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Nove anos depois a historia continua se 
desenrolando com a mesma natureza do começo. 
Juntos, transformaram a Hugo & Marie em uma 
das agências criativas mais inovadoras, dividindo 
as energias em diferentes focos de atuação. Na 
essência, os dois gostam de se afirmar como sendo 
metade uma agência de gerenciamento e curadoria 
de artistas, e metade um estúdio de design.

Fazer parte do seleto grupo do estúdio significa 
estar imerso em diferentes projetos em campos 
distintos, como moda, publicidade, editorial e 
digital, atuando com ilustrações editoriais e capas 
de discos, tipografia customizada e estampas.

A dupla encoraja artistas a colaborarem uns 
com os outros para criar uma lista de contatos com 
diversos nomes de talento. Por exemplo, Hugo

e o designer e ilustrador norueguês Magnus Voll 
Mathiassen, conhecido por MVM, se juntaram para 
criar ilustrações, fotografias e tipografias para o 
último álbum da cantora Rihanna, o Unapologetic. 
Outro projeto colaborativo foi a capa de CD para 
o projeto Secret 7”, que levanta fundos para a 
organização Art Against Knives.

Entre mais esforços, a equipe do estúdio criou 
uma camiseta para a Lacoste L!VE em parceria 
com o ilustrador Micah Lidberg, além de um vídeo 
para o prêmio Wallpaper* Design Awards 2013 - 
produzido e dirigido pelo designer e diretor de arte 
Tom Darracott -, e, junto do designer Deanne Cheuk, 
desenvolveu uma tipografia exclusiva para a loja 
Wanderlust, no Japão.

Além de Hugo ser o diretor de criação da agência, 
também é um dos ilustradores representado pela 
Hugo & Marie. Ele cuida da direção de arte, design 
e projetos de ilustração, mas também desenvolve as 
funções de diretor de criação e atendimento. Antes 
de fundar a agência, trabalhou na Syrup NYC e atuou 
como freelancer antes de se juntar a Jennifer.
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IDEIA OPORTUNA
A dupla resolveu gerenciar e se tornar curadora de 
artistas para explorar as relações entre artista e cliente 
de maneira positiva. “Também queríamos facilitar a vida 
profissional de criativos independentes, ao ajudá-los a 
gerenciar e produzir projetos de qualquer tamanho”, 
justifica Jennifer.

Mapear os criativos que estão vinculados ao Hugo & 
Marie é o mesmo que viver em uma ponte área entre 
Nova York, Londres e Paris, sem esquecer de passar 
por cidades na Noruega, Dinamarca e Holanda. Há 
profissionais de todos os cantos.

Se existe um elemento comum nessa miscelânea de 
cultura, é o design como arte. “Gostamos do trabalho

manual e de trabalhos feitos com amor”, afirma Hugo.
“As palavras nos inspiram, sejam faladas, cantadas ou 
extraídas. Gostamos de contar histórias e, por qualquer 
razão, temos a tendência de fazer uma justaposição de 
calor humano com uma pitada de terror.”

A dupla não segue um processo muito rígido 
quando se trata de buscar novos talentos. “Alguns 
artistas nos tocam. Falamos com eles por um 
tempo, compartilhamos motivações e vemos como 
as coisas vão fluir", explica Hugo. “Gostamos de 
mantê-los diversificados, mas em uma lista 
pequena." Essa lista mudou durante os cinco anos - 
em que estiveram nos negócios. “Não estamos 
tentando expandir, mas sempre tem criativos 
interessados na nossa proposta.”

O modelo da agência é um pouco estranho, 
admite Hugo, dado que eles tem uma equipe de 12 
artistas independentes (dois deles trabalham 
juntos na Hvass&Hannibal), além de oito pessoas 
internas que cuidam da parte de criação, como 
direção, design digital e suporte de produção. “A 
estrutura é pequena, mas somos ágeis. Todo mundo 
é muito ocupado com o número de projetos.”

