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A criatividade está em toda parte. Ela impulsiona
o progresso. E é a paixão mútua e inabalável por este
espírito criativo que ajuda a forjar a ligação entre a
Jaguar e os seus clientes. É por isso que esta edição da
The Jaguar, repleta de histórias ousadas de um mundo
deslumbrante e diversificado, celebra a criatividade em
todas as suas formas.
Conheça o célebre designer
Stefan Sagmeister, que criou uma
forma de arte a partir de uma
provocação inteligente, e também
a visionária designer de moda
de impressão 3D, Iris Van Herpen
e Paul Pairet, um maestro da
gastronomia fina no auge de sua
carreira. Saiba mais sobre artesãos
de madeira com pensamentos livres
e criadores de aeronaves elétricas
Felix Bräutigam Diretor
com planos para revolucionar o
comercial da Jaguar
transporte aéreo, e descobra por
que Seul está à frente de seu tempo.
E também, viaje para a Finlândia com o todo-elétrico
Jaguar I-PACE, um carro revolucionário na vanguarda
da criatividade automotiva. Veja o estilo gracioso de um
Jaguar XJ clássico através dos olhos de um fotógrafo
de moda. Revisite o carro mais rápido do mundo, o
deslumbrante Jaguar XJ220, 25 anos depois. E há
muito mais inovações impressionantes do mundo todo.
Aproveite a edição - nós com certeza amamos criá-la.
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HORA DO SONO O silêncio pode ser
precioso, mas na Finlândia, é incorporado na cultura. Nós mergulhamos
na solidão em um Jaguar I-PACE,
mais silencioso que um suspiro

O HOM E M E STR E L A
Em uma terra de 1,4 bilhões de
pessoas, a China tem apenas um
restaurante com três estrelas
Michelin. Descubra a visão
ultravioleta única do chef Paul Pairet

A TE R R A DO A MA N H Ã
A capital da Coréia do Sul está em
um fuso horário diferente - cerca de
dez anos à frente. Visitamos Seul
para um vislumbre de um futuro
deslumbrante e de alta tecnologia
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A BEL A E O AR TI STA Stefan
Sagmeister tem uma agenda lotada,
e ele não tem medo de carregá-la.
O brilhante e controverso ícone do
design revela qual é o seu perfil
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A MÁQ U I N A DO PASSA D O
25 anos que parecem muito tempo. Exceto
quando um jornalista se encontra com um
supercarro do passado: o Jaguar XJ220

32

74

MADEIRA
Três artistas britânicos estão redefinindo a
noção do que se pode criar co um material
venerável mas humilde: a madeira

ÁS D O R A L I
Dos “taxis” da Jaguar no Nü rburgring até
o I-PACE do eTROPHY, descobrimos o que
faz a corredora Célia Martin ter motivação

36

76

52
FIM DA PI STA
Aquilo é nirvana no horizonte?
Perguntamos a alguns pioneiros se
aeronaves pessoais, sustentáveis e de
ponta a ponta estão prontas para decolar

RODRIGO CARMUEGA

A C I Ê N C I A DOS TE MP OS
O mundo maravilhoso de Iris Van Herpen,
que funde o passado e o futuro em lindos
projetos de alta-costura em impressão 3D

A CURVA
De hotéis em ilhas privadas exclusivas até
a arte de coquetéis, veja as melhores e mais
recentes notícias sobre a vida moderna.

ELEGÂ N C I A ET ER N A
As linhas clássicas do Jaguar XJ 1978 encontram as formas sinuosas das obras de Henry
Moore, em uma expressão de estilo sartorial

N E S TA E D I Ç Ã O

N OV I DA D E DOS P R O D U TOS
saiba tudo sobre o novo Jaguar XE,
comemore o triunfo dos prêmios
I-Pace, e veja a próxima geração
do XJ

78
E STA V I DA D E JAG UA R
A apresentadora da Fórmula E, Nicki
Shields, fala sobre seu relacionamento com
a Jaguar, frenético, elétrico e icônico

O fotógrafo de moda
argentino é procurado por
todos desde a Wallpaper
até oThe Sunday Times.
Após esta filmagem, de um clássico
Jaguar XJ ao lado das obras de um
famoso escultor, podemos ver o porquê.

J O H N L W A LT E R S
20 anos como editor e
co-proprietário da revista
de design gráfico, Eye, faz
do John a pessoa perfeita
para entrevistar o designer iconoclasta
Stefan Sagmeister sobre o tema de
sua última exposição: perfeito.

ANDREW FRANKELO
veterano jornalista
de automobilismo
escreve para a Autocar,
Motorsport, Goodwood
e para a sua própria revista no
Instagram, DriveNation. Organizamos
um encontro de 25 anos para ele e um
velho amigo: o seminal Jaguar XJ220.

K E N YA H U N T
A americana que mora em
Londres é editora chefe
da Elle e tem escrito para
o Guardian, para a Vogue
e Marie Claire. Para as nossas páginas,
ela desvenda a tecnóloga de moda que
ultrapassa os limites, Iris Van Herpen.

Editor-chefe David Barnwell Editor Sênior Sachin Rao Diretor de Arte Sênior Dan Delaney Editor de Arte Salman Naqvi Designer
Thomas Saible Diretor de Fotografia Elina Gathof Diretor de Produção Marie Bressem Gerente de Produção e Marketing Hannah
McDonald Gerente de Contas Adrianna Juraszek Diretor de Negócios Moray McLaren Diretor de Gerenciamento Unidade de
Produção Dr. Markus Schönmann Editor em nome da Jaguar Chas Hallett

J U N M I C H A E L PA R K
Jun produziu uma
reportagem premiada de
Cuba para a Grécia. Aqui,
o fotógrafo sul-coreano

A revista The Jaguar é publicada pela Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, London EC1Y 8AF, Reino Unido em
nome da Jaguar, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Copyright Spark44 Ltd. 2019. Todos os direitos reservados. A reprodução
no todo ou em parte é proibida sem a permissão por escrito do editor. As opiniões expressas são aquelas do autor e não da Jaguar.
Esta revista não aceita manuscritos, fotografias ou ilustrações não solicitados, e não pode aceitar qualquer responsabilidade por
eles. Enquanto todos os cuidados são tomados compilando o conteúdo da revistaThe Jaguar, as especificações de veículo,
características e equipamentos mostrados nesta revista estão sujeitos a alterações e podem variar de acordo com o país. Todas as
permissões necessárias foram obtidas para cinema e fotografia em áreas de acesso restrito. As informações estavam corretas no
momento da impressão. Para obter informações adicionais sobre o veículo, contate o revendedor autorizado da Jaguar. Por favor
dirija com responsabilidade.

aponta sua lente para sua própria
cidade natal, iluminando o lado
futurista de Seul na nossa seção de
viagem.
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HISTÓRIA: JENNY SOUTHAN NO GLOBETRENDER. IMAGEM: A ILHA PRIVADA DAS MALDIVAS KUDADOO

FUGA

A ILHA DO AMOR
Um novo refúgio nas Maldivas está sendo aclamado como a primeira ilha privada verdadeiramente com “tudo incluído" do mundo.
Kudadoo é uma série de 15 villas empoleiradas em paladelas sobre o oceano azul turquesa, com um cais conectando-se à perfeita
ilha deserta de areia branca de Lhaviyani Atoll. Os hóspedes podem encomendar qualquer coisa que quiserem, a qualquer momento,
sem pagar nada mais do que o valor do quarto (que começa em £2.450 por noite). Se você quer uma champanhe, três massagens de
corpo inteiro por dia, um banquete à meia-noite ou cinco horas em um jet ski, você não terá nenhuma cobrança extra no check-out.
O Resort está preparado para entregar uma experiência personalizada a todos os hóspedes, com menus pessoais concebidos pelo chef,
mordomos 24 horas e personal trainers para ajudar a gastas as calorias daquele linguine de lagosta. As atividades incluem nadar com
arraias-manta, mergulho livre com tartarugas e snorkelling com a "luz azul" noturna, que revela anêmonas ﬂuorescentes, camarões e
corais-cérebro que brilham no escuro. O Kudadoo é eco-consciente, também, tem uma fonte de energia de 1.000 painéis solares que
dobram com um telhado sobre o restaurante e a plataforma solar de ﬂutuação. kudadoo.com
THE JAGUAR
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EMBARQUE COM
DETERMINAÇÃO
Comemore o legado da falecida Zaha Hadid
mesmo enquanto você passa pelas salas.
A artesanato e a arte do design se encontram
na RE/Form Carpet Collection, que faz uma
homenagem a uma das arquitetas mais
grandiosa de nosso tempo reimaginando
seus exteriores geométricos de assinatura
como uma coleção de peças interiores
icônicas. Com um nome que acende a noção
de reconfiguração e transformação, os 22
designs da coleção dão nova forma a temas
proeminentes no trabalho de Hadid: formas
celulares orgânicas, paisagens pixeladas, linhas
estriadas e projeções semelhantes a fitas.
Padrões dentro de cada grupo capturam o
uso da assinatura de Hadid de entrelaçamento,
estratificação e de brincar com a luz e a
sombra. Confeccionados pelo fabricante
luxuoso de tapetes tailandeses Reais e feito
com a colaboração do design de Zaha Hadid,
os tapetes são tecidos em teares de Axminster
e adornados a mão. royalthai.com/reform

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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O intensamente poético
e magnificamente
trabalhoso Fragile Future
é formado por circuitos
elétricos de bronze
conectados a dentes-deleão que emitem luz

COMBINANDO TECNOLOGIA , DESEMPENHO E BIODESIGN,
ELES REFLETEM SOBRE O MUNDO NATURAL

ARTESANATO

A LUZ FANTÁSTICA
A natureza pode ser deslumbrante e bizarra, então
que melhor inspiração você teria ao criar uma
paisagem surreal fora das luzes? As instalações de
luzes e as esculturas interativas da arte holandesa
do Studio Drift combinam tecnologia, desempenho
e biodesign em obras que convidam o público a
refletir sobre sua relação com o mundo natural. Os
fundadores Lonneke Gordijn e Ralph Nauta repensam
como utilizamos a tecnologia. No Flylight, a luz imita
as aves em voo para explorar conceitos de segurança
em grupo versus agência individual e liberdade. O
Meadow apresenta flores mecânicas em uma estrutura
cinética que abre e fecha, lembrando o espectador
sobre o crescimento natural e a mudança das
estações. Com um histórico prestigiado de exposições,
incluindo a Bienal de Arte de Veneza, o Studio
Drift está presente globalmente, com trabalhos em
exposição no México, na Finlândia e nos EUA este ano.
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DÊ UMA
OLHADA
NA MAGIA
DA...

Hublot Big Bang Sapphire
Tourbillon
Conhecida pelo trabalho pioneiro
em caixas de safira colorida, a
Hublot revelou este modelo na
BASELWORLD 2018. Transparência
é a palavra de ordem: a caixa, a
pulseira e a ponte do turbilhão são
todas incolores. A caixa de 45mm é
fabricada com cristal de safira, a ponte
turbilhão no movimento é esculpida
de safira, e até mesmo a pulseira é
feita de borracha transparente.
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Maquina Horológica no3 da MB&F Alien Nation
Na imaginação idiossincrática do criador Max Büsser, esta nave espacial de cristal
é tripulada por seis alienígenas, todos trabalhados em ouro branco e colocado em
toda a caixa do relógio. A caixa é fabricada em 12 blocos separados de cristal de
safira em um processo que leva até 510 horas, não incluindo sua montagem. Aliás,
o HM6 original foi inspirado na forma da nave espacial favorita do Capitão Futuro
do anime cult da década de 70.

Bell & Ross BR X-1 Tourbillon Skeleton
Sapphire
Depois de lançar o seu primeiro
relógio envolto em cristal de safira
em 2016 com o BR X-1 Chronograph
Tourbillon Sapphire, esta marca
francesa mais conhecida por relógios
inspirados na aviação foi um passo
adiante e mereceu tudo. Este relógio
tem um movimento aberto trabalhado
que deixa pouco para a imaginação. A
caixa é esculpida com cinco blocos de
safira mantidos juntos com parafusos.

Greubel Forsey Double Tourbillon
30º Technique Sapphire
Como se um movimento de Greubel
Forsey não fosse complicado o
suficiente, este relógio apresenta um
estojo de safira sólido fabricado com
um único bloco de cristal. A marca de
alta relojoaria boutique é conhecida
por movimentos de vários níveis
elaborados, e uma caixa de cristal
de safira é perfeita para aqueles que
querem dar uma olhada em toda a
magia mecânica dentro dela.

Bovet Récital 26 Brainstorm
Chapter One
Este novo lançamento elaborado
combina uma versão de safira
da caixa inclinada da Bovet que
é inspirada pela forma de uma
escrivaninha. A moldura, a correia
da caixa e o cristal são feitos
inteiramente de safira, enquanto a
moldura traseira e os parafusos são
feitos de titânio de Grau 5. Uma
fase tridimensional da lua é uma de
suas muitas características lindas.

