Hybris Mechanica™ e Hybris Artistica™
Duas coleções e uma mesma busca pela perfeição
Desde 1833, a Jaeger-LeCoultre vem escrevendo as páginas de uma história que se reinventa a cada dia,
participando de forma significativa dos avanços da indústria relojoeira. Com invenções revolucionárias
transformadas em criações memoráveis e patentes de calibres inéditos, o percurso da Manufatura ao longo
dos séculos permanece exemplar. Exemplar em termos de criatividade artística, encarnada pela genialidade
de seus Métiers Rares™ exercidos dentro do mesmo espaço e sob o mesmo teto. Exemplar também pelo
domínio de complicações relojoeiras que figuram entre as mais complexas e que consolidaram o nome da
Jaeger-LeCoultre como uma referência indiscutível no universo da Alta Relojoaria, para a felicidade dos
amantes de belos objetos.

Coleção Hybris Mechanica™
Uma referência no campo das grandes complicações
Inspirada nesse espírito de inventividade e no desejo constante de superar os limites da arte relojoeira, a
coleção Hybris Mechanica™ nasceu em 2003 com o extraordinário relógio de mesa Atmos Mystérieuse e sua
corda de igualdade. A partir disso, iniciou-se uma sucessão de verdadeiras obras-primas, como o Master
Gyrotourbillon 1, grande complicação dotada de um turbilhão com múltiplos eixos, o Reverso Grande
Complication à Triptyque, que reúne nada menos que dezoito complicações em suas três faces, o Hybris
Mechanica à Grande Sonnerie, com cerca de 1.400 componentes - um dos relógios mais sofisticados da
Jaeger-LeCoultre - ou ainda o Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon, verdadeiro concentrado
de inovações em uma caixa extremamente fina.
A coleção Hybris Mechanica™, com seu nome tão revelador, conta hoje com treze peças únicas ou em
edições muito limitadas, somando uma quantidade impressionante de complicações relojoeiras, entre as
quais se destacam a medida mecânica do tempo, a abordagem matemática da eternidade e a indicação
musical das horas. Tais complicações são o tema predileto de todos os colaboradores da Manufatura, sempre
prontos a enfrentar os desafios técnicos e artísticos mais inusitados.

Coleção Hybris Artistica™
A arte da raridade
À linhagem desse florilégio de relógios com grande complicação, somou-se a sublime coleção Hybris
Artistica™. O laço entre as duas coleções não se restringe apenas ao nome Hybris, compartilhado de bom
grado, mas também aparece na demonstração incrivelmente bem-sucedida de um domínio notável do
savoir-faire relojoeiro, tanto em termos de mecânica quanto de estética.
Reveladas no Salão Internacional da Alta Relojoaria 2014, as primeiras peças da coleção Hybris Artistica™
expressam com ousadia a combinação genial dos múltiplos talentos dos Métiers Rares™ da Grande Maison.
Fiel ao seu passado de inventividade contínua, a Jaeger-LeCoultre associa pela primeira vez em sua história
uma série de técnicas ancestrais - o guilhochê, a esmaltagem, a gravura, etc. - à engenhosidade de
movimentos mecânicos dotados de complicações especialmente sofisticadas. Mais que uma combinação,
trata-se de uma fusão, uma alquimia, que envolve a integração entre concepção do design, engenhosidade
mecânica e talentos artísticos excepcionais. Vale lembrar, sem estender muito, alguns de nossos florões
emblemáticos: o Duomètre Sphérotourbillon, dotado do famoso conceito “Dual-Wing”; o Master Grande
Tradition Gyrotourbillon 3, com seu mostrador em rutênio e sua caixa em tântalo ricamente decorados; o
Rendez-Vous Tourbillon, cujo revestimento cravejado de diamantes revela às 6h a dança do seu turbilhão
voador; e o Grande Reverso Tourbillon Squelette, que traz o bordado escultural de seu mecanismo
inteiramente esqueletizado.
Além dessas doze peças excepcionais, entram para a família hoje dois novos modelos notáveis, tanto pela
originalidade do design quanto pelo virtuosismo do mecanismo. Para mulheres e homens, a peça Hybris
Artistica Mystérieuse é destinado a revelar de maneira sublime e inesperada a hora misteriosa em uma
decoração que surpreende pela beleza. Autênticas obras-primas nascidas da imaginação inesgotável dos
mestres relojoeiros e dos artesãos da Jaeger-LeCoultre, elas são trabalhadas passionalmente com suas mãos,
entre seus dedos, em uma busca insaciável pela perfeição.

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 RendezVous 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 Deco, 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

