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Introdução
NOODLE É UM PRODÍGIO JAPONÊS DA GUITARRA, EXPERT
EM ARTES MARCIAIS E MEMBRO FUNDADOR DA BANDA VIRTUAL
BRITÂNICA GORILLAZ. ELA TAMBÉM FOI RECENTEMENTE
DESIGNADA A EMBAIXATRIZ GLOBAL DA @JAGUARRACING.
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originalidade me inspira. Assim como sakura na primavera; macarrão soba;
velocidade; reações químicas explosivas; pessoas que trabalham solidariamente para ajudar os outros; arte; mangá; música; mágica; viagens. Quero
inspirar mais mulheres a se envolver com engenharia e promover a sustentabilidade na indústria automotiva. Através do exemplo. Acreditando no que eu faço.
Dando duro. E provando que as mulheres são capazes de fazer tudo aquilo que os
homens conseguem e muito mais. E também quero melhorar nos patins e nas minhas
rosquinhas.
A Fórmula E ainda é um bebê – de apenas dois
anos – e só usa carros elétricos. Pense em toda a
pesquisa e no desenvolvimento aplicados em
motores elétricos! Isso trará benefícios ao mundo
inteiro, e é isso que eu quero fomentar, apoiar e
ajudar a desenvolver. Que nem se fosse um
Tamagotchi. Lembra deles? Invenção japonesa.
É muito fácil destruir e muito trabalhoso
proteger o que a gente tem. Mas nós, seres humanos,
somos espertos. Temos o poder de mudar o mundo.
O progresso causou muitos problemas, então
vamos usar o progresso para descobrir soluções
avançadas em engenharia para resolvê-los.
Não dá para tentar convencer um adolescente
a fazer qualquer coisa. Basta mostrar para ele
que essa coisa é legal. No momento, a palavra
‘engenharia’ tem má fama. Ela causa impressão de
coisa velha, chata e empoeirada. Mas não é. A engenharia são os aplicativos, a modelagem 3D, os
gráficos, o design, a ciência da computação – coisas
que a maior parte deles já curte sem perceber.
As minhas qualificações não são exatamente
convencionais, já que eu não frequentei a escola
regular. A minha educação foi mais voltada a operações secretas e treinamento de
combate, mas isso é tudo que eu posso dizer sobre o assunto. Ainda assim, eu sou
regida pelas leis da física, que nem todo mundo. A velocidade com que os meus dedos
deslizam pela guitarra; quão alto o 2D [vocalista do Gorillaz] pula quando vê um ratinho.
Se você vê beleza nos números e processos que nos cercam, acredito que você seja
qualificado.
As escolas precisam apenas encontrar um modo de explicar isso direito... que a
engenharia não é só calculadoras e sujeitos esquisitos vestindo um jaleco branco.
É criatividade pura, um lugar em que se pode usar a imaginação para mudar o mundo
de verdade, profundamente. Não consigo pensar em muita coisa mais legal que isso.
Bom, exceto pelo Gorillaz.

THE JAGUAR COLLECTION 2017

MADE TO
PERFORM

Dynamic design. It’s at the heart of our cars and in every stitch of the Jaguar Lifestyle
Collection. Created for an active day out, this stylish, comfortable range features
wardrobe staples for the whole family.
Every item, from our keyrings to our clothing, is crafted to Jaguar standards and features
cues from our cars design. From accents of classic Racing Red, to subtle houndstooth
patterns inspired by the All-New F-PACE. Meanwhile, kids can discover the joy of Jaguar
with the friendly face of our new Cub character, who has a starring role in our All-New
Children’s Collection.
For more information visit your local Jaguar Retailer or shop online at Jaguar.com/shop

THE ART OF PERFORMANCE

O Diário
PRI MAVER A / VER ÃO 2017
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Janeiro

B OW I E , D E P O I S D E U M A N O

FOTOS: DUFFY ARCHIVE & DAVID BOWIE ARCHIVE™, GETTY IMAGES (3)

“David Bowie esteve muito presente para mim nestes
últimos 12 meses,” diz Ian Callum, o diretor de Design da
Jaguar. “A minha vida inteira – tanto pessoal como
profissionalmente – extraí de Bowie um senso de otimismo,
uma crença de que sempre se pode criar algo diferente,
algo novo.
“Frequentemente me perguntam se o design automobilístico
é uma arte ou é design tradicional. Creio que a resposta
seja ‘arte’. O design automobilístico demanda certo conhecimento de escultura e forma; faz com que você trabalhe
muito com suas emoções; e sim, creio que demanda também
certo grau de complacência consigo mesmo. Pode ser
apenas um carro, um bem, algo que será substituído dali a
dez anos e não estimado da mesma maneira que um vinil
antigo; de todo modo, estamos sempre aspirando ao próximo
patamar, um patamar que antes não se acreditava que
fosse possível.
“Na Jaguar, estávamos profundamente envolvidos no
desenvolvimento do conceito do I-PACE quando soubemos
da morte de Bowie, e isto impactou muito a nossa equipe,
bem como o mundo inteiro.
Bowie tinha a capacidade de fazer não apenas músicas
novas e empolgantes, mas também músicas melódicas e
agradáveis. Para mim, a vida dele era menos sobre o quanto ele desafiava o padrão existente, e mais sobre a maneira
como ele o fazia. Não era preciso abrir espaço no coração
para a música dele; ela já estava lá. ‘Belo, bom e diferente’ é
uma meta difícil de se atingir, mas era o que Bowie fazia.
Nos seus melhores momentos, a música de Bowie lembra
o alinhamento de planetas.”

5 de Janeiro

Aniversário de 50 Anos

19 de Janeiro

C E S 2 01 7

“ B LOW- U P ”

F E S T I VA L D E M U S C AT, O M Ã

Em busca de inspiração em 2017? Por que
não se juntar à comunidade de inovadores
comercializando seus bens no CES (antigo
Consumer Electronics Show) em Las Vegas,
de 5 a 8 de Janeiro? A Jaguar marcará
presença pela primeira vez, e por dois bons
motivos: o i-PACE e i-TYPE farão a sua
estreia no deserto de Nevada. Para mais
informações sobre o CES, confira aqui:
ces.tech

A Londres dos anos 60 era tão sexy
quanto escandalosa. “Blow-Up”,
filme de Antonioni de 1967, que comemora
este mês seu 50.º aniversário de
lançamento, conseguiu captar ambos os
lados da vida na cidade com elegância.
O personagem principal, interpretado
por David Hemmings a partir da
figura do fotógrafo David Bailey, é
memorável ainda hoje.

O maior festival cultural de Omã volta
para sua 17a edição, destacando
as vibrantes indústrias criativas do sultanato.
Uma celebração colorida e
multicultural de vários aspectos da cultura
Omani, o festival se estende pelo
sultanato inteiro, com eventos
enfocando os belos Jardins Naseen e o
glorioso Parque Amerat.
muscat-festival.com
THE JAGUAR
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Fevereiro
18 de fevereiro
FÓRMUL A E EM BUENOS AIRES:
S Ó TO M E M C U I DA D O C O M A N O O D L E
Noodle, personagem fictícia de gibis japoneses e cofundadora da banda
virtual Gorillaz, tem uma queda por carros rápidos e elétricos. Os
pilotos da Panasonic Jaguar Adam Carrol e Mitch Evans já foram
alertados a não perder de vista seus automóveis I-TYPE em Buenos
Aires no dia 18 de Fevereiro. A Terceira Temporada do Campeonato de
Fórmula E FIA começou em Outubro de 2016. Na dramática corrida da
última temporada, a capital Argentina demonstrou que a Fórmula
E tem capacidade para trazer disputas eletrizantes à sua plateia. A
imposição de um motor comum a todas as equipes demonstrou ser boa
garantia de corridas altamente envolventes e apertadas, e o circuito de
2,44 quilômetros de Puerto Madero, com sua rica mistura de quinas,
chicanes e curvas, tanto de alta quanto de baixa velocidade, faz tanto
sucesso com os pilotos quanto com fãs de corrida. E talvez isso tudo
seja tentador demais para uma jovem guitarrista japonesa...
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H OT E L G R E AT
S C OT L A N D YA R D
A Great Scotland Yard é um clássico
marco londrino. Sede da Polícia
Metropolitana, no período Vitoriano, os
detetives aqui radicados investigaram
criminosos famosos tais como Jack, O
Estripador. Agora, após um investimento
de mais de 110 milhões de libras, ela
assumirá um novo papel como hotel de
luxo, construído no estilo Belle Époque.
Com 236 quartos, sendo que o mais caro
lhe custará 10.000 libras por pernoite, o
resort oferecerá uma verdadeira vibe
londrina, garantindo que sua visita seja
banhada em história dickensiana. Já quis
passar as férias no coração das aventuras
de Sherlock Holmes? Agora você pode.

Março
23 de março
A RT B A S E L , H O N G KO N G
VA L E U A P E N A E S P E R A R
O primeiro autêntico Jaguar XKSS a ser
construído em 60 anos será entregue a um
cliente americano em março. No total, nove
réplicas fiéis, construídas detalhe por detalhe a
partir de plantas originais, estão sendo
fabricadas pela equipe de Operações Veiculares
Especiais da Jaguar Land Rover. Em 1957, a
Jaguar decidira fabricar um carro de passeio em
edição limitada com base no insuperável
D-TYPE, que havia vencido as 24 Horas de Le
Mans por três anos consecutivos, de 1955 a
1957. No entanto, nove carros destinados à
exportação para os EUA foram destruídos num
catastrófico incêndio, e apenas 16 exemplares
do XKSS foram de fato construídos. Corte
rápido para o início de 2016, e a Jaguar agora
compensará a perda fabricando os nove carros
“perdidos”, começando com o carro de número
“00”. O preço para esta nova linha de clássicos
será de £1.1 milhão, ou seja, uma imensa
pechincha, se comparados aos 16 XKSS
originais – cotados por alto em mais de 10
milhões de libras cada.

FOTOS: MAURITIUS IMAGES, ART BASEL, PR

Fundada em 1970 por galeristas residentes em Basel, a Art Basel é
a principal feira de arte moderna e contemporânea, com três
espaços em Basel, Miami Beach e Hong Kong. Cada mostra
regional apresenta ao mundo seu próprio formato único. Desde
sua estreia em 2013, a Art Basel Hong Kong rapidamente se
consolidou como o principal centro do mercado de arte asiático.
De 23 a 25 de Março, 241 das principais galerias internacionais de
40 países estarão expondo na feira, incluindo 29 galerias que
participam pela primeira vez. Outro estreante do evento deste ano
é o setor Kabinett, com projetos de galeria com curadoria
individual que vão de exposições solo, exposições temáticas
grupais, instalações e programas cinematográﬁcos, até coleções
de material artístico histórico. Visitantes da exposição principal
poderão desfrutar de uma vasta gama de arte moderna, incluindo
trabalhos do início do século 20 e trabalhos de alguns dos mais
renomados artistas contemporâneos. Assim como a maior parte
das galerias participantes de Hong Kong ou da própria China, uma
crescente representação de galerias atuantes na Índia, na Coreia
do Sul e em Taiwan encara a Art Basel Hong Kong como sua
principal fonte de trabalhos novos. Para mais informações, visite a
Art Basel em artbasel.com

THE JAGUAR
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9 de abril

S E M A N A D E PÁ S C OA , S A N T I AG O D O C H I L E
A Semana Santa neste devoto país Católico é mundialmente
conhecida por suas vibrantes mostras de tradição religiosa e
coloridas procissões. Tire partido da ocasião explorando a
cidade sem as multidões e busque acompanhar a famosa
procissão de Quasimodo no domingo da Semana Santa. O
espetáculo conta com homens a cavalo em mortalhas brancas
e douradas, não raro acompanhados por um padre sentado
em uma liteira coberta de lírios brancos. Espere uma exagerada
celebração do Cristianismo com o parar da cidade. É a
representação perfeita da história e das heranças sul-americanas
andando lado a lado com a vivacidade do Chile moderno.
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TO U R AU TO, PA R I S
A temporada de corridas transborda de eventos
voltados para carros clássicos, mas o lendário Tour Auto,
estendendo-se de 24 a 30 de Abril, em Paris, e patrocinado
pela relojoaria de luxo Zenith, é o mais antigo de todos.
Lançado em 1899, o tour era, originalmente, uma corrida
cross-country com itinerário dividido em sete etapas,
levando 8 dias para ser finalizada. Hoje, o tour é um teste
de resistência cronometrado para automóveis clássicos
fabricados antes de 1974, com cinco dias de corrida por
estradas que ainda intercalam circuitos e escaladas.
A novidade da edição de 2017 é uma rota que começa em
Paris, encaminha-se à Bretanha pela costa Atlântica e
depois vai para o sul. O tour é amplamente reconhecido
como um dos rallies mais desafiadores no calendário dos
esportes de automóveis clássicos, e o organizador
de rallies Patrick Peter é um mestre quando o assunto é
combinar o espetacular e o glamouroso.

FOTOS: GETTY IMAGES, MATHIEU BONNEVIE, JULIEN HERGAULT

Abril

24 de abril

THE JAGUAR
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Maio
26a de maio

3 5 C O PA A M E R I C A N A
N A S B E R M U DA S

Junho

Seis veleiros de 60 milhas por
hora se dirigirão à grande Marina
das Ilhas Bermudas em maio,
batalhando pelo mais velho troféu
na história do esporte – a Copa
Americana. Trata-se dos novos
catamarãs de 50 pés, com
sustentação dinâmica, que voam
sobre a água em vez de atravessála. Impulsionados por sólidas asas,
longas como as de uma aeronave
comercial, podem velejar três
vezes mais rápido que o vento. À
frente da representação britânica
– nação que ainda não arrebatou o
prêmio que ela mesma
estabeleceu há 166 anos –
encontra-se o Land Rover BAR,
pilotado pela lenda Olímpica Sir
Ben Ainslie em embarcação
coprojetada com a Land Rover.
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FOTOS: GETTY IMAGES, HARRY KENNEY HERBERT, ADRIAN SMITH & GORDON GILL ARCHIVE

10 de junho

E X P O 2 0 1 7 N O C A Z AQ U I S TÃO
O C LU B E D O S C AVA L H E I R O S D I S T I N TO S
E V E LOZ E S DA JAG UA R
O melhor carro de corrida não é nada sem um bom piloto. Alguns dos
maiores corredores de todos os tempos deram o melhor de si a
bordo de seus Jaguares, tanto nas pistas quanto fora delas. As
corridas inspiradas e corajosas de Mike Hawthorn ao volante de seu
Jaguar D-TYPE, nos anos cinquenta, são fantasias de garotos
colegiais. Em nossa nova série, “O Clube dos Cavalheiros Distintos e
Velozes da Jaguar”, o premiado roteirista de documentários Manish
Pandey realiza um incisivo e comovente retrato da talentosa figura
de Hawthorn. Repleto de talento, mas cheio de presunção, este
playboy inglês viveu e correu em uma época em que os esportes
automobilísticos tiravam regularmente a vida de muitos jovens tão
talentosos quanto ele. O seu raro talento possibilitou suas vitórias
tanto nas fatídicas 24 Horas de Le Mans, em Junho de 1955, quanto
no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1958, tendo ainda audácia
suficiente para abandonar as corridas no auge de sua carreira e dar
início ao próprio negócio. No entanto, Hawthorn não pôde evitar seu
próprio e prematuro fim, acidentando-se em seu Jaguar numa estrada
inglesa pública em 1959, longe das pistas que o levaram à fama.

