O LEILÃO DE DUAS PEÇAS EXTREMAMENTE RARAS
DEMONSTRA A RIQUEZA DO PATRIMÔNIO DA JAEGERLECOULTRE E SUA PROFUNDA EXPERTISE RELOJOEIRA
O raríssimo POLARIS MEMODATE será vendido na Phillips Genebra em novembro de
2019, e o exclusivo LUCKY13 será vendido na Phillips Nova York em dezembro de 2019

Ao longo da sua história, a Jaeger-LeCoultre tem sido motivada pelo espírito da invenção.
Sua expertise foi reconhecida por mais de 400 patentes, e as habilidades técnicas e a
criatividade dos seus relojoeiros se traduziram em mais de 1.200 calibres diferentes.

Como demonstram esses dois relógios raros de meados do século XX, cada década trouxe
ideias e soluções novas, refletindo o espírito do tempo. Entre as diversas mudanças ocorridas
nas décadas de 1950 e 1960, representadas por cada um desses relógios, estão, por um
lado, enormes avanços na tecnologia e no setor aeroespacial e, por outro lado, a
transformação do mergulho de um desafio em uma popular atividade de lazer.

Um raro LeCoultre Polaris Memodate (1967): vendido na Phillips Genebra em novembro
de 2019

Em 1950, a Jaeger-LeCoultre lançou seu primeiro relógio de pulso com alarme, chamado de
Memovox ("voz da memória"). Como o modelo se tornou um dos mais desejados e confiáveis
do mercado, a empresa lançou diferentes variações, incluindo um mostrador de data, uma
versão de corda automática e até mesmo um alarme para medir o tempo de parquímetros.

Em 1959, ao observar que o mergulho havia passado de uma atividade especializada a um
esporte recreativo praticado por milhares de pessoas, a Jaeger-LeCoultre decidiu adaptar o
Memovox para o mar. A empresa percebeu que poderia oferecer um cronômetro visual (na
luneta interna) e um alarme sonoro (que também causava vibração contra a caixa) para maior
segurança dos mergulhadores.

Para isso, a Jaeger-LeCoultre criou uma caixa multicamada patenteada, que otimizava a
transmissão do som do alarme embaixo d'água. O exterior da caixa, com 16 furos, permitia
ouvir o tom do alarme e também senti-lo no pulso, enquanto seu interior vedava e protegia o
movimento.

Chamado de Polaris nos EUA e de "Montre de plongeur E859" na Europa, o modelo de
referência E859 possuía três coroas, cada uma com o padrão quadriculado característico dos
relógios SuperCompressor. A primeira coroa é para ajustar as horas, a segunda faz girar a
luneta interna com o cronômetro de mergulho e a terceira faz girar o disco central para alinhar
a seta com o horário do alarme.

A peça oferecida pela Phillips, fabricada em 1967 para o mercado americano, se destaca dos
outros modelos graças às marcações peculiares do mostrador. Enquanto a maioria dos
mostradores trazia a gravação "Memovox" ou apenas o nome LeCoultre, este relógio possui
apenas a gravação "Memodate".

Talvez o aspecto mais fascinante do Memodate Polaris seja a combinação de dois aspectos
da relojoaria aparentemente opostos: a tradição de complicações sonoras delicadas e as
necessidades de um relógio prático para esportes. Por isso, o item representa o espírito
inventivo e livre que criou um patrimônio tão amplo na Jaeger-LeCoultre e que continua a
motivar a Maison ainda hoje.

Polaris “Memodate” Ref. E 859: Relógio para mergulho em aço inoxidável,
extremamente raro e atraente, com alarme e data, fabricado em 1967.

O exclusivo "Lucky13" (1962) da LeCoultre: vendido na Phillips Nova York em
dezembro de 2019

O LeCoultre "Lucky13" é um relógio genuinamente impressionante e exclusivo, que a Chicago
Anti-Superstition Society (Sociedade contra a Superstição de Chicago), ao lado de 13
senadores estadunidenses, presenteou a um astronauta que integrou o Mercury Seven, para
comemorar a conquista histórica do primeiro astronauta americano a orbitar a Terra.

O relógio, que mostra o número 13 em cada marcador de hora, comemorava a cápsula
espacial Friendship 7, usada na missão Mercury–Atlas 6. A Friendship 7 foi a 13ª cápsula
espacial produzida pela McDonnell Aircraft Corp, e os números 13 no mostrador representam
a rejeição da Sociedade à ideia de que esse número traz azar.

A cerimônia, que ocorreu na sexta-feira, 13 de abril, de 1962, ingressou no Registro do
Congresso em 13 de outubro de 1962. O consignador pretende doar uma parte dos lucros
obtidos pela venda do relógio ao John Glenn College of Public Affairs da Universidade
Estadual de Ohio.

LeCoultre, "Lucky13": Um exclusivo, histórico e excepcional relógio de pulso
"gold-filled", apenas para medição de tempo, com ponteiro dos segundos na
posição central e mostrador "Lucky13", comprado pelo consignador diretamente
do espólio do senador John H. Glenn, Jr.

Além de demonstrar a expertise técnica da Jaeger-LeCoultre, o significado e as relações
pessoais por trás da história desse item exclusivo nos lembram que os relógios sempre
tiveram um significado social e emocional, que muitas vezes supera sua finalidade prática.

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833
Localizado no cenário calmo e sereno do Vallée de Joux, nossa Maison oferece um sentimento único de
pertencimento. É aqui, inspirada pelas paisagens excepcionais das Cordilheiras do Jura e guiada por um fogo
interior inextinguível, que a Grande Maison ganha sua alma. Com todos os trabalhos artesanais na manufatura,
relojoeiros, engenheiros, designers e artesãos trabalham juntos para dar à luz belas criações da alta relojoaria.
Impulsionados por uma energia irresistível e um espírito de invenção coletiva que diariamente inspira o
compromisso de cada membro da nossa família, cultivamos nossa sofisticação discreta e criatividade técnica.
Esse mesmo espírito impulsionou a criação de mais de 1200 calibres desde 1833 e tornou a Jaeger-LeCoultre a
autoridade em relojoaria.

