
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE APRESENTA “ATELIER D’ANTOINE” 
Uma oportunidade única de explorar o universo da Alta Relojoaria 

 

Impulsionada pelo desejo de compartilhar sua paixão pela relojoaria com um público mais amplo, a 

Jaeger-LeCoultre anuncia a inauguração do “Atelier d'Antoine”, uma nova iniciativa que oferece a 

colecionadores de relógios, entusiastas e ao público em geral a oportunidade de se aprofundarem no 

universo da Alta Relojoaria de forma inédita. 

 

Em homenagem ao fundador da Maison, Antoine LeCoultre, o “Atelier d’Antoine” terá uma variedade 

de programas educacionais que combinam instrução acadêmica e atividades práticas, guiados por 

especialistas da Manufatura.  

 

O centro do “Atelier d’Antoine” é um espaço recém-desenvolvido dentro do edifício original e histórico 

da Manufatura em Le Sentier, projetado especialmente para essa finalidade. Ainda está prevista a 

abertura de postos físicos do Atelier dentro de boutiques emblemáticas em importantes cidades pelo 

mundo, bem como a difusão do programa em canais digitais. 

 

O “Atelier d’Antoine” oferecerá, inicialmente, dois tipos diferentes de programas temáticos: Ateliês 
de Descoberta (“Discovery Workshops”) e Visitas à Manufatura (“Manufacture Visits”) e, 

posteriormente, também serão oferecidas Masterclasses – todos os programas oferecem 

experiências inesquecíveis para quem deseja aprender mais sobre a criação de um sofisticado relógio 

mecânico.  

 

Os Ateliês de Descoberta (“Discovery Workshops”) oferecem uma oportunidade de explorar o 

mundo da Alta Relojoaria suíça sob um novo olhar. Organizados por um instrutor e um especialista 

técnico, os ateliês combinam educação acadêmica e experiência prática em um formato dinâmico que 

incentiva a interação – limitados a um máximo de 8 participantes.  

 

Durante três horas, os participantes mergulharão fundo no coração dos movimentos dos relógios para 

entender como eles funcionam; descobrirão a infinidade de habilidades técnicas e criativas necessárias 

para produzir relógios sofisticados, os muitos estágios diferentes envolvidos em sua manufatura e os 

trabalhos artísticos adotados na Alta Relojoaria. Também aprenderão sobre o passado, o presente e 

o futuro da relojoaria na Jaeger-LeCoultre e no Vallée de Joux. Também serão convidados a colocar 

os ensinamentos em prática usando modelos em grande escala para tentar replicar o trabalho dos 

relojoeiros altamente qualificados da Maison. 



 
 

 

As Visitas à Manufatura (“Manufacture Visits”) são estruturadas para que cada uma se concentre 

em uma área diferente do savoir-faire e herança da Jaeger-LeCoultre: a história da Maison e os 

estágios da Alta Relojoaria; inovações e invenções; criatividade e trabalho artesanal artístico. As visitas 

guiadas durão entre duas horas e meia e quatro horas, de acordo com o tema a ser explorado. 

 

Seguindo o formato tradicional já estabelecido na Jaeger-LeCoultre, as Masterclasses serão 

altamente focadas. Tutoriais práticos conduzidos por um relojoeiro ou artesão experiente nos quais os 

participantes praticam, ativamente, habilidades específicas da relojoaria tradicional ou trabalho 

artesanal artístico. 

 

 

THE SOUND MAKER 
Apresentado pela Maison em junho de 2020, o tema The Sound Maker é uma homenagem à Maison 

Jaeger-LeCoultre no Vallée de Joux e ao seu grande legado de relógios “sonnerie”, expressando 150 

anos de experiência transformando a “sonnerie” em novas formas que unem natureza, arte e relojoaria. 

 
Em homenagem ao The Sound Maker, a primeira série de Ateliês de Descoberta (“Discovery 
Workshops”) e Visitas à Manufatura (“Manufacture Visits”), que começa em setembro, será 

dedicada aos sons da relojoaria. 

 

As Visitas à Manufatura (“Manufacture Visits”) terão foco nos segredos da produção de som e na 

rica herança de relógios “sonnerie” da Maison, bem como suas mais recentes criações “sonnerie”. Nos 

Ateliês de Descoberta (“Discovery Workshops”), os participantes aprenderão porque os relógios 

fazem 'tique-taque', como o tempo pode ser expresso por meio do som, o que faz um repetidor de 

minutos tocar – e a diferença entre um repetidor e uma Grande Sonnerie.  

 

O “Atelier d’Antoine” é aberto a todos, de colecionadores que desejam desenvolver uma paixão 

antiga a iniciantes curiosos sobre a relojoaria, sem nenhum conhecimento prévio. Para participar de 

qualquer programa do “Atelier d’Antoine”, é necessária uma inscrição antecipada, que pode ser feita 

nas boutiques Jaeger-LeCoultre ou, a partir de dezembro de 2020, on-line em online-booking.jaeger-

lecoultre.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
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. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

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