HISTÓRIAS: NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER IMAGENS: OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC
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A introdução de safira industrial para
relojoaria uma geração atrás criou o
fundo de cristal de safira que permitiu
que os conhecedores admirassem os
meandros dos movimentos mecânicos.
Graças aos avanços nos processos de
fabricação desde então, os relojoeiros
podem agora fabricar fundos inteiros
com este material resistente a
arranhões – o segundo material mais
duro após o diamante. E os resultados
espetaculares são, transparentes.

Brazil - Cool things, 3

ESTILO

DE OLHO NO PRÊMIO
O que você tem quando combina dois ícones mundialmente famosos
de estilo com um designer de espetáculos de marca incomparável?
Óculos que duram uma eternidade. Em 1965, o fotógrafo de moda David
Bailey fez uma sessão de fotos com o ator Michael Caine em seu estúdio
usando um par de óculos de armação grossa da Oliver Goldsmith Lord.
Atualizado para 2019 e com lentes matizadas, esses óculos de sol
capturam a essência de um momento seminal – e, assim como o próprio
Caine, permanecem um ícone de estilo indiscutível. olivergoldsmith.com

TECNOLOGIA

HISTÓRIAS: NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER IMAGENS: OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC

DRONE
RANGER

Scott Parazynski sabe o que é voar: o antigo
astronauta da NASA é um veterano de cinco
voos de ônibus espaciais. Ele também é um
piloto de drone, mas, apesar de seus anos de
voo espacial, ele achou o método tradicional
de drones (dois controladores de polegar
em um painel portátil volumoso) difícil de
dominar. Então, ele criou uma empresa,
a Fluidity, e o FT Aviator, um controle que
imita os controles que pilotos de aeronaves
profissionais têm no cockpit. "Dentro de
30 segundos podemos ensinar qualquer um
a pilotar uma manobra como um 8 no ar, diz
Parazynski. O FT Aviator pode controlar um
drone em quatro planos diferentes com uma
única mão, enquanto um display localizado
no topo do controle significa que os pilotos
podem sempre saber onde estão. Para aqueles
que usam drones para fazer fotos ou vídeos
aéreos, há controles de câmera avançados
dentro da base do controlador. O controle
é compatível com a maioria dos drones DJI,
mas Parazynski quer mais: ele espera que
a tecnologia que ele desenvolveu irá ajudar
máquinas usadas em cirurgia robótica.

INOVAÇÃO

BIKE DO FUTURO
A motocicleta elétrica mais avançada
do mundo foi revelada pela empresa
britânica Arc, que é apoiada pela
empresa de tecnologia InMotion da
Jaguar Land Rover. The Vector é um
super moto toda elétrica com 580 Km
de alcance. Pesando apenas 220kg,
seu 395Nm do torque pode levá-la a
95km/h em 3,1 segundos. The Vector
leva o conceito de homem e máquina
como um só a um nível mais alto: a
informação da viagem é vista através
de um display no capacete, que
também atua como a chave de ignição,
enquanto o feedback da viagem é
feito por aparelhos em sua jaqueta.

The JAGUAR
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Por que sair para "comer e beber", quando
apenas uma palavra serve? Imagine: Parmesão
e alface romana curtida em vermute, saquê
feito com três tipos diferentes de goiaba, e um
ovo de codorna cozido em cima de um ninho
de brotos de cebola assado pulverizado com
tintura de ameixa defumada. Este "coquetel
comestível" é a criação de Matthew Biancaniello,
um dos mixologistas mais criativos de Los
Angeles, e autor de Eat your Drink, um livro
sobre como fazer suas próprias libações da
“Fazenda ao copo". Muitas vezes desafiador
e sempre surpreendente, Biancaniello fez
uma forma de arte de combinar álcool com
ingredientes sazonais - colhidos nas montanhas
de Santa Monica, proveniente de mercados de
agricultores locais e plantados em seu próprio
jardim. Ele pergunta, por que se preocupar com
o jantar quando você pode absorver Tequila
Orgânica 123 infundida com algas de ogo,
tomate cereja amarelo e orégano? Depois de
trabalhar em muitos bares como o Ysabel de
LA, ele voltou este verão para o Bar Library no
Hollywood Roosevelt Hotel, onde ele começou
como bartender há mais de uma década.
Aqui, aventureiros da gastronomia serão
capazes de provar tais delícias como a "tábua
de queijo líquido" de Biancaniello, uma salada
Caesar para beber, e até mesmo ostras e ouriços
do mar alcoólicos. matthewbiancaniello.com

ART
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AMANTES DA GASTRONOMIA PROVAM DELÍCIAS
COMO A SALADA CAESAR PARA BEBER...

EVENTOS

DE BRAÇOS ABERTOS
Desde 1992, o Festival Open House ajudou a revelar as maravilhas
da arquitetura urbana para os que de alguma forma estariam
fechados a elas, ou aqueles que simplesmente nunca consideraram
a beleza daquilo que os rodeia. O Open House oferece acesso
gratuito a edifícios por 48 horas, para as pessoas verem os
segredos bem guardados da cidade. "A arquitetura é vista como
a preservação dos profissionais", explica a fundadora Victoria
Thornton, OBE. "Não havia chance para os cidadãos explorarem
e debaterem a qualidade da arquitetura e dos lugares." O Festival
de 2019 é um evento mundial, com 43 cidades participantes. De
Milão a Macau a Melbourne, você sempre terá uma porta aberta.
Tudo que você tem a fazer é entrar. openhouseworldwide.org
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UM HOMEM E ONZE (PRATOS)

HISTÓRIA: JENNY SOUTHAN

FOTOS: IVAR KVAAL

CLIENT

Pode parecer um monólito alienígena que caiu nas ondas da costa norueguesa irregular. Mas este cubo de concreto em parte
submerso abriga o primeiro restaurante subaquático da Europa, Under, que abriu em abril de 2019. Ele se encontra a 5,5m
abaixo da superfície e fica no fundo do mar, assim, os clientes podem olhar as águas geladas do Atlântico Norte através de
uma janela acrílica enorme enquanto provam os "puros, despidos" (como o cozinheiro chefe Nicolai Ellitsgaard chama) sabores
da vida marinha do além mar. Localizado no município de Lindesnes, cerca de cinco horas de carro ao sul de Oslo (ou 80
minutos do Aeroporto Kjevik em Kristiansand), o Under foi projetado pela empresa de arquitetura Snøhetta, que também criou
uma cabine para a o famoso Treehotel da Suécia. Menus de “imersão” (com valor de £200) incorporam a simplicidade.
Cada prato dá a vida sazonal dos peixes e das plantas como a alga marinha e o palco central das frutas silvestres. under.no
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O
ARTISTA

BELEZA

STEFAN SAGMEISTER É UMA
FIGURA RARA – FAMOSO
EM DESIGN GRÁFICO.
JOHN L. WALTERS CONHEÇA
O DESIGNER AUSTRÍACO
PROVOCANTE EM SUA NOVA
EXPOSIÇÃO PARA ENTENDER
A ALMA DA BELEZA
The JAGUAR
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dois Grammys com embalagem), The Rolling Stones e Jay-Z
entre seus clientes, além de marcas de classe (Zumtobel, Vitra)
e sem fins lucrativos (One Voice). Ele diz: "A parte mais
interessante de ser um designer gráfico é o público grande e
regular. Acho que a embalagem para música é atraente
porque, a primeira impressão é feita em milhões de cópias. "
Sagmeister nasceu na cidade alpina de Bregenz, e
frequentou a prestigiada Angewandte de Viena, a Universidade
de Artes Aplicadas. Depois de um tempo em Nova York com
uma bolsa em Fulbright, trabalhou como freelancer na Áustria
e em publicidade em Hong Kong, e retornou para outra
aventura em Nova York. Em 1993, Sagmeister lançou sua
própria arte, divulgando com um cartão que o mostrava de pé
nu, com uma etiqueta colocada estrategicamente e removível.
Logo, sua peculiar combinação de trabalho eficaz com
cliente, trabalho pessoal e autopromoção (como um cartaz
com texto esculpido em sua pele nua) fez do Sagmeister Inc.
um dos estúdios mais visíveis em Nova York. Contratou uma
equipe talentosa mas ainda pequena. No entanto, em 2000
Sagmeister fez algo que surpreendeu colegas e clientes - ele
fechou seu estúdio e tirou um ano de folga.
Quando ele retornou do ano sabático, e publicou a
monografia Made You Look, sua carreira disparou. Ele tirou
mais dois anos sabáticos – uma maneira, diz ele, de redistribuir
seus anos de aposentadoria ao longo de sua vida. Este tempo
para reflexão levou a um carinho com os aforismos de
auto-ajuda, como "Se preocupar não resolve nada", "Ter
coragem sempre funciona para mim", e "O dinheiro não me faz
feliz". Muitos acabaram (escritos com letras elaboradas usando
tinta, cabelo, padrões, moedas, macacos infláveis, bananas e
até urina) no Coisas que aprendi em minha vida até agorade
2008. Esta propensão está na família -Sagmeister lembra
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ara uma “estrela do design”, Stefan Sagmeister
é notavelmente acessível; tão modesto quanto
o trabalho dele é. Conhecemos o Museu Austríaco
de Arte Aplicada no MAK de Viena, onde Beauty,
a exposição que ele desenvolveu com a designer
e sócia Jessica Walsh, acaba de se tornar o show
mais altamente assistido na história de 156 anos do museu.
Quebra o próprio recorde dos designers do The Happy Show
há alguns anos. A primeira coisa que chama atenção é um
Jaguar E-Pace de gelo incrustado em um vidro na entrada,
com o manifesto dos designers para beleza inscrito em toda
a sua superfície em letras curvilíneas.
"Criar uma exposição da beleza é essencial ao que
significa ser um designer da comunicação", diz Sagmeister,
em um forte sotaque austríaco dificilmente afetado por mais
de um quarto de século em Nova York. "Você está olhando
para uma grande informação - “a beleza” é gigantesca - e
tomar decisões sobre o que escolher e como comunicá-la."
A carreira de Sagmeister é maravilhosa, porque o design
gráfico raramente produz celebridades. Designers
geralmente trabalham no fundo, verificando se o que eles
projetaram - livro, marca, aplicativo, capa de CD, cartaz,
pacote ou exposição - está certo e atingiu o seu público-alvo.
Alto, bonito e intenso, ele atrai muitas admiradoras.
De acadêmicos e estudantes no lançamento de seu
documentário de 2016 The Happy Film, até premiados
em encontros da indústria de elite, ficam todos um pouco
impressionados. Quando ele fala em uma conferência,
ninguém quer falar depois.
Mas ele permanece fiel ao seu propósito. Usando letras
engenhosas e imagens atraentes, Sagmeister agrada mais com
seu papel como designer. Ele tem David Byrne (que ganhou

Os designers Stefan
Sagmeister e Jessica Walsh
construíram uma reputação
formidável para quebrar
limites
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"CRIAR UMA EXPOSIÇÃO SOBRE A BELEZA ESTÁ NO CERNE
DO QUE É SER UM DESIGNER DA COMUNICAÇÃO ”

91JGRANE19113.pgs
11.06.2019 15:09
13:09
91JGRABZ19113.pgs 23.08.2019

Brazil - SAGMEISTER, 2

RIGHT XXXXX

VERSION

DESIGN

Abaixo: Sagmeister com o
diretor de design da Jaguar,
Ian Callum, em sua nova
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Sagmeister terminou o filme, e o resultado é um tanto
engraçado, embaraçoso e dolorosamente honesto. Mas ele
jura nunca mais fazer um filme. "Foi tão difícil de fazer e eu
era péssimo", diz ele. "Design não é o mesmo que criação."
Ele insiste, também, que não é um artista. Em uma
conversa pública na MAK com o diretor de design da Jaguar
Ian Callum, Sagmeister citou a definição de Donald Judd:
"Design é trabalhado, a arte não!" Mas o corpo, a vida de
Sagmeister podem ser vistos em sua arte. É isso que faz de
suas palestras (como stand-ups
visuais) tão convincentes. "Eu tento
várias coisas para ver se funcionam
com o público. É como um meio de
prototipagem", diz ele. Mas, apesar
de seu dom para a narrativa, ele é
muito céptico da afirmação
moderna que design é como contar
histórias. Ele disse: "As pessoas na
nossa área (design) usam o manto
de besteira. Agora todos são
contadores de histórias.”
Beauty, embora uma exposição espetacular e polêmica,
é mais conversa do que a história. Quando você sai, você foi
contaminado, levado a pensar o que “beleza” significa, se
está na cauda de um pavão; na pintura de um museu; no
candelabro feito de materiais reciclados; ou em um carro - o
livro do espetáculo inclui uma foto de duas páginas de um
Jaguar E-Type, tendo a descrição de Enzo Ferrari como o
carro mais bonito já feito. Beleza, Sagmeister declara, não
está no olho de quem vê.
E o show é como ele mesmo: para encontrar Stefan
Sagmeister é como ser atraído para um mundo que é mais
intenso, visualmente focado, mais divertido que o cotidiano.

