
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE APRESENTA 

O RELÓGIO REVERSO TRIBUTE ENAMEL “TIGER” 

 
UMA HOMENAGEM MAGNÍFICA AO TALENTO ARTESANAL 

 

 

Quando o relógio Reverso foi criado em 1931, sua exclusiva caixa giratória era uma engenhosa solução 

funcional para o desafio de proteger o mostrador e o vidro do relógio durante o uso no campo de polo. 

Rapidamente percebeu-se que o metal em branco no fundo da caixa era uma tela ideal para 

manifestações artísticas, voltando-se de forma natural para a decoração com gravura, esmalte e outros 

ofícios. 

 

Em 2022, nove décadas após o nascimento do Reverso, a Jaeger-LeCoultre apresenta o mais novo 

episódio dessa história: o relógio Reverso Tribute Enamel “Tiger”, uma expressão notável à criatividade 

e ao talento artesanal da Manufatura. Criado para coincidir com o ano novo chinês e com a abertura 

de uma nova e emblemática boutique da Jaeger-LeCoultre em Xangai, o novo relógio é uma 

homenagem ao Ano do Tigre.  

 

Ao girar a caixa do relógio para o seu verso, um magnífico tigre se revela. Gravado em ouro rosa no 

metal da caixa, o tigre parece saltar do seu fundo em esmalte Grand Feu preto opaco, a superfície 

polida da pelagem do tigre e a textura contrastante de suas listras em ródio escovado capturam e 

refletem a luz, criando a ilusão de movimento e poder. 

  

Para maximizar a sensação de volume e para trazer profundidade à gravura, o artesão gravador usou 

uma técnica conhecida como gravação modelada, utilizando cinzéis de diferentes tamanhos para 

esculpir o metal passo a passo. Esta é uma tarefa precisa e exata que exige foco absoluto e uma 

destreza notável. Para completar o desafio de criar esta interpretação do relógio Reverso Tribute 

Enamel, o trabalho do gravador, ao contrário do que é mais comum, não começa em uma superfície 

de metal vazia, mas em uma superfície que já possui uma camada de esmalte Grand Feu. É essencial 

ter uma precisão de gestos sem precedentes para evitar qualquer risco de danificar o esmalte puro, 

sendo que o gravador dedicou 55 horas de trabalho para criar esta obra-prima.  

 

O mostrador do relógio Reverso Tribute Enamel apresenta o mesmo esmalte Grand Feu em preto 

opaco do verso da caixa. A simplicidade elegante do mostrador do relógio Reverso Tribute valoriza 

totalmente a beleza sutil do fundo da caixa em preto brilhante com seus índices facetados aplicados, 

faixa de minutos no formato estrada de ferro e ponteiros Dauphine que, neste caso, são perfeitamente 

combinados ao ouro rosa da caixa.  



 
 

 

A simplicidade aparente do esmalte puramente preto é uma ilusão, já que na técnica de esmaltagem 

Grand Feu o resultado do processo de queima nunca será totalmente previsível. Ao construir as 

camadas de esmalte para criar um preto tão profundo e rico, com cada nova camada seguida por 

queima, a esmaltagem das duas superfícies do relógio Reverso Tribute Enamel “Tiger” exigiu nada 

menos do que 20 horas de trabalho. O fato de ser uma combinação perfeita entre cor e pureza é uma 

prova de habilidades excepcionais que só podem ser adquiridas com muitos anos de prática. A Jaeger-

LeCoultre continua sendo uma das raras Manufaturas a ter seu próprio ateliê de esmaltagem interno, 

protegendo e desenvolvendo esta antiga técnica artesanal. 

 

Criado para celebrar o ano do zodíaco chinês e feito somente por encomenda, o relógio Reverso 

Tribute Enamel “Tiger” oferece a possibilidade de ser personalizado com diferentes cores de esmalte. 

Uma tela ideal para manifestações artísticas, o verso da caixa de cada relógio Reverso oferece 

potencial ilimitado para os clientes aproveitarem os talentos dos artistas do nosso ateliê Métiers 

Rares® para desenvolver criações únicas, da esmaltagem e gravura à pintura em miniatura e ao 

engaste. 

 

O novo relógio Reverso Tribute Enamel é a prova da visão de cultura e criatividade da Grande Maison, 

na qual habilidades artísticas convivem em perfeita harmonia com a expertise técnica dos relojoeiros 

da Manufatura.  

 

DETALHES TÉCNICOS 

 

REVERSO TRIBUTE ENAMEL 

Dimensões: 45,5 mm x 27,4 mm x 9,73 mm 

Calibre: calibre Jaeger-LeCoultre 822A/2, corda manual 

Funções: horas, minutos 

Reserva de marcha: 42 horas 

Caixa: ouro rosa  

Mostrador: esmalte Grand Feu, índices aplicados 

Fundo da caixa: esmalte Grand Feu, gravura 

Estanqueidade: 3 bar 

Pulseira: couro de crocodilo preto 

Referência: Q39324K1 - feito sob encomenda 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SOBRE O RELÓGIO 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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