A capital cazaque, Astana, sediará a Expo
2017, num esforço, por parte deste país centro-asiático, no sentido de se tornar um centro mundial em questões de energia sustentável. Tendo “Energia Futura” como tema, a
Expo receberá até 3 milhões de
visitantes em três meses e vai mapear futuros
desafios ao setor de energia. O evento
reunirá as pessoas mais poderosas do mundo,
com pensadores inovadores de mais de 100
países, numa tentativa de delinear a
paisagem energética de amanhã. A Expo
ocorrerá num complexo especialmente
projetado para a ocasião, ocupando 170
hectares no coração de Astana e incluindo um
centro de exibição de 25 hectares projetado
pela Adrian Smith + Gordon Gill Architecture.
Ao cabo do evento, o fórum pretende redigir
um manifesto de valores e princípios que
deverão orientar os governos no que diz
respeito ao uso sensato e econômico de
energia para o futuro.

THE JAGUAR
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THE BEST POSSIBLE
SOUND, WHEREVER
YOU ARE

AD
Image courtesy of Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com

I - PAC E CO N C E P T
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O
IMPAC TO
DA
INOVAÇÃO
NAS ESTRADAS EM 2018, O I-PACE CONCEPT
É UM NOVO CARRO ESPORTE DE CINCO LUGARES
DA JAGUAR QUE REESCREVE AS REGRAS

I - PAC E CO N C E P T

CO N CE ITO

O I-PACE concept é belo, ousado
e corajoso. Ele dá uma prévia
do primeiro veículo elétrico
à bateria da Jaguar, um carro
esportivo de cinco lugares
que você pode reservar agora
para entrega em 2018
O I-PACE Concept é o primeiro Jaguar fabricado para
um mundo que está mudando depressa. É o primeiro
carro elétrico à bateria (ou “BEV”, termo com o qual em
breve ficaremos íntimos) produzido pela Jaguar. O
I-PACE Concept lança mão de uma arquitetura veicular
completamente inovadora, com dois motores elétricos
para tração em todas as rodas e aceleração de carro
esportivo. Um conjunto de baterias instalado na parte
inferior do veículo significa excelente manuseio e uma
cabine espaçosa e iluminada que tira partido dos
compactos componentes elétricos de direção. Atenção
obsessiva à eficácia aerodinâmica e dedicação
igualmente obstinada à funcionalidade no mundo real
significam que exemplares de produção do I-Pace
Concept terão mais de 500 quilômetros de duração,
de modo que o usuário precisará recarregar apenas
uma vez por semana.
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I - PAC E CO N C E P T

D E S I G N E X TE R I O R

Com a silhueta e o porte
de um supercarro e o espaço
e dirigibilidade de um SUV,
o I-PACE Concept promete
uma experiência inédita
a famílias do século XXI
Nunca houve um Jaguar exatamente como o I-PACE Concept.
Confortável e moderno pelo seu compacto sistema de transmissão
elétrica, a equipe de design da Jaguar, liderada por Ian Callum,
deu ao I-PACE Concept o perfil de meia-cabine, perfil geralmente
associado a supercarros cujos motores se situam no centro do
automóvel, como o Jaguar C-X75, estrela no filme 007 Contra
Spectre, do personagem James Bond. Mas o I-PACE Concept não
é só bonito, ele também é inteligente, deslizando pelo ar com
eficácia excepcional para um carro esporte – o seu coeficiente de
resistência é de apenas 0.29 Cd – graças a detalhes como
maçanetas embutidas e atributos aerodinâmicos ativos, tais como
entradas de refrigeração que se fecham quando não estão em uso
e carroceria que se abaixa na velocidade para minimizar a
resistência aerodinâmica. A traseira do I-PACE – fundamental para
o desempenho aerodinâmico – foi desenvolvida com o que há de
mais avançado em modelagem computadorizada.

THE JAGUAR
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I - PAC E CO N C E P T

E N G E N HAR IA

O I-PACE Concept conta com
dois motores elétricos
extremamente eﬁcientes que,
juntos, produzem 400PS e
700NM de torque instantâneo,
o que signiﬁca 0-95 km/h em
cerca de 4 segundos
Impulsionados pela mesma paixão por trás da representante Jaguar
Racing no Campeonato Mundial de Fórmula E FIA, os engenheiros
da Jaguar projetaram um sistema de transmissão elétrica único para
o novo I-PACE Concept.
Em seu cerne, o I-PACE disponibiliza dois motores de ímã
permanente compactos, eficazes e síncronos. Outra inovação da
Jaguar, neste SUV, é que ambos os motores utilizam energia de um
conjunto de baterias de íon de lítio que dispõe do que há de mais
moderno em tecnologia pouch cell. O conjunto, avaliado em
90Kwh, é instalado o mais baixo possível, o que desloca o centro
de gravidade do I-PACE Concept para mais perto do chão. Um
centro de gravidade baixo, aliado à suspensão dianteira de
trapézio articulado e à suspensão de conexão integral traseira,
típicas da Jaguar, garante que o I-PACE Concept forneça uma
experiência mais que familiar aos motoristas habituados à Jaguar.

24

THE JAGUAR

THE JAGUAR

25

26

THE JAGUAR

I - PAC E CO N C E P T

D E S I G N I NTE R I O R

Por dentro, o I-PACE
Concept é soﬁsticado
e elegante, calmo e
quieto, mas promete
a inconfundível
emoção que a Jaguar
traz ao seu motorista

A história por trás do I-PACE Concept é de contrastes. Trata-se
de um carro para a era digital em todos os sentidos, com uma
“cabine de pilotagem” composta por diversas telas, controles
digitais e instrumentos.
Como seria de imaginar, o assento do motorista do I-PACE
oferece uma vista que domina a estrada e a promessa de uma
experiência de viagem de tirar o fôlego. Com um espaço interno
excepcional para um carro do seu tamanho, a cabine do I-PACE
Concept é bem iluminada graças ao teto solar de vidro. Tecidos
e couro, vidro e material metálico bem acabado criam um clima
de luxo contemporâneo destacado por detalhes como os
cilindros usinados dos controles giratórios e o novo monograma
nas faces dos assentos, inspirados na tradição.
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D I R EÇ ÃO E LÉ TR I C A

Com duração de mais de 500 km
e capacidade de recarregar o
conjunto de bateria até
80% em apenas 90 minutos, com
carregador DC rápido de 50kW,
o I-Pace Concept não só é
prático; é uma experiência
transformadora
Quando libertamos um veículo de mais de um século
de dogmas acerca de motores tradicionais a pistão,
surge uma nova maneira de cinco pessoas viajarem
juntas. Sem motor a pistão, ou acessórios a embalar,
sobra mais espaço para as pessoas.
O enxuto, e também extremamente compacto,
sistema de transmissão elétrica do I-Pace Concept
possibilita um chão de cabine perfeitamente plano, sem
protuberâncias. A traseira é surpreendentemente
espaçosa, dada a extensão geral compacta do carro, e
há bastante lugar para bagagens. Há também um espaço
excepcional para armazenamento, por exemplo, entre os
bancos dianteiros, e ainda mais sob o banco traseiro, no
local onde normalmente ficaria a parte mecânica de um
carro com motor de pistão.
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IAN C ALLU M

“Designers de automóveis
tendem a preferir traçados
de meia-cabine,” diz o Diretor
de Design Ian Callum. “É por
isso que o C-X75 é meu Jaguar
favorito, e há muito do C-X75
no formato do I-PACE Concept”
Diretor de Design da Jaguar desde 1999, Ian Callum confessa sentir-se
rejuvenescido pelo I-PACE Concept, um carro descrito por si só como um
veículo projetado “sem protocolos. Um veículo inteiramente novo que eleva
o design da Jaguar a um novo patamar”.
O icônico perfil de meia-cabine do carro é algo em que ele vem
pensando há tempos.
“Carros ficam com aspecto melhor quando se tira o peso de cima das
rodas traseiras – é por isso que gostamos tanto de coupés. Mas, nos anos
1960, o surgimento de carros com motor no centro possibilitou que os
designers empurrassem o peso visual da cabine ainda mais para frente”
“O I-PACE Concept é o primeiro Jaguar sem motor de todos os tempos,
de modo que aproveitamos bem a ideia de colocar a cabine entre as rodas.
Na realidade, o projeto inteiro dá essa impressão de que oportunidades e
ideias inovadoras foram aproveitadas. É a Jaguar que nos ajuda e alcançar
e inovar cada vez mais, prometendo a todos um futuro incrivelmente
empolgante no ramo do design automobilístico.”
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RESERVE JÁ O SEU
www.jaguar.com/i-pace
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PLUGADO
NA

COM CARROS DE CORRIDA I-TYPE IMPULSIONANDO
A ELETRIFICAÇÃO DA JAGUAR, É HORA DE
CONHECER O MELHOR DA FÓRMULA E. NICKI SHIELDS,
A APRESENTADORA-ANFITRIÃ OFICIAL DO ESPORTE
E REPÓRTER DOS BOXES – SERÁ A SUA GUIA.

E LETRICIDADE
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entre as séries de corrida mais competitivas, colocando roda
Foi em setembro que chegou a Fórmula E – com um grande
contra roda e um carro seguindo o outro de perto, graças aos
estouro. E foi na última curva da primeira corrida que o
níveis relativamente baixos de aderência aerodinâmica, ao
esporte chegou às manchetes internacionais. Competindo
contrário do verificado na F1, em que níveis super-altos de
para vencer, o ex-piloto de F1 Nick Heidfeld encostou em
aderência aerodinâmica impossibilitam que os carros corram
Nico Prost, filho de Alain, quatro vezes campeão mundial de
muito próximos. E se você vem deixando isso passar
F1. Ocorreu que o carro de Heidfeld girou e, atravessando
despercebido, escute só: tanto na primeira quanto na segunda
a pista de pouso – sem danos – pousou de ponta-cabeça
temporadas da Fórmula E, os campeões – o brasileiro Nelson
nas cancelas.
Piquet Jr. e Sébastien Buemi, da Suíça, respectivamente –
Desde essa corrida inaugural, o Campeonato de Fórmula
venceram por dois pontos.
E da FIA rodou pelo mundo diversas vezes, promovendo
Na Primeira Temporada, depois daquela primeira corrida
corridas nas ruas de algumas das maiores cidades do mundo,
dramática na China, Buenos Aires foi uma demonstração
para não falar nas mais exóticas e progressistas. Mas o que é
adicional do poder de entretenimento da Fórmula E. Buemi
a Fórmula E, exatamente? E por que, depois de um hiato de
começou no pódio, mas se retirou após uma falha da suspensão,
12 anos das corridas, a Jaguar decidiu se aventurar nesta
deixando o brasileiro Lucas di Grassi assumir a liderança para
ideia de organizar um campeonato alternativo e focado na
depois enfrentar o mesmo destino. Sobrou então um grupo de
tecnologia elétrica que deixa de lado o livro de ouro dos
três pilotos lutando pela liderança, mas cumprindo penas de
esportes automobilísticos? Será que corridas sustentáveis,
tempo. E com a economia de energia exercendo sua influência,
organizadas por pessoas que se preocupam com o meio
Antonio Felix Da Costa – o quarto líder da corrida em apenas dez
ambiente, podem verdadeiramente mudar o mundo?
voltas – conquistou a sua primeira vitória. Mais tarde, no mesmo
No verão de 2014, quando fui para a França para o
ano, Piquet Jr. venceu a corrida de Long Beach, 35 anos após seu
primeiro teste da Fórmula E, ninguém sabia o que esperar.
pai ter feito exatamente o mesmo na F1. Foi um momento especial
No papel, parecia promissor: dez equipes com 20 carros de
na história para os esportes automobilísticos
corrida elétricos rápidos, poderosos e
e para a família Piquet. E foi especial poder
impressionantes, pilotados por alguns dos
compartilhar da alegria e do entusiasmo de
que mais entendem das pistas. Somado a
Piquet durante a entrevista no pódio, após a
tudo isso, um “fim de semana” de corridas
A P R E S EN TA N D O
corrida.
da Fórmula E estava para acontecer
# FA N B O O S T
A Fórmula E teve início no ano de 2012,
dentro de apenas um dia. O que significava
Nos 12 dias, antes de cada corrida,
quando
o antigo banqueiro, político e
duas sessões de prática, uma sessão de
e até seis minutos contados a
pioneiro
ambiental Alejandro Agag propôs
qualificatórias e uma corrida de cinquenta
partir de seu início, os fãs da
pela primeira vez uma série de corridas
minutos, com uma corrida virtual de
Fórmula E poderão votar em seu
piloto favorito online por meio do
focada em carros elétricos, promovendo a
simuladores programada para a hora do
Twitter (#FanBoost). Os três pilotos
eletricidade como uma alternativa
almoço.
com mais votos conseguirão cinco
estimulante e viável ao petróleo e ao diesel
Como uma amante assumida das
segundos de energia extra para
e acelerando o desenvolvimento de veículos
ciências, apaixonada por sustentabilidade
usar na segunda parte da corrida.
movidos à bateria elétrica. Com pouco mais
e tecnologia, mas criada em um lar de
Para descobrir como votar para
que um carro projetado às pressas, num
os pilotos da Jaguar, Adam Carroll
fanáticos por automobilismo, a Fórmula E
e Mitch Evans, faça uma busca
guardanapo, embora com excelência, ele
parecia ser o híbrido perfeito para mim.
por “Jaguar Racing
rapidamente obteve aprovação do
Mas será que ela causaria boa impressão?
Getting Involved”
Presidente da FIA, Jean Todt, para a
Mas, os problemas mais básicos são
promoção de um campeonato que tivesse
sempre as partes de que a gente mais se
em seu núcleo a redução da emissão de
lembra: logo na Primeira Temporada, em
carbono. Frédéric Vasseur (atual Diretor da
Punta Del Leste, no Uruguai, correndo em
equipe de F1 da Renault) foi contratado para reunir os melhores
uma pista próxima à praia, tempestades inesperadas
da indústria para fabricar o primeiro carro de corrida de assento
transformaram os boxes da pista em um rio dos carros ali,
único por meio do consórcio da Spark Racing Technology.
carregando baterias de 28kwh. Mais tarde, em Moscou, no
O motor elétrico foi fornecido pela McLaren (de seu P1
mesmo ano, havia postes de iluminação no meio de cada
Supercar), Dallara (que atende a equipe de F1 de Haas) forneceu
garagem – e não era muito fácil manobrar um carro de
o chassis, os especialistas na competição do Reino Unido da
corrida em torno deles. E em Paris, as estradas não foram
Hewland projetaram a caixa de câmbio de 5 velocidades e as
fechadas até à noite imediatamente anterior à corrida. Os
lendas da F1 da equipe Williams projetaram as células de bateria
boxes ficavam em uma estrada pública, portanto ônibus,
de 150 íons de lítio para energizar o carro – equivalente a 300
carros e bicicletas compartilhavam o asfalto com os carros
baterias de notebooks ou a 4000 baterias de telefones celulares.
de corrida.
O resultado da colaboração foi impressionante: com até
Mas três anos depois, agora na Temporada Três, a
200Kw de potência – o equivalente a 270bhp – e peso de
Fórmula E entregou tudo que prometeu e muito mais. Se
menos de 900 kg, o carro de Fórmula E é capaz de
você acompanhou, seria difícil não concordar que ela está
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A Jaguar retornou às corridas
automobilísticas nas ruas de Hong
Kong ano passado (página
seguinte), e o piloto Adam Carroll
(canto inferior direito) trouxe o
I-Type de volta inteiro em sua
estreia. A autora Nicki Shields
(canto inferior esquerdo) estava
lá para fazer a reportagem sobre
o acontecimento