“VOCÊ FOI
CONTAMINADO E
SEDUZIDO A
PENSAR SOBRE
A BELEZA”
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A exposição "Beauty", que começou na MAK de Viena, agora continua
em Frankfurt até 15 de setembro de 2019, com mais locais a seguir.
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que seu avô aprendeu pintura em painéis, e a casa da família
era cheia de palavras de sabedoria, letras perfeitas em folha
de ouro em painéis de madeira. "Muita da sabedoria deste
mundo é antiga", diz ele. "O que posso esperar é encontrar
uma maneira de expressar de um jeito que não tenha sido
expressado antes, para que alguém perceba novamente."
Walsh juntou-se ao estúdio em 2010 e tornou-se um
parceiro, com 25 anos, no renomeado Sagmeister & Walsh,
dois anos depois. Eles anunciaram o novo negócio com outra
foto nua, que gerou muito choque e
deleite. A dupla tem um talento
especial para incorporar o trabalho
pessoal em seu projeto; sua
propaganda para a marca de moda
Milly, com sua ênfase na pele, corpos
e transformação, ecoa a colorida
visceralidade de seus cartazes “Take
it on” para a Escola de Artes Visuais.
E quando precisam ser mais
contidos, como no design da
identidade do Museu Judaico de
Nova York, eles também são eficazes.
O próximo grande projeto iniciado por Sagmeister teve
como tema a Felicidade. O The Happy Show foi visto em
museus nos EUA e na Europa. O The Happy Film,
inicialmente feito com o designer talentoso e diretor Hillman
Curtis, está na tradição de filmes como A Dieta do Palhaço,
mas com um toque gráfico adicionado. Como um projeto de
design, Sagmeister “redesenha sua personalidade”. Ele se
torna uma cobaia, com meditação, terapia e drogas como
formas de aumentar sua felicidade, com resultados mistos.
"The Happy Film foi um pesadelo, na produção," admite
Sagmeister. "Quando começamos a fazê-lo eu estava super
bem. Mas depois de meio ano, eu terminei com minha
namorada de 11 anos. Após um ano, minha mãe morreu.
E depois de três anos e meio, Curtis morreu de câncer.”
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A artista Rosa
Kammermeier escreveu o
manifesto de Sagmeister
sobre a beleza em um
Jaguar E-Pace
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Brazil - Finland I-Pace, 1

SILÊNCIO!
DIZEM QUE OS FINLANDESES FAZEM SILÊNCIO MELHOR QUE
QUALQUER UM. O I-PACE TODO ELÉTRICO – O JAGUAR MAIS
SILENCIOSO – NOS CONTA O PORQUÊ
HISTÓRIA: Nathaniel Handy
FOTOGRAFIA: Alexander Rhind
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"QUANDO ESTÁ DENTRO DELE, NÃO OUVE A CIDADE...
VOCÊ SE SENTE CONFORTÁVEL E ELEVADO"

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

A

vida moderna é ruído branco. Para qualquer
lugar que você olhe, há algo pedindo sua
atenção - seu smartphone, um anúncio, uma
tela de TV, o barulho do trânsito. É difícil
encontrar o silêncio de verdade, ainda mais
na selva urbana. Não é surpresa, então, que em um momento
de sobrecarga de estímulo, uma tendência para maior
quietude e plenitude está surgindo. Desde caminhões de
meditação móveis da Calm City em Nova York até aplicativos
de smartphones que nos deixam offline, o silêncio pode ser
a nova moda.
A Finlândia, no entanto, sempre esteve a frente da noção
de plenitude. É um vasto país onde, proporcionalmente, há
2Km2 para cada três cidadãos: abundância de espaço para
se esticar, relaxar e respirar. Mesmo a capital Helsinque fica
em uma península em um extenso arquipélago, muitas delas
cobertas de floresta. Cada finlandês que você encontra
reconhecerá que o bate-papo não é a sua praia. Pode ser
um grande país com uma pequena população, mas é
também um lugar onde duas pessoas ficam confortáveis
apenas sentadas em silêncio. Não é timidez; é apenas
cultural. Isso pode pegar o visitante de surpresa.
Esta capital serena é o habitat perfeito para o SUV de
luxo todo-elétrico da Jaguar, o I-PACE – o Jaguar mais
silencioso. Com nenhum som, exceto o dos pneus triturando
a neve do inverno, o I-PACE desliza no coração de Helsinque.

Páginas anteriores e abaixo:
O I-PACE na capela Kamppi, um
espaço dedicado e silencioso no
centro de Helsinque desenhado
pelo arquiteto Mikko Summanen
(abaixo à direita). Acima: pisando
levemente na selva finlandesa

Market Square - o centro comercial mais agitado da capital pode parecer um lugar perverso para ir em busca de silêncio,
mas não é. A Câmara Municipal da cidade construiu uma
nova capela marcante – a Capela Kamppi, que se tornou
conhecida como a Capela do Silêncio. Sua popularidade
não é só para religiosos, pode ser vista como um templo
para o amor que o finlandês tem pelo silêncio.
A ideia da capela, do ex-deputado e prefeito de
Helsinque, Pekka Korpinen, é dar às pessoas um lugar
para relaxar. "Estudamos o fluxo de pessoas nesta parte da
cidade", diz Mikko Summanen, da K2S Arquitetos localizada
em Helsinque, que desenhou a capela junto com os colegas
Kimmo Lintula e Niko Sirola. "A forma do prédio é como uma
banheira ou uma ilha naquele rio de pessoas."
Com área construída de apenas 75m2, os lados desta
estrutura inteiramente de madeira são crescentes em uma
curva em expansão. Por fora, o abeto tradicional é coberto
com uma nova bio-cera projetada usando nanotecnologia
para penetrar e preservá-lo contra o severo inverno
finlandês. Quando você entra, o efeito é transformativo.
Luz, extensões niveladas de madeira de amieiro sobem
em uma superfície lisa e tátil. A cidade desaparece.

THE JAGUAR

27

91JGRANE19116.pgs
14.06.2019 14:14
15:19
91JGRABZ19116.pgs 23.08.2019

Brazil - Finland I-Pace, 2

V I AG EM D E D EST I NO

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

"Quado está dentro dela, não ouve a cidade. Até mesmo
a luz natural é indireta ", explica Mikko. "Queríamos que as
pessoas se sentissem confortáveis e elevadas pelo espaço."
Embora seja uma capela luterana, é um lugar de silêncio
para todos. Além dos bancos de madeira alinhando o
espaço, há almofadas de meditação, tapetes de oração e até
uma marcação de Qibla indicando Meca. Lá dentro, é
possível falar com um padre e também com um assistente
social ou, claro, pode sentar-se em silêncio. "Conheço muitas
pessoas que vêm aqui antes de ir para o escritório", diz
Mikko. "Eles vêm da estação de metro e só vêm aqui por
alguns minutos, para relaxar e ficar com seus pensamentos."
"Há lugares silenciosos em todas as cidades, como
bibliotecas", diz a gerente da capela, Nanna Helaakoski. "Mas
isso é algo único. É a área mais movimentada na Finlândia,
mas é um espaço silencioso que qualquer um pode entrar."
Os Finlandeses sabem fazer
espaços para relaxar. Quase à vista da
capela, a nova biblioteca central de
Oodi, inaugurada em 2018, é outra
estrutura de madeira crescente que
redefine o centro de Helsinque. Dentro
de suas vigas que parecem um barco,
Oodi criou não só uma biblioteca, mas
um espaço para trabalho pessoal e
reflexão. Em três andares, há inúmeras
poltronas, bancadas para trabalhar
com máquinas de costura e
impressoras 3D e espaços para
“relaxar” onde se pode sentar nos tapetes com seu
computador. A madeira rústica, as árvores e a luz fraca dos
lustres do teto aumentam o sentido de serenidade natural.
Parece a ideia perfeita para o futuro de uma cidade moderna.

em uma lanchonete na estrada foi o tempo perfeito para
carregar o carro também, e pronto para explorar.
Saindo da cidade para o Parque Nacional Nuuksio, não é
só o silêncio do Jaguar elétrico que chama a sua atenção,
mas a sua facilidade. Sem uma engrenagem tradicional, não
há demora na aceleração. A bateria é posicionada baixo
entre os eixos, fixando o carro firmemente no chão, e
proporcionando 400PS de potência de pico.
Nosso destino é Haltia, a sede do sistema de parques
nacionais finlandês. É localizado em um edifício incrível que,
quando você olha abaixo da superfície de madeira, tem muito
em comum com o I-PACE. O I-PACE armazena energia em
células de iões de lítio de alta densidade na bateria de 90kWh.
Haltia combina sistemas de energia solar e geotérmica para
ser auto-suficiente em uso de energia. Buracos foram feitos a
11 km de profundidade no alicerce do edifício. O calor dos
painéis solares é bombeado para a
rocha durante o verão, trazendo ar
frio para refrigerar o edifício. Quando
o inverno chega, o calor do verão
anterior o aquece novamente. Como
o diretor do centro, Tom Selanniemi,
diz: "É a melhor bateria natural."
Tudo na Finlândia parece lembrar
a floresta. Como na Capela Kamppi,
a madeira é importante na construção
de Haltia. E, como a Kamppi, a
madeira é encerada – sem pintura ou
verniz – por isso, ela respira. E, como
a Kamppi, tem uma estrutura orgânica, quase como um ovo.
"Estamos tentando combinar elementos de nossa história,
nossa mitologia, da ciência, da arte e da natureza", diz Tom.
"Haltia tem a forma da Goldeneye (um pato-marinho comum
na Finlândia), com um ovo como a peça central no espaço
de exposição. A razão é que nós, finlandeses, sabemos que
o mundo começou no ovo do Goldeneye."
Tom sorri assim que dá esta notícia reveladora.
Ele está recitando parte do Kalevala -o poema épico
nacional finlandês que fala da origem do mundo e toda
a vida, incorporando a cultura finlandesa de volta para os
lagos e florestas que são o seu coração.

“HELSINQUE É UMA
CIDADE QUE MANTÉM O SILÊNCIO DA
SELVA PERTO
DELA, ESPECIALMENTE DURANTE
O INVERNO

Helsinque é uma cidade que detém o silêncio do deserto por
perto, especialmente no inverno, quando é coberta de neve.
Se você ficasse na praça central e desenhasse um raio de
40 km, você englobaria um arquipélago de ilhas arborizadas,
um litoral ondulante de baías, praias e estuários e dois
parques nacionais.
Como o Jaguar I-PACE tem um alcance de 465Km*
em uma única carga, é muita natureza ao nosso alcance.
Recarregar também é bem mais rápido que você imagina.
O plugue de carregamento rápido de CCS pode levar a
bateria de zero a 80% de carga em 45 minutos **. Um almoço
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Um tema recorrente entre os finlandeses é o regresso à
natureza; especificamente o silêncio da cabana do país.
Quase todos na Finlândia tem uma cabana, geralmente

*Consumo de combustível: N/A. Emissões de CO2: 0 (g/km). Alcance de EV: Até 465km. Os números de alcance de EV são baseadas no veículo de produção em uma rota padronizada. O alcance
conseguido irá variar de acordo com a condição do veículo e da bateria, da rota real e do ambiente e do estilo de condução. * * Reflete o carregamento do veículo com um carregador de 100kW.
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*Consumo de combustível: N/A. Emissões de CO2: 0 (g/km). Alcance de EV: Até 465km. Os números de alcance de EV são baseadas no veículo de produção em uma rota padronizada. O alcance
conseguido irá variar de acordo com a condição do veículo e da bateria, da rota real e do ambiente e do estilo de condução. * * Reflete o carregamento do veículo com um carregador de 100kW.

