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02Teasers para o chá 
datardedaNewLook 
que foram enviados 
para jornalistas. 
No dia da abertura 
da loja, biscoitos 
estilizados foram 
deixados em mesas 

03-05 Convite e 
press kit criados pela 
M/B para a abertura 
da primeira loja 
NewLookem Lyon, 
França. Depois do 
enorme sucesso da 

abertura da loja na 
Oxford Street, em 
Londres, a equipe de 
marketing decidiu 
explorar o tema 
"comida". O conceito 
humorístico das 

comidas feitas 
em crochê foi 
desenvolvido pela 
ilustradora Clëmence 
Joly e pela fotógrafa 
Armelle Kergall 

-> Usando o trio de ferro 
da Adobe - lllustrator, InDesign 
e Photoshop -, Marine sempre 
experimenta duas ou três 
soluções antes de finalizar um 
trabalho comercial ou pessoal. Os 
quatro anos em que trabalhou no 
Victoria & Albert proporcionaram 
um aprendizado além do design: 
"Descobri como lidar com o ego de 
curadores e artistas. É mais difícil 
promover arte e design do que 
combinar açúcar com macarrão". 

A diretora de criação da 
M/B aproveita a sinergia que tem 
com grandes clientes, como a 
produtora de papel Arjowigginse 
a casa de leilões Artcurial. Essas 
relações permitem que a agência 
se insira nos projetos como um 
todo, e não apenas na parte 
técnica. Esse foi o caso de um dos 
maiores trabalhos da agência: 

criar o material de lançamento da 
loja New Look na Oxford Street, 
em Londres."Um amigo meu que 
estava organizando o lançamento 
pediu que eu tirasse as fotos 
oficiais do evento. Depois de 
desligar o telefone, percebi que 
isso seria chato, já que não traria 
nenhuma novidade, e também 
porque não sou fotógrafa." Em vez 
disso, a M/B organizou um chá da 
tarde para jornalistas convidados, 
no qual distribuiu biscoitos 
customizados. Além disso, Marine 
criou um hotsite para transmitir 
o evento pela internet. "O cliente 
ficou superempolgado com o 
projeto e me deixou fazer o que eu 
quisesse", lembra. 

Marine valoriza muito 
seus contatos:"Amigos são 
a melhor forma de divulgar 
trabalhos. Sempre mostro meus 

projetos atuais às pessoas que 
convivem comigo, principalmente 
para meus ex-colegas da ESAG 
Penningham [uma das melhores 
escolas francesas de arte, onde 
Marine estudou Design Gráfico 
e Direção de Arte]. Trabalho com 
pessoas muito diferentes, e acho 
isso muito interessante". 

No segundo projeto da 
M/B para a New Look - dessa vez, 
a criação do material de imprensa 
da inauguração de uma sede 
da loja em Lyon -, Marine uniu 
forças com a ilustradora francesa 
Clèmence Joly, cujo trabalho 
conheceu quando caminhava por 
Londres. As comidas feitas em 
crochê por Clëmence combinaram 
muito bem com o estilo limpo da 
M/B, criando um estilo peculiar, 
que apresentou a marca inglesa ao 
mercado francês. -> 
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-> Além de estar 
trabalhando no design de 
identidade da escola francesa 
de artes ESAFC com a fotógrafa 
e diretora de arte Camille de 
Laurens - que também foi sua 
colega de faculdade -, Marine 
está envolvida na administração 
da galeria Guest House, junto com 
a amiga Pauline Lévêque. Sem 
endereço fixo, a galeria apresenta 
trabalhos feitos por artistas 
novos a jovens colecionadores. 
"Adoro pessoas que sabem fazer 

direção de arte, por isso tento 
encaixar os artistas certos nos 
projetos certos. 0 problema é que 
você sempre terá aquele cliente 
que não ficará satisfeito com o 
resultado. Então, decidi criar uma 
galeria para mostrar os trabalhos 
que adoro." 

A Guest House exibe 
artes que qualquer pessoa pode 
colocar em uma parede sem 
muita pretensão, ou seja, não 
é preciso ser um especialista 
para poder apreciar as peças. "É 

muito empolgante comprar arte. 
Foi o que senti quando adquiri 
minhas primeiras peças, e é o 
tipo de sentimento que estamos 
tentando produzir", conta Marine. 

Por enquanto, ganhar 
muito dinheiro não é o foco 
de Marine. "Consigo cada vez 
mais trabalhos, porém, minha 
temporada no Victoria & Albert 
me fez perceber que não é apenas 
uma questão de quanto dinheiro 
você pode conseguir, e sim de 
fazer o design valer a pena." 
www.marinedebouchony.com 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 52-57, set. 2011.




