn zo geliefd maakt.
Het kloppend hart van de 29 mm-modellen wordt gevormd door een OMEGA Master CoAxial uurwerk, dat de 8 strenge beproevingen voor Master Chronometer-certificering heeft
doorstaan voordat het de fabriek verlaat.
Maar in deze hele nieuwe lijn is het vooral het vakmanschap van de buitenkant dat opvalt.
Vrijwel elk onderdeel van het iconische ontwerp heeft een make-over ondergaan, waar bij
de al meer dan 36 jaar populaire “Manhattan” look behouden is gebleven.
Het moment van de ontdekking is gearriveerd.

Geboorte van de Constellation

De OMEGA Constellation werd geïntroduceerd in 1952 maar vond zijn oorsprong zo’n vier
jaar eerder. Om het honderdjarig bestaan van het merk in 1948 te vieren, bracht OMEGA
haar eerste als chronometer gecertificeerde polshorloge met automatisch uurwerk uit. Dit
model werd de “Centenary” gedoopt en door kenners zo warm onthaald dat OMEGA inzag
dat er een volledige collectie met dezelfde officiële status moest worden samengesteld.
Vier jaar later introduceerde OMEGA de Constellation. Het was voor het eerst dat een
horlogemerk een horlogelijn creëerde die volledig uit chronometers bestond. De certificering
gaf aan dat OMEGA het meende en vormde het onomstotelijke bewijs dat het merk zich
toelegde op precisie.
Natuurlijk was de look heel anders dan wat we in 2018 presenteren. Maar ook vandaag
blijven onze nieuwe modellen trouw aan een aantal van de kenmerken uit die tijd, zoals het
elegante ontwerp, de sobere ronde wijzerplaat en de kleine gouden ster.

Observatorium onder de sterren

Sinds 1952 staat op de achterplaat van veel modellen in de Constellation-collectie het
inspirerende medaillon van het “observatorium onder de sterren”. Dit heeft een diepe
betekenis voor OMEGA en heeft daarnaast een moderne interpretatie die ook nu zeer
relevant is voor het merk.
Het verhaal begint in 1933, toen OMEGA een wereldrecord op het gebied van
nauwkeurigheid haalde in het observatorium van Kew-Teddington in Engeland. Het bedrijf
slaagde hier in 1936 opnieuw in, toen in hetzelfde laboratorium opnieuw een wereldrecord
werd gevestigd voor precisie in alle categorieën, een prestatie die nog altijd niet is
verbeterd.
Hoewel dit al indrukwekkend is, introduceerde het Observatorium van Genève in 1945 de
nieuwe uurwerkcategorie “horlogegrootte” in de jaarlijkse precisiecompetities. In de acht
daaropvolgende jaren won OMEGA deze competitie zes keer.
Toen in 1952 een symbool van precisie nodig was voor de nieuwe Constellation-collectie,
lieten de ontwerpers van OMEGA zich inspireren door deze successen uit het verleden. Op
het medaillon staat een koepel die verwijst naar het Observatorium van Genève met acht
sterren, die staan voor de twee wereldrecords uit 1933 en 1936 en de zes competities die
we tussen 1945 en 1952 wonnen.
Inmiddels vertegenwoordigen de acht sterren ook de moderne prestaties van OMEGA op
het gebied van precisie, met name de acht beproevingen die elk mechanisch horloge van
OMEGA moet doorstaan om als Master Chronometer te worden gecertificeerd. Deze
beproevingen zijn voorgeschreven door het Zwitsers Federaal Metrologisch Instituut
(METAS) en stellen de hoogste eisen in de sector ten aanzien van precisie, prestaties en
magnetische bestendigheid.

De Manhattan staat voor
de moderne uitstraling

1982 – Constellation “Manhattan”
Als we tegenwoordig aan de Constellation denken, hebben we meestal de elegante
“Manhattan” voor ogen. Met dit ontwerp werden in het bijzonder de vier iconische klauwen
geïntroduceerd. Indertijd werden zo het saffierglas en de afdichting tegen de kast
gehouden, zodat het horloge waterbestendig bleef. Andere kenmerken zijn de tonvormige
kast met de befaamde halvemaanfacetten, de perfect cirkelvormige wijzerplaat en de
indexmarkeringen op de lunette. En natuurlijk de bekende geïntegreerde polsband met
scharnierende schakels, die niet alleen een elegante uitstraling heeft maar ook comfortabel
draagt.