Seja explorando o deserto com o guia Markku
Janhonen (abaixo) ou visitando edifícios
modernos, como a biblioteca Oodi (à
esquerda) ou Haltia (à direita, com o diretor
Tom Selanniemi), o I-PACE prova SER um
companheiro gracioso
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A especialista em forragem, Pauliina Tovainen
(à esquerda) e o fundador da Everfells, Robert
Nuorteva (acima), são simbólicos da conexão
profunda que os finlandeses têm com o ar
livre e com a natureza. Abaixo: O I-PACE é
uma forma serena de explorar este aspecto
da Finlândia
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ao lado de um lago, a algumas horas da cidade. É apenas
uma parte vida aqui que todos têm. Nós encontramos
Robert Nuorteva em um café em Helsinque. Ele é o fundador
da Everfells, uma startup que conecta guias da selva com
pessoas que procuram experiências selvagens. Robert
reconhece este impulso finlandês coletivo.
"Todo finlandês sabe qual é o sentimento quando vai da
cidade para uma cabana", diz ele. "Você sai do carro, fecha a
porta, e você é atingido pelo silêncio. Nunca é tão silencioso,
mesmo à noite, na cidade - há sempre ruído de fundo.
Na cabana, tudo é realmente silencioso. Silêncio perfeito."
Ao dirigir o I-PACE para a floresta Taiga finlandesa, o
silêncio atinge você muito antes de sair
do carro. Ter um carro elétrico, é viajar
em silêncio. Para alguém criado com
motor de combustão, o sentimento é
um pouco irreal. Perdi alguma coisa,
você se pergunta? Será que é tão fácil
assim? Mas é fácil assim. Meia hora na
floresta, você começa a entender o
fato de que é "fácil". Eu posso ver no
“Head Up Display” no meu pára-brisas
que estamos viajando rápido, mas só
ouço o ritmo macio dos pneus na neve.
Não há silêncio como o silêncio do
inverno Ártico. Os finlandeses têm cinco estações, eles têm
“Meio Inverno” e “Inverno da Primavera”. No “meio inverno”,
o sol quase não aparece. As pessoas vão para suas casas,
aquecem suas saunas de fumaça e fazem furos no gelo do
lago para nadar. As saunas são talvez o modelo original de
muitas das obras de arquitetura moderna na Finlândia, com
sua estrutura única de madeira. Como guia da selva, Markku
Janhonen – nativo da região leste de Karelia – explica,
a sauna é um local quase sagrado para os finlandeses.
"É normal ficarmos quietos na sauna", diz ele. "É um lugar
silencioso para sentar, relaxar e observar o lago."
A sauna tem sido um espaço sagrado para os finlandeses
desde antes do cristianismo - um lugar de reflexão e, como era
quente e limpo, um lugar onde crianças nasciam. Há algo no
silêncio finlandês, e no aumento dos sentidos que tal silêncio

produz, que parece nos levar aos conhecimentos mais antigos.
Por exemplo, Markku explica a importância do barulho quando
se está patinando no gelo nórdico durante o inverno. "O som
do gelo enquanto patina lhe diz a sua profundidade", diz ele.
"Quando o tom fica agudo, o gelo está fino."
Pauliina Toivanen especialista em forragem, da Wildfoods
de Helsinque, também nos fala do cheiro. "Sua memória
olfativa é muito importante", explica ela. "Aprenda os cheiros
de plantas venenosas e não venenosas. Quando você sabe
a diferença, você não vai se confundir.”
Pode não ter nada para colher quando nos encontramos
com ela, mas até o inverno pesado é bom para ela. "As
plantas crescem mais fortes", diz ela.
"Na luta contra o frio, as frutas
constroem mais polifenóis." Ela
aguarda a seiva de bétula - a primeira
forragem da primavera. Depois, ela
vai comer brotos de bétula e folhas,
dente de leão, urtiga, sabugueiro,
sorvas e epilóbios.
Pauliina lembra quando ela saiu
cavalgando à noite em Kuusamo, sua
terra natal no norte da Finlândia. "Foi
uma experiência incrível de como a
noite e o silêncio aumentaram meus
sentidos. O cavalo foi capaz de andar à noite, mas logo notei
que minha percepção começou a aumentar. No final, pude ver
mais claramente e a minha audição ficou mais aguçada. Os
estalos dos galhos ficaram muito altos com o silêncio da noite.”
Pareceu, então, que era a nossa experiência também.
O Jaguar I-PACE é naturalmente silencioso e, ao se sentar no
interior, o silêncio é reforçado pela encapsulação inteligente
do motor, laminação acústica no pára-brisas e design
aerodinâmico que minimiza o ruído do vento. Também é
uma calma que aumenta os sentidos.
Quando você parar o I-PACE, saia, e feche a porta atrás de
você, você começa a ouvir as pequenas coisas: a trituração da
neve nas suas botas; um pica-pau martelando em um tronco
distante; o vento passando pelo topo dos pinheiros. Mas,
acima de tudo, você ouve o som do silêncio.

"O SILÊNCIO AUMENTOU MEUS
SENTIDOS. NOTEI
QUE MINHA PERCEPÇÃO COMEÇOU
A AUMENTAR"
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MADEIRA
ATÉ MAIS, CERÂMICA. ADEUS, VIDRO. TCHAU, AÇO... A MADEIRA VOLTOU, E
COMO. CONHECEMOS TRÊS MARCENEIROS INOVADORES PARA SABER PORQUE
O MATERIAL ESTÁ SE TORNANDO O PRINCIPAL OUTRA VEZ
HISTÓRIA: Dan Stevens
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Brazil - Woodcrafters, 1

A madeira que curva a vapor de
assinatura de Tom Raffield cria formas
curvas em móveis, iluminação, e até
mesmo em uma casa inteira

N

FOTOS: KIRSTIN PRISK, ALUN CALLENDER

ós não temos uma tradição de madeira como arte
no Reino Unido ", diz Eleanor Lakelin, ao mostrar
sua oficina em Londres. Seu sucesso como
escultora em madeira, criando formas que sugerem
familiaridade, mas são de outro mundo, é a prova de que isso
está mudando. O trabalho de Lakelin eleva as lascas da
castanheira da índia que é seu material escolhido para lenha e
para arte. "O que faço é relativamente novo", diz ela. "E o valor
da madeira está mudando." De fato, principais compradores
de suas obras são colecionadores, galerias e museus.
Lakelin é de um movimento recente que considera a
madeira valiosa como cerâmica, vidro, prata ou outro material
que esculpimos, cortamos, moldamos e usamos na arte.
A oficina de seu colega, Sebastian Cox, não está longe da
de Lakelin em Londres. No centro de sua empresa está a
madeira usada para criar sua mobília delicada, elegante.
Sua combinação de madeiras inglesas, técnicas tradicionais
e uma estética que reflete as qualidades de cada espécie de
madeira ganhou prêmios. Mas é o seu desejo de encontrar
maneiras de usar o material que o diferenciou.
Cox começou a fazer móveis e objetos de um material que
também é usado para cercas e jardins - aveleira entalhada:
hastes longas retas de árvores jovens que são cortadas ao
nível do solo. A poda rasa (coppicing) é uma antiga
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ART
Acima: Esculturas de
madeira etérica de Eleanor
Lakelin. À direita: Sebastian
Cox cria abajures de
“cogumelo” exclusivos

técnica de manejo, mas hoje o produto tem valor limitado.
Então, ele criou uma coleção de peças modernas que têm
qualidades naturais da avelã, combinando design de móveis
de ponta e artesanato com um material que muitos só
usariam como varas para plantação de ervilha.
Foi seu trabalho com a poda rasa que levou Cox a um
material bastante incomum. Em uma sala, sem janelas que é
mais um local de armazenar produtos biológicos do que oficina
para fazer armários, Cox faz abajures. Usando cogumelos.
"Quando você faz a poda rasa, corta tudo", diz ele. "E há
muito desperdício que só serve para queimar. Então nós
lascamos, inoculamos com micélio e aí ela começa a crescer,
comendo as lascas. Então podemos embalar em moldes.
O resultado é um material com uma textura macia, como
a camurça e aveludada que parece um pedaço de madeira
torneada e tecido. É barato, leve e forte; Cox diz que seria
um excelente substituto para a embalagem de poliestireno.
Esta consciência das possibilidades de materiais e como
usá-los é típica do trabalho de Cox, e de como esta nova
geração de artistas e designers trabalham. Eles não são
limitados a um material - em vez disso, eles assumem
a tarefa de encontrar um uso para ele.
A carreira de Lakelin como artista começou quando
alguém lhe deu uma castanha-da-índia que agora ela usa
sempre. "Eu era uma fabricante de armários", diz ela, "e eu
sabia que cada árvore tem propriedades diferentes - mesmo
da mesma espécie." Ela cortava a madeira e se apaixonou
pela rebarba caótica que encontrou .
"Eu gosto da ideia de me dedicar a um único material",
diz ela, mesmo que esse material seja "impiedoso. Quebra
facilmente e é difícil de trabalhar. Mas eu gosto.” “Leva
meses” para fazer uma peça, é preciso tirar a casca e a
madeira a cada milímetro com um torno mecânico, tirando

e isso reflete o fato de que não há linhas retas na natureza. "
Para provar sua teoria, Raffield usou as cinzas do
processo (um material que não é associado com a
construção) em sua casa em Devon. O resultado é
impressionante, o revestimento sinuoso que flui sobre a
estrutura de pedra da casa de campo original do século XIX.
Misturar tradicional e contemporâneo é uma
característica do movimento artesanal vagamente definido.
E, para Raffield, leva à criação das antiguidades do futuro,
objetos que resistirão por séculos.
"Queremos fazer peças atemporais que vão durar", diz
Raffield. "É uma maneira de recordar como costumávamos
comprar e usar produtos. Conseguimos consertar peças e
desenvolver um relacionamento com os clientes como eles
desenvolvem com o produto. Para nós, criar um objeto de
alta qualidade é a coisa mais sustentável que existe. "

FOTOS: ALUN CALLENDER, GLENLIVET, PETR KREJCI

as rebarbas. É um processo meticuloso; uma única técnica
faz a diferença entre completar uma peça, ou estragá-la
E para o designer/fabricante Tom Raffield, uma técnica
definiu seu olhar: curvar a vapor. Como talhar, curvar a vapor
tem vem da pré-história; a madeira é aquecida usando o
vapor e curvada do jeito que quiser. Os abajures curvados de
Raffield, e as linhas simples de seus móveis são influenciados
pelo melhor design da metade do século. E a técnica de
curvar a vapor estava fora de moda.
"Eu acho que regrediu por causa da laminação", diz ele.
"Mas a laminação é produzida em massa, usa muita cola e
cria um monte de resíduos. Curvar a vapor tornou-se muito
mais relevante no século XXI.
"É a coisa mais viciante que eu já fiz. E as opções são
ilimitadas. Tem poucas coisas que você não pode fazer.
É uma maneira de transferir um desenho para a madeira,
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A moda vem e vai, mas o estilo perdura.
Vamos pegar dicas de armário das linhas elegantes
e tons agradáveis do Jaguar XJ de 1978
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PÁGINA ANTERIOR: Vestido da Mo & Co Editions Jaqueta da Joseph Bolsa da ATP Atelier Botas da
Dorateymur Brinco da O Aurum. À esquerda: Brincos e pulseiras da Alighieri Vestido da Vince. Acima:
Camisa da Dunhill Jaqueta e calça da Richard James
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ESCULTURA
UM LEGADO
O Henry Moore Studios &
Gardens é o lugar perfeito para
apreciar o trabalho de um dos
artistas mais conhecidos da
Grã-Bretanha. Sua propriedade
é agora um deslumbrante
jardim de esculturas, aberto
aos visitantes de abril a
outubro de cada ano. Os
jardins caracterizam muitos de
seus bronzes icônicos e seus
estúdios foram preservados,
ajudando os visitantes a
descobrirem como um mestre
moderno criou suas obras
de arte. Em 2019, está à
mostra a maior exposição de
desenhos de Moore em 40
anos. Apresentando o talento
excepcional do escultor como
desenhista, ele apresenta
obras de toda a sua carreira,
incluindo exemplos de seus
famosos desenhos de abrigos
antiaéreos da Segunda Guerra
Mundial. henry-moore.org

Robertas veste casaco da Harris Wharf
Blusa da NN07 disponíveis em mrporter.
com Calças da Lordini disponível em
mrporter.com Sapatos da Canali. Talia
veste vestido da Paul Smith Bolsa da
Dorateymur Botas da Joseph Pulseira
da Kloto

THE JAGUAR

41

91JGRANE19123.pgs
14.06.2019 14:16
09:45
91JGRABZ19123.pgs 23.08.2019

Brazil - Fashion XJ, 3

EST I LO

VERSION

LEFT XXXXX

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

42

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

À esquerda: Cachecol da Begg and Co Casaco da Mr P em mrporter.com
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À esquerda: Talia veste brincos da Aurum Pulseiras da Alighieri Blusa de gola alta em tricô da Connolly
Moletom da Vince Saia da Johnstons of Elgin. Robertas veste malha da Dunhill Calça da NN07 disponível
em mrporter.com Jaqueta da Richard James Sapatos da Giorgio Armani.
Acima: Brincos da Alighieri Sobretudo da Marc CainCalça da Vince.

Modelos Talia Mathers e Robertas Aukstuolis da Select Model Management Produtora Nene Granville da
Industry Menu Assistente de Estilo Meg Edmund Maquiagem e Preparação Nadia Altinbas Com agradecimentos
à TheHenry Moore Foundation
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Brazil - China Michelin, 1

A ESTRELA
O QUE É NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR
O AUGE DA ALTA GASTRONOMIA EM UM
PAÍS DE 1,4 BILHÕES DE PESSOAS?
CONHEÇA O CRIADOR DO ULTRAVIOLET,
O ÚNICO RESTAURANTE COM TRÊS
ESTRELAS MICHELIN DA CHINA.

