RÉMY MARTIN SE UNE AO ARTISTA MATT W. MOORE
PARA CRIAR UMA NOVA PERSPECTIVA DO MUNDO QUE NOS RODEIA
Na mais recente expressão de sua mentalidade progressista, Rémy Martin convidou o famoso Matt W. Moore
para apresentar o próximo capítulo visual de sua história centenária, trazida à vida através de uma VSOP de
Edição Limitada e um revolucionário app de Realidade Aumentada.

CRIAR UMA NOVA LÍNGUA VISUAL
Há muito que Rémy Martin celebra a arte, mas esta colaboração especial, nascida de valores compartilhados
de criatividade e ousadia, transporta a fabricação artesanal de Conhaque para um ambiente moderno e
cosmopolita. Impulsionado pelo poder do digital, Matt W. Moore criou uma narrativa visual para a marca
recorrendo a seus icônicos gráficos abstratos «Vectorfunk» para criar energia nova e colorida e uma história
harmoniosa.
Inspirada pelo contexto do Conhaque, a narrativa visual de Moore para a Rémy Martin apresenta um reino de
descobertas, fundindo elementos naturais como uvas e folhas. E esconde pistas sutis, transportando o público
para uma aventura de movimento e mistério. Moore até revisita o simbolismo querido de Rémy Martin, como
seu centauro mítico, destacadamente estendido em um esquema gráfico de esplendor geométrico.
DA ARTE À ARt #ARtbyremymartin
«Através da realidade aumentada, vamos criar coisas nunca antes vistas.» Matt. W. Moore
Através de uma nova aventura imaginativa de realidade aumentada, você é convidado a revisitar o ambiente
ao assumir o papel de espectador e artista. ARt significa Tour de Realidade Aumentada, que será celebrada
através de Tours Urbanas em grandes cidades de todo o mundo: de Nova York e Londres a Moscou e Xangai.
É a primeira marca do mundo a usar a tecnologia ARKit em um contexto artístico. Brincando com uma vasta
palete de elementos gráficos 3D inspirados pelo novo universo visual de Matt, você pode se tornar o artista,
recriar seu ambiente e criar sua própria visão única do mundo.
Baixe o App Remy Martin ARt através da Apple Store para criar seu mundo ARt e o compartilhe com
#ARtbyRemyMartin
VSOP de Edição Limitada da Rémy Martin disponível a partir de 1º de junho de 2018.

Para mais informações
http://vsopbymwm.remymartin.com
www.remymartin.com
Para ver os vídeos
https://youtu.be/DBMyPil1gRI
https://youtu.be/06Mm2CjzxZg