1995 – Constellation ‘95
Bij de eerste serieuze update bleven de klauwen behouden als designkenmerk. Ze waren
echter niet meer nodig om de waterbestendigheid te garanderen. De lijnen van alle
modellen werden verzacht en afgerond en ze werden voorzien van een koepelvormig
saffierkristal, Romeinse cijfers op de lunette in plaats van de wijzerplaat en elegante
‘baton’ (staafvormige) indexmarkeringen en diamanten. Rond deze tijd sloot Cindy
Crawford zich aan bij de OMEGA-familie. Ze had direct een merkbare invloed omdat ze
bijdroeg aan de uiteindelijke ontwerpbeslissing voor deze nieuwe Constellation-collectie.

2003 – Constellation “Double Eagle”
De oorspronkelijke Constellation “Double Eagle” werd in 2003 geïntroduceerd tijdens het
OMEGA European Masters golftoernooi. De damesversie borduurde met nauwkeurigheid en
flair door op dit idee. En het was het Co-Axial Chronometer Calibre 2500 (het eerste
OMEGA Co-Axial-kaliber) die het model zo uniek maakte. Het ontwerp van het 31 mmmodel viel op door de zeer grote klauwen, dauphine-wijzers en vastgenagelde
baguettevormige uur markeringen.

2009 - Constellation ’09
In 2009 kreeg de collectie een volledige make-over. Er werden verfijnde klauwen en nieuwe
wijzerplaten met indexmarkeringen in de vorm van een halve maan geïntroduceerd. Er
kwamen ook nieuwe “mono-rang” polsbanden, die optimaal draagcomfort boden en waren
voorzien van nieuwe vlindergespen. Op een aantal wijzerplaten stond het dramatische
supernova-patroon dat zich uitspreidde vanaf de Constellation-ster en een elegante
golving tussen de diamanten uurmarkeringen vormde. Ook dit herontwerp benadrukte de
hoogwaardige, moderne elegantie van de Constellation-modellen.

Introductie van de 2018 “Manhattan”-collectie

Met de presentatie van 101 nieuwe Constellation dameshorloges dit jaar vallen er talloze
details te verkennen en te ontdekken. Het iconische Constellation-ontwerp is natuurlijk
behouden maar de collectie heeft een volledige make-over ondergaan met subtiele
veranderingen aan alle kanten.
Overzicht
Maten:
25 mm
28 mm
29 mm

Uurwerken:
OMEGA Calibre 4061 (modellen van 25 en 28 mm)
OMEGA Master Chronometer Calibre 8700/8701 (modellen van 29 mm)

Materialen:
18K Sedna™ goud
18K geelgoud
Edelstaal – 18K Sedna™ goud
Edelstaal – 18K geelgoud
Edelstaal

Nieuwe wijzerplaatkleuren:
Sun-brushed blue
Sun-brushed chestnut brown
Sun-brushed dark grey
Sun-brushed gold champagne
Silk-embossed silvery
Silk-embossed gold champagne
Crystal silvery

Veranderde details
Afgeronde randen
De kast en polsband van de nieuwe Constellation met matte afwerking zijn voorzien van
gepolijste, afgeschuinde randen. Dankzij deze verfijnde randen hebben de modellen een
slanker en meer vrouwelijk uiterlijk met een uitstraling van elegantie en finesse. Daarnaast
benadrukken ze het ontwerp van het armbandhorloge, wat uniek is in de horlogewereld.

Lunettes
Voor elk horloge is een nieuwe, dunne lunette ontworpen, zodat er breder zicht is op de
wijzerplaat. Naast het verfijnde ontwerp staan er op de lunette slankere Romeinse cijfers, die
nu allemaal rechtop zijn gepositioneerd.

Klauwen
In verhouding tot de nieuwe lunettes zijn de befaamde Constellation-klauwen slanker en
beter geïntegreerd. Ook de klauwen hebben afgeschuinde, gepolijste randen zodat ze
elegant overlopen in de lunette en rond de kast.

