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AN IMMERSIVE EXPERIENCE
WHEREVER YOU ARE

Installation by Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences in the home and beyond.
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
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O Prefácio
EMA FORSTER, GERENTE DE CONTATO COM OS CLIENTES DA
JAGUAR, EXPLICA POR QUE AS LIÇÕES DA HISTÓRIA FREQUENTEMENTE
SÃO A MAIOR FONTE DE INSPIRAÇÃO PARA MOLDAR O FUTURO

Q

ual é a ligação entre os E-Types “renascidos”
que surgem na nova unidade dedicada da
Jaguar, a Classic Works, em Coventry, e o
novo SUV esporte compacto E-PACE? O que os
D-types, que dominaram a maior corrida do mundo
há sessenta anos, têm em comum com os carros de
corrida elétricos Jaguar I-TYPE da Fórmula E atuais?
E o que o “cospe-fogo”, o XE SV Project 8 – o Jaguar
de alto desempenho mais radical que já fabricamos –
tem em comum com o I-PACE Concept, nosso
primeiro esportivo com cinco assentos e totalmente
elétrico?
Evidentemente, todos ostentam o emblema
clássico da Jaguar. E você encontra todos eles no
número 03 da revista The Jaguar, que eu tenho o
privilégio de lhe apresentar. Entretanto, os vínculos
entre a linha incrivelmente diversificada de automóveis Jaguar, sobre os quais você irá ler aqui, são
muito mais profundos.
Esses ícones renascidos da Jaguar podem ter
um ar incrivelmente retrô hoje em dia – exemplos
perfeitos de um design de época. Mas recomendo
que os veja da mesma forma que clientes da Jaguar,
como você, os viram quando eram carros novos.
Automóveis como o E-Type e o primeiro XJ sedã
foram marcos de transformação na história automotiva. Foram inovadores – e o E-Type, em particular,
refletiu o espírito de sua época. Essa modernidade
incansável também liga os nossos carros históricos
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os automóveis de estrada da Jaguar. Da mesma
forma, nossa equipe de corrida na Fórmula E é pioneira
em uma nova forma de automobilismo, cuja tecnologia
e conhecimento influencia nossos automóveis de
estrada.
O design de nível internacional sempre contribuiu
para a beleza dos nossos automóveis. Entretanto, a
Jaguar sempre uniu visual bonito, engenharia inovadora
e o desempenho e a dinâmica que nos caracterizam
em um pacote que atende às necessidades do cliente.
Sendo assim, além de bonitos, os automóveis Jaguar
têm usabilidade.
Esse mesmo compromisso em atender as necessidades dos clientes modernos nos levou a criar os SUVs
F-PACE e E-PACE e, em breve, também um Jaguar
totalmente elétrico. Os prêmios de melhor carro do
mundo no ano e de melhor design automotivo do
mundo no ano, oferecidos ao F-PACE, mostram que
continuamos fiéis à nossa essência , ainda que a forma
do Jaguar mude.
Conforme a linha da Jaguar cresce, essa essência
se torna relevante para uma quantidade ainda maior
de clientes em potencial. Nesta edição, dirigimos o
novo E-PACE pela primeira vez, mostrando todos os
detalhes do carro que nossos leitores estão ansiosos
para comprar.
O E-PACE provavelmente será o primeiro Jaguar
de muitas pessoas. Nós da Jaguar e todos que já são
entusiastas da marca há muito tempo damos as
boas-vindas a esses novos clientes.
Esperamos que esta edição mostre a você que o
seu novo carro faz parte de um contexto extraordinário.