TERCEIR A TEM POR ADA
C A L E N DÁ R I O
D E CO R R I DA S

Corrida 1: 9 de outubro de 2016
Hong Kong

Corrida 5: 13 de maio de 2017
Mônaco

Corrida 2: 12 de novembro de 2016
Marrakesh

Corrida 6: 20 de maio de 2017
Paris

Corrida 3: 18 de fevereiro de 2017
Buenos Aires

Corrida 7: 10 de junho de 2017
Berlim

Corrida 4: 1 o de abril de 2017
Cidade do México

Corrida 8: 1 o de julho de 2017
Bruxelas

Corridas 9 e 10:
15 e 16 de julho de 2017
Nova York
Corridas 11 e 12:
29 e 30 de julho de 2017
Montreal
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EQ U I P E P O R EQ U I P E
O S P I LOTO S
PANASONIC JAGUAR RACING
Adam Carroll (26/10/82) Nascido na Irlanda
do Norte, Adam Carroll, 34 anos,
traz vasta experiência à equipe,
incluindo suas funções como
testador de F1 para a BARHonda. Adam também competiu
em carros da Fórmula Indy e da DTM e venceu
nada menos que cinco corridas na série GP2,
que alimenta a F1, além de ser o vencedor
da A1GP de 2009.
Mitch Evans (24/6/94) é o protegido da lenda
da F1 Mark Webber. Hoje, com
22 anos, o piloto começou cedo,
com apenas seis anos, nas corridas de karts na Nova Zelândia,
sua terra natal. Com apenas 16
anos, venceu o Grande Prêmio da Nova Zelândia
e conquistou o título GP3 apenas dois anos mais
tarde. Ele também competiu e venceu na GP2.
ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT
Lucas di Grassi (11/08/84) Brasileiro
Daniel Abt (3/12/92) Alemão
MS AMLIN ANDRETTI
Robin Frijns (7/8/91) Holandês
António Felix da Costa (31/8/91) Português
DS VIRGIN RACING
Sam Bird (9/1/87) Inglês
José Maria López( 26/4/83) Argentino
FARADAY FUTURE DRAGON RACING
Jérôme D’Ambrosio (27/12/85) Belga
Loïc Duval (12/6/82) Francês
MAHINDRA RACING
Nick Heidfeld (10/5/77) Alemão
Felix Rosenqvist (7/11/91) Sueco
NEXTEV NIO
Nelson Piquet Jr ( 25/7/85) Brasileiro
Oliver Turvey (1/4/87) Inglês
RENAULT E.DAMS
Nico Prost (18/8/81) Francês
Sébastien Buemi (31/10/88) Suíço

FOTOS: SPACESUIT, LAT

TECHEETAH
Jean-Éric Vergne (25/04/1990) Francês
Ma Qing Hua (25/12/87) Chinês
VENTURI
Stephane Sarrazin (2/11/75) Francês
Maro Engel (27/8/85) Alemão

O mais jovem corredor da Jaguar,
Mitch Evans (à esquerda), já se
revelou um sucesso no #fanboost

alcançar 96 km/h em até 3 segundos, o que faz dele tão rápido
quanto os mais velozes hiper-carros do mundo. Para montar e
conduzir o campeonato e para manter o nível dos custos, todas as
10 equipes usaram exatamente o mesmo carro na Primeira
Temporada. Daí a competitividade imediata da série. Na Segunda
Temporada, a Fórmula E iniciou a jornada que a levaria a se tornar
um campeonato aberto, permitindo aos fabricantes desenvolver
qualquer coisa que ficasse para trás da bateria: motor, caixa de
câmbio, conversor de bateria e até mesmo suspensão traseira.
Em Beijing, em 2015, prontos para a Segunda Temporada, os
carros e.Dams da Renault tinham um visual arrojado, e foi Buemi
quem dominou a corrida. Ele se tornou o primeiro piloto de
Fórmula E a levar para casa o número de pontos máximo, tomando
a pole position, marcando a volta mais rápida e vencendo a corrida.
Parecia que a competitividade da Fórmula E que nós adorávamos
chegava ao fim. Infelizmente para Buemi, não era o caso.
Na corrida final em Londres, oito meses mais tarde, Buemi e
seu velho rival Lucas di Grassi estavam empatados em pontos. As
luzes foram acesas, mas, quando os dois carros aceleravam em
direção à terceira curva, di Grassi freou tarde demais e bateu na
traseira de Buemi. Foi aí que a coisa ficou estranha. Até que as
baterias da próxima geração, de maior capacidade, sejam lançadas
na Quinta Temporada, cada piloto conta com dois carros e ambos
trocam de carro no meio da corrida. Após o acidente, tanto Buemi
quanto di Grassi conseguiram se deslocar até os boxes e pegar o
segundo carro. Entretanto, nenhum piloto conseguiria vencer a
corrida com apenas um carro, e portanto o campeonato se
transformou em uma corrida contra o relógio – quem conseguiria
fazer a volta mais rápida e obter os dois pontos adicionais? Após
esperar nos boxes por uma pista limpa, Buemi se sobressaiu,
levando tanto o título de piloto como o da equipe.
A Terceira Temporada se iniciou em Hong Kong, em outubro; o
circuito deve ter sido um dos locais mais fascinantes na história das
corridas, estendendo-se ao longo do Porto Central e passando por
pontos como o Central Star Ferry Pier e a prefeitura. A partir daí,
seguiu para Marrakesh (eu já mencionei que visitamos as cidades
mais legais do mundo?). A Terceira Temporada se inicia em
fevereiro, em Buenos Aires.
Eu adoro as corridas e mal posso esperar para voltar às pistas,
mas não vamos esquecer a verdadeira missão da Fórmula E:
redefinir a imagem, desenvolver a tecnologia e disseminar ainda
mais o uso dos carros elétricos. E, com efeito, os carros elétricos
são o centro do desenvolvimento de novos carros e a sua venda
cresce exponencialmente; as vendas globais acumuladas de
veículos com conexão elétrica ultrapassaram a marca de
1,5 milhões em maio de 2016. A Jaguar deixou claro, ao anunciar
sua entrada, que o programa de corridas deveria orientar o
desenvolvimento de seus carros elétricos de estrada, mas creio
que ninguém tenha imaginado que isso aconteceria tão depressa.
A revelação do conceito do I-PACE, entretanto, confirmou o
que todos nós pensamos naquele dia dramático de Beijing em
2014 – que a Fórmula E tem o poder não só de eletrizar seus
fãs, mas também de mudar para sempre o modo como
pensamos sobre carros.
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DESAFIO
ELETRIZANTE
A Jaguar é a criadora de alguns dos motores de combustão
interna mais inspiradores da história automotiva. Agora, no
entanto, a empresa está embarcando também em uma nova
e eletrizante missão. Ao se envolver com a rápida evolução
da Formula E global electric race series, a mensagem não
poderia ser mais clara. Eles falam sério.
“A Fórmula E é uma série inovadora, com corridas competitivas e fechadas diante de um público urbano. Ela desenvolve tecnologia EV e ajuda a transformar a percepção que
temos dos carros elétricos”, diz o presidente da Panasonic
Jaguar Racing, Gerd Mäuser. “A eletrificação é o futuro”,
acrescenta o diretor de Engenharia da Jaguar, Nick Rogers.
O diretor de equipe James Barclay é o encarregado direto
de superar o novo desafio para a Jaguar, construindo toda a
equipe de acordo com a aptidão operacional de cada corrida
e a estratégia de planejamento. “Tínhamos a intenção de
retornar ao automobilismo há algum tempo, mas tinha que
ser pelos motivos certos”, diz ele. “A Fórmula E vai se tornar
um campeonato muito interessante, além de ser um ótimo
campo de testes para a tecnologia EV. Queríamos entrar
com um projeto completo de trabalho para que pudéssemos
controlar o nosso destino. Há ainda muitas vantagens em
montar um projeto para carros esportivos, mas este é um
passo mais ousado, e mais, um passo em direção a uma nova
tecnologia. Queremos ser líderes nesta área.”
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Com esse objetivo, a equipe nomeou a Williams Advanced
Engineering como parceira técnica. A Williams, um dos principais nomes relacionados a esta inovadora e audaciosa iniciativa de corrida, foi responsável pelo fornecimento das
baterias que alimentam todos os carros na pista desde o início
da série, em 2014. A Williams, como bem conhecemos, é um
grande nome na Fórmula 1. O domínio da ciência da F1, no
entanto, levou-a a adquirir competências tangenciais em
outras indústrias e disciplinas. A F1 é basicamente um laboratório quinzenal de resolução de problemas e, com o seu
foco em materiais leves e de alta tecnologia, os benefícios
são diversos.
“A Williams quer estar presente no automobilismo e justamente nas partes mais avançadas e desafiadoras, em termos
técnicos”, explica Paul McNamara, diretor técnico da WAE.
“Desempenho eficiente de energia é o nosso lema, assim
como organização de engenharia e, considerando isto, estamos desenvolvendo baterias de alta performance, potência e
armazenamento para a estrada. A Fórmula E tem fornecido
uma ótima plataforma para avaliar a tecnologia. Uma pista
de corrida nos garante um regime de testes muito claro e
acessível. Podemos ultrapassar nossos limites.”
E que pistas! A atenção dispensada pela Fórmula E às
cidades – com novas localidades emocionantes em Hong
Kong, Marrakesh e Nova York para a terceira temporada,

FOTOS: SPACESUIT, LAT

PARA UM CARRO TÃO PEQUENO, O JAGUAR I-TYPE COMPORTA MUITAS EXPECTATIVAS.
SUA TAREFA, CONFORME JASON BARLOW, DA GQ, CONSISTE NÃO APENAS EM LEVAR
A JAGUAR DE VOLTA AO PÓDIO, MAS TAMBÉM EM INSPIRAR TODA UMA NOVA GERAÇÃO
DE JAGUARES ELÉTRICOS, A COMEÇAR PELO I-PACE

“É UM PASSO EM DIREÇÃO
A UMA NOVA TECNOLOGIA.
QUEREMOS SER
LÍDERES NESTA ÁREA”
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Gerd Mäuser (em cima, à esquerda),
Presidente da Panasonic Jaguar Racing,
com o piloto Mitch Evans, e James
Barclay (acima), o Diretor da Equipe,
permanece atento à sua estreia da equipe

ansiedade de alcance desaparecerá e o foco será na movimentação e na redução do peso. Os próximos anos serão
absolutamente fascinantes.”
Estamos, por fim, diante de uma série de corridas que se
resume a 20 gladiadores tentando enganar uns aos outros
contra um pano de fundo mutável de variáveis. “Os pilotos
estão muito ocupados nos carros”, diz o chefe da equipe,
James Barclay. “Eles têm que conduzir o mais rápido possível
e, ao mesmo tempo, cumprir seus objetivos referentes à energia – é essa a questão neste campeonato. Há mais “regen” este
ano, e tentar ser rápido enquanto se regenera pode ser difícil,
pois há mais resistência no eixo traseiro. É semelhante
a quando você tem muita inclinação do freio na parte traseira.
Há três modos eficazes de lidar com isso: você pode levantar
e costear, você pode colher energia com a frenagem, ou você
pode puxar um botão no volante para desencadear a regeneração. O motorista precisa desenvolver a melhor técnica,
enquanto acelera, ultrapassa ou se defende em um circuito de
rua acidentado.” Inovadora. Sustentável. Competitiva. A Fórmula E
traz um desafio inovador e eletrizante à vida dos pilotos.

