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A Sotheby´s traz às Américas diretamente dos
Châteaux dois ícones: Cheval Blanc e Yquem
No dia 28 de abril de 2012 a Sotheby’s oferecerá em
leilão uma seleção de vinhos vinda diretamente de dois
dos mais prestigiosos produtores de vinho – os Château
Cheval Blanc e Château Yquem. O leilão “The Cheval
Blanc and Yquem 1892 – 2009 – direto das caves dá
continuidade às vendas históricas em Londres e Hong
Kong, ambas as quais superaram largamente as
expectativas. Até o momento do embarque para o leilão
a ser realizado em Nova York, nenhum destes vinhos
sairam dos suas respectivas caves nos châteaux onde
foram produzidos, Com safras de 1892 -2009 o leilão
percorre um arco de mais de um século incluindo mais de
3,000 garrafas distribuídas em 400 lotes entre as quais
uma grande seleção de garrafas raras e disputadas, em
tamanhos especiais. O leilão tem uma projeção de venda
entre US$1.3 e US$ 2 milhões. Antes do leilão, Pierre
Lurton, Diretor Geral do Château Cheval Blanc & CEO
do Château d’Yquem mais Serena Sutcliffe Master of Wine, Jamie Ritchie e Duncan Sterling todos da
Sotheby’s, viajarão à América Latina para eventos em São Paulo, Rio de Janeiro e Cidade do Mexico.

Serena Sutcliffe MW, a Diretora Mundial, Sotheby’s Wine disse: “Estamos encantados de levar para Nova
York uma venda histórica dos Château Cheval Blanc e Château d’Yquem, dois dos vinhos mais especiais do
mundo e marcos extraordinários do horizonte vinícola . Esta é uma coleção de safras excepcionais todas

vindas direto das caves destes châteaux icônicos Ambos são exemplos únicos de excelência oferecendo aos
amantes de vinhos as mais inesquecíveis experiências de degustação e sem dúvida estão ligados a algumas de
minhas memórias mais extraordinárias em uma vida dedicada a este assunto.”

Jamie Ritchie, Diretor Américas e Asia, Sotheby’s Wine, disse: “Temos visto um crescimento expressivo no
número de colecionadores latino-americanos que participam de nossos leilões e compram em nossas lojas de
vinho (the text in portuguese is in the plural = our stores . If we only have the NY store it should read nossa
loja) oportunidade de adquirir vinhos Cheval Blanc e Yquem com esta procedência única, direta dos châteaux
sera irresistível para colecionadores das Américas e antecipo o prazer de encontrar muitos deles nos eventos
que realizaremos no Brasil, Mexico e Nova York antecedendo o leilão. ”

Château Cheval Blanc
O Château Cheval Blanc data de 1832 quando as primeiras
terras foram adquiridas do espólio Figeac. Há muito este vinho é
sinônimo da mais alta qualidade e conquistou medalhas nas
exposições internacionais de Londres e Paris em 1862 e 1867
respectivamente, estampadas ainda hoje nas etiquetas. Cheval
Blanc é conhecido como um dos vinhos de maior qualidade do
mundo e

cujo gosto se mostra magnífico. Este equilíbrio

admirável é resultado de um terroir único que confere ao
Cheval Blanc a riqueza e opulência de vinhos de solo de argila e
a estrutura tânica de malha fechada do solo pedregoso.
Cabernet Franc é a cepa principal dentre as usadas no Cheval
Blanc mas é balanceada com uma grande proporção de Merlot.
São aproximadamente 37 hectares de vinhas cuja idade media é
de 40 anos. Château Cheval Blanc é um dos dois únicos Châteaux St Emilion a receber a classificação
máxma, Premier Grand Cru Classé "A".

1947
Uma das safras mais emblemáticas de Cheval Blanc – a de 1947 – está incluída no leilão, disponível em
garrafa padrão ou magnum e foi descrita por Serena Sutcliffe MW como “bem distinta de todos os demais
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vinhos tinto ” O verão excessivamente quente e úmido foi responsável por uma safra que conquistou uma
reputação extraordinária, frequentemente comparada ao Porto devido à sua pujância, viscosidade e sublime
doçura.