Ema Forster
Gerente Sênior do Programa de Contato com Clientes

FOTOGRAFIA: HANNAH SMILES

aos atuais e proporciona uma continuidade na linha
de produtos da Jaguar, que está mais diversificada do
que nunca.
Nossos carros de corrida da década de 1950 foram
pioneiros em avanços da engenharia que influenciaram

JAGUAR SERVICING

QUALITY SERVICING,
QUALITY TIME

We understand the value of relaxation. In fact, when you bring your Jaguar
in for servicing, we do our best to help you unwind. That’s because at our
Approved Service Centres you know your Jaguar is in safe hands; you’ll find
expert technicians, Genuine Parts and even complimentary refreshments are
all simply part of the service.
To book your service, go to jaguar.com
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A Curva
FI N A L D E 2 017 / I N Í C I O D E 2 01 8

A JAGUAR ESTÁ LIDERANDO A REVOLUÇÃO COM SEU INCRÍVEL
ESPORTIVO ELÉTRICO I-PACE CONCEPT. LOGO A SEGUIR,
O CARRO COM A TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA DAS RUAS,
O FORMIDÁVEL F-TYPE DE 2,0 LITROS. E VEREMOS UM
DOS DESTINOS MAIS ELEGANTES DA EUROPA.

AQUI E AGORA

A alvorada de uma
era elétrica
Com a notícia de que o Reino Unido e a França pretendem
eliminar gradualmente a venda de novos veículos a gasolina
e diesel até 2040, ficou claro que há um espaço cada vez
maior para os carros elétricos.
E esses países não estão sozinhos nessa ambição. A
Noruega já estabeleceu seu prazo até 2025 e a Holanda
considera a hipótese de uma data próxima a isso. A Índia e
alguns estados da Alemanha cogitam a eliminação gradual
até 2030, enquanto alguns estados dos EUA estão seguindo
o exemplo da Califórnia, garantindo que até 2025 pelo menos
15% de todos os veículos novos sejam totalmente elétricos,
híbridos ou movidos a células de combustível. A Jaguar
sempre adotou a inovação de ponta e o pioneirismo em
tecnologia. Nesses tempos eletrizantes, está liderando a
Fórmula E. O conceito I-PACE, que continua despertando
bastante interesse - como visto no recente Frankfurt Motor
Show -demonstra nosso sério compromisso em produzir
veículos elétricos (EV).
O conceito I-PACE prevê um carro esportivo inteligente de
cinco lugares, um carro de alto desempenho, um carro para a
família toda e um SUV. Tudo em um só carro. Adrenalina pura
com usabilidade para o dia a dia.
Quer participar da revolução? Veja no site jaguar.com como

FOTOGRAFIA: JLR

o I-PACE tem potencial para eletrificar a sua vida
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TURISMO

Destino Zagreb
É legal, é histórica e, além disso, a gastronomia e a vida
noturna são ótimas. Não é de se espantar que Zagreb
tenha sido considerada recentemente como o melhor
destino da Europa em 2017 pela Lonely Planet. Segundo o
editor do guia de viagens, a capital da Croácia é “cosmopolita
e avançada”. E ele tem razão. Em Zagreb, a tradição da
cidade alta convive com a cidade baixa e seu estilo neooriental. Essas duas partes são ligadas por um bondinho
que é considerado o menor do mundo.
Zagreb tem de tudo: bancos inteligentes espalhados
pela cidade que recarregam seu telefone enquanto você
está sentado, instalações artísticas nos túneis subterrâneos
usados pelos moradores locais para atravessar a cidade e
guarda-chuvas vermelhos berrantes que protegem os morangos recém-colhidos à venda no mercado de Dolac, uma
feira diária ao ar livre que fica próxima à praça Ban Jelačić.
Nos parques tranquilos espalhados por toda a cidade, as
pessoas relaxam e tomam sol ao lado de lojas de luxo e cafés,
e o inusitado Museu das Relações Rompidas fica a poucos
metros do telhado da Igreja de S. Marcos, digno de um
cartão postal. Que tal experimentar as delícias de Zagreb
por conta própria? Você pode conhecer o terraço da Kino
Europa em uma tarde de sol, tomar um drinque e curtir a
cidade mais emergente da Europa em toda a sua glória.
Acesse o site infozagreb.hr e comece a planejar a sua viagem.
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“