FOTOS: SPACESUIT, LAT

junto com Mônaco, Montreal e outros – não representa
apenas uma nova oportunidade única de entretenimento,
mas também enfatiza a necessidade de sustentabilidade. A
Fórmula E sabe que não pode confiar na rede local para
carregar os carros; pensando nisso, um gerador diesel
Cummins foi convertido para funcionar utilizando um subproduto do biodiesel de glicerina livremente baseado em algas
marinhas. A unidade, os cabos e a caixa de controle
acompanham a série ao redor do mundo em três contêineres
marítimos e produzem energia mais que suficiente para manter todos os 20 carros de corrida carregados.
A utilização bem-sucedida da energia elétrica em carros
mainstream representa a dissipação de problemas-chave, tais
como a ansiedade de alcance, tornando-os uma fonte de
energia tão confiável quanto possível. Enquanto o esporte se
esforça para construir a sua credibilidade entre um público de
automobilismo acostumado com uma combustão interna ruidosa, a importância da Fórmula E para a Jaguar é evidente.
Não se trata apenas de uma questão de automobilismo e entretenimento, mas sim de parte de um ethos que perpassa
toda a empresa em sua “Corrida pela Inovação”.
A aquisição de dados é outro ponto crucial: durante um
evento de Fórmula E, cada bateria registra cerca de 1GB de
dados por dia e pode ainda registrar 500 canais de dados até
1000 vezes por segundo. Mais um pouco de conhecimento
inútil para sua próxima festa: cada célula de bateria tem 25
vezes mais energia e pode fornecer 400 vezes mais potência
do que uma bateria de telefone celular. As próprias baterias
têm carga o suficiente para recarregar um smartphone por
4745 dias consecutivos e contêm a mesma quantidade de
energia que 10.000 pilhas alcalinas AA convencionais.
“Muito do que sabemos sobre combustão interna já é
passado – você está construindo algo sobre o trabalho de
seus antepassados”, diz McNamara. “Com as baterias,
estamos no Velho Oeste, estamos fazendo grandes perguntas
sobre a melhor forma de resfriá-las, sobre o que está acontecendo, de fato, nessas células... é uma área muito desafiadora,
com menos soluções definidas.
Richard Devenport, gerente de pesquisa da Jaguar na Fórmula E, está convencido de que o ponto de inflexão da eletrificação é iminente, e retoma os temas de McNamara. “O automobilismo impulsiona a inovação e sempre tem sido assim.
Não temos anos e anos de experiência com motores elétricos.
Com a combustão, tivemos 120 anos de desenvolvimento –
você repete e segue em frente. Estou fazendo um loop no que
está acontecendo aqui na Jaguar em tempo real. Não espero
até o final do ano para escrever um relatório. Se vale a pena
fazer, estou no telefone na manhã seguinte.”
“Esta tecnologia está evoluindo muito rápido. Pense em
como os telefones celulares mudaram na primeira década dos
anos 2000, nas atualizações que estavam acontecendo. Essa
é a situação atual dos veículos elétricos. Chegaremos em um
ponto em que o alcance da bateria será otimizado. Então a

PILOTANDO NA FÓRMULA E: HÁ DOIS ANOS O
ESCRITOR JASON BARLOW TEVE A OPORTUNIDADE
EXCLUSIVA DE DIRIGIR UM DOS PRIMEIROS
PROTÓTIPOS DA FÓRMULA E. SEGURE-SE!

B

em, é estranho. Tal como em todo o carro de
corrida moderno, o arnês de corrida, o
capacete, o dispositivo de HANS e os lados
protetores da cabine do piloto passam uma
forte sensação inicial de claustrofobia. O movimento
físico é totalmente restrito. Mas na Fórmula E, o
estranhamento vem ainda em outra forma
imprevisível: eletricidade. A bateria do carro está
envolta em uma estrutura de carbono inteligente e há
um sistema de segurança de camada tripla. Uma luz
verde à minha frente ficará vermelha se tudo falhar e,
caso isso aconteça, eu preciso escalar pela frente do
carro e saltar para baixo. Faça qualquer outra coisa e,
bem, você se lembra de suas aulas de física, certo? Ele
rapidamente vira um gel. A volante tem uma tela de
LED que pisca, monitorando os sistemas do carro, a
velocidade e o delta da volta. Abaixo, encontramos
uma série de botões giratórios, o mais importante
prescreve o ECU para fornecer a potência de
qualificação máxima equivalente a 270bhp, ou o modo
de corrida de 180bhp. Creio que seja aconselhável
começar assim. Este protótipo pesa cerca de 950 kg
comigo a bordo, então será rápido o suficiente para
manter a minha atenção, especialmente em torno das
curvas e cristas de Donington.
A velocidade máxima é limitada a 240 km/h, mas
atingir 90 km/h leva menos de três segundos. O

torque instantâneo a partir da alimentação elétrica é
sua qualidade mais viciante. Pelo menos ele é seco –
a famosa Craner Curves, quando molhada, fez com
que condutores muito melhores do que eu
derrapassem. É reconfortante, no entanto, a
facilidade de se dirigir um carro de Fórmula E. Não é
preciso se preocupar com a temperatura nos pneus.
Não há necessidade de pânico, também, quanto a
entrar em uma grande zona aero devido à relativa
falta de downforce (a FIA não queria equipes atrás
de custosos ganhos incrementais aerodinâmicos,
portanto não há muito downforce). Basta pisar no
acelerador e se segurar. O chassi é fantástico e em
uma pista seca você teria que se esforçar muito para
sobrecarregar os Michelins.
Os esforços da equipe de desenvolvimento em
condutividade saltam aos olhos – o carro
simplesmente flui, até que as baterias acabem. Você
sente falta da sensação dos pistões nos cilindros, ou
daquele coquetel explosivo de combustível/ar? Menos
do que você imagina. O poder da eletricidade garante
uma emoção contínua, um tipo diferente de energia,
sim, mas ainda assim propulsiva. O avanço do ar ao
redor da cabine aberta e o ruído do pneu preenchem
as lacunas do arsenal sônico do carro. Os veículos
também se tornarão mais poderosos à medida que a
eficiência da bateria melhorar. A durabilidade do pneu
ao longo da temporada foi um objetivo declarado
desde o início (os pneus são diferentes para a terceira
temporada) e há uma enorme aderência – a qual não
impede, no entanto, que os carros deslizem em ruas
empoeiradas e acidentadas, como vimos nas duas
primeiras temporadas. “Eles podem ser bastante
animados nesses circuitos de rua”, diz o piloto da
Jaguar, Adam Carroll. “Os carros são muito mecânicos.
A aerodinâmica não sobrepuja a aderência mecânica,
motivo pelo qual os carros podem seguir uns aos
outros com tanta proximidade.”
Não apenas uma corrida para a inovação, mas
também um vigoroso espetáculo automobilístico.
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FOTOGRAFIA: SYLVAIN DELEU

ECNOLOGIAS DIGITAIS
PROMETEM UM FUTURO MAIS DINÂMICO E
EFICIENTE. E QUANTO À BELEZA? SILVIA
WEIDENBACH É UMA JOALHEIRA PREMIADA
QUE LEVA SEU OFÍCIO RUMO A UM FUTURO
QUE PODE SER TUDO, MENOS BINÁRIO
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FORA DO COMUM
A coleção Granny’s Chips Reloaded, de Silvia Weidenbach, apresenta broches lúdicos feitos de nylon de alta qualidade
e pedras semipreciosas criados através de impressões 3D e artesanato tradicional

DESIGN

“Tecnologias digitais transformaram
a caixa de ferramentas criativas dos
designers de maneira fundamental.”
SILVIA WEIDENBACH, professora convidada do Royal College of Art em Londres
e vencedora do Prêmio Goldsmiths’ Fair Best New Design de 2015

E

u estava no meu mestrado no Royal College of Art, em

broches Granny’s Chips Reloaded foram projetadas com a ajuda

Londres, quando fui apresentada a um conceito chama-

do braço háptico e fabricadas a partir de nylon por uma impres-

do fabricação aditiva, que você talvez conheça melhor

sora 3D. Por fim, um ‘artesanato analógico’ tradicional foi utiliza-

como impressão 3D. Não posso dizer que tenha me

do para completar as peças, a cor foi aplicada, e outros mate-

impressionado de imediato. Aprendi a arte de fazer joias à moda

riais, tais como a prata e os diamantes, foram adicionados à mão.

clássica, por meio de um longo período na oficina de um ourives,

O elemento digital do processo, porém, foi crucial para que eu

aprendendo a criar com as mãos e não de maneira remota através

percebesse a expressão artística que buscava.

de um terceiro e de uma tela de computador. Eu estava cética,

E estou longe de estar sozinha ao tirar proveito dessas novas

mas olhando em retrospecto vejo que não havia compreendido

técnicas. Tecnologias digitais transformaram as caixas de ferra-

bem o papel da tecnologia digital no processo criativo.

mentas criativas dos designers de joias de maneira fundamental,

A correção veio com a introdução de mais uma nova tecnologia,

influenciando diretamente nossa forma contemporânea de

uma que talvez lhe seja menos familiar. Conhecida como `braço

conceber e produzir joias. E é profundo o modo como isso tem

háptico`, era uma ferramenta para escultura digital que ligava o

ampliado o escopo do que joias podem fazer ou ser. Estamos

processo tradicional de desenhos de projetos com o ambiente

atravessando agora a fronteira entre o analógico e o digital e,

virtual digital. A ferramenta permitia trabalhar em modelos digitais

ao mesmo tempo, descobrindo novas maneiras de combinar

com uma precisão incrível e tátil; você sentia como se estivesse

ambos os processos.

modelando manualmente a argila mole, o que significa que conse-

A produção de peças complexas e detalhadas de joias continua

guia gerar modelos 3D detalhados como se estivesse usando suas

sendo uma das formas mais exigentes de artesanato tradicional

mãos. Usando os braços, era possível aproximar ou afastar a visão

e, portanto, as tecnologias que podemos explorar neste momento

de componentes minúsculos, redesenhando-os sem destruir os

representam um grande avanço. Além disso, os chamados

registros do que haviam sido. Foi então que percebi não apenas

`digitais de vestir` ou `eletrônicos de vestir`, tais como monitores

que a tecnologia digital tinha vindo para ficar, mas também

ópticos para usar na cabeça e smartwatches, têm a sua própria

que ela viria a transformar basicamente tanto aquilo que é

estética, comunicando uma expansão cada vez mais eficaz das

possível agora em design de joias quanto, por fim, o próprio

nossas capacidades naturais.

papel da joalheria.
Em 2015, embarquei em um projeto um tanto irônico que

Os digitais de vestir não apenas aprimoram o que nos faz
únicos enquanto espécie, mas também funcionam em um sentido

chamei de ‘Granny’s Chips Reloaded’, o apelido que a Rainha Eli-

socialmente comunicativo. Em outras palavras: joias hoje estão

zabeth deu para o broche de sua avó, que contém duas grandes

se tornando uma forma de comunicação, impulsionada pelas

pedras cortadas do Diamante Cullinan – o qual, com 3106 quilates,

oportunidades que temos para criar novas interações entre

é o maior diamante já descoberto. As estruturas básicas dos meus

design, material e finalidade.
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FOTOGRAFIA: UDO W. BEIER, PR (3)

ARTES MATERIAIS MISTAS: a modelagem 3D fornece aos artistas
uma liberdade absoluta para experimentar com materiais. Esquerda:
o pingente em nylon de Weidenbach, feito para proporcionar valor
e deleite. Acima: o anel Touch the Invisible, em prata, de Dorry Hsu

SEM LIMITE: os pingentes de Daniel Kruger (acima) e os broches de
Norman Weber (direita) são exemplos de como os designers
contemporâneos experimentam com formas, estruturas e materiais
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OS OPOSTOS SE ATRAEM:
o designer Norman Weber busca
o equilíbrio entre o clássico e o
moderno, utilizando materiais
de ponta tradicionais, tais
como pedras preciosas, em
conjunto com componentes
sintéticos feitos de plástico ou
nylon, como neste broche.
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“Mesmo na época da modelagem 3D, a
habilidade do designer de joias continuará
a ser objeto de beleza e fascínio”.

Alguns designers curiosos e visionários ao redor do mundo
estão hoje liderando este movimento. O artista Daniel Kruger
utiliza uma variedade de materiais e processos interessantes
para criar suas peças. Embora Kruger trabalhe com métodos
tradicionais, suas peças são representativas da tendência em
design de joias; estruturas, cores e padrões são elementos centrais
em sua abordagem, permitindo que seu trabalho transmita o que
ele descreve como “ideias expressas em pequeno formato.”
O trabalho de Dorry Hsu, uma artista chinesa e uma das
minhas ex-alunas no Royal College, é caracterizado por uma incorporação inteligente de tecnologias digitais no artesanato
tradicional. Seu trabalho utiliza uma exuberante linguagem de
design barroca, além de mostrar diversas experimentações com
cores e, não menos importante, mostra como uma execução
detalhada ainda tem relevância após a fase de fabricação aditiva
– boa parte de seu acabamento ainda é feita à mão.
Norman Weber é outro artista que abraçou a revolução
digital, mas está disposto a imitar clichês do design de joias ao
mesmo tempo que se afasta das hierarquias tradicionais, chegando ao ponto de incorporar pedras não preciosas e
materiais sintéticos em caros produtos de ponta.
O trabalho de Weber contribui, inclusive, para realçar outro
ponto importante; enquanto estamos de fato diante de um
admirável mundo novo em termos de produção e design, seria
errado supor que a joalheria está deixando o artesanato para
trás e caminhando em direção a uma produção em massa,
ainda que alguns componentes individuais possam agora ser
produzidos mais rapidamente. Ainda temos um longo caminho
a percorrer antes de produzir componentes de metais preciosos

SOBRE A AUTORA

por meio de fabricação aditiva.
Além disso, nos bastidores, alguns aspectos da produção
se tornaram de fato mais complicados graças a uma complexidade progressiva das formas dos componentes e à crescente

FOTOGRAFIA: JULIA SKUPNY, PR

diversidade dos materiais utilizados. Estamos no início de
uma jornada nova e empolgante rumo à criação de uma
joalheria moderna, uma jornada cujo foco permanecerá na
interação entre o artista criativo e o computador. Porém, não
há nenhum botão mágico de ‘imprimir’; o produto final é sempre o resultado de uma experimentação meticulosa em todo
o espectro de produção de joias. Mesmo em uma época de
modelagem 3D, a visão do designer de joias continua a ser

A designer de joias alemã
SILVIA WEIDENBACH é
mestre em Ourivesaria,
Trabalhos em Metal &
Joalheria pelo Royal College
of Art em Londres e tem um
Diploma em Belas Artes pela
Universidade de Arte e
Design, em Burg Giebichenstein, Halle, na Alemanha.
Suas joias combinam
técnicas tradicionais com
artesanato digital, associando

materiais como diamantes,
preparados à mão, tecnologias modernas, tais como o
braço háptico, uma ferramenta de escultura digital
que permite ao usuário
trabalhar na ‘argila virtual’
de um determinado projeto.
Weidenbach atua no Hatton
Garden Goldsmith Centre
de Londres e é uma palestrante convidada no Royal
College of Art.

objeto de beleza e fascínio.
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MARKE

