
JAEGER-LECOULTRE ABRE UMA NOVA BOUTIQUE 
EMBLEMÁTICA EM XANGAI 

UM AMBIENTE IMERSIVO QUE APRESENTA A MANUFATURA AOS 
VISITANTES DE UMA FORMA TOTALMENTE NOVA 

A Jaeger-LeCoultre tem o prazer de anunciar a abertura de uma nova e emblemática boutique em 

XANGAI, no K11 art mall. A boutique representa um novo capítulo para La Grande Maison, traduzindo 

seu espírito em um ambiente acolhedor e convidativo que traz a Manufatura para o outro lado do 

mundo, conduzindo os visitantes a uma viagem ao seu coração. 

Em homenagem à relojoaria, o desenho do espaço foi concebido como uma série de círculos e curvas 

interligados, lembrando os componentes de um movimento de relógio. Os espaços interligados criam 

diferentes níveis de interação para os visitantes à medida que seguem intuitivamente o trajeto dentro 

da boutique, adquirindo uma compreensão mais profunda da Maison à medida que avançam nela. 

Com ênfase em materiais orgânicos e cores naturais, a decoração une tradição e modernidade, 

evocando a serenidade e a beleza da Maison Jaeger-LeCoultre no Vallée de Joux.  

De frente para a South Huangpi Road, a fachada da boutique é uma nova expressão da Maison, feita 

de telhas de vidro inspiradas no revestimento de tavaillon (azulejo de madeira) usado em edifícios 

tradicionais do Vallée de Joux para fornecer proteção contra o rigoroso clima de inverno. Combinando 

tradição e tecnologia, as telhas de vidro são retroiluminadas para criar um jogo de cores e sensação 

de movimento em constante mudança. Esta fascinante exposição evoca a fachada norte envidraçada 

da Manufatura, que reflete o seu entorno, mudando de aparência de acordo com o clima e a hora do 

dia. 

Ao entrar na boutique, o visitante encontra vitrines que contêm os destaques das coleções atuais da 

Jaeger-LeCoultre. Ao lado das vitrines, uma parede formada por calibres fascinante e interativa eleva 

o espaço para além do ambiente clássico, atraindo imediatamente o visitante para descobrir alguns

dos calibres mais emblemáticos que sublinham a autoridade da Maison como “o relojoeiro dos

relojoeiros”. Depois de descobrir os calibres físicos e explorá-los em profundidade através das vitrines

digitais, os visitantes podem continuar a experiência de aprendizado no WeChat, com mais calibres

apresentados em realidade aumentada.



Atraídos naturalmente para a segunda área da boutique, os visitantes podem explorar a imensidão da 

personalização. A história do Reverso mostra por que, mais do que qualquer outro relógio, ele 

representa o prazer especial de usar um relógio que possui um emblema secreto e personalizado e, 

portanto, pertence verdadeiramente ao seu usuário. Ao lado do expositor do Reverso, uma barra de 

pulseiras interativa oferece mais opções de personalização, convidando os visitantes a manusear e 

brincar com a coleção completa de pulseiras da Jaeger-LeCoultre para todos os modelos.  

O trajeto do visitante leva então a uma exploração mais profunda da Manufatura e da enorme variedade 

de métiers e relojoeiros reunidos sob seu refúgio. Uma série de vídeos evocativos e educativos os 

apresenta ao belo mundo do Vallée de Joux e os inicia nos segredos da esmaltagem, gravura e 

anglage (biselamento/afiação), assim como design e o processo de pesquisa e desenvolvimento que 

continuamente dá origem às inovações. 

Bem no coração da boutique, os visitantes chegam ao Atelier d'Antoine, onde são convidados a 

descobrir a expressão mais refinada do savoir-faire da Jaeger-LeCoultre, não apenas através de 

exposições fascinantes, mas também através de ateliês de descoberta que oferecem uma experiência 

prática de relojoaria. 

Uma réplica exata de sua contraparte na Manufatura Jaeger-LeCoultre, esta é a primeira instalação 

permanente de um Atelier d'Antoine fora da Suíça. Os ateliês de descoberta oferecem uma 

oportunidade de explorar o mundo da Alta Relojoaria suíça sob um novo olhar. Realizados por um 

instrutor e um especialista técnico, os ateliês combinam explicações teóricas e experiência prática em 

um formato dinâmico que incentiva a interação – limitados a um máximo de 8 participantes. Durante 

três horas, os participantes mergulharão fundo no coração dos movimentos dos relógios para entender 

como eles funcionam; descobrirão a infinidade de habilidades técnicas e criativas necessárias para 

produzir relógios sofisticados, os muitos estágios diferentes envolvidos em sua manufatura e os 

trabalhos artísticos adotados na Alta Relojoaria. Eles também aprenderão sobre o passado, presente 

e futuro da relojoaria na Jaeger-LeCoultre e no Vallée de Joux e serão convidados a usar modelos em 

maior escala para tentar replicar o trabalho dos relojoeiros altamente qualificados da Maison. 

O primeiro programa oferecido no Atelier d'Antoine da emblemática boutique da Maison será o ateliê 

de descoberta Reverso, durante o qual os participantes mergulharão nos arquivos do Reverso e 

experimentarão uma variedade de modelos. Posteriormente, também serão oferecidos o ateliê de 

descoberta Sound Maker e Masterclasses.  

Uma parede do espaço Atelier d'Antoine é dedicada a um Gabinete de Curiosidades, que apresenta 

três pilares da experiência da Jaeger-LeCoultre: complicações celestiais, The Sound Maker e precisão. 

Paralelamente, uma exposição dedicada aos Métiers Rares revela com mais profundidade como um 

Reverso pode ser transformado em uma obra de arte personalizada através da esmaltagem e da 

gravura, mostrando as várias etapas destes processos.  



Mais do que apenas uma loja, a nova e emblemática boutique global convida os visitantes a 

mergulharem no fascinante mundo da relojoaria e na notável história da Jaeger-LeCoultre, conhecendo 

profundamente a herança da Maison, sua experiência em relojoaria e seu espírito de inovação e 

criatividade. 

As oficinas do Atelier d’Antoine podem ser reservadas on-line aqui.  

Jaeger-LeCoultre: MAISON DE ALTA RELOJOARIA DESDE 1833 

Localizada no cenário calmo e sereno do Vallée de Joux, nossa Maison oferece um sentimento único de 

pertencimento. É aqui, inspirada pelas 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 na manufatura, 

relojoeiros, engenheiros, designers e artesãos trabalham juntos para dar à luz 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. 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme1?locale=en_CH