HISTÓRIA: Andrea Lo
FOTOGRAFIA: Shawn Koh

91JGRANE19126.pgs
01.07.2019 14:34
17:28
91JGRABZ19126.pgs 23.08.2019

VERSION

COMIDA

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION

V

CLIENT

ocê vai ao McDonald's? Você deveria ir," diz Paul
Pairet, o chef treinado na França e criador do
Ultraviolet, em Xangai. O restaurante é o único
na China continental premiado com três estrelas
no Guia Michelin de 2019 - e Pairet está usando
a rede de fast-food como exemplo para explicar “psicogosto”, um conceito central para o seu estabelecimento.
"É a ideia de que você tem um gostinho antes mesmo
de provar a comida", ele afirma. Quando você vai ao
McDonald's, Pairet diz, a memória do cheeseburger que você
deseja vem na sua cabeça antes de você fazer o pedido.
E então: "Enquanto você ingere a comida, vai comparar
o seu gosto ao gosto que você tem em sua mente."
É um conceito que todos têm, ele diz - e é talvez por isso
que o Ultraviolet tem sido um sucesso. Em 2017, a primeira
edição do guia de Xangai da Michelin lhe deu duas estrelas.
Na última edição do guia, o Ultraviolet reina como o único
restaurante da cidade com três estrelas.
O Ultraviolet abriu com um conceito multi-sensorial em
2012. Com uma única mesa de dez lugares em um ambiente
sem janelas, o restaurante usa projeção, luz, som e aroma
para criar uma experiência gastronômica imersiva. O uso de
todos os cinco sentidos visa provocar memórias dos clientes,
e conectá-los com a comida na frente deles.
A noção está enraizada na infância de Pairet, quando ele
apreciava a culinária de sua mãe quando um prato ia para a
mesa. Frustrações de um jovem chef, quando sentiu que não
poderia recriar as condições de serviço perfeito para cada
prato, o levaram à abertura de seu restaurante. O conceito
do Ultraviolet era um sonho que alimentou desde 1996.
"O Ultraviolet é, acima de tudo, projetado para cozinharmos
o melhor, para fazer o máximo de cada prato", explica. "E para
isso, é preciso cozinhar como se faz em casa." Significa ter
controle sobre fatores como o número de convidados.
O Ultraviolet é diferente da típica experiência de alta
gastronomia começando pelo local -"completamente
remoto", pois não são aceitos clientes sem reserva (a lista de
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espera é de quatro meses). É em um espaço simples, atrás
de um estacionamento " em Xangai", como ele diz de forma
enigmática aos clientes, que têm que ir ao Mr & Mrs Bund, o
restaurante francês de Pairet, e aí são levados ao Ultraviolet.
É parte do ritual para a noite é e "um pouco como voltar
para a escola", diz ele. "Às vezes temos alguns clientes muito
ricos. Todos vão em um ônibus pequeno.”
Quando chegam, os clientes se sentam para um jantar
de quatro horas com 20 pratos, dependendo de qual dos
quatro menus do Ultraviolet está em oferta, que exigem total
criatividade de Pairet. Por exemplo, tem a "vieira muito
marinha": vieiras do mar, ouriço, algas marinhas marinadas
em ponzu e croutons de avelã com uma "concha de neve"
feita com limão e água do mar. Ou o “abalone primitivo”,
com marisco premiado, servido em banquetes chineses:
cozido em uma panela com alho-poró assado, com alecrim,
endro e madeira de pessegueiro, flambado com pastis, e
servido em uma concha com um purê de yuzu.
Este é um alimento intrincado, mas, na cozinha, é bem
planejado. Pairet não fica mais lá o tempo todo mas treinou
sua equipe, e seu cozinheiro chefe Greg Robinson, aos
padrões exigentes. A proporção funcionários/cliente é de
2,5 por 1, um dos mais altos da área. Na cozinha, a equipe
trabalha com precisão e perfeição enquanto, em uma sala de
controle, são usados sete projetores, 22 alto-falantes e um
sistema de difusão de aroma seco dentro da sala em tempo
real para trazer a experiência imersiva: "Não posso fazer um
jantar monótono", diz Pairet.
A “vieira muito marítima” é servida com ondulações
calmantes das ondas do mar, Adagio Cantabile de Beethoven
e um aroma de praia leve. Seu "pão de sopa queimada de
trufas" é mais do que torradas com molho meunière:
projeções de uma floresta aparecem para combinar com as
notas do pianista clássico popular Gonzales com a
músicaCarnivalse. Quando a tampa com fumaça que cobre o
prato é levantada, sente-se cheiro de charutos. Os visuais não
só mostram os sabores da terra, mas também dão vida aos

"O ULTRAVIOLET EXISTE PARA OBTER O MELHOR DE CADA PRATO ”

Paul Pairet com seu chefe de
cozinha Greg Robinson,
supervisionando o menu inventivo
de 20 pratos do Ultraviolet
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caçadores de trufas fumando charutos em suas missões. O
chamado “Wagyu simples” (filé de costela grelhado com purê)
é servido com imagens da Torre Eiffel, para a vibe descontraída
de um bistrô parisiense.
Pairet, que se aprimorou em toda a Europa e Ásia, viveu
em Xangai desde 2000. Este restaurante é uma parceria com
a Visual Orient Ltda, um grupo de alimentos em Xangai que
fornece para restaurantes de ponta. A natureza cosmopolita
da cidade chinesa tem um papel importante no sucesso do
restaurante, e o momento; sua abertura – e o lançamento do
Guia Michelin em Xangai, o primeiro na China continental –
coincidiu com uma economia em expansão e um cenário de
restaurantes de ponta em expansão no país.
Mas como um lugar "francês-mas-não-tão-francês" fica
no topo da lista da gastronomia em um vasto país já bem
conhecido por sua própria cozinha nativa? Pairet sugere que
pode ser por causa da diferença de estilos de cozimento
preferidos por críticos internacionais como o Guia Michelin.
"A culinária em restaurantes chineses é resumida pela forma
da panela wok", diz ele. "É difícil cozinhar para uma pessoa.
Não é realmente a natureza do que é cozinhar.
Isso não quer dizer que os restaurantes chineses lutam
para competir, longe disso. Na 11ª edição do Guia Michelin de
Hong Kong e de Macau, dos dez restaurantes premiados com
três estrelas nestas duas regiões administrativas especiais da
China, cinco deles especializam-se em cozinha chinesa. Ano
passado, a plataforma de entrega on-line, Meituan-Dianping,
lançou seu Guia de Restaurantes Black Pearl. Referido como
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"UM DOS PRATOS MAIS CÉLEBRES DE PAIRET É O PATO DE
COCA-COLA DE PEQUIM. O
PRATO DEMOROU DEZ ANOS
PARA FICAR PERFEITO”
o Michelin local, o Black Pearl faz críticas e dá prêmios
“diamantes” para restaurantes. Dos 232 restaurantes com
“diamantes” na China na edição de 2019 do guia, 20 são
avaliados com 3 diamantes; o Ultraviolet é um desses, também.
Pairet diz que seu restaurante provavelmente intriga um
cliente chinês, mas admite prontamente que alguns pratos
e suas histórias falam mais aos clientes ocidentais do que aos
chineses. Isso não o impediu de criar pratos inspirados em
sabores locais, ou de fundir elementos populares não
convencionais com preço tradicional. Um de seus pratos mais
célebres é “o pato de coca-cola de Pequim”'. Mudando o pato
de Peking, "a receita chinesa mais icônica em qualquer lugar",
consiste em pato crocante assado laqueado com sabores do
refrigerante. Ele diz que levou dez anos para a perfeição.
Com tantos aspectos por trás de cada prato, a culinária
de Pairet é muito diversificada para ser classificada em uma
única narrativa coesa. "Não é só uma questão de colocar as
melhores coisas juntas que criam a melhor equipe", explica
Pairet. "A essência da minha cozinha é a capacidade de
traduzir a memória para o prato."

Seja pratos rústicos e simples ou
crianções complexas e não
convencionais, Pairet insiste na
noção de ' psico-gosto '
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A VIAGEM AÉREA SILENCIOSA, EM NOSSA
PORTA, SUSTENTÁVEL E PESSOAL ESTÁ
SAINDO DA FICÇÃO CIENTÍFICA - E INDO
PARA O TELHADO MAIS PRÓXIMO
HISTÓRIA: Dan Stevens
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m 1926, Henry Ford construiu um avião de um único
assento, menor do que um Jaguar F-Pace, que era
para ser o modelo T dos céus. O Flivver nunca
passou do estágio de protótipo, mas sua essência –
transporte pessoal que é compacto, fácil de voar e capaz de
aterrissar em pequenos espaços – permaneceu um objetivo
atraente, se elusivo.
Agora, quase um século depois, essa essência foi destilada
em uma nova geração de aeronaves de Decolagem e Pouso
Vertical (VTOL). E desta vez, eles querem mudar a forma
como viajamos, eliminando plataformas congestionadas em
aeroportos.
Com capacidade de 3 a 5 pessoas nos voos programados
ou como um táxi, eles vão deixá-lo no centro da cidade (como
seu escritório), reduzindo drasticamente o tempo de viagem por exemplo, o percurso de 55 minutos do aeroporto JFK
para Manhattan em cinco minutos. O potencial comercial é
tão grande que convenceu gigantes aeroespaciais como a
Boeing e a Bell a investir no desenvolvimento de aviões VTOL,
e para a Uber se envolver. Mas é nas inúmeras startups que
você vê o verdadeiro espírito desta nova indústria.
A Lilium é uma dessas startups. Cheia de recursos (ganhou
£90 milhões em sua última rodada de financiamento) e com
uma aeronave que voou com sucesso, a Lilium é uma das
empresas mais perto. Seu jato usa 36 motores de jatos elétricos
em asas inclinadas apontando para baixo para a decolagem e
revertendo a um plano horizontal convencional no ar. Aproveita
a eficiência das asas, quando está voando, elas exigem pouca
pressão para se manterem levantadas. E isso estende o alcance.
Aperfeiçoar a tecnologia que fornece opções viáveis para

À esquerda: Pronto para o
Uber dos céus? Abaixo: A
Equipe fundadora da Lilium
e o protótipo da aeronave.
Página anterior: a impressão
de um artista de um porto no
teto para uma frota da Lilium

voos comerciais é o paraíso. A Bell está desenvolvendo uma
cadeia cinemática híbrida, mas a Lilium quer algo puramente
elétrico, diz o porta-voz Oliver Walker Jones.
"Estamos trabalhando na tecnologia da bateria e vamos
conseguir", diz ele. "O desafio de usar baterias é o peso,
muito parecido com um carro elétrico. Mas estamos
empenhados na energia elétrica." A Lilium está com um
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IMAGENS CORTESIA: LILIUM; VERTICAL AEROESPACE

prazo até 2025 para o seu primeiro voo comercial.
Você se pergunta: se uma empresa aeroespacial do
tamanho de Bell (84 anos, 9.000 funcionários) ainda não fez
isso, como a Lilium (4 anos e 200 funcionários) vai fazer, em
seis? A resposta, diz Walker Jones, é essa - o seu tamanho.
"Podemos ser rápidos. Temos dinamismo."
Estas são as qualidades que a Vertical Aerospace também
tem, a única empresa britânica a ter construído e testado um
avião eVTOL. A Vertical é ainda
menor, com 35 funcionários, mas,
como Verity Richardson da empresa
diz, "Somos mais ágeis do que as
grandes empresas. A maneira
enraizada de trabalhar os desacelera.
Claro que a tecnologia mais
convencional também é apoiada;
a aeronave Vy400 da Transcend
Aero utiliza um turbopropulsor
convencional. Greg Bruell da
Transcend acha que isso vai levá-lo
ao mercado antes de seus concorrentes, em 2023, sendo
confiável, com maior alcance e velocidade de 650km/h.
A Lilium e a Vertical veem sua aeronave sendo usada como
táxi para viagens curtas, com o potencial para transportar
carga. A Transcend, por outro lado, está focando em viagens
mais longas em voos programados, como Manhattan para
Boston em 36 minutos e uma tarifa de $283 (uma viagem que
levaria 90 minutos de helicóptero, e custa $4500).
Bruell acha que as rotas longas vão melhorar aeroportos

superlotados, oferecendo um serviço mais rápido e barato
que levaria as pessoas na porta do trabalho: "Os aeroportos
de hoje estão além da capacidade - até taxiando fora da pista
pode atrasar a viagem. Somos a válvula de descompressão."
Portões teriam que ser construídos. Walker Jones diz que
os helipontos funcionarão, e que novos portos serão feitos em
edifícios existentes. Com a capacidade de descer em linha reta e
de uma maneira mais silenciosa do que um helicóptero, este
conceito de “direto-ao-destino” está na
proposta da aeronave VTOL elétrica.
A visão de uma cidade cheia de
portos de VTOL traz questões de
segurança e barulho. Richard Matthews,
líder da aviação na Arup, especialista
em infraestrutura e transporte, diz que
mesmo os rotores elétricos não são
silenciosos (pense do barulho que um
drone faz) e que a aeronave de VTOL
desloca muito ar ao decolar, que faz
barulho. Mas estas aeronaves tem
vantagem nos regulamentos que governam a segurança no
espaço aéreo urbano. "Ter vários motores e rotores os tornam
mais seguros do que um helicóptero", diz Matthews. "E isso leva a
uma flexibilidade nos regulamentos." Assim eles poderiam voar
onde helicópteros não podem, e cobrir uma área maior.
Esta é ainda uma tendência, à procura de baterias mais
poderosas e infra-estrutura. Mas, pela primeira vez desde o
sonho de Henry Ford do Flivver, viagens aéreas pessoais
estão perto de serem reais.