Moderno das
Antigas
O FIGURINO DESTA ESTAÇÃO, TANTO PARA ELE QUANTO PARA ELA, LANÇA
UM OLHAR RETROSPECTIVO ÀS DÉCADAS DE 50 E 60, COMBINANDO
CORTES E TECIDOS CLÁSSICOS COM DETALHES MODERNOS – DE CALÇAS DE
CORTE FINO A COUROS SUAVES E SUNTUOSOS
FOTOS: Tomo Brejc
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TEXTO: Tara Lamont-Djite

DICAS LEVES
MANGAS TRANSPARENTES
DÃO AO CLÁSSICO VESTIDO
TRAPÉZIO AZUL-MARINHO
UM TOQUE DE MODERNIDADE
(TARA JARMON). A GOLA
ROLÊ DELE, DE CAXEMIRA
NEGRA, DA CHESTER BARRIE,
GANHA VIDA NOVA COM
CALÇAS ESCURAS EM DENIM
CRU DE CORTE CLÁSSICO
(HAWKSMILL), DOBRADAS
SOBRE BOTAS EM TOM
CARAMELADO (CMMN)
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ESTILO

O OLHAR DO AMOR
NEGÓCIOS SÉRIOS COM ROUPAS CASUAIS: JAQUETA DE COURO VERDE-MUSGO (BARACUTA) E CALÇAS PRETAS SLIM
(THOM SWEENEY), ÓCULOS ESCUROS (MONTBLANC) E TÊNIS BRANCOS CLÁSSICOS (HACKETT MAYFAIR) NÃO
ENVELHECEM JAMAIS. À DIREITA: ELA VESTE CALÇAS DE LÃ COM ESTAMPA CLÁSSICA (AQUASCUTUM), UM TOP CREPE (GOAT)
E BRINCOS (MAWI). A GOLA ROLÊ DE LÃ DELE É DA OLIVER SPENCER
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Designers buscam nos anos 50 e 60
dicas de vestuário, reinventando os clássicos
de uma forma interessante e inovadora
THE JAGUAR
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ESTILO
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NOVA MODA DE RUA
ESTES TECIDOS FORAM
FEITOS PARA VESTIR: PARA
ELE, UM CONFORTÁVEL
CASACO DE CAMURÇA
FORRADA COM PELE DE
CARNEIRO DA HACKETT
MAYFAIR, GOLA ROLÊ DA
OLIVER SPENCER, CALÇAS
DA AQUASCUTUM E ÓCULOS
ESCUROS (PERSOL). O
CASACO DELA É FEITO DE
PELE DE COELHO
(CACHAREL), COMBINANDO
COM CALÇAS DE VELUDO
(HOLLY FULTON) E ÓCULOS
ESCUROS (SWAROVSKI)
MODELO GATINHA PARA
MONTAR AQUELE CLÁSSICO
VISUAL CHIQUE DO INÍCIO
DOS ANOS 60

Dias mais frios pedem luxuosos
casacos de peles e jaquetas reforçadas
com lã de ovelha
THE JAGUAR
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MARKE

Invista em peças
clássicas que
transcendem
o tempo e os
modismos

ESTILO

DE HEPBURN A MCQUEEN
O PAPEL PRINCIPAL: VESTIDINHO PRETO CLÁSSICO COM ENFEITES NA PARTE
DE TRÁS (HOLLY FULTON). A GOLA ROLÊ, DE STEVE MCQUEEN, TAL COMO
VISTA NO FILME BULLITT; UMA ALTERNATIVA, EM CAXEMIRA, À CAMISA
SOCIAL COM PALETÓ, DA CHESTER BARRIE, COMBINADA AQUI A UM PALETÓ
DE LÃ COM DESIGN TRESPASSADO (HACKETT MAYFAIR)
ESTILISTA: MICHELLE KELLY CABELO & MAQUIAGEM: KHANDIZ JONI
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O MAIS
VALENTE
DE
TODOS?
NINGUÉM ENCARNOU TÃO BEM O
COOL QUANTO STEVE MCQUEEN E
TALVEZ NINGUÉM JAMAIS O FAÇA, MAS
RICHARD WILLIAMS PONDERA: NÃO
TERÁ SIDO ESSE O SEU MAIOR PAPEL?

O súbito jeito de menino era capaz de fazer tremer as
pernas das mulheres. O sorriso mais lento, aquele que
levantava os cantos da boca, mas deixava os olhos azuis
tão frios como um riacho nas montanhas, dizia aos homens:
cuidado com o perigo. As alterações sutis das expressões
faciais de Steve McQueen normalmente falavam mais alto
que suas palavras, o que o transformava nessa presença tão
cativante nas telas – assim como uma figura magnética,
embora frequentemente problemática, para tantos outros
fora dela.
Após se tornar viável, no fim dos anos 60, com uma série
de filmes de sucesso como Fugindo do Inferno, Crown, o
Magnífico e Bullitt, McQueen podia ter simplesmente
passado batido pelo resto de uma carreira confortável,
competindo pelos papéis principais com Newman, Beatty e
Redford e mantendo à margem competidores mais jovens
como Pacino e De Niro. No entanto, por baixo daquele
exterior frio e distante, ele se debatia com sua ambição
inexaurível, a qual causaria graves danos a sua carreira antes
que o câncer o levasse, aos 50 anos de idade.
Em seu auge, porém, ele havia trabalhado o suficiente
para criar uma imagem que, assim como a de Audrey
Hepburn, definiu um ideal de estilo do pós-guerra. Assim
como James Dean e Bob Dylan, ele era uma dessas pessoas
que transformavam antimoda – camisetas lisas, botas
desgastadas, jeans surrados – em moda.
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Homens que ainda nem haviam nascido quando ele
morreu veem hoje uma jaqueta Baracuta G9 ou um relógio
Monaco quadrado de face azul da Tag Heuer e imaginam
que esses acessórios lhes conferirão um pouco da aura de
McQueen. Ele nasceu em 1930, em uma cidadezinha próxima
a Indianápolis. Poucos meses depois de seu nascimento, o
seu pai, um piloto acrobático de um circo aéreo, abandona a
sua mãe. Incapaz de lidar sozinha com a tarefa de criá-lo, ela
o entrega a um tio que vive em uma fazenda em Missouri,
onde o menino cresce aproveitando a vida em espaços abertos sobre um belo triciclo.
Esse interlúdio feliz chega a um fim quando, aos oito anos,
ele é enviado de volta a Indianápolis para viver com a sua
mãe e um padrasto com quem ele não se dava. Metendo-se
sempre em confusões e frequentemente fugindo de casa - ele
volta a morar na fazenda do tio. Quando a sua mãe se muda
para Los Angeles e se casa pela terceira vez, ela pede que o
devolvam. Mas o novo padrasto é um homem violento, e pouco depois o jovem se envolve com gangues de adolescentes.
Um período no reformatório do estado o endireita: após sair
de lá aos 16 anos, ele faz questão de manter o vínculo com a
instituição ao longo da vida adulta.
Após trabalhar como peão e lenhador e passar três anos
na marinha dos EUA, volta para sua mãe mais uma vez, agora
em Nova York. Eles moram por algum tempo em um apartamento em Greenwich Village, e, em 1952, ele
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Steve McQueen no
estúdio em Hollywood,
no Jaguar XK66, de
1956, que chamava de
Green Rat. Ele foi duas
vezes seu proprietário.

FOTOS: GETTY IMAGES /JOHN DOMINIS

começa a estudar atuação com a célebre professora Stella
Adler, atraído à profissão, dentre outros bons motivos, para
conhecer garotas.
Ele namora com a jovem atriz siciliana-irlandesa Gia Scala
enquanto segue seus estudos teatrais, e ganha dinheiro em
corridas de moto em um circuito de Long Island. Em 1955,
tendo feito sua estreia na Broadway em Cárceres sem Grades,
ele vai embora para Los Angeles. Rapidamente apadrinhado
por Hillard Elkins, um jovem produtor ambicioso, ele faz sua
estreia nos filmes com a cinebiografia voltada ao boxe
Marcado pela Sarjeta estrelando Paul Newman e dirigido por
Robert Wise, que acha McQueen “um pouco metido”, mas
sabe apreciar a energia latente exibida por ele em uma luta
de faca no telhado. O seu primeiro papel principal vem com
A Bolha Assassina, um filme de ficção científica em que é
chamado para lidar com uma criatura semelhante a uma
ameba vinda do espaço sideral: “ELA É GOSMENTA...ELA
RASTEJA... ELA TE COME VIVO!”
Pouco depois, ele conhece Neile Adams, uma jovem
charmosa, dois anos mais jovem. “Oi, você é bonita,” disse
a ela. “Você também é bonito”, respondeu. Casados em 1956,
têm uma filha, Terry, e um filho, Chad, e o casamento vai
durar até os anos de maior sucesso de McQueen. Embora já
tenha certa fama de arruaceiro, ele se revela um pai amoroso
e atencioso, especialmente a partir de quando as crianças
já são grandes o bastante para andar de moto com ele.

M CQ U E E N

O JAGUAR XKSS VERDEMUSGO DE MCQUEEN
ERA ESSENCIALMENTE
UMA VERSÃO DO D-TYPE
VENCEDOR DO LE MANS
PARA A ESTRADA

A grande virada vem em 1960, com Sete Homens e Um
Destino de John Sturges; seus toques sutis de caracterização visual levam Yul Brynner, astro principal, a acusá-lo de
tentar roubar a cena.
Três anos mais tarde, Sturges o escala para o elenco de
Fugindo do Inferno, filme em que ele demonstra, ao ser
confrontado por um comandante de um campo de prisioneiros, como transformar um sorriso em um insulto. Seu apelo
sexual atinge o nível máximo em Crown, o Magnífico (1968),
ao desafiar Faye Dunaway sobre o tabuleiro de xadrez:
“Sabe jogar?” “É o que vamos ver”. Neile o chamou de
“um machão que ousou ser vulnerável”, e a masculinidade jamais encontrou expressão melhor que diante do volante de
um Mustang GT390 na feroz perseguição automobilística
pelas ruas serpenteantes de São Francisco, sequência que
compõe a peça central de Bullitt, também de 1968.
O visual estava então completamente formado e foi retratado pelo fotógrafo William Claxton, que havia ajudado
a moldar a imagem do trompetista da Cool School Chet
Baker nos anos 50. Mas levando em conta que Baker parecia
nunca se sentir confortável à luz do dia – na verdade, em lugar
nenhum fora de um clube de jazz –, McQueen era feito para
os ambientes externos. Ele e Claxton botaram juntos o pé
na estrada diversas vezes, compartilhando o seu amor por
maquinário pesado, e em especial por um Jaguar XKSS
verde-escuro, numa versão que encarna a essência do
D-Type que mereceu o prêmio Le Mans. McQueen adorava

o carro, um dos apenas 16 exemplares fabricados antes
que um incêndio nas instalações da cidade de Coventry
viesse a colocar um fim à produção. Tendo o vendido em
1969, ele o comprou de volta em 1977 e o conservou até a
sua morte.
A sequência de sucessos dos anos 60 o tornou grande o
bastante para escrever o seu próprio roteiro – ou foi o que
ele pensou. Com a sua própria empresa, a Solar Productions,
ele planejou o filme que vinha compondo em sua cabeça ao
longo de sua própria carreira automobilística. Um hino à
experiência de se pilotar um carro de corrida, As 24 Horas
de Le Mans usou carros e pilotos de verdade numa pista de
verdade. Havia algumas mulheres atraentes no elenco, mas
os verdadeiros objetos de cobiça eram os carros. Os
apoiadores de McQueen, entretanto, queriam uma história
de verdade. Sturges, o diretor original do filme, frustrou-se
e abandonou o projeto, sendo substituído por um autor de
Hollywood escolhido pelos investidores. Quando o substituto
pediu para fazer mais um take, McQueen respondeu: “Escuta,
eu te digo quando tiver mais um”.
Depois de seis meses de filmagem e excedendo em muito
o seu orçamento de 6 milhões, Le Mans foi um fragoroso
fracasso de público em 1971, afundando sua carreira como
produtor. Agora ele voltava a ser apenas um astro do cinema.
Em Os Implacáveis (1972), ele interpretou Doc McCoy, um
ex-presidiário em fuga, e chocou o público com a já famosa
bofetada na cara de Ali McGraw, que, ironicamente, veio a se
tornar a sua segunda esposa, após sua separação de Neile.
A isso seguiram-se mais filmagens decentes com Papillon
(1973) e Inferno na Torre (1974).
Mas sua antiga paixão pela maconha havia então desembocado em um relacionamento com a cocaína, e, fora das telas,
seus longos cabelos e barbas mais faziam com que ele se
parecesse com um cúmplice de Charles Manson – em cuja
lista de alvos para assassinatos ele havia constado alguns
anos antes. McGraw acabou se divorciando dele em 1977, e,
em dezembro de 1979, enquanto filmava Caçador Implacável,
foram detectados os primeiros sinais de câncer. Onze meses
mais tarde, após diversos tratamentos convencionais e alternativos, e tendo se casado pela terceira vez com a ex-modelo
Barbara Minty, McQueen morre de um ataque cardíaco durante
o sono, em um hospital mexicano, 12 horas depois da remoção
de diversos tumores, em um procedimento contra cujos próprios
médicos o haviam aconselhado.
“Você deixaria que algo te tocasse? Tocasse de verdade?”
Havia lhe perguntado Jacqueline Bissett em Bullitt. É claro
que ele deixou. Na vida e na morte, o apelo de Steve
McQueen se baseava na sugestão de que, por baixo do
exterior durão de motociclista e batalhador, havia a alma
vulnerável de um garotinho abandonado que passava a
maior parte da vida tentando reproduzir a alegria fácil de
pedalar um triciclo pela fazenda do tio.
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Motoristas
em fuga
É SEXTA-FEIRA À NOITE, DÊ A PARTIDA NO SEU F-PACE E SAIA DA CIDADE.
DENTRO DE DUAS HORAS VOCÊ AGRADECERÁ A SI MESMO
TEXTO: Sara Assarsson / FOTOS: Conny Mirbach
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No caminho, descubra
a pousada Lådfabriken,
que oferece interiores
descontraídos contrastando com as linhas
rígidas e funcionais de
uma antiga fábrica.
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Para o motorista de um
F-PACE, o céu é uma estrada
vazia na Suécia – Mia (no
verso, canto inferior esquerdo)
e Anders Cornwall concordam.
Tendo deixado a agitação da
vida da cidade para trás, Mia
gerencia um maravilhoso café
à beira-mar e Anders
descobriu a boa vida como
pescador de lagostas.