O duo explica que gosta de trabalhar com 
pessoas que se adaptam bem. “Isso dá à equipe 
uma grande flexibilidade. Todos são especialistas, 
mas tentamos encorajar a equipe a participar de

> A dupla criou o site hugoandmarie.com, que é 
uma combinação de seus respectivos nomes do 
meio, em 2005, três anos antes de inaugurarem 
a agência próximo ao bairro Union Square, em 
Manhattan. “Não sabíamos o que o futuro nos 
reservava", acrescenta Hugo. “A ideia era fundar uma 
pequena marca de roupas.” Não se trata apenas de uma 
grande parceria criativa, é um casamento que comemora 
o primeiro ano em 2013.

O escritório em Manhattan é uma memória 
distante. Hoje, Hugo & Marie fica localizado no 
bairro Dumbo, no Brooklyn, em um espaço grande. 
O preto, cinza e branco das paredes permitem 
que as artes coloridas se destaquem. “Temos um 
parque, um balanço, e uma vista do mar e do céu, 
que é muito mais azul do que no resto da cidade”, 
conta Hugo. “Achávamos que nunca sairíamos 
de Manhattan, mas mudar para cá foi uma das 
melhores decisões.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



diversas tarefas. Se existe alguém interessado em 
ser redator, é só falar com a gente”, fala Hugo.

A mistura entre representação de artistas e design é 
algo incomum, mas Hugo afirma que não é tão diferente 
assim. “Toda agência é multidisciplinar”, explica. 
“Sempre acreditamos no velho ditado de que 
variedade é o tempero da vida. Esperamos que um 
pouco de experiência ajude a fortalecer os projetos, e 
gostamos quando tudo informa sobre tudo.”

ESPÍRITO COLABORATIVQ
Hugo & Marie lançou uma loja virtual em 2009, mas a 
dupla não pretende expandir, como Jennifer explica. 
“Não vou dizer que foi um fracasso, mas também não 
considero que tenha sido um sucesso. A loja 
englobava nossos objetivos mais amplos. Somos 
interessados em achar formas de o ilustrador criar 
seu próprio negócio." A preocupação não é produzir 
coisas em larga escala. “Gostamos do pequeno, 
conversas íntimas com o público. Gostamos da 
ideia de que o produto e seu dono possam 
compartilhar algo.”

Eles não estão investindo pesado na loja por 
enquanto. “Isso não quer dizer que não vamos 
mudar a abordagem”, afirma Hugo. Por enquanto, a 
ambição deles é tornar o Hugo & Marie cada vez 
mais colaborativo. "Há um tempo atrás seríamos 
contratados para criar as artes dos singles de um 
álbum, só depois as capas e só então todo o pacote. 
Agora estamos olhando de uma forma muito mais 
abrangente, e em uma colaboração melhor. Buscar 
talentos criativos na indústria fonográfica, escolher

tipografia para todas as comunicações e 
desenvolver clipes musicais. Além disso, estamos 
muito conectados à fotografia.”

Por passarem tanto tempo juntos, vem à mente 
como eles se sentem por serem, literalmente, 
casados com o trabalho. Hugo afirma que é mais o 
caso de ter um bom senso dentro do escritório do 
que uma verdadeira repartição entre casa e 
trabalho. “Somos pequenos, mas temos regalias. 
Jogamos Fifa 13 no meio do dia, mas também 
trabalhamos até tarde. E difícil produzir o melhor 
projeto criativo quando você sente que aquilo é um 
trabalho. Então, o objetivo é sentir que o ofício não 
é um fardo.”

Eles afirmam estar próximos dos objetivos finais 
do estúdio. “Tem muito mais relação com a alma do 
negócio do que com o que temos agora. Estamos 
muito surpresos com o que fazemos, mas nesse 
momento a única coisa que é certa é que só temos 
a vantagem da antecipação.” No entanto, Hugo 
acredita no poder do conhecimento para mudar as 
coisas: “Somos entusiastas em acreditar que quere 
algo é poder torná-lo real", sorri. 
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Caixa de texto
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, n. 73, p. 50-55, set. 2013.




