
 
 

JAEGER-LECOULTRE APRESENTA ‘WALK INTO THE DAWN’, 

UMA LINDA E NOVA CAMPANHA  

ESTRELADA POR ANYA TAYLOR-JOY 

  

 

Celebrando a feminilidade, a nova campanha ‘Walk into the Dawn’ da Jaeger-LeCoultre apresenta 

Anya Taylor-Joy em uma ode onírica ao Rendez-Vous Dazzling Shooting Star. Walk into the Dawn 

evoca os passos que nos aproximam da realização de nossos sonhos – aqueles que podemos pedir a 

uma estrela cadente. 

 

Em um novo vídeo evocativo e uma série de fotografias, Anya conta uma história sem palavras, em 

uma sequência de dança com leveza, elegância e movimento rodopiante que ecoa a trajetória de voo 

da estrela cadente no mostrador do relógio.  

 

A dança surge naturalmente para Anya, que foi bailarina e dançou em vários de seus papéis no cinema, 

como em Noite Passada em Soho e O Gambito da Rainha. Muito mais do que uma habilidade 

profissional, a dança é uma parte essencial de sua vida, diz ela: “A primeira coisa que faço todas as 

manhãs é dançar – uma dança engraçada no meu quarto ou na cozinha. Isso faz meu espírito voar e 

me prepara para o dia. Quando estou dançando é quando me sinto mais viva para todas as 

possibilidades da vida.” 

 

‘Walk into the Dawn’ evoca essas possibilidades. Fluidos e fortes, os movimentos de Anya refletem 

sua estética pessoal – elegante e sofisticada, cheia de personalidade e versátil, lembrando o relógio 

que ela envolve no pulso.  

 

 “O Rendez-Vous Dazzling Shooting Star é uma obra de arte em miniatura para o pulso”, diz Anya. “A 

estrela cadente no mostrador é incrivelmente romântica e o mostrador azul cintilante e os círculos de 

diamantes o tornam muito glamoroso – e ainda assim eu o vejo como um relógio que pode ser um 

verdadeiro aliado do meu cotidiano, de manhã até a noite, contando as batidas do dia.” 

 

Apresentado na Watches & Wonders em 2022, o Rendez-Vous Dazzling Shooting Star foi inspirado 

nas maravilhas do céu noturno. Intrigados com a beleza efêmera das estrelas cadentes, os relojoeiros 

da Jaeger-LeCoultre decidiram capturar esse raro fenômeno celestial em um relógio. Aproveitando seu 

compromisso inabalável com a criatividade – um valor compartilhado com nossa embaixadora da 

marca em sua carreira de atriz – eles inventaram um mecanismo totalmente novo que faz uma estrela 

disparar no mostrador em intervalos aleatórios, assim como estrelas cadentes reais riscam os céus. 



 
 

Aumentando o efeito, um mostrador de aventurina azul cintilante é cercado por um aro de diamantes 

em engaste de garra – a assinatura da linha Rendez-Vous Dazzling. 

 

 

Sobre Anya Taylor-Joy 

Nascida em Miami quando seus pais britânicos-argentinos visitavam a cidade em 1996, Anya Taylor-Joy foi criada 

em Buenos Aires e Londres, falando espanhol como primeira língua. Bailarina até os 15 anos, começou a atuar e 

recebeu ótimas críticas por sua atuação em A Bruxa, de Robert Eggers, em 2015. Seguiu com uma série de papéis 

aclamados pela crítica, incluindo Noite Passada em Soho, de Edgar Wright (no qual ela revelou uma voz 

cativante). Em 2020, o sucesso da Netflix, O Gambito da Rainha, lançou sua estrela na estratosfera; sua 

hipnotizante interpretação do prodígio do xadrez Beth Harmon ganhou um Globo de Ouro, um prêmio Screen 

Actors' Guild e um prêmio Critics' Choice. O projeto foi seguido por um papel de protagonista em O Homem do 

Norte, de Robert Eggers. Durante 2022, Anya foi vista em Amsterdam de David O. Russell com Christian Bale e 

Margot Robbie, e na comédia de terror de Mark Mylod, O Menu, com Ralph Fiennes e Nicholas Hoult, ganhando 

uma indicação ao Globo de Ouro pelo último. Anya concluiu recentemente as filmagens do papel protagonista em 

Furiosa, a prequela de Mad Max, com lançamento previsto para maio de 2024. 

 

 

Sobre o Rendez-Vous Shooting Star 

Apresentado em 2022, o Rendez-Vous Shooting Star consegue a façanha sem precedentes de capturar um 

fenômeno cósmico aleatório em uma complicação relojoeira. Inspirados pela raridade e beleza efêmera das 

estrelas cadentes, os relojoeiros da Jaeger-LeCoultre inventaram um novo mecanismo, o Calibre 734, que envia 

uma estrela que cruza mostrador do relógio em momentos aleatórios, várias vezes a cada hora. O mostrador 

compreende três camadas, a primeira delas esconde a estrela cadente quando está inativa. Abaixo dela está um 

disco circular com uma janela da estrela cadente que risca o mostrador quando ativado por movimentos do pulso. 

À medida que a estrela passa, a janela revela um disco de metal dourado brilhante que acentua a sensação de 

movimento. Esta bela complicação se presta a muitas interpretações estéticas diferentes, proporcionando uma 

tela ideal para o trabalho artesanal decorativo do atelier Métiers Rares® da Manufatura. 
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