“A PESCA DE LAGOSTA
ESTÁ MAIS PARA
UM HOBBY CARO.”
ANDERS CRONWALL
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ós adoramos as cidades. Mais da metade da população mora em uma cidade e, até 2050, este número
chegará a dois terços. Mas também adoramos deixálas. Cinco dias em uma metrópole sempre ligada e
cada vez mas populosa já parece muito. Quando você

se pegar olhando para fora da janela do seu escritório para as colinas à distância, no fim de uma sexta-feira, você não estará sozinho.
O desejo de fugir também não é novo. As nossas maiores
cidades são frequentemente rodeadas por paisagens espetaculares
ou tranquilas, as quais habitantes urbanos estressados têm usado
como destino de fuga inclusive antes de se ter noção do que era o
estresse e os males que ele podia causar. Moradores de Manhattan
e Milão elevaram o fim de semana a uma forma de arte nos Hamptons e nos Lagos italianos (vide páginas 66-67).
As cidades escandinavas são mais habitáveis do que a maioria,
mas para ilustrar o meu argumento, menciono ainda os penhascos
ásperos de Gotemburgo (que não são especialmente caros), pequenas vilas de pescadores e imagens marítimas da costa de Bohuslän, um conjunto de ilhas a apenas uma hora de distância da cidade. O meu parceiro para esta fuga é um Jaguar F-PACE 2.0
movido a diesel, com tração em todas as rodas, de um vermelho

ONDE COMER
VATTEN RESTAURANG & KAFÉ
Um prazer gastronômico. Escolha entre
peixe do dia, sopa, ou a alternativa 'verde',
com o acompanhamento de uma seleção
de vinhos finos e cerveja artesanal local.
restaurangvatten.com

MIA’S SJÖBOD
Bolos e confeitos de dar água na boca; uma
deliciosa sopa de
frutos do mar e sanduíches saudáveis em
uma antiga casa num barco em Hälleviksstrand. Aberto diariamente no verão, e
apenas nos fins de semana em setembro,
outubro e maio. miassjobod.se

brilhante – o que me parece adequado, já que em Bohuslän estamos na temporada da lagosta, um destaque do calendário gastronômico da Suécia.
Eu digo “parceiro” porque o modo como você chega ao destino da sua fuga é tão importante quanto o próprio destino. O
tempo é curto e, sejamos francos, é improvável que você cumpra
essa missão em busca do seu bem-estar pessoal sozinho. As estradas estão lotadas e você não quer chegar ainda mais estressado.
Você precisa de um carro digno de uma viagem como esta; um
veículo que você queira dirigir de verdade, por muito tempo, depois que o trânsito tiver ficado para trás. Felizmente, o F-PACE
oferece ainda mais do que já se esperaria de um SUV da Jaguar.
Mas voltemos àquelas lagostas. A pitoresca vila de Hälleviksstrand está a 85 km de distância do centro de Gotemburgo. Foi
para cá que Anders Cronwall fugiu para sempre, em 2004, para
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ONDE SE HOSPEDAR
GULLMARSSTRAND HOTEL

pescar lagostas – um ofício que realiza com paixão. "É um
hobby caro," ele diz com um sorriso no rosto enquanto esvaziamos baldes de lagosta no frio Mar de Skagerrak. Apenas crustáceos medindo 8 cm são capturados: qualquer coisa menor consegue escapar. “Lagostas desse tamanho têm, pelo menos, dez
anos de idade,” explica Anders. As fêmeas “prenhes”, aquelas
que carregam ovos, devem ser devolvidas. Entretanto, a primeira captura no final de setembro sempre atinge um preço enorme em leilão. Este ano, uma única lagosta, que pesava menos de
um quilo, foi vendida por 20.000 SEK (cerca de 2.200 dólares).
As cabanas vermelhas de pesca, típicas de Hälleviksstrand,
atraem visitantes do mundo todo, não apenas de Gotemburgo.
Muitas pessoas param em Sjöbod, um café à beira-mar adminis-

Um moderno hotel escandinavo à
beira-mar em Fiskebäcksskil
especializado em atividades ao ar
livre, comida e iguarias locais.
Oferece vistas incomparáveis.
gullmarsstrand.se

LÅDFABRIKEN B&B
Elegante acomodação à beira-mar
ao sul de Hälleviksstrand, Orust.
Quartos lindamente decorados que
refletem o estilo e o senso de humor
inimitáveis dos proprietários Johan
Buskqvist e Marcel van der Eng.
ladfabriken.eu

a paisagem árida e as
cores opacas, interrompidas pelos verme
lhos vívidos das cabanas
de barco e das casas de
fazenda, bem como a
ausência de tráfego através da magnífica Ponte
de Tjörn, criam uma viagem verdadeiramente
magnífica.
Fiskebäcksskil fica mais
adiante, ainda no litoral.

trado pela esposa de Anders, Mia. No verão, a comida é servida
na área externa, em mesas rústicas de madeira, e o interior é

SUVs. Eu adoro dirigir, e

Assim como muitas das comunidades de pesca de Bohuslän, a

decorado com antigos equipamentos de pesca, vasos de flores

vila fez a transição para um resort à beira-mar no início do sé-

e toalhas de mesa bordadas. Em outubro, aos fins de semana,

culo XX. Traços de riqueza e do dinheiro antigo da cidade per-

Mia serve a lagosta fresca de Anders. “Nós adoramos o início

manecem nas vilas pintadas de branco com magníficas varan-

do outono,” diz ela. “É por isso que estamos aqui.”

das com vistas para o porto. Na beira da água, encontramos o

Há 12 anos, eles largaram a cidade em busca de uma vida

Gullmarsstrand, um hotel arejado e confortável que se mescla

mais tranquila perto do mar. Ironicamente, é uma serenidade

ao litoral. “A maioria das nossas atividades diz respeito ao mar,

que eles só encontram quando as multidões da cidade vão

ao ar fresco e ao céu aberto. O verdadeiro atrativo é o local,”

embora. “O número de pessoas que aparecem aqui pode che-

diz a CEO Maria Kjellson. Caiaque no mar, escalada e expe-

gar a ser opressivo,” diz Mia. “Temos pessoas fazendo fila nos

dições de pesca são populares, assim como pedaladas e ca-

fins de semana.”

minhadas pela ilha. Pacotes de safari de lagosta são ofereci-

A menos de um quilômetro de distância, o designer de roupas esportivas Johan Buskqvist e seu parceiro Marcel van der
Eng transformaram uma antiga fábrica em Lådfabriken em uma

dos durante toda a temporada; é uma oportunidade para
pescar o seu próprio jantar.
Eu já havia saído ao mar no barco de lagostas de Anders

elegante pousada com uma vista magnífica para o Mar Skager

Cronwall, então optei por uma corrida ao longo do litoral no ar

rak. “Eu adoro ver o deslocamento do pôr do sol no horizonte

fresco de outono, seguida de uma sauna e um mergulho na ba-

com a mudança das estações,” diz Johan, cuja família vive na

nheira de hidromassagem ao ar livre. A janta é composta por um

região há cinco gerações. “Este é um lugar lindo que queremos

menu completo de lagosta, é claro, mas as opções vegetarianas

compartilhar com todo mundo.”

também são lindamente preparadas e apresentadas.

Aberto durante o ano inteiro, o duo fez parcerias com res-

Acordei na manhã seguinte, subi a bordo do F-PACE e

taurantes e centros de atividades locais para atrair mais hóspe-

segui rumo à ilha de Tjörn e o Museu Nórdico de Aquarelas.

des fora de temporada, e a paz ao explorar esta área antes da

Abrigado em um edifício à beira-mar, desenhado pelos arqui-

chegada do verão compensa. Se escapar de tudo significa

tetos dinamarqueses Niels Bruun e Henrik Corfitsen, o museu

exercitar seu coração e clarear as ideias, então você vai apreciar

conta com uma impressionante coleção que inclui Salvador

a flexibilidade absoluta do F-PACE. A tração em todas as rodas

Dali e Louise Bourgeois, além dos pintores suecos Elsa Bes-

é essencial nesta parte do mundo, mas é fácil subestimar seu

kow, Anders Zorn e Lars Lerin.

apelo em climas mais quentes. Dá uma sensação de poder,

No restaurante e café do museu, o Vatten, o almoço era

segurança e liberdade, uma impressão de que você realmente

composto por solha escalfada com alcachofras ou pastinaca

pode se aventurar por um caminho diferente, descobrir novos

com queijo de cabra e avelãs. Para a sobremesa, eu não pude

horizontes. O assento mais alto que o de um carro comum tam-

resistir ao sorvete de pastinaca com pêssegos ao mel, algo que

bém ajuda, especialmente quando há tanta coisa para ver. Que

provavelmente não veria de novo em nenhum menu.

ele consiga fazer tudo isso sem se esquecer de onde veio e que

A paisagem minimalista ao redor do museu – rochas áridas,

compartilhe o primeiro nome com alguns dos carros mais lindos

águas cinzentas e um céu pálido – é quase uma paródia da Es-

de todos os tempos; isto serve apenas para consolidar o meu

candinávia. Mas essa dramaticidade ferrenha já serviu de inspi-

respeito para com o meu companheiro de fim de semana.

ração a atores, músicos e escritores. Ingrid Bergman passava o

Não estamos diante de um carro apenas muito bonito, mas
também altamente prático; isto porque bicicletas, barcos e pranchas podem ser acomodados, se necessário. Além disso, e eu

verão aqui antes de voltar para a cidade: no caso dela, Roma e
Los Angeles.
Cedo demais, infelizmente, chega a minha vez de fazer o

não sou o único a dizer isto; um grande número de pessoas mais

mesmo. Ter um carro que te deixa ansiosa para dirigir torna

especializadas nessas coisas descreveram o F-PACE como o

mais fácil a volta para Gotemburgo. E em cinco dias você pode

carro esportivo dos

deixar tudo para trás outra vez.
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“ESTE É UM LINDO LUGAR
QUE QUEREMOS
COMPARTILHAR
COM TODOS”
JOHAN BUSKQVIST

Johan Buskqvist e Marcel van
der Eng convidam você à sua
elegante pousada (acima).
Empoleirada em uma rocha
cinza e rígida, os vívidos tons
vermelhos e brancos das
habitações de Kristineberg
compõem uma paleta
descontraída em um trecho de
litoral cheio de dramaticidade
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Quarto reservado,
malas feitas.
Pronto para partir
UMA PAUSA PARA ESCAPAR E REMOVER AQUELAS
TEIAS DAS ARANHAS DO ESCRITÓRIO

MILÃO
OS LAGOS ITALIANOS

CIDADE DO CABO
PRINGLE BAY

A bela paisagem Alpina na fronteira

cidade mais bonita da Itália, e não é difícil

entre a Suíça e a Itália é um refúgio

perceber por quê. Visite o museu da Villa

Cidade do Cabo, encontramos Pringle Bay,

perfeito da agitação e correria de Milão.

Carlotta, uma elegante mansão do século

uma descontraída aldeia à beira-mar com

Uma sequência de lagos estreitos e

XVII situada em exuberantes jardins em

ótimos restaurantes de frutos do mar, encan-

glaciais quebra a paisagem contra um

terraços. Hospede-se na Suíte Hemingway,

tadoras casas de campo e uma baía comprida

cenário de montanhas e arquitetura

no Grand Hôtel des Iles Borromées em

e protegida. O caminho até lá, partindo da

elegante. Os lagos italianos estão reple-

Stresa, onde o escritor americano passou

Cidade Mãe, como os moradores da Cidade

tos de aldeias bucólicas de pedra,

uma semana em setembro de 1918. Heming-

do Cabo carinhosamente chamam seu lar, é

jardins isolados e flora selvagem. O

way passou grande parte do tempo

um dos destaques da viagem. Ao desligar o

Lago Como, popular entre os milaneses,

jogando bilhar, conversando com o barman

N2 após Strand, chega-se ao espetacular

é o de aparência mais carregada em

sobre martinis secos e realizando passeios

Chapman’s Peak Drive. A estrada costeira é

dramaticidade. Pegue uma balsa para

de barco à pequena ilha de Pescatori, tudo

uma das melhores do mundo para se dirigir,

chegar até Bellagio, uma joia de cidade,

isso relatado em seu romance Adeus às

contornando os penhascos que desenca-

onde o Lago Como se divide em três

Armas. borromees.com/en

deiam em False Bay. A vila tem um ar um

partes. Bellagio já foi chamada da

villacarlotta.it

tanto quanto boêmio, com casas amontoadas

A pouco mais de uma hora de carro da

construídas ao longo da baía de areia. Para
um lugar tão pequeno, Pringle Bay tem um
número surpreendente de bons restaurantes,
incluindo o grande favorito no quesito frutos
do mar, Hook, Line & Sinker, e o dos
moradores nativos, o Perigators, ou simplesmente Gators, que serve deliciosas pizzas de
massa fina com um toque sul-africano.
Um dos melhores lugares para se hospedar é
o Moonstruck, uma elegante pousada que
oferece vistas panorâmicas do oceano e das
montanhas Overberg nas proximidades – um
refúgio perfeito à beira-mar. Se você for se
hospedar por mais que um longo fim de
semana, vale a pena alugar uma casa de praia
e convidar amigos e familiares.
moonstruck.co.za
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NOVA YORK
OS HAMPTONS

BUENOS AIRES
PUNTA DEL ESTE

SEUL
ILHA DE DOLSANDO

O aglomerado de aldeias e vilarejos que

A costa atlântica do Uruguai oferece

formam os Hamptons, também chamados de

inúmeras praias, desde os trechos urbanos

sula coreana, abriga mais de trezentas e

"East End", vem servindo há muito tempo

de areia no bairro luxuoso de Pocitos, até a

como o retiro de verão preferido da

deslumbrante Punta del Este. Embarque

população da costa leste da cidade. A apenas

numa balsa Buquebus, o único serviço direto

noventa minutos de carro da cidade de Nova

que liga Buenos Aires com a capital do

York, esteja pronto para dunas íngremes,

Uruguai, Montevidéu. Depois dirija por duas

moinhos de vento e a famosa luz que atraiu

horas até Punta del Este, apelidada de a

artistas como Jackson Pollock e Winslow

Saint-Tropez da América do Sul. Desde que

Homer. No verão, no entanto, alguém poderia

os turistas argentinos e uruguaios mais

facilmente pensar que toda Manhattan fugiu

abastados descobriram esta península

para a Costa Leste, com multidões transfor-

ensolarada, Punta del Este tem desfrutado da

mando os Hamptons em um agitado sábado

reputação de ser um playground para os

à noite em Nova York, ao invés de férias rela-

ricos e famosos. Para uma escapada român-

xantes na praia.

tica de luxo, dirija-se ao L'Auberge Hotel.