Château Yquem

Destaques:
1,128 garrafas de Cheval Blanc, incluindo –
1 garrafa, Cheval Blanc 1905, est. $3,000-5,000
1 garrafa, Cheval Blanc 1945, est. $1,600-2,500
1 garrafa, Cheval Blanc 1947, est. $10,000-15,000 (magnum – ver imagem pág. 1)
1 magnum, Cheval Blanc 1947, est. $30,000-50,000
1 garrafa, Cheval Blanc 1949, est. $4,000-5,500
3 garrafas, Cheval Blanc 1959, est. $4,250-6,000
1 magnum, Cheval Blanc 1959, est. $3,250-5,000
6 garrafas, Cheval Blanc 1982, est. $6,000-10,000
1 double magnum Cheval Blanc 1982, est. $4,000-6,000
1 imperial, Cheval Blanc 1985, est. $3,500-4,500
12 garrafas, Cheval Blanc 1990, est. $12,000-20,000
3 caixas, 12 garrafas, Cheval Blanc 1998, est. $6,000-9,000
por caixa
5 caixas, 12 garrafas, 4 caixas, 6 magnums, Cheval Blanc 2000,
est. $10,000-18,000 por caixa
1 balthazar (12 Litros), Cheval Blanc 2005, est. $12,00020,000
1 nebuchadnezzar (15 Litros), Cheval Blanc 2005, est. $14,00020,000
1 melchior (18 Litros), Cheval Blanc 2005, est. $18,00027,500 (à direita)
5 caixas com 6 garrafas, 4 caixas com 3 magnums, 1 caixa double
magnums,
2009 Cheval Blanc, est. $10,000-15,000 por caixa
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1 balthazar (12 Litros), Cheval Blanc 2009, est. $14,000-20,000
1 nebuchadnezzar (15 Litros), Cheval Blanc 2009, est. $18,000-25,000
1 melchior (18 Litros), Cheval Blanc 2009, est. $25,000-35,000

Petit Cheval
671 garrafas de Petit Cheval, incluindo 2 caixas, 12 garrafas, 1998, est. $1,000-1,500
2 caixas, 12 garrafas, 2000, est. $1,500-2,000
5 caixas, 12 garrafas e 2 caixas, 6 magnums 2005, est.
$1,600-2,250 por caixa
3 caixas garrafas e 4 caixas magnums 2009, est. $1,5002,000 por caixa

Château Yquem
656 garrafas de Château Yquem, incluindo–
1 vertical 9 garrafas incluindo 1 garrafa cada de ( 1899, 1909, 1929, 1939, 1949, 1959, 1989, 1999,
2009), est.
$18,000-26,000
1 garrafa 1892, est. $4,000-6,000
1 garrafa 1896, est. $4,000-6,000
1 garrafa 1899, est. $5,000-8,000
3 garrafas 1921, est. $5,000-10,000 por garrafa (à esquerda)
3 garrafas 1928, est. $9,000-15,000
2 garrafas 1929, est. $6,000-9,000
3 garrafas 1945, est. $8,500-12,000
3 garrafas 1947, est. $9,000-12,000
3 garrafas 1949, est. $6,000-10,000
2 magnums 1947, est. $12,000-16,000
3 garrafas 1959, est. $6,000-9,000
12 garrafas 1967, est. $20,000-30,000
12 garrafas 1975, est. $10,000-13,000
3 magnums 1975, est. $5,000-6,500
2 caixas, 12 garrafas 1987, est. $4,000-6,000 per caixa
2 caixas, 12 garrafas 1988, est. $5,000-7,000 per caixa
3 caixas, 12 garrafas 1989, est. $6,000-8,000 per caixa
3 caixas, 12 garrafas 1990, est. $6,000-8,000 per caixa
3 caixas, 12 garrafas 2001, est. $7,000-9,000 per caixa

#

#

#

4

Nota aos editores:
Em 2011 os leilões de vinhos da Sotheby’s alcançaram vendas globais no total de US$85,467,096; uma
quantia praticamente igual a de 2010 que foi de US $88.27 milhões, mais do dobro de 2009. O total de
2011 é o segundo maior da companhia em seus 41 anos de leilões desta categoria.
O leilão Lafite Ex Cellars realizado em outubro de 2010 pela Sotheby’s Hong Kong estabeleceu um novo
recorde para uma única garrafa em tamanho padrão quando um Château Lafite 1869 foi vendido por
US$232,692. Isto significa que a Sotheby’s agora detem o recorde mundial para uma garrafa padrão, para
uma garrafa em tamanho especial - um Jeroboam do Château Mouton Rothschild 1945 que alcançou
US$310,700 em fevereiro de 2007 em Nova York – e também para qualquer lote vendido em leilão: as 50
caixas de Château Mouton Rothschild 1982 vendidas na Sotheby’s New York em 2006 por US$1,051,600
Entre 2009 e outubro de 2011 a Sotheby’s Hong Kong realizou 16 vendas consecutivas na Ásia com 100%
dos lotes vendidos –sendo a única grande casa leiloeira a deter este recorde.
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