Kroon
Het prachtige detail van de kroon laat zien hoe veelomvattend het herontwerp van de
Constellation werkelijk is. Als u goed kijkt, ziet u dat de tanden van de kroon een vrouwelijke
halvemaanvorm hebben die overeenstemt met de iconische halvemaanfacetten op de kast.

Wijzers en indexmarkeringen
Op de wijzerplaat zijn de veranderingen subtieler. De wijzers hebben nu een skeletonised
bladvorm die specifiek is ontworpen voor deze damesmodellen. De nieuwe
indexmarkeringen zijn geïnspireerd op de skyline van Manhattan, met name de driehoekige
facetten van de Freedom Tower.

Polsband
De collectie omvat twee verschillende, gemakkelijk te herkennen polsbanden. De polsband
van de kwartsmodellen lijkt op die van de Constellation ’09, terwijl de Master Chronometermodellen van 29 mm van een meer luxueuze versie zijn voorzien. De nieuwe polsband is
geïnspireerd op die van de oorspronkelijke Constellation “Manhattan”-collectie met zijn
gepolijste “mid-bar” schakels.

Gesp
De gespen op de polsband hebben nu een koepelvormige dekplaat met OMEGA naam en
symbool en een gepolijste halvemaanvorm. De gesp maakt een verlenging van 2 mm
mogelijk om het comfort te verhogen op momenten dat dit nodig is.

Achterplaat
Op de 29 mm modellen is het slanke ontwerp mogelijk gemaakt door het gebruik van
koepelvormig saffierglas op de achterkant, wat het dikkere zelfopwindsysteem van het
uurwerk accommodeert. Op de modellen van 25 en 28 mm is het beroemde
observatoriummedaillon gebruikt.

Het verschil van de Master Chronometer

Elk van de nieuwe 29 mm Constellation-modellen is Master Chronometer-gecertificeerd. Dit
staat garant voor de ongeëvenaarde precisie, prestaties en magnetische bestendigheid van
het uurwerk.
Om deze status te verkrijgen, worden de uurwerken eerst door COSC (de officiële Zwitserse
certificatie-instelling voor chronometers) onderworpen aan standaard beproevingen.
Daarna moeten de uurwerken en afgebouwde horloges 8 Master Chronometerbeproevingen doorstaan, waaronder blootstelling aan een magnetisch veld van 15.000
gauss. Dit is vooral belangrijk met het oog op de effecten van magnetisme waarmee we in
het dagelijks leven te maken hebben, zoals laptops, telefoons, haardrogers en de metalen
gespen op damestassen.
Het Zwitsers Federaal Metrologisch Instituut (METAS) garandeert dat de beproevingen voor
de Master Chronometer geen enkele twijfel laten bestaan. Alleen perfect functionerende
uurwerken met bijzonder hoge magnetische bestendigheid mogen uiteindelijk door een
vrouw worden gedragen.

Vier iconische vrouwen.
Eén iconische collectie.

Voor OMEGA is de Constellation een sieraad in haar lange geschiedenis als horlogemaker
voor dames. Ongeacht hun nationaliteit of achtergrond hebben vrouwen dit horloge leren
kennen en waarderen. De schoonheid en precisie van het horloge worden al decennia
geroemd en de populariteit van de Constellation overstijgt de generaties. Toen OMEGA
daarom een nieuwe Constellation-campagne moest laten maken voor 2018, werd gekozen
voor vier bijzondere vrouwen die nauw zijn verbonden met het merk.
Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra Ambrosio en Liu Shishi belichamen allemaal de
elegante en betoverende kenmerken van de Constellation-collectie. Maar net als elk
individueel model zijn deze vier ambassadeurs op geheel eigen wijze uniek en getalenteerd.
Modefotogaaf Damon Baker schoot de volgende plaatjes op basis van een minimalistisch
en chic concept geïnspireerd door een moderne interpretatie van de skyline van Manhattan.
Naast het kenmerkende rood van OMEGA omvat het kleurenpalet wit en goud, net als de
recente “Her Time”-tentoonstelling van OMEGA die wereldwijd te zien was in bestemmingen
van Parijs tot St. Petersburg.

