
 
 

A JAEGER-LECOULTRE ANUNCIA UM NOVO LIVRO:  

REVERSO   

Timeless stories since 1931 

 

A Jaeger-LeCoultre anuncia a publicação de um novo livro, Reverso, lançado em colaboração com a 

editora de luxo Assouline. Este volume ricamente ilustrado traça a história de um dos relógios de pulso 

mais reconhecíveis do mundo em imagens e fotografias originais, além de um texto evocativo do 

famoso autor, historiador, jornalista e especialista em relojoaria, Nicholas Foulkes. 

 

Criado em 1931, no ponto alto do período da Art Decó, o Reverso foi uma resposta ao desafio de criar 

um relógio de pulso pudesse suportar os rigores das partidas de polo. Ele capturou a essência da 

época, um período no qual o espírito da modernidade modificou tudo - desde a moral à arquitetura, 

música, esporte e todos os campos do design. Condensando esse espírito com formas elegantes e 

uma caixa reversível exclusiva, o Reverso permanece uma eterna expressão de modernidade aos 

seus 90 anos, continuamente se reinventando e nunca abrindo mão de sua identidade. Seu verso em 

metal branco, que começou como uma solução puramente funcional, se tornou uma tela para a 

expressão criativa, decorado com esmalte, gravuras ou pedras preciosas. 

 

Além de traçar a história do relógio e sua evolução ao longo das últimas nove décadas - com mais de 

50 calibres e centenas de mostradores - o livro explora o contexto social e mudanças culturais que 

serviram como pano de fundo para a criação de Reverso e, em seguida, sua constante reinvenção. 

Ele inclui as histórias de mais de uma dúzia de donos de Reversos que personalizaram seus relógios 

de maneiras profundas e significativas. Conta também a fascinante história dos fundadores da Jaeger-

LeCoultre, as invenções que tiveram um impacto profundo na história da relojoaria e o desenvolvimento 

da Maison como uma Manufatura integrada, onde 180 talentos se reúnem sob o mesmo teto.  
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SOBRE O REVERSO 

Em 1931, a Jaeger-LeCoultre lançou um relógio destinado a tornar-se um clássico de design do século XX: o 

Reverso. Criado para resistir aos rigores dos jogos de polo, suas elegantes linhas Art Déco e a caixa reversível 

exclusiva o tornam um dos relógios mais reconhecíveis de todos os tempos. Ao longo de nove décadas, o Reverso 

reinventou-se continuamente sem nunca comprometer a sua identidade: alojou mais de 50 calibres diferentes, 

enquanto o seu verso em metal branco tornou-se uma tela para a expressão criativa, decorada com esmalte, 

gravuras ou pedras preciosas. O Reverso celebra seus 90 anos em 2021 e continua a sintetizar o espírito de 

modernidade que inspirou sua criação.  

 

 

SOBRE ASSOULINE 

Fundada em Paris por Prosper e Martine Assouline há vinte e cinco anos, Assouline é a primeira marca de luxo 

na área cultural. A história da marca começa com o desejo de criar um estilo de livro novo e contemporâneo, 

usando o olho experiente do casal para histórias visualmente ricas e narrativas irresistíveis. 

Guiados por sua paixão por conhecimento, cultura e viagens, os Assoulines expandiram sua visão para mil e 

quinhentos títulos e seis coleções principais, além de serem curadores de algumas das bibliotecas privadas mais 

ambiciosas do mundo. Ao longo de um quarto de século, a marca estabeleceu uma família de boutiques 

internacionais em lugares proeminentes ao redor do globo, cada uma delas contribuindo para sua vasta coleção 

de títulos, e também sua curadoria de livros e objetos raros, criando um gabinete de curiosidades perfeito. 

 