À medida que os Hamptons se esvaziam,

Este hotel, de inspiração Tudor, está situado

torna-se possível desfrutar dos encantos

entre belos jardins, onde você poderá

desta coleção de comunidades à beira-mar.

saborear o chá da tarde e aproveitar momen-

Há uma abundância de atividades para serem

tos de tranquilidade.

desfrutadas durante todo o ano, o clima

Reserve algum tempo para explorar La Barra,

tende a ser bastante agradável, dependendo

um bairro chique no lado leste de Arroyo

do mês, e os preços dos hotéis caem

Maldonado. Aqui você encontrará várias lojas

drasticamente. Não perca uma caminhada

de antiguidades e um dos melhores restau-

guiada em torno de Sylvester Manor, uma

rantes da região, o Fasano. Chegue cedo

propriedade do século XVII em Shelter Island,

para assistir ao pôr do sol do lounge ao ar

ou uma visita ao famoso Farol de Montauk

livre, desfrutar das vistas espetaculares e

Point, que remonta ao século XVIII. Outro

provar a excelente comida italiana. Caso a

destaque fora de temporada é provar os

extravagância se revele excessiva, siga ao sul

vinhos da região. O vinhedo de propriedade

da costa para a natureza intocada de Cabo

dia de ano novo.

familiar Wölffer Estate, em Sagaponack, fica

Polônio. A reserva natural só pode ser

*um quarto em uma casa particular

aberto o ano inteiro. Para uma estadia

acessada por um caminho através das dunas

peculiar e confortável, conheça o Maidstone,

ou com um veículo de tração 4x4. Não há

um hotel de inspiração escandinava logo na

eletricidade nem água corrente, por isso

saída de East Hampton. O restaurante na sala

certifique-se de levar consigo tudo de que

de estar oferece um menu com influências

precisa para uma escapada feliz e tranquila..

escandinavas e é uma das opções de

laubergehotel.com

A cidade de Yeosu, na ponta sul da penínsessenta ilhas. Ainda que muitas delas
sejam bonitas e valham uma visita, o acesso
pode ser difícil. Com uma paisagem rica,
Dolsando é conectada a Yeosu por uma
imponente ponte estaiada com iluminação
noturna carregada. Empoleirado no meio
de um penhasco no extremo sul, encontramos um templo popular e um pequeno
mosteiro chamado Hyangiram, que oferece
uma maravilhosa vista do litoral. Pegue o
bonde para atravessar a baía e desfrute das
vistas do Parque Dolsan. A partir daqui,
você pode seguir a trilha ao longo da costa
leste de Dolsando, uma caminhada que o
levará a atravessar toda a ilha Hyangiram,
chegando ao extremo sul. Não deixe de
visitar o Wind Café, situado a uma curta
distância de Hyangiram. O local possui
algumas das melhores vistas da ilha, bem
como excelentes chás e cafés. Outra iguaria
local é o famoso gat kimchi da Dolsando,
que não deve ser deixado de fora da
viagem. Fique em um minbak* e acorde
com um belo nascer do sol. A vista aberta
fez desta área um dos destinos mais
populares da Coreia para ver o sol raiar no

refeições mais instigantes dos Hamptons.
themaidstone.com
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Horizonte
Infinito

DA CALIFÓRNIA ATÉ A ILHA DE NOVA YORK, AS RODOVIAS DA AMÉRICA
SÃO IRRESISTÍVEIS PARA OS MOTORISTAS. COM O CARRO MAIS
RÁPIDO JÁ FEITO PELA JAGUAR, O ESCRITOR JEFF JABLANSKY DIRIGE
ATÉ O TEXAS, MAS DECIDE TIRAR O PÉ DO ACELERADOR
FOTOS: Dana Neibert
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esde que o Texas começou fazer parte dos Estados
Unidos, quem não está familiarizado com o estado
tem se empenhado em atravessá-lo rapidamente.
Com 1062 quilômetros de leste a oeste, um território quase do tamanho da França e uma população que resistiu à anexação, secessão, rejeição e caricaturização, o estado tem um lema extraoficial: ‘Não Brinque com o Texas’.
Por outro lado, muitos americanos optariam por atravessar
quase todo o flyover country entre Nova York e Los Angeles
o mais rápido possível. Seria literalmente um voo sobre estas
cidades. Peregrinações não são incentivadas.
Na década de 1970, tornou-se uma competição – acirrada a ponto de quase configurar o abuso da sorte – atravessar os EUA o mais rápido possível em protesto contra o limite de velocidade nacional, fixado em 88km/h. A competição
Cannonball Baker Sea-To-Shining Sea Memorial Trophy
Dash, liderada pelo falecido
Brock Yates e pela revista Car
and Driver, incitavam uma mentalidade vale-tudo para atravessar o país o mais rápido possível sobre quatro rodas.
Hoje, a Cannonball Run se
estabeleceu enquanto recorde a
ser quebrado. As primeiras tentativas de atravessar os aproximadamente 4.500 quilômetros
de asfalto americano chegaram
à marca de 40 horas, em um
furgão. Pouco tempo era reservado para pausas para banheiro
ou alimentação e menos tempo ainda para se ter uma percepção sobre as coisas que tornam tão bela a América. O recorde
geral, praticamente insuperável, pertence a dois caras que
fizeram a viagem em 32 horas e 51 minutos em um Jaguar
XJS em 1979. Esse foi o último ano da Cannonball e o recorde
permanece o mesmo.
Matéria para reflexão: ao invés de participar de uma louca
corrida transcontinental, o que aconteceria se você reduzisse
o ritmo para apreciar o que de tão importante tem entre as
costas litorâneas? Dirigindo com calma, você veria que a
verdadeira cultura e as cores do Texas, sem a qual as duas
costas estariam em déficit, viriam ao seu foco, não é mesmo?
Além disso, você teria tempo para explorar as cidades; Austin
é mesmo tão cosmopolita quanto Los Angeles e San Antonio
tão urbana quanto uma fazenda? Também ouvi dizer que as

paisagens rochosas e vastas áreas de cidades praticamente
desocupadas entre as quatro cidades grandes do estado
fazem você se perguntar se você ainda está no mesmo
continente, quem dirá no mesmo estado.
A proposta foi conectar quatro das maiores cidades do
Texas, começando em Dallas, onde um F-TYPE SVR estava
me esperando (precisávamos de um Jaguar para honrar
aquele recorde dignamente, e um 575bhp F-TYPE SVR me
parecia um herdeiro adequado do célere Jaguar recordista).
Não é brincadeira quando dizem que tudo é maior no
Texas: o estacionamento do aeroporto Dallas-Fort Worth se
estende por muitos quilômetros de asfalto, com suas copas
de proteção (contra o granizo) e uma multidão de picapes
dignas de showrooms. Dá para se perder aqui. O motorista
do traslado quase não acreditou em mim quando eu disse
estar lá para buscar um Jaguar,
muito menos o modelo mais rápido
já produzido pela empresa. Ele riu
um pouco quando viu o cupê de
prata entre todas as caminhonetes
e SUVs.
Em pouco tempo você percebe
que o Texas gosta de se agarrar à
sua história, mas você nunca o notaria estando em Dallas, uma cidade
em constante regeneração. Em seus
subúrbios, empresas da Fortune
500 estão reivindicando áreas e
ampliando os limites da cidade, tal
qual acontece em Los Angeles.
A área central é um conjunto de
arranha-céus e poucos moradores.
Um pano de fundo que poderia pertencer a qualquer cidade
dos EUA. As ruas são planas e retas e não levam a lugar
algum. Claro, encontramos lojas de departamento de luxo e
diversos estabelecimentos com comida Tex-Mex e música
country e western, mas a melhor maneira para se ter uma
noção do Texas é saindo de Dallas. Felizmente, basta uma
viagem ao sul por uma das típicas estradas ‘farm-to-market’
(FM) e um mapa aberto. As estradas FM são uma lembrança
viva da história econômica do Texas e de sua movimentação
de produtos da fazenda ou do rancho para um mercado. Essas
são, em geral, as únicas estradas em que vale a pena dirigir.
A uma hora de distância de Dallas, a caminho de Austin,
encontramos a cidade de Clifton. É o oposto de Dallas. Você
nunca saberia de sua existência sem um mapa. A rua principal atravessa a cidade; uma coleção pitoresca de lojas, em

Ao invés de se lançar
a uma corrida
louca e transcontinental, o que aconteceria se você
diminuísse o ritmo?
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Rumo ao sul de Dallas,
na Ponte Margaret Hunt
Hill (acima). Dentro do
restaurante Easy Tiger,
Austin (direita). Main St,
Clifton (abaixo)
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um retrato vivo da América dos cartões postais. O ponto
alto é um café que teria sido uma farmácia no passado,
ainda com um balcão e uma estante de xaropes. Saindo de
Clifton, a caminho de Austin, surge uma série de viadutos.
Além de ser um fantástico carro de viagem, o F-TYPE SVR
é excepcional no que diz respeito a se fazer ouvir. Tal como
qualquer outro modelo F-TYPE, ele tem um escapamento
dos sonhos. Reduza uma ou duas marchas e mantenha as
rotações acima de 3000rpm, solte devagar, sem largar de
todo, e ouça o pop-pop-pop-pop. Simples. Único. É muito
agradável, ainda que um pouco bobo. Eu me sinto como
uma criança. Amo este carro.
Parece que quase todo gramado rural malcuidado do
Texas foi decorado, com aval político, em plástico ondulado.
A cada quilômetro, ao longo das vias secundárias das FMs,
via-se palavras de apoio a Trump/Pence, em tamanhos que
variavam do minúsculo até grandes demais. Placas de
apoio a Hillary Clinton eram menos comuns. Grafiteiros com
senso de humor faziam alterações sarcásticas, alertando
que a candidata democrata seria mais adequada à “PRISÃO”
do que à “presidência”. Era um momento no mínimo exaustivo em termos políticos: uma combinação preocupante da
incerteza da votação do Brexit, no Reino Unido, e de uma
mentalidade norte-americana da era da Secessão. Ninguém
estava falando de política, de fato, mas era certo que o tema
estava na mente das pessoas.

C

omo lidar com o que você encontra em Austin, a
capital do estado e o centro para tudo que há de
reluzente e contemporâneo no Texas? Há caminhões
de taco com filas dobrando a esquina; cafés com
Wi-Fi com senha e frequentadores com barbas recémaparadas; empresas de software que parecem não fazer nada;
um festival a cada dois dias; e um contingente cada vez
maior de moradores de rua vivendo onde podem. A cidade
está crescendo em um ritmo insano, mas, ao contrário de
Dallas, seu crescimento é de dentro para fora. Pegue um táxi

Como qualquer
outro F-type,
este também
conta com o
escapamento
dos sonhos

Capitólio do Estado em Austin
(acima, à esquerda) e Sam
Houston, que integrou o Texas
aos Estados Unidos (, à
esquerda). O famoso churrasco
de Salt Lick (acima)

(ou um riquixá) e o motorista falará casualmente com você
sobre pessoas chegando e mudando a cidade. A mudança é
natural. Austin está tendo dificuldades em lidar com isso, sem
nunca saber ao certo o que é novo ou grande o suficiente.
No meio de toda a novidade, o edifício do Capitólio do
Estado do Texas continua a ser uma joia rara. O edifício comemora seu 128º aniversário este ano. Ao seguir pela South
Congress Avenue abaixo, olhando para o centro, o edifício se
destaca entre os novos prédios envidraçados que são construídos a cada minuto. Você começa a se perguntar sobre o
tempo em que ele foi moderno e desfruta a beleza do Texas
de outrora. Austin se transformou em algo entre a atitude
“sirva-me agora” do Vale do Silício e a paisagem descuidada
de Los Angeles. Durante um período, Austin era considerada
um bastião de expressão liberal no estado republicano do
Texas. O clima agora é mais o de uma sociedade descartável,
ainda que firmemente comprometida com a reciclagem.
Embora o propósito desta jornada fosse viajar lentamente, era difícil ignorar alguns dos mais altos limites de velocidade da nação nas rodovias com pedágio ao redor de Austin.
O F-TYPE SVR não apresenta nenhum sinal de esforço ao
atingir 128 km/h. Austin é também a cidade que abriga o
Circuito das Américas, a casa dos Estados Unidos para a
Fórmula 1. A peregrinação aqui é uma obrigação. Faça o passeio, se você puder, ou veja se consegue chegar mais perto.
A estrada de Austin para San Antonio é curta, porém
solitária, e parece durar para sempre. Você pode pegar a Inter
estadual e dirigir por cerca de uma hora e fazer a conexão,
ou desviar ao longo das estradas secundárias de pista dupla.
Não importa qual seja o caminho escolhido, o cenário é banal,
com calçadas rachadas e cercado de vegetação decadente
por ambos os lados. O limite de velocidade, no entanto,
ainda é razoável. A cerca de um quarto do caminho entre as
duas cidades, no vilarejo de Driftwood, encontramos o Salt
Lick, um santuário para os devotos fiéis do churrasco. Você
sente o cheiro de nogueira e fumaça bem antes de seus
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olhos alcançarem o modesto barracão ao lado FM1826. Impossível passar por ali e não parar – pelo menos da primeira
vez. Não recomendo mentir sobre já ter comido no Salt Lick.
Então, pare seu carro em um estacionamento empoeirado
repleto de picapes e mulheres altas e deixe o seu nariz
guiá-lo a uma explosão sensorial, de nogueira matizada,
para nariz e boca.
É um cheiro amavelmente ardente. A atmosfera rivaliza
com os melhores dias de um acampamento de verão, com
mesas de piquenique dentro do salão e um serviço tão confiável quanto se pode esperar de um garoto de 16 anos sem
preocupações. A comida, no entanto, é digna de se gabar e
saborear. Aqui, os sotaques voltam, assim como os chapéus e
a disposição enérgica. Não importa se você já comeu uma,
duas ou até três refeições. Um sanduíche de peito picado e uma enorme
porção de picles azedo e cebola
crua combinam com um copo de chá
gelado. O estabelecimento aceita
apenas dinheiro. Sua carteira ficará
mais leve, mas não o suficiente para
contrabalancear a ingestão orgástica de carne.
Ao chegar em San Antonio, a
primeira impressão é de que não há
nada lá. É uma cidade fantasma. As
ruas estão em condições precárias.
Edifícios parecem abandonados.
Uma ou outra churrascaria se encontram ao lado de estacionamentos
vazios. Novíssimos edifícios de condomínios permanecem isolados.
Você quer a experiência turística
completa? Dirija até o centro, estacione a alguns quarteirões
do Alamo e faça o tour a pé.
Para experimentar o que San Antonio tem a oferecer, de
fato, dirija até o sul da cidade, onde coloridos edifícios remanescentes de Savannah ou Charleston alegram e iluminam
um bairro em decadência. Ou passeie pelo bairro de Pearl,
nomeado pela cervejaria de mesmo nome que já foi seu ponto de referência. No centro da revitalização do bairro encontramos o Hotel Emma, uma antiga cervejaria, que foi construído em 1894 e que prova que Texas e luxo não são
conceitos contraditórios. Passeie pela margem do rio se o
tempo não estiver demasiado úmido. Coma um pouco de
queijo, porque você simplesmente precisa disso, e beba uma
cerveja feita com a água local.
Estamos a 150 quilômetros de distância de Houston. A
viagem está quase concluída. Neste momento, o odômetro
do F-TYPE SVR indica centenas de quilômetros acima do es-

