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MAKE UP FOR EVER E JESSIE J JUNTAM-SE PARA UM ANO DE 

COLABORAÇÕES ARTÍSTICAS 

 
MAKE UP FOR EVER E JESSIE J GRAVAM UMA NOVA VERSÃO DO TEMA ICÓNICO 

"CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU", E REVELAM UM VÍDEO NOVO E OUSADO PARA 

DAR INÍCIO A UM ANO DE COLABORAÇÕES ARTÍSTICAS   

 

 
 
A MAKE UP FOR EVER anuncia uma colaboração artística global com a estrela camaleónica JESSIE J. A coleção 

ARTIST de lábios e rosto da MAKE UP FOR EVER, com vários lançamentos planeados para 2017, demonstram a 

auto-expressão transformadora de JESSIE J e o génio de SAMMY MOURABIT, celebridade de renome e artista de 

maquilhagem editorial. Esta colaboração começa com um videoclipe, no qual a MAKE UP FOR EVER encena a 

transformação de JESSIE J. Ao longo do ano, a MAKE UP FOR EVER irá encorajar as pessoas de todo o mundo a 

celebrar o poder da maquilhagem para expressar, explorar e transformar toda gente com o movimento criativo 

#IAMANARTIST. Descubra o videoclipe aqui: https://www.youtube.com/watch?v=JViDEPJBBq0  

 

"Gosto de revelar diferentes características da minha personalidade através do meu visual, fazendo com que a MAKE 

UP FOR EVER seja um parceiro tão especial," afirmou JESSIE J. Os valores da marca são iguais aos meus: criar 

personagens que revelem quem somos, explorando e exprimindo-nos como quisermos através da maquilhagem, das 

cores e da energia. Definitivamente, penso que a maquilhagem reflete o que sinto, quer queira apenas pintar os lábios 

ou fazer um "smoky eye" completo. O nosso estado de espírito reflete-se na maquilhagem  e é por isto também que a 

VIDA É UM PALCO!" 

 

JESSIE J transformou o tema icónico de Frankie Valli, "Can't Take My Eyes Off You", num hino hipnótico e moderno. A 

MAKE UP FOR EVER deu liberdade criativa e inúmeras opções de maquilhagem a JESSIE J, permitindo-lhe reimaginar 

constantemente os seus visuais durante o seu novo e ousado videoclipe, realizado pelo fotógrafo vanguardista   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JViDEPJBBq0


 
 

RANKIN. Para os futuros visuais e vídeos da coleção ARTIST, a marca juntou-se ao imensamente talentoso 

maquilhador SAMMY MOURABIT. 

 

"A MAKE UP FOR EVER possui um espírito incrível e criativo, uma vez que a marca foi criada por um artista, e isto 

mantém-se ainda após 30 anos", afirmou o maquilhador SAMMY MOURABIT. "Identifico-me com a marca porque 

partilhamos um amor e uma paixão verdadeiros pela maquilhagem." 

 

A MAKE UP FOR EVER e JESSIE J convidam todos os fãs de maquilhagem a exprimirem a sua criatividade ao longo de 

todo o ano com a hashtag #IAMANARTIST. 

 

Contacto de imprensa internacional:  

Alix Girard 

girarda@makeupforever.fr 

+33 1 41 43 13 60 

 

Fonte: MAKE UP FOR EVER 


