
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE REFORÇA SEU APOIO  
À ARTES CINEMATOGRÁFICAS NA  

24ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE XANGAI 
 

 

Comemorando seu 11º ano de parceria ininterrupta com o Festival Internacional de Cinema de Xangai, 

a Jaeger-LeCoultre anunciou neste fim de semana o vencedor do prêmio Glory to the Filmmaker de 

2021, bem como seu apoio contínuo às artes cinematográficas por meio do Film Restoration 

Programme (Programa de Restauração de Filmes). 

 

Na sexta-feira, após a cerimônia de abertura e tapete vermelho da 24ª edição do festival, a Maison de 

alta relojoaria suíça recebeu os convidados em uma noite brilhante realizada em um cenário Art Deco 

especialmente projetado para o evento, evocando o glamour de um set de filmagens dos anos 1930. 

Por meio de transmissão ao vivo, dois amigos de La Grande Maison, Ni Ni e Jing Boran participaram 

do evento e falaram sobre sua admiração pelo cinema chinês e a importância de preservar sua herança 

cultural. 

 

Celebrando a sétima arte 
Compartilhando da mesma paixão por savoir-faire artístico e técnico, a Jaeger-LeCoultre sempre 

cultivou uma profunda afinidade com o universo do cinema, oferecendo seu apoio de longa data às 

artes cinematográficas. O prêmio Glory to the Filmmaker, criado em 2007, fez sua estreia no Festival 

Internacional de Cinema de Xangai em 2018, para homenagear cineastas chineses que realizaram 

contribuições extraordinárias em sua área.  

 

Este ano, o vencedor do prêmio foi Jia Zhangke, uma figura notável da “sexta geração” de cineastas 

chineses. Após seu primeiro longa-metragem – Xiao Wu – chamar a atenção da crítica internacional 

em 1997, Jia venceu diversos prêmios internacionais, incluindo o Leão de Ouro no Festival 

Internacional de Cinema de Veneza de 2006, com seu filme Em Busca da Vida. Ele foi indicado cinco 

vezes à Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, incluindo em 2013 por seu filme Um Toque 

de Pecado, vencedor do prêmio de Melhor roteiro. Em 2015, Jia foi o vencedor do prêmio Lifetime 

Achievement Award da Quinzena dos Diretores do Festival de Cannes. 

 

Preservando o patrimônio cinematográfico 
Este ano, a Jaeger-LeCoultre marca a 10ª edição do Film Restoration Programme e sua colaboração 

ininterrupta com o Festival Internacional de Cinema de Xangai, com o objetivo de proteger o patrimônio 



 
 

cinematográfico da China para as gerações futuras. Contemplando diversas décadas e gêneros, os 14 

filmes até agora preservados graças ao programa incluem algumas das obras mais edificantes do 

cinema chinês dos últimos 80 anos. Dentre as restaurações mais recentes estão os filmes Fora da 

janela (1973), dirigido por Sung Tsun-shou, A Soul Haunted by Painting (1994) de Han Shuqin, Flores 

de Xangai (1998) de Hou Hsiao-hsien e, a obra-prima de Hu Sang, Sacrifício de Ano-Novo (Zhu Fu), 

de 1956.  

 

O próximo filme selecionado para ser restaurado, Early Spring (1963) é a obra mais famosa do 

prodigioso diretor da “terceira geração”, Xie Tieli. Baseado em um famoso conto do escritor dos anos 

1920, Roushi, o filme é estrelado por Sun Daolin, Xie Fang, Shangghuan Yunzhu, Gao Bo e Han Yan. 

Ele venceu os prêmios Top Ten Film Award and Top Ten Director Award no China Film Century 

Awards, em 1995.  

 

Durante o fim de semana de abertura do 24º Festival Internacional de Cinema de Xangai, a Jaeger-

LeCoultre recebeu os convidados para uma série de eventos exclusivos em seu recém-inaugurado Art 

Deco Café, também na K11 Art House. Inaugurado no ano do 90º aniversário do relógio Reverso, o 

pop-up café, que também abriga um cinema particular, homenageia as origens do Reverso – um relógio 

reconhecido como um ícone do design Art Deco. 

 

A Jaeger-LeCoultre tem o orgulho em manter seu compromisso com a cultura cinematográfica, um 

universo criativo com o qual a Maison compartilha muitos valores. 

  

 

 

 

 

 
SOBRE O REVERSO 
Em 1931, a Jaeger-LeCoultre lançou um relógio destinado a tornar-se um clássico de design do século XX: o 

Reverso. Criado para resistir aos rigores dos jogos de polo, suas elegantes linhas Art Déco e a caixa reversível 

exclusiva o tornam um dos relógios mais reconhecíveis de todos os tempos. Ao longo de nove décadas, o Reverso 

reinventou-se continuamente sem nunca comprometer a sua identidade: alojou mais de 50 calibres diferentes, 

enquanto o seu verso em metal branco tornou-se uma tela para a expressão criativa, decorada com esmalte, 

gravuras ou pedras preciosas. Hoje, após 90 anos de seu nascimento, o Reverso continua a sintetizar o espírito 

de modernidade que inspirou sua criação. 
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