“ESSE CARRO É UM
VERDADEIRO JAGUAR ESPORTIVO
E UM VERDADEIRO F-TYPE – NÃO
QUERÍAMOS MUDAR O DNA
DO DESIGN. APESAR DISSO, ESSE
CARRO TEM PERSONALIDADE
PRÓPRIA”

DESIGN

Ian Callum, diretor de design

VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTES AO F-TYPE 2,0 LITROS I4 300 TURBO A GASOLINA
EM L/100 KM: urbano: 8,8; fora da cidade 6,2; combinado 7,2; emissões de CO2 em g/Km: 163.
Valores oficiais de testes da União Europeia. Somente para comparação. Os valores reais podem variar.

DESEMPENHO

Ao poder dos quatro
O motor de quatro cilindros mais potente já colocado
em um Jaguar produzido em série se encontra
agora no novo Jaguar F-TYPE, um esportivo ágil e
eficiente. A nova opção de motor desse premiado
automóvel de dois lugares feito de alumínio foi
aprimorado, e graças a avançada tecnologia
Ingenium turbo de 2,0 litros e 300 PS, proporciona
um desempenho excepcional.
O novo F-TYPE 4 cilindros gera impressionantes
150 PS por litro, a maior potência específica produzida
pelos motores da linha F-TYPE. Esse prodígio turbinado
também é 16% mais eficiente em economia de combustível se comparado ao V6 de 340 PS e tem emissões de
CO de 163 g/km. E tudo isso acelerando de 0 a 95 km/h
em apenas 5,4 segundos.
“Para o tamanho, o desempenho desse motor é
incrível, além de ter ótima eficiência de combustível e

acessibilidade. Isso torna a experiência com o Jaguar
F-TYPE mais acessível do que nunca”, explicou Ian
Hoban, diretor da linha de veículos F-TYPE.
O novo F-TYPE é 52 kg mais leve que seu irmão de
340PS. Essa redução de peso é fundamental para
melhorar a agilidade do automóvel de quatro cilindros.
“A maior parte dessa redução está na área do eixo
dianteiro. Isso deixa o carro bem equilibrado e com
uma direção muito ágil”, explicou Erol Mustafa, engenheiro-chefe de produtos da Jaguar Sports Cars.
“Esse carro é um verdadeiro Jaguar esportivo e um
verdadeiro F-TYPE. Não queríamos mudar o DNA do design”, afirmou Ian Callum, diretor de design. “Apesar disso, esse carro tem personalidade própria.” É o melhor de
dois mundos. Como não gostar?
Saiba mais e monte a sua versão no site jaguar.com
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COLECION E

Miniatura do Jaguar F-TYPE
Essa miniatura colecionável do F-TYPE em metal fundido e
altamente detalhada é um presente que vai impressionar qualquer
proprietário de F-TYPE ou fã da Jaguar. Também vai ficar muito
bem no seu escritório.
shop.jaguar.com

“

A FRAGRÂNCIA
DINÂMICA EXALA
PODER, CONFIANÇA
E CARISMA

ESTILO

O aroma
da aceleração
Às vezes o estilo está naquilo que não se
vê. A nova fragrância masculina Jaguar
Pace Accelerate oferece notas masculinas
clássicas de pimenta do reino e madeira
de caxemira que, combinadas com crystal
moss e alecrim, proporcionam uma
virilidade requintada e apimentada.
A fragrância dinâmica exala poder,
confiança e carisma. Ideal para o homem
moderno e cheio de estilo que busca
impressionar em todos os detalhes.