"OS AEROPORTOS
DE HOJE ESTÃO
MUITAS VEZES
ALÉM DA CAPACIDADE. NÓS SOMOS
A VÁLVULA DE
DESCOMPRESSÃO”
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A Vertical Aerospace visa
tornar as viagens aéreas
“pessoais, sob demanda
e sem carbono”
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Brazil - Iris Van Herpen, 1

A
CIÊNCIA
DOS
TEMPOS
Com uma base de fãs de renome mundial de

suas cômodas avant-garde como Lady Gaga

e Solange Knowles, a designer holandesa Iris Van Herpen

ganhou uma reputação como ' cientista-chefe ' da

moda por causa de sua manipulação hábil de tempo e tecnologia

HISTÓRIA: Kenya Hunt
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despertar da moda de Iris Van Herpen começou no
sótão de sua avó — uma garotinha, olhando curiosa
a extensa coleção de roupas de uma matriarca.
Uma peça, em especial, se destacou. "Era de
rendas e veludo, feita à mão, de 1700. Nunca vou esquecer ",
diz a designer holandesa. "O sótão dela era o lugar dos sonhos,
onde explorei roupas de diferentes períodos e silhuetas."
É irônico que as origens criativas de Van Herpen estão na
história da moda. Considerando que ela é conhecida como
futurista da moda. Uma pioneira na impressão 3D sartorial, é
famosa pelas suas peças de alta costura. "A coleção da
minha avó me ajudou a perceber como o tempo é influente
em quem somos e como nos expressamos", diz ela.
O conceito de tempo encontra-se no coração do trabalho
de Van Herpen, que funde técnicas velhas como a costura à
mão e bordado de tecnologia de ponta. "Ao se aprofundar na
arte antiga, desenvolvi um amor pela inovação", diz ela. "Eles
se equilibram. Eu não faria as roupas
que eu faço agora se eu não soubesse
do artesanato antigo. Ao mesmo
tempo, é importante conhecer a nova
implementação. Parece natural para
mim combinar os dois." Esta filosofia
traduz-se em um trabalho que leva o
conceito de alta costura. Em 2012,
Van Herpen tornou-se uma das mais
jovens designers a ser introduzida na
Chambre Syndicale de Haute Couture.
Sem surpresa, suas fãs são
mulheres com espíritos semelhantes,
como Bjork, Lady Gaga, Solange
Knowles, Tilda Swinton e Daphne Guinness. Um vestido da
Van Herpen não é só uma forma decorativa de exibição
pessoal. É uma obra de arte que usa seda artesanal plissé,
como em seus volumosos, flutuantes vestidos na primavera
de 2019, ou poliuretano transparente feito e pintado à mão,
nos seus vestidos com estampa de esqueleto para a
primavera 2017. Em todas as façanhas técnicas, há um toque
humano inconfundível. Ela explica a ideia de “costure-vocêmesma”: "Minha mãe costurava quando eu era jovem. Eu
comecei a costurar aos 14 anos. Na academia de arte,
aprendi a fazer mais coisas à mão, e mal usava a máquina de
costura. Eu fazia artesanato, mas queria fazer coisas novas
de um jeito diferente. "
Então, ela começou a usar a impressão 3D tentando sair
de sua zona de conforto. Demorou sete meses para criar sua
primeira peça. "A tela do computador parece bidimensional.
Estava tão acostumada a drapejar roupas com as mãos, foi

estranho ", lembra ela. "Mas, depois de ver a incrível
quantidade de detalhes, percebi que poderia criar estruturas
que eu não poderia fazer à mão."
Van Herpen é conhecida como uma progressiva porque a
impressão 3D tem a promessa de ser uma alternativa mais
sustentável ao trabalhar em uma indústria famosa por sua
emissão de carbono. A impressão 3D reduz o desperdício
criando uma roupa personalizada que usa só o material
necessário. Esta é uma maneira diferente de trabalhar do que a
fabricação de roupas tradicionais, em que o tecido é enrolado
por metro e então cortado e costurado, e os restos são
jogados fora. A impressão 3D utiliza plástico biodegradável,
quando a agricultura de algodão usa água a nível insustentável.
“Estamos nos conscientizando a reduzir o desperdício. A
impressão 3D é uma boa ferramenta para a moda se tornar
mais sustentável. Mas, no final, é uma grande indústria que
precisa mudar ", diz ela. Van Herpen acredita que mudanças
radicais vêm do zero, em vez de
conglomerados. "As marcas mais
novar são mais flexíveis", diz ela.
"Espero que as vozes menores se
tornem maiores na indústria. Os
últimos 50 anos têm sido a favor da
globalização e os grupos estão
maiores. Para visões diferentes, é
importante criar espaço para novas
formas de olhar e criar a moda.
Significa ter mais designers famosos
que são independentes e podem
sobreviver. "
Van Herpen está mais animada
com a oportunidade que novas técnicas de impressão estão
apresentando - para manipular o tempo. Ela está de olho na
impressão 4D, uma técnica que está sendo desenvolvida na
Universidade de Harvard e no MIT. Essa impressão permite a
personalização avançada de uma roupa complexa para ter as
medidas específicas do corpo do cliente, e o modelo e a forma
da roupa podem mudar em determinadas circunstâncias.
"a impressão 4D é o próximo passo para você projetar
sua estrutura, e como ele vai transformar sua forma ao longo
do tempo. Ela abre um novo mundo em que eu posso
projetar cor e padrão e também projetar o que ele vai fazer
no tempo e o que vai desencadear essa mudança, se é calor
ou água ou qualquer coisa que imaginar ", diz Van Herpen.
"Estou muito focada nisso, porque o meu processo é sempre
sobre transformação, movimento e mudança."
A garotinha transfixada pela jaqueta de veludo
centenária de sua avó certamente aprovaria.

"MEU PROCESSO
É SEMPRE SOBRE
MOVIMENTO,
TRANSFORMAÇÃO
E MUDANÇA"
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Iris Van Herpen (acima) é uma pioneira na impressão 3D
sartorial. Suas criações de outro mundo elevam os limites
da alta costura e ganharam seus muitos fãs famosos
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Com uma sede insaciável de aparelhos eletrônicos e
jogos, Seul está ultrapassando as possibilidades em nosso
mundo digital. Nós viajamos para a capital sul-coreana
cintilante para uma prévia do futuro
HISTÓRIA: Jamie Lafferty FOTOGRAFIA: Jun Michael Park
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s crianças estão sentadas no chão, olhando para
um robô. Apesar de ter um iPad no lugar do rosto,
a máquina se assemelha a um pregador falando
com um público extasiado. Estamos dentro do
Parque Robo em Bucheon, a oeste de Seul e, embora existam
outros robôs competindo por atenção, as crianças estão todas
centradas neste modelo em particular. Elas são surpreendidas
a cada minuto por um robô faz truques clássicos de mágica:
ele faz bolas desaparecerem e reaparecerem em tubos de
metal. As crianças suspiram com a mágica de desaparecer,
mas, pela visão baixa, elas não veem que as bolas estão
realmente entrando e saindo da mesa que está localizada
atrás. "Está te enganando!" Eu quero gritar. "Não há mágica
aqui!" Mas mesmo em uma sociedade tão avançada como
Seul, percebo que estragar os sonhos das crianças não é legal.
Se o robô é extraordinário para eles agora, quando forem
adolescentes, ele não vai ser tanto assim. Enquanto a
tecnologia está em toda parte na maioria das grandes
cidades, poucas têm incentivado a permear todos os níveis
da sociedade como a capital da Coréia do Sul. Em toda a
cidade, a tecnologia inovadora já varia desde a prática até
a fantástica, do profundo ao ridículo.
Há uma combinação de tudo isso no show dentro do
novo Parque LoL, no centro de Seul. Construído pela Riot
Games e inaugurado em janeiro de 2019, é uma arena
dedicada a jogadores e fãs de League of Legends, um jogo
de equipe lançado em 2009. Se tornou tão popular na Coréia
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do Sul que os jogadores de elite tornaram-se celebridades,
com contratos de equipe de milhões de dólares. Os melhores
acumularam fortunas de milhões com prêmios.
O Parque LoL é uma mistura de fãs e habilidades,r onde as
duas facções podem se sobrepor. A arena é uma sala de sons
e neon com 500 lugares onde um grupo de 5 homens lutam
em um campo de batalha virtual nas telas em HD imensas que
mostram o jogo. O cenário é impressionantemente
profissional: os grupos têm músicas para os campeões; há
replays instantâneos; comentaristas domésticos dentro da
arena, dois apresentadores norte-americanos descrevem as
ações para estrangeiros assistindo online. O público global
pode chegar a 127 milhões.
É, em todos os sentidos mensuráveis, um esporte real.
Conversando com OnFleek, o jogador excepcional da equipe
vitoriosa Sandbox, imediatamente após o jogo, dá a impressão
que ele foi a uma batalha real. O garoto alto de 21 anos, que se
chama Kim Jang-gyeom na vida real, limpa o suor da testa
enquanto conversa. "Virei profissional há apenas seis meses",
diz OnFleek. "Comecei com isso cerca de cinco anos atrás,
mas não levei muito a sério no início. Agora, pratico umas oito
horas por dia. Durante a temporada eu não jogo mais nada.
E quando estou jogando, estou totalmente focado."
Esse tipo de mentalidade singular é comum em estrelas
do esporte de nível superior e, embora OnFleek tenha uma
considerável legião de fãs já, não é nada comparado com as
celebridades do cenário KPop da Coréia.

Brazil - Seoul, 2
Os robôs são
apenas um fato da vida
para a geração nova de
Seoul. As arenas de jogos
como o Parque LoL
(abaixo) hospedam
eventos espetaculares
que competem com
outros grandes
números do público
esportivo

"EM SEUL, A TECNOLOGIA VARIA DO PRÁTICO AO
FANTÁSTICO, DO PROFUNDO AO RIDÍCULO"
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As cafeterias das
PC bangs e as
estações de jogos de
RV oferecem aos
moradores de Seul a
chance de escapar da
realidade. Mas o
ambiente construído
de Seul não pode ser
menos futurista,
também

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

As bandas se tornaram populares, os ingressos para os
shows ficaram tão concorridos que a tecnologia teve que
intervir e oferecer shows em holograma. Fui assistir a um desses
shows super realistas no KLive, no moderno bairro de SangamDong. Um forte contraste com o denso e atmosférico coração
de Seul, Sangam é o lar do Korean Film Archive e inúmeras
empresas de mídia que foram incentivadas a se mudar para
cá nas últimas duas décadas. Os Popstars espectrais são
colocados em uma sala escura, que parece ter um foco maior
no volume e não no visual. Não é hiper realidade no estiloStar
Warsainda. O futuro parece estar muito perto de Seul, mas o
KLive parece lembrar que ainda há trabalho a ser feito, também.
Enquanto os hologramas estão tocando em salas vazias
nos dias de semana, o mesmo não acontece em PC Bangs
(salas de games online) em Seul. Estes salões de jogos
intensos (bang se traduz como sala) são lotados de
computadores de alta tecnologia e de uma série de jogos
para ser jogado on-line - são lugares
como estes que os jogadores como
OnFleek treinam para praticar para as
grandes ligas. É impossível andar
pelas ruas do centro de Seul e não
notar quantas PC Bangs tem em sua
volta. Algumas estão em espaços
dedicados, mas estão normalmente
escondidas em blocos de torres
simples, imprensados entre espaços de escritório, ou
ocupando um piso entre restaurantes e bares.
Em Vriz (uma típica PC Bang no porão em Hongdae)
o foco no jogo é tão intenso que os jogadores pedem
comida para serem entregues nos computadores sem ter
que levantar. O proprietário, Young-Hun Kim, tenta tornar
o ambiente confortável, inclusive fornecendo uma sala para
fumantes. Às vezes, os pais invadem para levar seus filhos
que estão matando aula, mas o horário mais movimentado
é logo após o expediente, quando os coreanos que com
síndrome de Peter Pan vêm para se descontrair.
O que torna um hábito de jogos on-line em Seul possível
é uma internet de banda larga aberta. A conectividade aqui
compete com o resto do mundo - WiFi rápida está disponível
em quase todos os lugares, sem fazer login. O sinal 4G
permanece forte em toda a rede de Metro labiríntica de Seul.
Anúncios na cidade anunciam 5G surgindo no horizonte digital.
A sul do centro da cidade, o Samsung Innovation
Museum detalha como chegamos a este ponto. O Museu
gigante da Tecnologia Coreana não tem apenas sua própria

tecnologia, mas mostra a digitalização da sociedade como
um todo, desde as primeiras experiências com a eletricidade,
até telecomunicações, televisão, aviação, exploração espacial
e muito mais. Itens de cada época de avanço tecnológico
são exibidos, desde os primeiros telefones de Alexander
Graham Bell até os primeiros computadores da Apple.
Claro, a Samsung não é tímida em exibir seus produtos,
mas a abordagem é decididamente holística.
A realidade virtual está aqui, também, mas em Seul
parece que está em toda parte. Há vários parques de jogos
de RV; alguns são máquinas no canto de salas de fliperama
mais tradicionais, outras estão em multiversos de vários
andares onde o impossível acontece todos os dias. Enquanto
a RV ainda não atingiu o nível fina l (o de ser indistinguível
da experiência real), os jogos são certamente convincentes.
Dentro da RV Hit em Hongdae, Alan é um dos funcionários
que ajuda a explorar mundos virtuais. Ele gosta de ver as
pessoas nas montanhas russas, mas,
durante o intervalo, ele aproveita
as instalações, também. Seu jogo
favorito é o Beat Saber, um desafio
de percussão psicodélico, onde
enormes blocos representando notas
musicais correm em sua direção.
No ritmo da música, você tem que
esmagá-los com o controle assim
que eles se aproximam. É uma aventura que rapidamente
cria um senso de urgência. Também é fisicamente exigente.
Eu assisti ele jogar no nível mais difícil ao som de uma música
techno , esquivando-se para a esquerda e direita, cortando
o ar com seus controles, ganhando uma batalha invisível.
Alguns iniciantes sentem náusea ao usar RV, mas o menino
de 26 anos parece ter dominado ela.
"Eu perdi muito peso tocando isso todos os dias", diz Alan.
"É um bom exercício. Quando você acha o ritmo, pode colocar
mais e mais difícil. Há um verdadeiro sentimento de realização.
Enquanto Alan tem um raciocínio prático para gastar
tanto tempo no visor, grande parte da RV atualmente existe
apenas para divertir. Na Hit VR, há uma montanha-russa
e um passeio em uma nave espacial, e outro que você está
em um elevador imaginário, em seguida, sair e anda em uma
única barra de aço no vigésimo andar. Quando tento, a parte
lógica do meu cérebro sabe que não estou em perigo, mas
um instinto deixa você realmente assustado.
No dia seguinte, em um campo no noroeste da cidade,
há um tipo diferente de dissonância cognitiva para

