
FLASH BACK IN NEW YORK / VIVIENNE GUCWA



Nova York Nova York. 

Foi nessa cidade de ficção, embalada por histórias de cinema, por refrãos famosos e tantas 
imagens fortes quanto melodias que ficam na cabeça, que Olfactive Studio decidiu fazer 
escala. Um destino perfeito para receber as reminiscências, como os perfumes sabem criar. 
Depois de passar o Hudson, no meio de Manhattan, a imersão nova-iorquina promete  
visões e sensações únicas.

Nova York está entre as cidades mais fotografadas, as mais fotogênicas. Um cenário  
a céu aberto. Um set que recebe todas as histórias. A história olfativa, contada pela marca 
de perfumes, faz emergir a personalidade múltipla dessa cidade magnética.

Flash back in New York é a segunda fragrância, após Still Life in Rio, a escolher uma cidade 
e sua arquitetura como ponto de partida, que vão fazer uma pausa durante uma criação. 
Uma abordagem que também é uma prova de afeição. Para evocar Nova York através de 
um perfume, é preciso amá-la profundamente. Ter inúmeras lembranças nela. O perfumista, 
Jérôme Épinette, que colabora pela primeira vez com Olfactive Studio, vive e trabalha lá. 

A fotógrafa, Vivienne Gucwa, cuja imagem reveste o frasco, não para de revelar com sua 
lente esse “não sei o quê” nova-iorquino. Entre brownstones e prédios. É uma alma que  
só pertence a Nova York.

É da pista de uma avenida com neve, banhada por uma luz quente e noturna, na qual  
se revela, de longe, o Chrysler Building iluminado, que Flash Back in New York tira suas  
referências. Sua composição é uma homenagem a essa cidade que não para por nada, 
nem mesmo na nevasca mais forte. Ela é como o fogo sob o gelo, mobiliza uma composição 
dentro do seu infinito, do seu potencial estonteante.  

Nova York alia as emoções e as multiplica com gosto pelo jogo e senso de desafio. Flash back 
in New York parece com ela, atravessado por notas fortes que lhe dão uma presença singular 
da qual nos lembramos. Um perfume de contrastes para uma terra que reivindica um grande 
afastamento perpétuo, e faz suas provas sem meias medidas nem falso semblante.  
Vertiginoso.
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VIVIENNE GUCWA
Vivienne Gucwa trabalha em tempo integral como fotógrafa de arte e de viagens, com encomendas que  
a transportam aos quatro cantos do mundo. Quando não está viajando, Vivienne tem uma paixão: fazer fotos  
da cidade onde ela cresceu e que ama de todo coração, Nova York.

Dois grandes eixos do seu trabalho giram em torno da exploração contínua de diferentes formas de nostalgia e da 
busca permanente da destilação da própria essência das paisagens urbanas e das paisagens, em vestígios visuais 
nos quais a ressonância é universal.

Seu trabalho foi publicado em vários livros online e campanhas de publicidade, assim como em discos e capas  
de livros. Seu livro mais recente se chama “NY in the snow” e inclui a foto que inspirou esse perfume.  
Ela gosta de dialogar regularmente com seu público online formado por 2,5 milhões de pessoas:  
www.nythroughthelens.com

Surpreender é uma das assinaturas da cidade. Exuberante e 
cheio de contraste, Flash Back in New York revela uma investida 
vertical, quase picante, impulsionada pela pimenta de Caiena 
e a angélica. 

Flash Back in New York também sabe ser acolhedor,  
com uma nota de coração floral aquecida pelo jasmim  
do Egito e pela violeta que envolve a composição. Uma nota 
de fundo de folhas de tabaco, couro da Toscana e madeira  
de sândalo cremoso encerra a viagem e confirma  
a experiência viciante.

Perfumista:  Jérôme Epinette @ Robertet

JÉRÔME EPINETTE
Jérôme Epinette é Perfumista Sênior na Robertet. Com o diploma do Instituto do Perfume de Grasse no bolso, ele entra 
para a sede da Robertet em Paris em 2003, e depois se junta à equipe americana da marca para lançar o New York 
Creative Center em 2006.

Durante seus passeios pelas ruas de Manhattan, ele adora sentir o rastro de perfume deixado pelas mulheres que pas-
sam perto dele. 

Quando não está trabalhando, Jérôme, talentoso cozinheiro, se diverte combinando diferentes ervas para criar misturas 
únicas e fazer novas experiências culinárias.

Se Jérôme não tivesse se tornado perfumista, ele seria sommelier. A admiração que tem pela arte do vinho vem das suas 
origens em sua região da Borgonha. Ele gosta de ir a degustações para comparar as diferentes notas de vinhos, como 
em perfumaria.

Ele também gosta de trabalhar com marcas de nicho como Byredo, pois goza de grande liberdade criativa.

NOTAS DE CABEÇA:
Cominho,  
Sálvia esclareia,  
Flor de Algodão,  
Açafrão

NOTAS DE CORAÇÃO: 
Violeta, 
Couro da Toscana, 
Jasmim

NOTAS DE FUNDO:  
Bétula defumada, 
Papiro, 
Vetiver,  
Cumaru
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