I N OVAÇ ÃO

Roda Copenhagen da Superpedestrian
Aquela pedalada matinal antes do passeio com o Jaguar à tarde pode ser difícil,
principalmente em subidas íngremes. Bom, não mais. Transforme a sua bicicleta
em uma e-bike trocando a roda traseira pela inovadora roda Copenhagen da
Superpedestrian, que tem uma bateria, motor, sensores e até conexão para
smartphone. Assim você turbina a sua pedalada quando mais precisa dela.
superpedestrian.com
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FOTOGRAFIA: AUSTIN FEDERA (1); PR (7)

shop.jaguar.com

TECNOLOGIA

Drone GoPro Karma
Esse drone ultraleve e compacto tem braços e trem de pouso
substituíveis, estabilizador para garantir aterrissagens perfeitas
e uma bateria fácil de tirar. É o equipamento ideal para
filmagens aéreas espetaculares em viagens, com um sistema
de controle de uso simples e baseado em aplicativo.
gopro.com

BRINCADEIRA

Pneus cantando
O novo Jaguar Junior Kids Ride não é tão rápido nas curvas
quanto os seus irmãos maiores. Mas, mesmo assim, pode
fazer bonito dando voltas em torno do sofá da sala. Não é
preciso ter habilitação para dirigir esse Jaguar, mas a
emoção é a mesma. Tem luzes de LED dianteiras e traseiras,
banco macio e pneus de baixo ruído. Ideal para motoristas
de 18 a 36 meses de idade.
shop.jaguar.com

ESTILO

Dirija com estilo
Nenhum guarda-roupa masculino está completo sem uma jaqueta
para dirigir com estilo aos domingos. Essa jaqueta tem exterior
resistente de nylon e forro quente, fecho com fivela no pescoço e
faixas brancas elegantes de corrida nos braços. O estilo ao dirigir
está garantido.
shop.jaguar.com
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EXPERIÊNCIA

Academia do gelo
na Suécia
Os locais mais remotos estão entre os mais encantadores e
desolados do mundo. Os extremos do clima e da temperatura
são o ambiente perfeito para a Jaguar colocar seus carros à
prova. É em Arjeplog, cidade localizada no Círculo Ártico
sueco, que os veículos da Jaguar passam por testes no clima
extremamente frio. E com a Academia do Gelo da Jaguar
Land Rover você também pode pilotar nessa pista de testes
abaixo de zero.
No enorme lago Hornavan em Arjeplog, que fica totalmente
congelado no inverno, há vários circuitos que podem ajudar a
ajustar os carros mais avançados do mundo. A cidade à beira
do lago tem apenas 1.800 habitantes, que podem contemplar
algumas das paisagens mais formidáveis do mundo.
Pegue no volante e sinta a emoção de andar com os instrutores especializados da Academia do Gelo da Jaguar
Land Rover, que mostrarão a você como eles levam ao limite
todos os veículos que passam por aqui. Divirta-se dirigindo
o Jaguar F-TYPE e o Jaguar F-PACE, e sinta que pode
conduzir no gelo com confiança. Tudo isso acontece na
tundra do Ártico, com a aurora boreal brilhando no céu, e
toda hospitalidade dos moradores.
Reserve agora a sua experiência no site
jaguar.com/experiencesweden
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EVE NTO

Festival das lanternas no céu
de Pingxi
Os habitantes de Pingxi, uma cidade remota nas montanhas de Taiwan,
costumavam acender lanternas para mostrar aos amigos das cidades
vizinhas que eles estavam bem e em segurança. Agora isso se tornou
um festival espetacular de luzes — turistas do mundo todo vêm à cidade
para ver os milhares de lanternas que iluminam o céu de Pingxi, flutuando
serenamente. O próximo festival ocorrerá em março de 2018.
Saiba mais acessando o site tour.ntpc.gov.tw

FOTOGRAFIA: FESTIVAL DAS LANTERNAS; NICK HARVEY 2017

“

APROXIMADAMENTE 10 METROS
QUADRADOS DE CALÇADA
COLETAM A ENERGIA CINÉTICA
DOS SEUS PASSOS E A TRANSFORMAM EM ELETRICIDADE

TECNOLOGIA

Um passo inteligente
rumo à eletrificação
Outros estão seguindo os passos da Jaguar no incentivo à eletrificação. Na sua próxima viagem a Londres,
visite a Bird Street — a alguns metros da porta da
frente da Selfridges, próximo à estação de Bond
Street. Lá você poderá ver a via que é considerada a
primeira rua inteligente do mundo, que coleta energia
enquanto você anda. Aproximadamente 10 metros
quadrados de calçada, instalados pela Pavegen,
coletam a energia cinética dos seus passos e a
transformam em eletricidade, por meio de uma
série de geradores rotativos abaixo do piso.
Veja mais inovação nas ruas de Londres — consulte
a página 18 para ver como foi nosso primeiro trajeto
com o empolgante e novo Jaguar E-PACE.

