JAEGER-LECOULTRE E AMANDA SEYFRIED NOS CONVIDAM
PARA CELEBRAR A TEMPORADA DE ROMANCE
A atriz indicada ao Oscar, Amanda Seyfried, está no centro das atenções novamente graças a uma
elegante sessão de fotos com a renomada fotógrafa de Nova Iorque, Alique, para a Jaeger-LeCoultre.
Amiga da La Grande Maison desde 2019, ela veste um relógio Rendez-vous Dazzling Night & Day que
evoca com elegância a alegria e o mistério do romance, com seus diamantes cintilantes, mostrador
em madrepérola brilhante e indicador delicado de dia/noite.

Quando Amanda conheceu a Jaeger-LeCoultre, ela se apaixonou pelas complicações femininas,
intrigada por sua beleza e romantismo. “Sempre fui fascinada pelo céu noturno. Há algo de muito
misterioso e romântico nele. Acho incrível adicionar tanto requinte ao know-how relojoeiro.”

No mostrador de madrepérola do Rendez-Vous Dazzling, o display Noite e Dia é colocado em um disco
iridescente salpicado de estrelas douradas; conforme o disco gira, um sol com raios voluptuosamente
encaracolados alterna lentamente com uma lua crescente dourada conforme o dia se transforma em
noite.
Amanda afirma ter sempre amado relógios redondos: “Os diamantes no Dazzling Rendez-Vous elevam
a caixa redonda a outro nível. Há algo totalmente hipnotizante nesse brilho.”

Duas fileiras de diamantes circundam o mostrador e, graças à forma como o anel externo de 36 pedras
foi definido, há uma qualidade aerada, quase espumosa nele. Elevados por finas garras de ouro, os
diamantes parecem estar quase flutuando ao redor da caixa do relógio, em vez de ancorados nela.

Como uma ode ao romance, o Rendez-Vous Dazzling Night & Day é um convite ao amor sincero e
para a eternidade.

SOBRE AMANDA SEYFRIED
A atriz americana Amanda Seyfried começou sua carreira ainda adolescente em novelas, antes de
estrear em “Garotas Malvadas” (2004) e na série da HBO “Amor Imenso”. Sua fama internacional foi
selada por seu papel em “Mamma Mia!” (2008), coestrelado por Meryl Streep e Pierce Brosnan, e outro
trabalho de destaque inclui “Les Misérables” (2012). Em 2021, ela recebeu uma indicação ao Oscar
como Melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação de Marion Davies em “Mank”. Seu filme mais
recente, “A Mouthful of Air”, foi lançado em novembro de 2021. Amanda mora em uma fazenda no

norte do estado de Nova York com seu marido, Thomas Sadoski, e seus dois filhos; ela é amiga da
Jaeger-LeCoultre desde janeiro de 2019.

SOBRE A COLEÇÃO RENDEZ-VOUS
Lançada em 2012, a linha Rendez-Vous se tornou rapidamente um pilar da coleção feminina da
Jaeger-LeCoultre. Na época do seu lançamento, destacou-se entre os demais relógios femininos por
unir bons movimentos mecânicos e complicações interessantes com designs elegantes, detalhes
refinados e um confiante diâmetro de 36 mm. O modelo original, que deu origem ao nome da coleção,
tem uma pequena estrela no perímetro do mostrador, que pode ser ajustada para marcar um
compromisso (rendez-vous em francês). Desde então, uma variedade de outras complicações e
diferentes interpretações estéticas foram adicionadas à linha.

Jaeger-LeCoultre: LAR DA ALTA RELOJOARIA DESDE 1833
Localizado em um ambiente sereno no Vallée de Joux, nosso Lar oferece um sentimento único de pertencimento.
É aqui, inspirada nas paisagens excepcionais das Cordilheiras do Jura e guiada por um fogo interior inextinguível,
que a Grande Maison ganha sua alma. Com todos os trabalhos artesanais sob o mesmo teto, na Manufatura,
relojoeiros, engenheiros, designers e artesãos trabalham juntos para dar à luz a belas criações da alta relojoaria.
Impulsionados por uma energia irresistível e um espírito de invenção coletiva que diariamente inspira o
compromisso de cada membro da nossa família, cultivamos nossa sofisticação discreta e criatividade técnica.
Esse mesmo espírito impulsionou a criação de mais de 1200 calibres desde 1833 e tornou a Jaeger-LeCoultre a
autoridade em relojoaria.

jaeger-lecoultre.com

