Korumainen

Piaget

Traditional Oval

55 500 euroa
Mikä: 1960-luvun suihkuseurapiirien fiineimmät naiset tunnisti siroa
rannetta koristavasta Piaget’n ovaalinmuotoisesta korukellosta. Ja tunnistaa jälleen nyt, sillä Piaget tuo perinnemallinsa takaisin varustettuna
punakultaisella rannekkeella, joka asettuu ranteeseen kuin silkkinauha.
Milloin: Aina silloin kun Cristal on kylmää ja tunnelma lämmin.
Miten: Klassisen muotonsa ja poikkeuksellisen korkean käyttömukavuutensa ansiosta ovaalikellon tyylillinen jänneväli ulottuu hyvin epämuodollisesta sangen formaaliin. Olennaista on minimoida kilpaileva korusto ja
keskittyä vaatteiden ja asusteiden high end –valmistusmateriaaleihin.

1318
timanttia

Kun
mikään
ei riitä
[

Teksti Tommi Aitio

Taantumasta ei ole tietoakaan, kun
sveitsiläisen kelloteollisuuden aristokraatit
vyöryttävät markkinoille vuoden 2015
korskeimmat uutuusmallit. Optio oli paikalla
Genèven Salon International de la Haute
Horlogeriessa, jossa perinteisesti esitellään
kellomaailman hurjimmat luomukset.
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Vain 75
kappaleen
painos
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Eläväinen

Pikkutarkka

Ballon Bleu Serti Vibrant

Duometre Spherotourbillon Moon

Cartier

noin 275 000 euroa
Mikä: Cartierin uusin mestariteos
kirjaimellisesti herättää timantit eloon.
Kellotaulun 123 jaloa kiveä ovat jatkuvassa liikkeessä ja luovat ällistyttävän
efektin. Valkokultaiseen kuoreen on
muurattu 210 timanttia ja rannekkeeseen varmuuden vuoksi vielä 985
dimangia lisää.
Milloin: Kun hieno nainen haluaa
mennä sukeltamaan niin sanotusti
täydessä latingissa, sillä Serti Vibrant
on korumaisesta ulkomuodostaan
huolimatta vedenpitävä kolmen barin
paineeseen asti!
Miten: Sekä bikineissä että ilta
puvussa, mutta aina Giuseppe
Zanotteissa ja vähintään viiden
tuuman korolla.

Jaeger-LeCoultre
293 000 euroa
Mikä: Vallankumouksellinen kuunkiertokello, joka näyttää kuun liikkeet
oikein lähes 4 000 vuotta ilman säätämistä siinä missä normaalissa kuunkiertokellossa ilmenee yhden vuorokauden heitto jo 12 vuodessa.
Milloin: Erityisen vakavasti otettaviin
bisneskohtamiisiin, joissa miehellä ei
ole varaa esittää itseään nuorempaa ja
trendikkäämpää. Soveltuvin osin myös
Black Tie –tilaisuuksiin.
Miten: Laivastonsinisessä Kitonin
puvussa, lyijynharmaassa Cesare
Attolinin kaksirivisessä ja yönsinisessä
Brionin smokissa. Kaikki omilla
mitoilla, sillä onhan Duometre-miehen
autossakin mittatilausverhoilu käsin
ommellusta Poltrona Frau –nahasta.

»
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Globaali

Atleettinen

Montblanc

Roger Dubuis

Villeret Tourbillon Cylindrique
Geosphères Vasco da Gama

Excalibur Spider Skeleton Double
Flying Tourbillon

250 000 euroa

311 500 euroa

Mikä: Sylinterinmuotoisella
manuaalivetoisella tourbillonkoneistolla varustettu maailman
aikakello esittelee kellotaulussaan
pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon
tähtitaivaineen tehden kunniaa
Vasco da Gamalle, joka tutkimus
matkaili maapallon äärilaidoille.
Valmistus rajoitettu 18 kappaleeseen.

Mikä: Luurankononeistojen suur
mestarin uusin taidonnäyte perustuu
kahdelle flying tourbillon -moottorille, jotka on sijoitettu avoimeen kello
tauluun ja erittäin urheilullisiin
kehyksiin. Punainen nuppi ja miehekäs
kumiranneke alleviivaavat upeaa
ristiriitojen estetiikkaa.

Milloin: Aina kun matkakuume yllättää
ja mies tuntee pakottavaa tarvetta
lähteä kartoittamaan tuntemattomia
seutuja, olivatpa ne sitten maan
tieteellistä tai mentaalista laatua.
Miten: Herrasmiesmatkailun tyyliin eli
safaripuvussa ja hellekypärässä kun
operoidaan eteläisellä hemisfäärillä
ja susiturkissa ynnä hylkeennahka
rukkasissa purjehdittaessa pohjoisille
leveyksille.

Milloin: Vaikka kuntosalille, kunhan
kyse on tavanomaisesta vapailla painoilla suoritettavasta voimaharjoittelusta eikä nyrkkeilysäkin hakkaamisesta. Excalibur on kuin kotonaan myös fiinimmissä tilanteissa, kunhan tapahtuman yleistunnelma on epämuodollinen.
Miten: Täydellinen kauluspaitakello,
mutta ei pukupaidalle vaan Stefano
Riccin silkkipaidalle, jonka kaksi ylintä
nappia jätetään sulkematta. Sporttiranneke komppaa yhtä sujuvasti krokotiilinnahkaisia mokkasiineja kuin Porsche
Designin futuristisia lenkkareita.