perado. Como todos dizem, assim é o Texas, afinal! É um
reflexo: tudo é maior no Texas. Este é o refrão. O terreno
cresce de maneira mais plana e mais ampla enquanto o
horizonte da cidade surge repentinamente. Qualquer conversa
sobre o Texas que não inclua Houston está incompleta.
Você pode ter pressa em descartar Houston enquanto uma
megalópole de um magnata do petróleo, ou então realmente
prestar atenção nela. Sofra no tráfego pesado e avance
caminho adentro.
O caráter da cidade é disjuntivo e diglóssico. O centro
se situa na tradição europeia, repleto de rotatórias, jardins
públicos bem-cuidados e um metrô. Sua atitude em relação
aos pedestres, no entanto, é menos amistosa: os motoristas
parecem ter um desprezo descarado pelos que tentam atravessar. A Galleria, um destino considerado essencial por todos os guias
turísticos, é descartável se você já
viu o interior de um shopping.
Passe mais tempo no distrito dos
museus ou no centro e entenda por
que as pessoas vêm para Houston
e decidem ficar, apesar do clima
opressivo. Você vai aprender muito
olhando para o horizonte de
Houston durante o pôr do sol,
perguntando–se por que a cidade
não é a sede do poder do estado,
mas passará a respeitar a reverência
do Texas pelo seu passado.
Dizer adeus é difícil depois que
você compreende um lugar. Não
que eu entenda mais sobre o Texas
do que 96 horas antes, mas pelo
menos pude ver mais deste estado. Também é mais difícil do
que previa me separar do F-TYPE SVR, que saciou minha
fantasia de fazer uma viagem em um supercarro. É a metá
fora perfeita para o veículo perfeito para uma viagem pelo
Texas: uma potência difícil de ser compreendida, porém
irresistível. Reflito um pouco sobre a finalidade da viagem.
O objetivo não era mudar minha opinião sobre o Texas, mas
sim lançar luz sobre uma parte do país comumente tida
como dispensável.
Para entender o significado da América contemporânea,
você precisa visitar o Texas. Você não precisa estar de
acordo com o estado, e, claro, não precisa se debater para
preencher formulários para alterar sua residência. Sem
dúvida, você verá mais do Texas em um curto período de
tempo se você optar por voar por ele, mas não se deixe
intimidar. Escolha um grande carro, reserve alguns dias e
vá com calma.

Sua carteira
ficará mais leve,
mas não o
suficiente para
contrabalancear a
ingestão orgástica
de carne
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Exterior (à direita e no canto inferior esquerdo) e interior
do Hotel Emma em San Antonio, construído na antiga
cervejaria Pearl Brewery e batizado em homenagem a
Emma Koehler, que o gerenciou a partir de 1914
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(App)roximando gerações
Chega um momento da meia-idade em que você começa a
pensar sobre o futuro com uma espécie de medo corrosivo.
Não muito tempo depois, você vai perceber que sempre que
pensa no futuro está na verdade pensando sobre o presente.
Isso aconteceu comigo, logo cedo, em um dia letivo,
enquanto eu chamava a atenção dos meus filhos por estarem
com seus casacos assistindo à televisão ao invés de estarem
no ponto de ônibus. Tiraram os olhos da TV apenas por tempo
suficiente para demonstrar tédio.
“Ninguém mais espera pelo ônibus”, disse um.
“Do que você tá falando?”, perguntei.
“Nós usamos o aplicativo de ônibus”, disse o outro,
segurando seu telefone para me mostrar que o próximo
southbound 220 ainda demoraria 18 minutos. Olhei para aquilo
da mesma maneira que um homem das cavernas contemplaria
um medidor de gás, em silêncio, queixo apoiado na mão. Saí
confuso e derrotado.
Naquele momento, um abismo colossal se abriu entre mim
e o presente. Não apenas nunca havia ouvido falar do app de
ônibus, como tampouco havia suposto que um telefone celular
pudesse ser usado para tal fim, pois cresci em um período
no qual esperar por 18 minutos congelando em um ponto de
ônibus era considerado formação de caráter.
É evidente que a tecnologia transformou todos nós nos
últimos tempos, mas se você é de uma certa idade, é provável
que ela o tenha transformado de forma especialmente limitada.
Para mim, o aspecto mais revolucionário de possuir um smartphone é sempre ter uma lanterna comigo.
Depois daquela manhã fatídica, eu baixei o app de ônibus.
Ele é muitíssimo útil, embora não tão útil quanto uma lanterna.
A minha resistência inicial à ideia foi, no fim, um protesto inútil
contra a marcha do progresso. É normal para um homem de
meia-idade ficar ressentido em relação ao futuro – afinal a
maior parte do futuro vai acontecer depois que eu morrer –,
mas o presente já está aqui. Melhor seria eu viver nele.
Há uma questão maior em jogo. A meia-idade não é apenas
um momento da vida em que muitas pessoas param de
aceitar inovações tecnológicas, mas coisas novas em geral.
Se você não tiver cuidado, essa atitude pode se arraigar
como um medo genérico do progresso e uma crescente
aversão em relação à aventura. Se você continuar nesse
caminho, o presente rapidamente se torna o passado.
Ocasionalmente, você pode acabar se alienando do mundo
moderno e seus filhos vão fazer imitações grosseiras de
você tentando usar uma máquina de bilhetes touchscreen
em uma estação de trem. Eu sei disso por uma amarga expe-
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riência. Pense em mim como alguém gritando para você do
outro lado desse abismo geracional, alertando-o a não me
seguir.
Você não precisa ser uma criança para ter um entusiasmo
infantil por novas tecnologias. E se você acha que porque
você é velho a tecnologia não tem mais nada para lhe oferecer,
você está errado. Acabei de encontrar um aplicativo que
transforma meu telefone em uma lupa. A ideia de abraçar o
futuro de maneira repentina pode parecer assustadora, mas
lembre-se – você não está competindo com ninguém. Aceite
a tecnologia em sua vida em seu próprio ritmo, comece aos
poucos.
Se você ainda não fez isso, reserve alguns minutos para
descobrir como reproduzir a música do seu telefone no sistema
de som do seu carro. Isso mudará sua vida. Em seguida,
familiarize-se com a tecnologia mais recente para tráfego e
navegação. Atualize o que quer que esteja usando no momento.
Assim como, com a tecnologia, ninguém mais espera por um
ônibus, com essa tecnologia, mais difícil ficou de errar o caminho.
Se isso acontecer, você estará demostrando uma desnecessária
resistência às inovações.
Não tenha medo da ideia de usar a tela de seu telefone ou
tablet como um bilhete de avião. Minha esposa teve que me
guiar na primeira vez, pois eu não tinha fé no sistema. Imaginei
o atendente olhando para o código de barras no meu telefone
e dizendo: “O que é isso?” Acontece que eles sabem o que é.
Eles sabem disso há anos.
Deixe a tecnologia revolucionar seus passatempos. Não
importa o quão estranho, obscuro ou antiquado seja o seu
hobby, sempre haverá algum tipo de aplicativo projetado para
torná-lo mais simples e mais aprazível. Existe um aplicativo
que identifica aves pelos seus gorjeios. Existem aplicativos
para trainspotting. Permita-se viver este progresso – basta
digitar seu hobby no Google, seguido de “app” e apertar enter.
Você não ficará de mãos abanando.
Até certo ponto, sua experiência de alguém nascido em um
mundo antes de smartphones o ajudará a navegar neste admirável mundo novo da inovação. Você saberá instintivamente
que não há necessidade de uma máquina de lavar louça que se
conecta à Internet. Mas com tantas opções, você não saberá se
algo é útil antes de experimentar. Então experimente. Experimente seus óculos online. Veja o mundo através dos olhos do
seu gato enquanto você está no trabalho. Aprenda a consertar
a sua bomba de aquecimento central pelo Youtube. Tudo isso
está aí, esperando por você. Agora, se você me der licença,
tenho um ônibus para pegar em 38 segundos.

ILUSTRAÇÃO: TERENCE EDUARTE

PARE DE VIVER NO PASSADO HOJE MESMO, DIZ TIM DOWLING, HÁ MUITO MAIS QUE O
FUTURO PROMETE PARA VOCÊ DO QUE APENAS O USO DA LANTERNA DO SEU CELULAR
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H

á uma foto famosa e muito bonita de Mike Hawthorn, que pilotou para a Jaguar
entre 1955 e 1957, tendo vencido o circuito de 24 horas de Le Mans em 55. Ele está
encostado em seu Jaguar Mark I 3.4L, VDU 881, estacionado do lado de fora da
sua Tourist Trophy Garage. Ele sorri, inclinado sobre a parte frontal, mãos
cruzadas, aparentando muita vitalidade – até mesmo invencibilidade: um homem com um
título da Fórmula 1 no histórico e um negócio a administrar pela frente.
Ele tinha acabado de terminar o segundo ano de uma segunda temporada com a
Ferrari e, ao longo daqueles dois anos, havia testemunhado
a morte de quatro companheiros de equipe, inclusive a daquele que ele chamava de “mon-ami-mate”, o seu conterrâneo
Peter Collins. Collins foi uma perda muito grande. Mike se
aposentou. A Tourist Trophy Garage era agora o seu futuro.
Os pilotos de corrida britânicos da geração de Mike
eram diferentes naquela época. O combate ainda corria em
seu sangue, e, embora tivessem idade suficiente para saber
o que era um caça Spitfire eles eram jovens demais para ter
voado em um. Nada mais natural que homens com uma
aptidão física tão especial caíssem em uma arena esportiva
tal como a do combate aéreo, em que a morte era não só
um risco ocupacional, mas algo a se ignorar; observava-se
brevemente a cadeira vazia de um companheiro na mesa
dos oficiais e se tomava mais uma cerveja, fechava-se a conta
e bola para frente.
Mike, em seu Jaguar D-Type, envolveu-se no maior acidente
de corridas de todos os tempos em Le Mans, em 1955, e
quando o seu companheiro de equipe, Ivor Bueb, assumiu a
liderança, Mike estava aturdido, mas se recompôs e seguiu em
frente, em direção à vitória. Há fotos dele comemorando com
O CLUBE
champanhe. Os jornais não gostaram disso – mas ele não
DOS DISTINTOS
CAVALHEIROS VELOZES
perdeu tempo demonstrando como se sentia.
DA JAGUAR
Enzo Ferrari, em sua autobografia “As Minhas Alegrias
Terríveis”, descreve Mike como um homem cujo humor sofria
enormes variações. Ele era imbatível num dia, no outro imperdoavelmente lento – sujeito a bruscas oscilações de humor.
Mas Mike tinha um histórico médico de doença crônica dos
Membro Inaugural
rins, para a qual o tratamento recomendado na época era
penicilina, morfina – e esteroides. Um dos efeitos colaterais
destes é a mudança brusca de humor.
A Ferrari ficou bastante conhecida por dar a Mike uma
Manish Pandey escreveu o
carta em branco com a sua assinatura púrpura na parte inferior
documentário Senna, ganhador
dos prêmios BAFTA e Sundance.
da carta– era um contrato para que ele ficasse com a equipe
Aqui, na primeira edição de uma série
italiana para a temporada de 1959. “Escreva o que quiser, eu
que traça o perfil dos grandes nomes
não vou nem olhar,” Ferrari lhe disse.
da história da Jaguar, ele conta a
Mas Mike não ficou. Ele havia decidido se aposentar no
história de Mike Hawthorn, Campeão
final de 1958. Em 22 de janeiro de 1959, Mike se acidentou
Mundial de Fórmula Um em 1958
naquele Jaguar I, vindo a quebrar o pescoço. Ele perdeu o
controle? A sua noiva, Jean Howarth, achava que não. A doença
dele havia piorado. O seu humor estava mais volátil do que nunca. Ele estava sofrendo de
desmaios – e, para ela, Mike havia desmaiado pela última vez. A pista estava molhada aquele
dia – mas ele era o campeão automobilístico mundial.
A figura de Mike orgulhosamente inclinado em seu Jaguar Mark I, fora de seu negócio,
é a metáfora perfeita para sua vida. Um piloto se vangloriando de seu caça, o retrato
da saúde – invencível – com um segredo obscuro. Ele sabia que estava morrendo, mas o
inimigo jamais viria a saber.
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MIKE
HAWTHORN

JAGUAR GEAR

PERFORMANCE
PERSONALISED

Jaguar Approved Accessories let you put your personal touch on the new Jaguar F-PACE –
the Performance Crossover without performance compromise.
Brought to life by the same team that engineered your vehicle, all Jaguar Approved
Accessories are conceived with your F- PACE in mind. Beautifully styled and infinitely
practical, they are designed to perfectly complement your car and lifestyle.
When it comes to long-term performance and durability the same high standards apply.
That’s why we rigorously test all of our accessories in extreme conditions. This brutal testing
inspires the confidence that allows us to offer a comprehensive warranty on all Jaguar
Approved Accessories, giving you the peace of mind to enjoy the road, your way.
For more information visit accessories.jaguar.com or your local Jaguar Retailer.

THE ART OF PERFORMANCE
Vehicle Shown: Jaguar F-PACE in Italian Racing Red, fitted with the following optional accessories – Roof Cross Bars, Roof Sport Box.
Roof rails and cross bars are required for F-PACE roof mounted accessories. Roof rails are factory-fit and must be ordered at time of vehicle order.

LEGENDS ARE FOREVER

www.zenith-watches.com

EL PRIMERO I 36’000 VpH Classic Cars