"OS HOLOGRAMAS
DAS ESTRELAS
POPS SÃO
PROJETADOS EM
UMA SALA ESCURA
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À esquerda:
Minchan Kim vê o
mundo através de seu
visor de corrida de
drones. À direita: a
demanda por KPop é
tão alta que alguns
concertos agora são
projetados em
hologramas das
estrelas pop
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ajudar a melhorar a conexão, as imagens se tornam HD."
Apesar de sua habilidade incrível, é excluído de algumas
competições. Não porque ele foi banido - Minchan tem
apenas 15 anos de idade. Ele admite que manobrar um drone
a 72km/h em pistas com obstáculos intrincados é mais fácil
do que os problemas do ensino médio.
"Eu só posso usar no fim de semana, mas pratico sete
horas por dia", diz ele. "Fora esse, eu realmente não jogo
nenhum outro jogo, eu só pratico no
simulador do computador." Se ele
irá continuar como piloto
competitivo ou não, os drones
estarão no futuro de Minchan, assim
como no futuro de Seul.
No entanto, se você está
querendo comparar a capital
sul-coreana com uma cidade de
um filme de ficção científica, então
o mais parecido é Blade Runner do que Star Trek, pois
é avançado sem ser totalmente refinado. É barulhento
e atmosférico; o cheiro de comida com ar condicionado;
os carros com motores convencionais ainda são populares.
Enquanto vê empresários em scooters elétricas fazendo
vídeo conferência, eles podem fazer a mesma coisa
enquanto passam perto de um tanque com polvos que
virarão almoço. Seul pode ser uma maravilha futurista, mas
ainda é uma cidade humana, também.

"UM PILOTO DE
DRONE DO NÍVEL
MAIS ALTO, MINCHAN
TEM APENAS 15
ANOS DE IDADE

66

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

FOTOGRAFIA: SUNGYUL KI

CLIENT

encontrar. Minchan Kim também usa um fone de ouvido,
mas, diferente dos usuários de RV,, ele vê a corrida do
mundo real. O piloto de drones mais bem-sucedido da
Coréia do Sul, Kim, pilota máquinas voadoras há 11 anos,
aprimorando habilidades que o levaram pelo mundo e
voltaram para competições internacionais.
"Eu estou no nível mais alto por três anos agora", diz ele,
com quase todos os seus 15 drones se mexendo no chão.
A pista é dele, longe da cidade onde
as licenças para voar são quase
impossíveis de ter. Os drones de
corrida que o Kim tem não são nada
como as versões lentas usadas para
tirar fotos, e nada tão complicado
como os modelos militares
controversos.
Estes são como grandes beijaflores furiosos; quando Minchan senta
e coloca sua máscara, uma das naves levanta voo, fazendo
barulho e indo embora tão rapidamente que eu posso mal
segui-lo a olho nu. O piloto não está a olho nu, claro, ele está
usando um visor que ele usa para ter uma visão do drone na
pista. Alguns dos vídeos que ele gravou está disponível no
YouTube - é uma perspectiva surpreendente, uma visão de
um mundo irreal.
"O próximo passo é melhorar a qualidade da imagem",
diz ele, após a demonstração de tirar o fôlego. "O 5G vai

Brazil - Seoul, 4
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AMIGOS DE SEUL
O que acha de um dia longe das luzes? Apenas
algumas horas dirigindo pode revelar um mundo
diferente de montanhas, praias, templos e
aldeias tradicionais. As montanhasBukhansan
são populares para caminhadas, com vistas
incríveis do Parque de Bukhansan, com Seul
no pano de fundo. A cidade costeira de Busan
sempre chamou atenção dos visitantes, com
templos em penhascos com vista para o mar,
praias arenosas e mercados tradicionais.

O Pocheon Art Valley é uma antiga pedreira
onde agora abriga exposições ao ar livre e
murais de artistas locais. Se é da gastronomia
que você gosta, vá para “Taste City”: Jeonju,
uma cidade da gastronomia da UNESCO e uma
joia escondida. Ou, para a vila de pescaSokcho,
cuja pitoresca orla está repleta de restaurantes
que cozinham frutos do mar locais. A tradicional,
e um tanto turística, Vila Folk em Yongin é um
museu vivo que retrata como era a vida na

Coréia histórica. Por mais de 3km, aPraia de
Daecheonhospeda o festival anual de lama em
Boryeong. Para caminhadas, esportes aquáticos
e hotéis temáticos peculiares (uma garrafa
gigante desoju, aceita?), vá para Chuncheon.
Paju, o ponto mais setentrional do país, tem a
zona desmilitarizada (DMZ) – a fronteira mais
fortificada do mundo e, ironicamente, a maior
atração turística da Coréia do Sul. Então, fique
atrás do volante e explore este país fascinante.
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25 ANOS DEPOIS, AINDA NÃO HÁ NADA PARECIDO COM O
JAGUAR XJ220 - O CARRO DE PRODUÇÃO MAIS RÁPIDO DE SEU
TEMPO. O JORNALISTA QUE TESTOU ELE PRIMEIRO RETORNA
PARA UM REENCONTRO
HISTÓRIA: Andrew Frankel
FOTOGRAFIA: John Wycherley
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Apenas 350 deveriam ser construídos e, com a economia
global em alta, a oferta foi quatro vezes maior. Quando
o XJ220 estava pronto para venda, o mercado em ascensão
foi substituído por recessão. Os depositantes falaram que
o carro agora tinha um motor V6 de 3,5 por litro para
desistir da compra. No final, apenas 277 foram feitos, o que
significa que hoje é um carro muito raro - mais do que seus
concorrentes mencionados.
"Eu acho que essa é a razão deles ainda estarem
desvalorizados", diz Paul Hegarty, gerente do centro da
Jaguar Classic Works, que está reintroduzindo o XJ220.
"Bons carros agora são vendidos por £500.000. Mas se olhar
para o que tem a oferecer, a sua escassez, e o preço dos
concorrentes, estou confiante de que pode ser mais.
A oferta foi esta: o formato mais estranho por fora,
o desempenho mais escandaloso a ser oferecido em forma
de carro. Um carro que não parece com nenhum outro, mas
uma criação feita sob medida em torno de uma estrutura de
favo de mel de alumínio que parece mais um jato de guerra
do que qualquer coisa que usa uma placa. Foi criando por
uma empresa que já havia vencido a maior corrida motora
do mundo – as 24 horas de Le Mans – sete vezes, ganharia a
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erá que realmente se passaram
25 anos? Parece que foi ontem que
peguei o Jaguar XJ220 da primeira
produção e fiquei dois dias na
estrada, dirigindo o que ainda é,
pelo menos que eu saiba, o único
totalmente abrangente, teste com
suporte de dados do carro mais
rápido do mundo da época.
Pense nisso. O XJ220 não era
apenas o carro mais rápido em 1993 - foi mais rápido por muito
tempo. Enquanto os concorrentes como o 959 da Porsche
e o F40 da Ferrari andavam até e, no último caso, passavam
de 320km/h, o XJ220 foi o primeiro carro que tinha essa
velocidade inimaginável como apenas um número no
velocímetro. o Guinness Book of Records citou uma velocidade
máxima gravada de 347km/h. O “hipercarro” é um termo
usado livremente hoje, mas poucos sabem que começou aqui.
Eu já estava esperando há cinco anos para dirigi-lo,
desde que apareceu na forma de “conceito” no British
International Motor Show de 1988 completo com um motor
gigante V12 de 6,2 por litro e tração nas quatro rodas.
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Andrew Frankel, de 1,82m, fica aconchegante na
cabine compacta do Jaguar XJ220 (e muito
analógica), antes acelerar hipercarro e trazer
boas memórias.

"POR PURA SENSAÇÃO DA OCASIÃO,
EU NÃO TENHO
CERTEZA SE EXISTE
UM CARRO MELHOR
QUE O JAGUAR
XJ220"

sua classe com o jovem David Coulthard dirigindo, se não
tivesse sido excluída por uma pequena tecnicalidade.
Sua presença permanece intacta. Um XJ220 estacionado
é uma visão extraordinária, para ser contemplado em
comprimento e de várias distâncias e ângulos. Não é um carro
prático: não há quase nenhum espaço no porta malas, as portas
não abrem muito e, se você tem mais de 1.80m, é pequeno por
dentro. Eu não tenho certeza se existe um carro melhor.
O motor Twin-Turbo liga com força, com uma voz
gloriosa e feia que me lembro bem. Pode não ser a trilha
sonora sinfônica do V12 como alguns esperavam, mas é um
motor de corrida genuíno e exala propósito.
Tudo é físico aqui, a embreagem, as engrenagens,
a direção, todos exigindo entradas pesadas. Mas parece
certo que, em um carro como este, você deva trabalhar um
pouco. E o fato de que não tem ABS, controle de tração ou
sistema de segurança parece certo, também. É apenas um
homem e uma máquina ferozmente rápida contra o mundo.
Mesmo hoje na pista, ele pega velocidade a um alcance
insano, o ponteiro passa tão rápido pelos número que mal
podemos ler. Eu chego a 225km/h, não porque há
necessidade, mas porque parece a coisa certa a fazer no
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A Jaguar Classic Works é adepta
em manter os XJ220s intocados
e prósperos. Centro: Paul Hegarty
considera este carro raro um
clássico que ainda é apreciado.
Abaixo: Chris Madden tem feito
a manutenção dos XJ220s desde
meados da década de 1990

