JAEGER-LECOULTRE SERÁ A PRINCIPAL PATROCINADORA
DO 76.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DA BIENAL
DE VENEZA
Mantendo seu compromisso com a cultura da produção filmográfica e a preservação da herança
cinematográfica, este ano, a La Grande Maison comemora o 15.º aniversário de sua parceria com o
Festival Internacional de Cinema de Veneza. Como a principal patrocinadora do Festival de Cinema,
a Jaeger-LeCoultre estará envolvida ativamente em todos os seus destaques, adornando as estrelas
com suas mais belas peças de relojoaria e presenteando um relógio Reverso personalizado aos
vencedores dos prêmios mais ilustres: Melhor Filme (Leone d’Oro, o prêmio Leão de Ouro), Melhor
Atriz e Melhor Ator do ano (prêmio Coppa Volpi) e o prêmio Leão de Ouro: Prêmio de Honra (Leone
d’Oro alla carriera). Os relógios personalizados serão gravados à mão nas oficinas próprias da
Jaeger-LeCoultre com a imagem de um leão (um dos elementos do logotipo da Bienal de Veneza) e a
inscrição “76. Mostra”.

Todos os anos, a Jaeger-LeCoultre homenageia a criatividade de excelentes cineastas por meio do
prêmio Glory to the Filmmaker, concedendo-o a uma personalidade que tenha, nas palavras de
Alberto Barbera, diretor do Festival: “trazido originalidade para o cenário do cinema contemporâneo”.
O vencedor deste ano passa a integrar a lista das personalidades distintas que já foram
homenageadas, entre elas: Takeshi Kitano (2007), Abbas Kiarostami (2008), Sylvester Stallone
(2009), Mani Ratnam (2010), Al Pacino (2011), Spike Lee (2012), Ettore Scola (2013), James Franco
(2014), Brian de Palma (2015), Amir Naderi (2016), Stephen Frears (2017) e Zhang Yimou (2018).

No decorrer de 186 anos de história, a Jaeger-LeCoultre se dedica à construção de um grandioso
legado de tradição em relojoaria, sem prejuízo à criação de novas peças lendárias. Envolvida em uma
busca por excelência e movida por um espírito inovador, a Jaeger-LeCoultre reafirma seu duradouro
comprometimento com a promoção da valorização e da preservação das artes cinematográficas.

Jaeger-LeCoultre
Desde sua fundação, a Jaeger-LeCoultre tornou a precisão uma arte em si mesma, alcançando o equilíbrio
perfeito entre expertise eficaz, visão artística, sofisticação e refinamento estético. Fiéis ao espírito inventivo
iniciado em 1833, os mestres relojoeiros da Manufatura criam coleções que estão na vanguarda da Alta
Relojoaria: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous, e Atmos compõem o rico patrimônio da
Grande Maison, uma fonte eterna de inspiração ao longo dos séculos para criações inéditas que nunca deixaram
de ultrapassar os limites.
www.jaeger-lecoultre.com