Herrasmiesmäinen

Vacheron
Constantin
Harmony Tourbillon
Chronograph

noin 300 000 euroa
Mikä: Niin sanotulla monopusher-
periaatteella toteutettu kronografi
Maltan Ristin muotoa mukailevalla
tourbillon-koneistolla. Kellon sydän
on manuaalivetoinen ja tarjoaa 65
tunnin käyntivaran. 26 kappaleen
rajoitettu painos.
Milloin: Platinasta valmistettu kuori
avaa tyylillisesti laajan käyttöhorisontin, jota vain herkänpuoleinen tourbillon-moottori käytännössä rajoittaa.
Ei sovellu halonhakkuuseen, mutta
kaikkeen muuhun kylläkin.
Miten: Le Look Anglais eli brittiläinen
vapaa-ajan tyyli ranskalaisittain
tulkittuna. V-aukkoinen kashmir-neule
ja kauluspaita, samettihousut ja
ruskeat mokkanahkakengät,
kenties Sutor Mantellassilta.

Niittiranneke

Audemars Piguet
Diamond Punk
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Punk

Tekninen

Greubel
Forsey

Uusasiallinen

A. Lange
& Söhne

Quantieme Perpetuelle

Zeitwerk Minute Repeeter

noin 670 000 euroa

440 000 euroa

Mikä: Mekaanisten kellojen
palvotuimman innovaattorin uusin
luomus keskittää monimutkaisen
koneistonsa kaikkien toimintojen ohjaamisen kellon nuppiin, jonka päässä
on painokytkin. Kuori on valkokultaa ja
kellon tuotanto rajautuu valmistajan
mukaan 5-6 kappaleeseen vuodessa.

Mikä: Moderni ja jopa radikaali
minuuttirepeeteriratkaisu perinteikkäältä saksalaisvalmistajalta. 44 millimetrin platinakuoriin kätketty koneisto
koostuu peräti 771 komponentista ja
on yksi kellohistorian monimutkaisimmista komplikaatioista.

Milloin: Kaikkialle sinne missä vietetään laadukasta vapaa-aikaa ja elämä
on itsessään hyvää. Toimistokäyttöön
Greubel Forseyn taideteos on riittävän
hillitty ja matalakiiltoinen, ja enää
pitäisi tietää miksi tällaisen ”klokun”
omistaja käy päivätöissä.
Miten: Philipp Pleinin raju t-paita
jättää kellolle tilaa näkyä eikä pikku
sormeen pujotettu suvun sinetti
sormuskaan syö sille kuuluvia
huomioarvoja.

Milloin: Kaupungin kirkkaimmissa
peilisaleissa ja himmeimmin
valaistuissa yksityisklubeissa
tapahtuviin kohtaamisiin, joihin saavutaan autonkuljettajan kyyditsemänä ja
joissa kaikki asianosaiset ymmärtävät
pukeutua mittatilauskenkiin.
Miten: Vaikkei Zeitwerk olekaan
suoranaisesti niin kutsuttu Black Tie
–kello, sen menestyksekäs käyttö kannustaa tummaan pukuun sonnustautumista ja kravatin käyttöä. Kääntökalvosinpaitaan hillityt platinaiset tai teräksiset mansettinapit, mustiin oxfordkenkiin maailmanluokan plankkaus.

Maskuliininen

Panerai
Mare Nostrum

37 000 euroa
Mikä: 52-millinen rannekellojen
brontosaurus italialaislähtöiseltä
armeijan tavarantoimittajalta, joka
kaihtaa kaikenlaista piiperrystä ja
suosii paitsi isoa kokoa myös
robustia muotoilua.
Milloin: Niihin hetkiin, kun maailma ei
riitä, alla on alkuperäinen Humvee ja
mikään kello ei ole liian iso. Ei ujoille!
Miten: Shortsien, purjehduskenkien
ja lyhythihaisen poolopaidan kanssa.
Edellyttää keskivahvaa rusketusta,
muhkuraiseksi kiusattua kyynärvartta
ja äijäluokan elämänasennetta. 
Haittaa ei ole jenkkisikarityyppisestä pikaveneestäkään,
jonka kannella luikertelee
lemmikkialligaattori.

Mekanokukka

Taideteos

Richard Mille
Tourbillon Fleur

Noin miljoona euroa

noin 1 545 000 euroa

Mikä: 1970-luvun lopun punk-estetiikasta inspiroitunut “niittiranneke”,
jonka 8 148 timanttia maksimoivat esikuvalliselle aikakaudelle
tyypillisen glitterismin. Saatavilla myös parisataa tonnia
edullisempana onyx-kivisenä versiona.

Mikä: Ällistyttävä mekaaninen taideteos, jossa erittäin monimutkainen flying
tourbillon –koneisto nousee kellotauluun sommitellun magnoliankukan terälehtien keskeltä esille ja painuu taas piiloon. Koneistossa yli 500 komponenttia.
Tuotanto rajoitettu 30 kappaleeseen.

Milloin: Aina silloin, kun Tavastia kutsuu ja lauteilla heiluu No Shamen tai
Pertti Kurikan Nimipäivien kaltainen autenttinen punkkibändi.

Milloin: Oligarkkien vaimojen kohtaamisajoissa, joissa pelkät jalot kivet eivät
tee vaikutusta vaan tarvitaan järeämpää aseistusta.

Miten: Biker-tyyppisen nahkarotsin, mustien pillifarkkujen ja käärmeen
nahkaisten prätkäbuutsien kanssa. Tukan saa tupeerata ja koristautumisessa on
lupa hakea ristiriitaa eli miljoonakellon rinnalle niittiranneketta ja hopeakoruja.

Miten: Soveltuu yhtä hyvin muodolliseen iltapukupukeutumiseen kuin silkki
puseron ja designer-farkkujenkin pariksi, mutta ei kaipaa rinnalleen yhtään
ainutta korua kilpailemaan suosiosta.
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