DE MANUTENÇÃO PARA

hipercarro de meio milhão de libras e de um quarto de século
de idade. Então eu me diverto vendo o quão rápido ele pode
fazer as curvas, virando absurdamente rápido em seus
enormes e novíssimos pneus Pirelli. E não se surpreenda se
ainda houver um barulho na cabine quando você finalmente
desligar: o barulho vem de você enquanto sua frequência
cardíaca estabiliza e sua respiração retorna ao normal.
"Nós dobramos o nosso negócio do XJ220 nos últimos
dois anos", diz Hegarty, "mas eu acho que podemos dobrar
novamente. É claro que compramos e vendemos carros, mas
também cuidamos de alguns deles e podemos fazer tudo
desde uma simples manutenção, até a reforma de um carro
que está parado há anos."
E muitos deles estão, porque os pneus Bridgestone
originais não estavam disponíveis há anos. "Conheço um
cliente que comprou um carro pelos seus pneus", diz Chris
Madden, da Classic Works, que tem feito manutenção e
reforma dos XJ220s para a Jaguar há 23 anos. “Mas agora a
Pirelli fabrica pneus novos sob medida para o XJ220, assim,
os carros que foram aposentados podem voltar à estrada.
Claro que eles não são baratos, mas também não irão
falir os bancos. Hegarty e Madden concordam que os que
são usados menos, são os que custam mais para manter.
Uma manutenção anual custa £2.000, e um grande serviço com a remoção do motor, troca de embreagem e da correia
pode custar £15.000 a cada dois anos.
A cada seis anos, o tanque de combustível precisa ser
trocado, também, porque é perecível e precisa ser recolhido
e puxado de um buraco no anteparo traseiro ("como um
veterinário", brinca Madden). Mas isso com todo o resto,
incluindo pneus vai custar £25.000 - que, como aponta
Hegarty, você vai acrescentar ao valor do carro.
Para mim, foi sensacional não só para reencontrar um
carro que já significou tanto para mim, mas para descobrir
que, apesar do passar do tempo, permanece tão visceral
e cativante como sempre.
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élia Martin admite que sua carreira no automobilismo
quando podia para dirigir meu carro, e também fazia vários
é pouco convencional. "Sou jovem, sou inexperiente.
trabalhos para uma equipe de corrida local." Com seu salário
Certamente não tenho experiência com corrida
na gestão de recursos, ela decidiu criar sua própria equipe de
clássica", diz ela. "Mas aprendi a encontrar o meu
corrida: "Eu estava fazendo tudo, exceto pilotar. Eu assistia a
caminho e é isso que me faz diferente. A Jaguar entendeu isso.”
corrida de outras pessoas - foi quando tive a certeza que era
A mulher de 27 anos está no meio de sua primeira
o que eu queria. "
temporada como pilota de corridas, para a Equipe Alemã da
Com seus 20 anos, Martin se apaixonou pelo notório
Viessman no novo Campeonato eTROPHY do Jaguar I-PACE.
Nordschleife de Nürburgring. Ela dirigia até a Alemanha central
O campeonato tem 20 carros de corrida Jaguar I-PACE todo
no fim de semana e corria o maior número de voltas da pista
elétrico na competição. Como eles têm detalhes idênticos,
de 20km possível. "Para mim, é a mistura perfeita de pista de
o motorista e táticas da equipe são decisivos. Escolher a
rali e circuito de corrida", diz ela. "É incrivelmente exigente,
Martin pode ter parecido uma jogada ousada, mas a Jaguar
mas também lhe dá um senso de liberdade absoluta."
foi perfeitamente instruída em reconhecer seu potencial.
É também o lar de eventos de corrida e um local de teste
Porque quando não compete, Martin trabalha como pilota
popular para os fabricantes. Para Martin, era o lugar certo
no centro de testes de Nürburgring da Jaguar Land Rover. Ela
para conquistar seu sonho de ser pilota de corrida. "Então,
também dirige o Jaguar Race Taxi, levando passageiros pelo
deixei tudo para trás na França e me mudei para a Alemanha
famoso circuito a 240km/h no XE SV Project 8.
em 2017", diz ela. "Claro, foi um risco - eu não tinha emprego,
É bem diferente da carreira de gestão de recursos que ela
não falava a língua - mas eu sabia que podia me destacar.
deixou para trás na França para ir atrás do seu sonho.
Ninguém tinha a minha experiência, minha história.
"Eu não era uma daquelas crianças que começou no kart jovem
Martin pegou as licenças de corrida e começou a dirigir
e progrediu a partir daí - a minha família não podia pagar", diz
no Campeonato de Nürburgrin de Resistência da VLN, onde
ela. "Minhas experiências como pilota foi com o Willys do meu
chamou a atenção da Jaguar: "Eles convidaram um grupo
pai que ele usava em corridas de teste Off-Road."
de pilotos para fazer testes. Acho que a minha falta de
Pode não ter dado a ela um gostinho da velocidade, mas
experiência ajudou: Não estava competindo com os outros,
sentar no volante lhe deu um senso de liberdade. "Eu entrava no
estava apenas fazendo o que pratiquei, eu contra a pista.
meu mundinho. Era empolgante e relaxante ao mesmo tempo.
Depois de trabalhar quase um ano na Jaguar como pilota
E essas corridas me mostraram a sensibilidade de um carro.
de testes, Martin está ansiosa para finalmente começar a
Rapidamente entrei na ciência
competir. Sua obsessão
por trás da direção – entendi o
de melhorar é inequívoca.
que fazer, quando e por quê."
"Eu preciso treinar muito
Quando jovem, no
-mental e fisicamente.
entanto, Martin priorizou os
Manter a forma e resistência
estudos. Depois da escola,
é importante. Tenho que
ela estudou direito, para
trabalhar minha
manter suas opções de
coordenação, e os tempos
carreira aberta e também
de reação", diz ela. "Sou um
como uma forma de
pouco perfeccionista. Claro
financiar suas corridas.
que quero ganhar, mas meu
Do eTROPHY elétrico ao desempenho V8, a
A corrida nunca foi longe,
objetivo é aprender
pilota de corrida da Jaguar Célia Martin foca
no entanto. "Morava perto de
e melhorar. O progresso
em ir além de seus limites. Traçamos sua
uma pista de corrida em
é tudo. Se eu melhorar,
Bordeaux e tentava ir lá
jornada da faculdade de direito até as corridas os resultados virão."

ÁS DO
RALI
HISTÓRIA: Geoff Poulton FOTOGRAFIA: Gene Glover
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O Carro Mundial do Ano é a
maior honra do automobilismo.
E legitimamente, já que o veículo
vencedor derrotou mais de três
dezenas de concorrentes de elite,
através de uma avaliação abrangente
de 86 jurados altamente respeitados
de 24 países. Então, para Jaguar
I-PACE totalmente elétrico receber
o título de WCOTY de 2019, foi uma
façanha. Além disso, o I-PACE ganhou
os títulos de Design de Carro Mundial
(World Car Design) do ano e Carro
Sustentável Mundial (World Green
Car) do ano - é a primeira vez que um
veículo ganhou estas três categorias
no mesmo ano. Este triunfo sem
precedentes segue uma série de
prêmios regionais e nacionais em toda
a Europa, Reino Unido, Alemanha e
China, além do Prêmio Internacional
de Powertrain do ano. O I-PACE, o
primeiro veículo de bateria elétrica
da Jaguar (BEV), lançado em 2018
de amplo apreço. O SUV Premium
já vendeu mais de 12.000 unidades,
tornando-se um dos BEVs mais
vendidos e desejáveis do mundo,
graças ao seu desempenho de carros
esportivos, emissões zero, refinamento
excepcional e praticidade verdadeira
SUV, além do estilo único da Jaguar.
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O que acontece quando a equipe de Operações de
Veículos Especiais coloca suas mãos no SUV mais vendido
da Jaguar? Eis: o F-PACE SVR. Movido por um motor
feroz a gasolina V8 de 5,0 por litro a 550PS e 680Nm,
o SVR pode atingir 96km/h em 4,1 segundos, e uma
velocidade máxima de 280km/h. Um pacote aerodinâmico
especial-com amortecedores dianteiros e traseiros, lados
mais baixos e um spoiler traseiro - ajuda a refrigerar
e estabilizar em alta velocidade. A lista de vantagens
inclui amortecedores e freios melhores, um diferencial
ativo eletrônico traseiro para tração e dinâmica, rodas
de 21 polegadas de liga leve com largura especial para
melhor manuseio e tração, e calibrações personalizadas
para a variedade de auxiliares dinâmicos eletrônicos.
O escapamento ativo de válvula variável melhora
o desempenho, e oferece uma trilha sonora imensa,
melhor com um dos assentos esportivos elegantes da
SVR. Consulte a especificação completa e os recursos
opcionais e personalize o seu em jaguar.co.uk.
DADOS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL OFICIAIS (NEDC2em
mpg (I/100km): Combinado até 23,7 (a partir de 11,9). DADOS
OFICIAIS DE EMISSÃO DE CO2 (NEDC2)em g/km: a partir de 272.

Os dados fornecidos são resultantes dos testes oficiais do fabricante, em conformidade com a legislação da UE. Apenas para fins de comparação. Os dados reais mundiais
podem diferir. Os dados de CO2 e de economia de combustível podem variar de acordo com fatores como estilos de direção, condições ambientais, carga e acessórios.

De inúmeros SUVs de alto desempenho até um salão compacto
maravilhosamente refinado, há muito para aproveitar em um
showroom da Jaguar...

Os dados fornecidos são resultantes dos testes oficiais do fabricante, em conformidade com a legislação da UE. Apenas para fins de comparação. Os dados reais mundiais
podem diferir. Os dados de CO2 e de economia de combustível podem variar de acordo com fatores como estilos de direção, condições ambientais, carga e acessórios.

Brazil - Bob News
SEDÃS

O NOVO XE ELEVA
O CONCEITO
O sedã compacto da Jaguar foi aclamado desde a sua
estreia em 2015, com a sua construção em alumínio
leve, dá um desempenho dinâmico. Agora, o novo XE
sobe as apostas mais uma vez, com uma revisão
oferecendo design exterior reforçado, novo interior
luxuoso e um conjunto de tecnologias avançadas *.
O XE de última geração impressiona não só à
distância, com os amortecedores dianteiros e traseiros
redesenhados, acrescentando a sua aparência assertiva e
muscular, mas de perto, com um interior de alta
qualidade que está cheio de detalhes e materiais
premium.
Tem também uma tecnologia de ponta, com um
sistema de entretenimento Touch Pro Duo intuitivo e
responsivo e display de driver interativo de 12,3
polegadas *; Configurações inteligentes, que usam IA para
aprender preferências e ajustar automaticamente as
configurações de assento, espelho, áudio e clima para
cada um; e o primeiro espelho ClearSight do segmento,
que usa uma câmera e transforma o espelho retrovisor em
uma tela de vídeo, para visibilidade ininterrupta de trás.
O modelo XE tem uma especificação melhorada que
inclui rodas de 18 polegadas, assentos de couro elétricos,
faróis de LED e luzes traseiras com gráficos, ajuda
dianteira e traseira para estacionar, câmera traseira e alerta
para se manter na faixa, para entrar no mundo da Jaguar.
Para mais informações, ou personalizar seu Jaguar
* As características internas devem ser usadas pelos motoristas apenas quando for seguro.
Os motoristas devem se assegurar que estão em pleno controle do veículo em todos os momentos. †
Recurso opcional. Sujeito às normas locais.

DADOS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL OFICIAIS (NEDC2em mpg (I/100km): Combinado 38,7-58.6 (7.3-4.9). DADOS OFICIAIS DE EMISSÃO DE CO2 (NEDC2)em g/km: 130-167.

THE JAGUAR

77

91JGRANE19142.pgs
30.05.2019 11:40
10:03
91JGRABZ19142.pgs 05.11.2019

Brazil - Bob Columnist

VERSION

COLUNA

REPRO OP
SUBS
ART

VERDE DE
CORRIDA

PRODUCTION

E

CLIENT

u sempre me impressiono com quantos de nós nos
apaixonamos pelo esporte e por carros por causa de
nossos pais. Não sou exceção. Eu me apaixonei por
corridas quando meu pai me levou para assistir uma
corrida de carros britânicos no Brands Hatch, quando eu
tinha dez anos. Andando entre Paddock Hill Grandstand
(a melhor vista do automobilismo do Reino Unido), assistindo
o drama se desdobrar quando os motoristas entravam na
famosa descida, e depois andando pela Druids Hairpin, onde
os carros diminuíam a velocidade, eu usei rolos e rolos de
filme, tirando fotos para escolher a melhor. As vistas e os
cheiros eram como nada que eu já experimentei antes. Eu
entrei no clima, e decidi ser pilota de corridas profissional.
Claramente, esse plano nunca se materializou; fui para
a faculdade e estudei Ciências Biológicas, com um interesse
no meio ambiente e sustentabilidade. Mas como isso se
encaixaria em uma carreira numa pista de corrida? No final,
deu tudo certo. Em 2014, a fórmula E, o novo campeonato
totalmente elétrico, foi anunciado - o esporte híbrido
perfeito para uma “maria gasolina” e ambientalista. Fiz uma
entrevista para ser repórter de pitlane e não olhei para trás.
Embora eu não tenha realizado o meu sonho de me tornar
uma pilota de corridas profissional, tenho um ótimo emprego
como apresentadora e repórter de pitlane no Campeonato
de Formula E em que a Jaguar Racing tem uma equipe.
Agora, eu amo carros elétricos, e passo muito tempo
falando sobre o futuro da direção, eletrificação, autonomia
e conectividade, mas também não resisto a um clássico
requintado. O Jaguar E-Type chamou minha atenção ainda
quando jovem. Meu pai sempre falava sobre o modelo com
tanta admiração. Se ele via um nas estradas, era como ganhar
o Campeonato de “Esconde Esconde”. Agora também
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compartilho essa emoção se eu avistar essa bela fera na
estrada. Não é apenas a aparência deslumbrante com uma
frente longa; tem pedigree de corrida puro e vem com um
senso de nostalgia. Vê-lo destruir o AC Cobras como
o Goodwood Revival só serviu para reafirmar o meu amor
pelo icônico E-Type. Eu também dirigi o carro vencedor do
Le Mans, o Jaguar C-type de 1951. Foi incrível olhar para
o passado e lembrar o quão longe estamos desde a evolução
do motor de combustão. Foi magnífico dirigir, imaginando
o que deve ter sido dirigir por 24 horas e, em seguida, ganhar,
mas também um pouco assustador estar ao volante de um
clássico tão valioso, enquanto usava a embreagem dupla.
E do velho para o novo. Minha primeira experiência com
o Jaguar elétrico I-PACE SUV foi na corrida de fórmula E no
México ano passado. Era uma demonstração, embora eu
tenha dirigido um pouco mais rápido, dando um susto na
equipe de RP. Finalmente, em dezembro, um I-PACE chegou
na minha casa, com permissão total para andar nas estradas
desta vez. Com 400km de carga no “tanque”', nós fomos
viajar nas férias de Natal. Um SUV compacto que cabia tudo,
incluindo a pia da cozinha (bom, uma de brinquedo de
criança). Ele tinha um design deslumbrante, interior
confortável e o tipo de desempenho que você espera de
um Jaguar. Com a aceleração instantânea e o torque de
100% do motor elétrico, nos sentimos em casa nas estradas.
E, felizmente, criou memórias que inspiram mais crianças
a sonhar com um novo tipo de emoção no automobilismo...
Nicki Shields é apresentadora de TV. A cara
da Fórmula E na BBC iPlayer, ela também
é âncora na CNN no Supercharged e Going
Green e, antes, no programas da ITV
Goodwood Festival of Speede Revival.

FOTOS: STEF BLENDIS, CNN; CHARLIE GRAY

POR QUE O JAGUAR É A PAIXÃO
DA APRESENTADORA DE
AUTOMOBILISMO NICKI SHIELDS
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