
 
 

A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA UM NOVO FILME COM  

BENEDICT CUMBERBATCH PARA O LANÇAMENTO DO  

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX  

 

Para marcar o lançamento de seu novo relógio de mergulho Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner 

Memovox, a Jaeger-LeCoultre lançou o curta-metragem “In A Breath”, feito em colaboração com 

Benedict Cumberbatch, amigo de longa data da Maison. Nele, Benedict traça o paralelo entre sua 

prática duradoura de meditação e mergulho – e o impacto que ambos têm em nossa percepção do 

tempo. 

 

O filme se passa na Ilha Rakino, na Nova Zelândia, em um deserto mágico. Ele captura a relação entre 

a respiração e o tempo, o estado transcendente induzido tanto pela meditação quanto pelo mergulho, 

e a profunda conexão com a natureza que é desencadeada por ambas as atividades. 

 

Tanto no mergulho, como na meditação, o foco está na respiração – tão constante, estável e rítmica 

quanto a batida do movimento de um relógio. Conectar-se com a respiração fornece uma maneira de 

viajar para dentro de si mesmo; a mente se aquieta, criando um estado elevado de consciência – uma 

sensação de admiração, apreciação e unidade com o oceano. A maioria dos mergulhadores fala da 

profunda experiência sensorial que essa atividade proporciona: a leveza, a sensação de quietude, a 

ausência do "ruído branco" da vida moderna e a imersão total no azul – a cor mais calmante do 

espectro. 

 

Para Benedict Cumberbatch, a meditação traz uma sensação de “serenidade, conexão e estar vivo”, 

diz ele. “Quando você se reconecta com o que realmente está acontecendo em sua vida interior, 

quando você está imóvel em um espaço... você se distancia do tráfego perturbador da vida... Quando 

você entra neste estado, tem um foco muito claro [no presente] e é isso que você almeja no estado de 

fluxo de qualquer atividade – seja ela atlética ou de atuação ou um momento de criação ou artístico. 

Você quer estar no fluxo, desconectado e conectado ao mesmo tempo.” 

 

Como o filme relata, no sobrenatural reino sob a água, as distrações externas desaparecem; os 

mergulhadores se sentem suspensos no espaço e perdem todo o senso do mundo temporal. Como 

eles se concentram inteiramente no momento e no mundo que os cerca, suas respirações e os relógios 

em seus pulsos são a única medida de tempo. 

 

 

 



 
 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

As capacidades robustas e a estética diferenciada do novo Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

homenageiam os primeiros relógios de mergulho da Jaeger-LeCoultre. A funcionalidade foi aprimorada 

para ser totalmente compatível com as normas de mergulho ISO 6425 e alcançar uma estanqueidade 

de até 300 metros (30 bar), enquanto os anéis concêntricos do mostrador azul degradê criam uma 

estética esportiva e totalmente contemporânea. Um movimento de corda automática, o Calibre 956 é 

um descendente direto dos primeiros calibres de relógios automáticos com alarme da Jaeger-

LeCoultre. Com um novo gongo periférico projetado para permitir o fundo da caixa em safira 

transparente, o Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox mantém o som característico do "sinal da 

escola" que empresta tanto charme aos relógios com alarme da Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 
 

 

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. 

 

 
www.jaeger-lecoultre.com 

 


