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A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA “IN PURSUIT OF CHANCE”,
UM NOVO VÍDEO ESTRELANDO AMANDA SEYFRIED
CAPTURANDO O ESPÍRITO DO NOVO RELÓGIO DA JAEGER-LECOULTRE:
O RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR

A Jaeger-LeCoultre apresenta “In Pursuit of Chance” (“Em busca do acaso”, em português), um
vídeo poético e cativante que revela o novo relógio Rendez-Vous Dazzling Star, estrelado por
Amanda Seyfried. Amiga da Maison, o talento artístico de Amanda e sua presença magnética nas
telas dão vida a esta narrativa sobre a busca moderna pelo amor. Em um cenário misterioso e
dramático, o novo vídeo convida os espectadores a refletirem sobre o significado do acaso na vida,
no amor e nas estrelas.
“In Pursuit of Chance” incorpora o conceito da manifestação, segundo o qual nossas vidas não são
apenas uma questão de sorte; ao ter clareza sobre as nossas intenções e ao transmiti-las ao Universo,
criamos as condições necessárias para chegar ao destino desejado, transformando nossos sonhos
em realidade. A estrela cadente representa uma metáfora sobre o poder da manifestação, um
fenômeno físico do mundo real que representa o metafísico. Este fenômeno celestial aleatório reflete
a aparente incerteza do acaso.
“Adorei gravar este curta-metragem porque percebo uma conexão com a minha própria vida”, diz
Amanda. “Para mim, as estrelas cadentes podem simbolizar uma mudança e gerar esperança. Toda
vez que faço um pedido a uma estrela cadente, acredito que algo mágico e misterioso está prestes a
acontecer. Ao fazer um pedido, eu desafio a mim mesma a fazer a diferença na minha vida, mas com
a percepção de que o universo me dá permissão para isso.”

O vídeo foi filmado na lendária propriedade projetada e construída pelo artista e escultor Xavier
Corbero em Barcelona. A arquitetura assume a forma de uma escultura monumental, com estruturas
geométricas de concreto empilhadas em diferentes alturas e conectadas por escadas flutuantes e
arcos curvados, criando o efeito dramático de um labirinto.

Neste cenário teatral e de outro mundo, com o céu noturno estrelado ao fundo, Amanda aparece
usando o novo relógio Rendez-Vous Dazzling Star. Ao desviar o olhar do mostrador do relógio para o
céu, uma estrela cadente brilha e a história continua, entre a realidade e um estado onírico. De uma
contemplação silenciosa ao manifestar suas intenções para o universo até uma sensação de urgência
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ao correr em direção ao próprio destino. Neste momento, a personagem de Amanda entende que a
estrela cadente é o catalisador do seu desejo e, ao olhar para o relógio mais uma vez, sua estrela
cadente voa pelo mostrador, trazendo-a de volta à realidade e direcionando-a ao destino almejado.

Um relógio fascinante que evoca o céu noturno
Imprevisíveis, efêmeras e misteriosas, as estrelas cadentes são os mais românticos e intrigantes de
todos os fenômenos celestes, fascinando a humanidade desde o início dos tempos. Agora, elas
inspiram os relojoeiros da Jaeger-LeCoultre, que recriaram a sua magia no pulso graças a um
mecanismo totalmente novo, concebido e desenvolvido dentro da Manufatura, fazendo com que uma
estrela cadente surja no mostrador em momentos aleatórios.
“Sempre fui fascinada pela beleza do céu estrelado em uma noite clara e passo muito tempo no meu
quintal, olhando para o céu com admiração”, diz Amanda. “Em raras ocasiões, fui recompensada pela
visão incrivelmente especial de uma estrela cadente. É incrível pensar que os relojoeiros da JaegerLeCoultre encontraram uma maneira de capturar essa magia em um relógio de pulso.”

Com o seu mostrador em Aventurina azul, o relógio Rendez-Vous Dazzling Star captura com primor a
beleza de um céu noturno repleto de estrelas, realçado pelos dois aros em diamantes que circundam
a caixa do relógio – assinatura desse deslumbrante Rendez-Vous. No centro do mostrador,
emoldurado por outro aro em diamantes, três discos se sobrepõem, ocultando a estrela cadente nos
momentos de inatividade. Ativada pelo movimento do pulso, a estrela cadente aparece brevemente e
depois desaparece – tão fugaz, imprevisível e encantadora quanto o fenômeno que a inspirou.

SOBRE O RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR
Introduzido na coleção Rendez-Vous em 2019, o relógio Rendez-Vous Dazzling Star é um testemunho sofisticado
do savoir-faire no engaste de pedras preciosas da Jaeger-LeCoultre. Em volta da caixa do relógio de 36 mm, a
luneta do Rendez-Vous Dazzling Star forma dois aros concêntricos. Devido ao engaste de garras (ou 'griffe') do
aro externo de 36 pedras, cria-se uma característica etérea nestes círculos brilhantes, que parecem quase flutuar
ao redor da caixa. Garras finas em ouro fixam os diamantes no alto, permitindo a entrada da luz por todos os
ângulos, maximizando a presença de cada pedra e minimizando o metal visível. Para complementar a caixa do
relógio, as superfícies superiores das hastes são engastadas com diamantes e um diamante invertido é engastado
na coroa. Fiel aos códigos da coleção Rendez-Vous, o mostrador é desenvolvido em círculos concêntricos e a
hora é indicada por ponteiros florais dourados. O centro do mostrador é reservado para a exibição de
complicações, se for o caso em um modelo específico, e é cercado por um aro de numerais aplicados na fonte
Floral, complementados por hemisférios dourados polidos para marcar as horas.
jaeger-lecoultre.com

