JAEGER-LECOULTRE E AMANDA SEYFRIED EXALTAM A
ELEGÂNCIA INTERIOR
Ela é solar, suave, preciosa e serena. Amanda Seyfried, amiga da Maison, irradia uma aura de
tranquilidade e autoconfiança. Ela se move graciosamente. Ela fala com postura, autenticidade e
beleza. Uma beleza que transcende o tempo.
Após seu sucesso estonteante no filme Mank – pelo qual foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante
no Globo de Ouro e no Oscar – Amanda Seyfried voltou a estar sob os holofotes para uma sessão de
fotos especialmente solicitada pela Jaeger-LeCoultre. Celebrando a feminilidade, as fotos também
marcam os 90 anos do nascimento do Reverso.
Para esta sessão de fotos, a Jaeger-LeCoultre colaborou com Alique, um fotógrafo e artista holandês
radicado em Nova York que é conhecido por retratar mulheres de seu ponto de vista distintamente
feminino.
Nas novas fotos, Amanda usa um Reverso One Duetto Moon em ouro rosa da coleção atual,
apresentando uma pulseira em ouro rosa e uma pulseira em couro vermelho-vinho. O estilo ressoa
perfeitamente com a própria visão de Amanda sobre a feminilidade contemporânea.
“Se eu tivesse que definir o Reverso, diria: atemporal, inovador, puro”, diz Amanda Seyfried.
“Gosto que os relógios possam ser usados com uma camisa ou um vestido e ainda se encaixarem no
meu estilo”, diz ela. “O Reverso sempre encontra esse lugar. É difícil acreditar quantos detalhes e
quanta arte podem ser gravados em uma caixa tão pequena – e ter duas faces trabalhando tão
perfeitamente em um design é extraordinário. Isso reflete sua capacidade de interpretar diferentes
papéis, de ser inventiva e de usar todas as complexidades de sua personalidade para revelar seu
talento e sutileza.

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 Deco 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,

ravuras ou pedras preciosas. O Reverso celebra seus 90 anos em 2021, e continua a sintetizar o espírito de
modernidade que inspirou sua criação.

