
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE LANÇA A COLEÇÃO THE STELLAR 
ODYSSEY NO EVENTO WATCHES & WONDERS 

 
A CEO CATHERINE RÉNIER E O PRÊMIO NOBEL DIDIER QUELOZ  

DEBATEM AS MARAVILHAS DA ASTRONOMIA E SUA CONEXÃO COM A 
CONTAGEM DO TEMPO 

 

 

Genebra, 1° de abril de 2022 – Hoje, durante o evento Watches & Wonders, a Jaeger-LeCoultre 

apresenta sua nova temática para 2022 – The Stellar Odyssey – durante palestra apresentada por sua 

CEO, Catherine Rénier, e pelo astrônomo vencedor do Prêmio Nobel, Didier Queloz. Como parceiro e 

consultor científico da Jaeger-LeCoultre para a coleção The Stellar Odyssey, Didier Queloz representa 

um nível de autoridade excepcional na temática dos fenômenos astronômicos e da contagem do 

tempo. 

 

A coleção The Stellar Odyssey destaca a conexão fundamental entre os fenômenos astronômicos e a 

história da contagem do tempo e da relojoaria, celebrando a experiência única e vasta da Jaeger-

LeCoultre em representar os fenômenos celestes em relógios intrincados. Em 2022, a Jaeger-

LeCoultre leva a coleção para o mundo com “The Stellar Odyssey Around the World”, uma exposição 

itinerante e uma série de eventos temáticos, incluindo colaborações inspiradoras com um artista visual 

e com o mixologista de renome internacional Matthias Giroud; além de apresentar seus novos relógios 

com inspiração na Astronomia. Ao longo do ano, como parte de seu compromisso de transmitir o 

conhecimento relojoeiro a um público mais amplo, o Atelier d'Antoine da Jaeger-LeCoultre sediará o 

programa Discovery Workshops, com oficinas práticas com foco na temática astronômica. 

 

“Este ano, The Stellar Odyssey continuará a jornada da Manufatura pelo mundo, compartilhando não 

apenas nossas criações inspiradas no tema celestial, mas também traduzindo as maravilhas desse 

universo em instalações de arte e experiências imersivas.”  

Catherine Rénier, CEO da Jaeger-LeCoultre  

 

Vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2019 por seu trabalho revolucionário na Astronomia, Didier 

Queloz é professor de Filosofia Natural na Universidade de Cambridge (Reino Unido) e professor de 

Física na ETH-Zürich (Suíça). Um dos criadores da “revolução dos exoplanetas” na Astrofísica, em 

1995, ele e seu orientador de doutorado anunciaram a primeira descoberta de um planeta gigante 

orbitando outra estrela fora do Sistema Solar – uma descoberta inspiradora que gerou uma revolução 

na Astronomia e o início das pesquisas sobre exoplanetas. Ele desenvolveu equipamentos 



 
 

astronômicos, novas abordagens observacionais e algoritmos de detecção que levaram à descoberta 

de centenas de planetas anteriormente desconhecidos. 

 

Stellar Odyssey de 2022, da Jaeger-LeCoultre, é um convite para que os amantes do relógio e o público 

em geral descubram como os mistérios do cosmos são traduzidos em maravilhas micromecânicas 

para o pulso. 

 
SOBRE THE STELLAR ODYSSEY 
 
Em 2022, a Jaeger-LeCoultre presta homenagem aos fenômenos astronômicos que estão na origem da medição 

do tempo pela humanidade. Desde os primeiros dias da Manufatura, as funções astronômicas desempenham um 

papel importante no portfólio de relógios complicados da Jaeger-LeCoultre – desde formas simples de exibição 

de fases da Lua até calendários perpétuos altamente complexos, equação do tempo, gráficos do céu e os ciclos 

lunares dracônico e anomalístico. Dominando todas as três medidas de tempo – solar, lunar e sideral – os 

relojoeiros da La Grande Maison inovam perpetuamente para criar os mecanismos mais avançados e precisos 

que representam ou até mesmo predizem fenômenos celestes. Este ano, a Jaeger-LeCoultre embarca em uma 

Stellar Odyssey com uma exposição imersiva e uma série de eventos temáticos que incluirão colaborações 

inspiradoras com um artista visual e um mixologista, e um programa fascinante de ateliês de descoberta com 

temas celestiais no Atelier d'Antoine. The Stellar Odyssey é um convite para descobrir como os mistérios do 

cosmos são traduzidos em maravilhas micromecânicas para o pulso. 
 
 
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. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

