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A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA O MASTER GRANDE 
TRADITION TOURBILLON CÉLESTE 

NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE VENEZA 
 

 

Em 2019, a Jaeger-LeCoultre celebra o 15º ano de sua parceria com um dos mais prestigiados eventos 

do cinema, o Festival Internacional de Cinema de Veneza. A Jaeger-LeCoultre tem sido a principal 

patrocinadora do festival por mais de uma década, notabilizando-se principalmente por homenagear 

personalidades que fizeram contribuições significativas ao cinema contemporâneo com o Prêmio 

Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker. 

 

Neste ano, a Grande Maison traz o brilho de um céu noturno repleto de estrelas para se misturar com 

as maiores constelações terrestres - encontradas no tapete vermelho da Mostra. Uma nova edição do 

Master Grande Tradition Tourbillon Céleste será apresentada durante a 76ª edição do mais antigo 

festival de cinema do mundo, que acontecerá entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro de 2019.  

 

Os grandes filmes têm o poder de redefinir as experiências mais cotidianas, elevando a vida à arte. 

Seguindo essa abordagem, o Master Grande Tradition Tourbillon Céleste da Jaeger-LeCoultre 

apresenta uma perspectiva diferente sobre o tempo, com um turbilhão voador orbital que faz uma volta 

completa em torno do mostrador ao longo de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Essa unidade de 

tempo incomum é a duraçãode um dia sideral, calculado com referência às estrelas mais distantes em 

vez do Sol. 

 

O mostrador em si representa o céu noturno do hemisfério norte, mostrando as constelações do 

calendário zodiacal emolduradas por um anel externo exibindo seus símbolos associados. Um 

micromarcador de ouro, visto logo acima da órbita do turbilhão voador, gira em torno do mostrador 

anualmente, indicando onde estamos dentro desse calendário estrelar alternativo e antigo. 

 

O que diferencia este modelo do Master Grande Tradition Tourbillon Céleste das versões anteriores é 

o seu novo design contemporâneo e impressionante. À primeira vista, o mostrador foi simplificado em 

termos de texturas e indicações, mas, na verdade, ganhou uma dimensão adicional, visível apenas 

com pouca luz. Os marcadores de horas e constelações foram preenchidos com Super-LumiNova™, 

evocando o brilho dos corpos celestes em uma noite clara.  

 

Uma caixa elegante e contemporânea, parte da nova geração de design de caixas criada em janeiro 

para o Master Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, inclui o calibre 946 com 334 

componentes do Master Grande Tradition Tourbillon Céleste. Uma combinação complexa de texturas 
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superficiais, do acabamento acetinado ao microjateamento e polimento espelhado, reúne-se em uma 

caixa de 43 mm em ouro branco que complementa perfeitamente o mostrador azul profundo e o tom 

róseo do balanceiro de ouro em constante movimento. 

Tanto no aspecto mecânico quanto no aspecto estético, o Master Grande Tradition Tourbillon Céleste 

nos leva além do cotidiano. Trata-se de um raro relógio que capta os ritmos da vida cotidiana 

paralelamente aos movimentos do universo. 

 

Uma afinidade com o extraordinário 

 

A Jaeger-LeCoultre desenvolveu uma expertise incomparável através de uma ampla gama de métiers 

relojoeiros desde a sua fundação em Le Sentier, em 1833. Atualmente, a Manufatura Jaeger-LeCoultre 

pratica nada menos que 180 técnicas de relojoaria e relacionadas aos relógios em suas instalações no 

Vallée de Joux, muitas delas aperfeiçoadas ao longo de décadas e aprimoradas pela inovação interna. 

 

O turbilhão voador orbital apresentado no Master Grande Tradition Tourbillon Céleste foi visto pela 

primeira vez em 2010 no Master Grande Tradition Grande Complication, uma obra-prima que 

exemplifica o savoir-faire da Jaeger-LeCoultre e seu papel na expansão do campo da alta complicação. 

O turbilhão voador é combinado exclusivamente com outra área de dominação mecânica da relojoaria 

da Jaeger-LeCoultre – a indicação sideral do tempo, que aparece nas coleções masculinas e femininas 

da Grande Maison. 

 

 

 

 

Características técnicas: 

Dimensões: 43 mm 

Calibre: movimento mecânico de corda manual, calibre Jaeger-LeCoultre 946 

Funções: 

 

Reserva de marcha: 45 horas 

Caixa: ouro branco 

Mostrador: azul profundo com tratamento Super-LumiNova™ exibindo os corpos celestes à noite 

Estanqueidade: 50 m 

Fundo da caixa: aberto 

Referência: Q5273480 

Série limitada de 28 peças 
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Jaeger-LeCoultre  

Desde a 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 

 

 

 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

