
 
 
 

 

 

 

 

 

Reverso: a filosofia Art Déco  

 
Desde sua criação, o Reverso afirma uma sobriedade gráfica e uma simplicidade geométrica inigualáveis. Em 

2017, é a vez da fiabilidade e da precisão de seus movimentos automáticos, os calibres Jaeger-LeCoultre 965 

e 969 - com formato retangular que se adapta perfeitamente à caixa – colocarem novamente o Reverso à 

frente da relojoaria. Este ano, os destaques são quatro modelos automáticos do Reverso Classic, destinados a 

acompanhar os apaixonados por peças de uso leve e descontraído. Perfeitamente adaptado ao nosso modo 

de vida contemporâneo, este relógio encarna a filosofia Art Déco, mais atual do que nunca. 

 

Em um estilo Art Déco atemporal, um relógio icônico que se encaixa em todos os pulsos 

Nascida após a Primeira Guerra Mundial, esta nova corrente arquitetônica e artística exaltava a simplicidade 

das formas e o refinamento dos materiais. O fim da guerra marcou de fato uma ruptura entre um “antes” 

formal e convencional, e um “depois” que propunha uma nova arte de viver. A partir daí, os objetos passaram 

a se adaptar aos nossos modos de vida e aos nossos comportamentos. O desejo de simplificar o cotidiano e 

de adotar novos hábitos, como o de portar um relógio de corda automática, se expressava com vigor.  

 

Em perfeita sintonia com a filosofia Art Déco, os relojoeiros da Manufatura Jaeger-LeCoultre integraram ao 

Reverso um movimento mecânico de corda automática, harmonizando perfeitamente sua caixa reversível de 

formato retangular aos três godrons emblemáticos.  

 

Caracterizado por um design Art Déco atemporal, o relógio Reverso apresenta uma estética despojada e 

com linhas geométricas. Enquanto seu mostrador exibe algarismos arábicos e ponteiros em formato de 

bastão, uma sóbria e elegante faixa de minutos se destaca em seu contorno, com todo respeito à regra da 

proporção áurea.  

 

Ideal para todos os dias, o ícone da elegância aparece em quatro modelos que proporcionam um uso livre e 

confortável: o Reverso Classic Medium, o Reverso Classic Large e o Reverso Classic Large Duoface, 

propostos em ouro rosa ou em aço. 

 

Mais sólido, mais descontraído e absolutamente contemporâneo, o Reverso Classic proporciona ao nosso 

cotidiano uma nova forma de liberdade. As mulheres e os homens de hoje necessitam e desejam viver cada 

momento de forma mais intensa. As apostas vão para este relógio icônico com movimento mecânico de 

corda automática extremamente fiável, que se afirma como uma extensão de quem o porta. 

 

  



 
 
 

MANUFATURA JAEGER-LECOULTRE 

 

Desde sua criação em 1833, a Jaeger-LeCoultre vem encantando e surpreendendo os amantes de belos objetos. 

Herdeiros do espírito inventivo de seu fundador, Antoine LeCoultre, os artesãos da Manufatura reúnem seus 

talentos e savoir-faire para criar coleções que se tornaram verdadeiras referências relojoeiras, tanto do ponto de vista 

técnico quanto artístico: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic e Atmos. Com uma riqueza 

extraordinária, este patrimônio secular inspira constantemente a Grande Maison a continuar seguindo o caminho 

da excelência. Após muitos modelos emblemáticos, o século XXI viu surgirem as coleções Hybris Mechanica™ e 

Hybris Artistica™. Tão surpreendentes quanto sofisticadas, estas peças raras também demonstram a paixão criativa 

que move os homens e mulheres que trabalham, às vezes há várias gerações, em simbiose debaixo de seu teto. 

 

Para a Jaeger-LeCoultre, o ano de 2017 é a ocasião de revelar tesouros relojoeiros de beleza deslumbrante em 

quatro de suas coleções icônicas: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic e Hybris Artistica™. Após comemorar com 

grande pompa os 85 anos do Reverso em 2016, chegou a hora de a Manufatura colocar a nova linha Rendez-

Vous no topo da relojoaria feminina, evocar o vento de liberdade que sopra mais do que nunca no Reverso Classic, 

dotado de um movimento automático em perfeita sintonia com a filosofia Art Déco, dar continuidade à glória 

incessantemente renovada do Geophysic e apresentar os mistérios do tempo através da criação, na coleção Hybris 

Artistica™, de peças únicas editadas em séries bastante limitadas. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 


