JAEGER-LECOULTRE INAUGURA EXPOSIÇÃO EM PARIS
“REVERSO: Timeless Stories Since 1931”
Ontem à noite, a Jaeger-LeCoultre inaugurou a exposição “Reverso: Timeless Stories Since 1931” em
Paris, na presença de Catherine Rénier, CEO da Manufatura, e convidados de toda a Europa.
“Nós o convidamos a se juntar a nós em uma viagem – que começou em 1931. Nascido no auge da
era Art Déco, o relógio Reverso tornou-se um objeto de culto ao longo do tempo, um símbolo de estilo
e elegância. Esperamos que esta seja uma viagem de descoberta inesquecível”, destacou Catherine
Rénier em seu discurso de abertura. Trata-se de um convite a viajar pelo universo do estilo Art Déco,
da elegância parisiense e da arte de viver francesa.
O destaque desta exposição é o 1931 Café, um ambiente elegante em homenagem ao Art Déco, que
oferece um cardápio especial de doces e bolos elaborado pela confeiteira parisiense Nina Métayer –
que também esteve presente na inauguração.
O ator e diretor Nicolas Maury, o ator Djebril Zonga e a artista Inès Mélia também estiveram entre as
personalidades presentes, que apreciaram descobrir a história de um relógio de design excepcional e
que percorreu nove décadas.
Exibida em cinco andares, a exposição “Reverso: Timeless Stories Since 1931” explora o universo
criativo e cultural de um dos relógios de pulso mais famosos e reconhecidos do mundo. Uma
experiência envolvente e sensorial que começa com uma instalação de arte especialmente
encomendada pela Jaeger-LeCoultre ao artista americano Michael Murphy.
A mostra continua com uma retrospectiva da história do Reverso contada em quatro temas, desde as
suas origens até os dias de hoje. Os visitantes puderam admirar uma incrível seleção de modelos
Reverso que deixaram suas marcas na história e que continuam a manter viva a lenda desta peça que
se tornou uma referência em design.
A exposição “Reverso: Timeless Stories Since 1931” e o 1931 Café estarão abertos de terça a sábado,
de 21 de outubro a 24 de dezembro de 2021, na rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 15, no 8º
arrondissement de Paris.
A entrada na exposição é gratuita para o público.
Recomenda-se reservar com antecedência em www.exposition-reverso.com
Audioguias estão disponíveis para a exposição.

SOBRE O REVERSO
Em 1931, a Jaeger-LeCoultre lançou o Reverso: um relógio destinado a se tornar um clássico do século XX..
Desenhado para resistir aos impactos dos jogos de polo, o Reverso tornou-se um dos relógios mais emblemáticos
de todos os tempos, graças à sua caixa reversível e elegantes linhas inspiradas no Art Déco. Por nove décadas,
ele se reinventou continuamente, sem nunca comprometer sua identidade. Durante esse período, alojou mais de
50 calibres diferentes e seu verso em metal em branco tornou-se uma tela incrível para a expressão criativa,
decorada com esmalte, gravações ou pedras preciosas. Desde 1931, o Reverso continua a personificar com
ousadia a visão moderna por trás de sua criação.
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