THE JAGUAR
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YOU NE V ER FORGET
YOUR FIRST C AR
shop.jaguar.com

Introducing the Jaguar Junior ride-on car. Featuring working LED lights and low noise tyres as standard.
Buy online at shop.jaguar.com or visit your nearest retailer.
THE ART OF PERFORMANCE

O ASS U N TO
NA C I DA DE
A estreia do novo “filhote” da
Jaguar nas ruas movimentadas da
vibrante e multicultural Londres
gerou muitos comentários. O
jornalista, escritor e morador local
Guy Bird aproveitou a chance
para dirigir o E-PACE num
agitado passeio de 24 horas com
a esposa e duas filhas, à procura
de lugares menos visitados, joias
ocultas e surpresas
TEXTO: Guy Bird
FOTOGRAFIA: David Ryle
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Conheça a família Bird: Londrinos,
fãs do E-PACE, aventureiros urbanos –
e sneakerheads, fanáticos por tênis

8H30 SW1

Existe um jeito melhor de iniciar o dia
do que tomar um café da manhã com
um toque criativo? Encontramos o que
estávamos procurando na padaria
Belgravia de Dominique Ansel, na
região sudoeste central de Londres. Lá
provamos o “cronut”, o cruzamento de
um donut com um croissant, e que no
dia da nossa visita foi incrementado
com um extraordinário creme de
pêssego branco e calda de framboesa.
A ideia do cronut veio de Nova lorque,
sua cidade de origem. O mestreconfeiteiro nascido na França vende os
seus produtos somente em Nova
lorque, Tóquio e agora em Londres.
Saboreando lentamente os cronuts que
são sua especialidade — o banoffee
paella, infinitamente cremoso, o
condimentado croissant welsh rarebit
ou os s’mores congelados, não é difícil
entender por que a demanda por essas
guloseimas transgressoras é alta.
Depois de tomar as bebidas — café
para os adultos, chocolate quente e
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suco para as crianças e água para
todos — rumamos para a nossa
primeira atividade “não alimentar”
do dia.
Toda vez que entrávamos no novo
Jaguar E-PACE, as pessoas olhavam
admiradas. Não é surpresa nenhuma.
Afinal, o compacto E-PACE, embora
diferente, continua parecido com os
membros da família, inspirado nas
laterais traseiras fortes e esportivas do
F-TYPE, luzes dianteiras mais verticais
e luzes traseiras horizontais elegantes.
Dirigindo em Londres com a ajuda de
vários recursos de assistência ao
motorista, as linhas de visão altas e as
proporções ainda mais compactas do
E-PACE se mostram apropriadas para o
ambiente urbano. Com a direção firme,
rápida e ágil, avançamos bastante,
passando pelo London Eye e pela Praça
do Parlamento antes de “esticar as
pernas” do carro, dirigindo-nos à
frondosa Manor House, no norte de
Londres, e ao Castle Climbing Centre.

Acima: Ágil e esportivo numa cidade
com boa pegada, o Castle Climbing
reflete as principais qualidades do
E-PACE. Abaixo: Han Ates é a força
motriz da Blackhorse Lane Ateliers,
com seus especialistas em jeans
orgulhosamente independentes

11H N4

Este centro, localizado numa estação de
bombeamento de água em estilo vitoriano —
disfarçada de castelo em 1842 para agradar
os moradores locais, que queriam algo com
visual menos industrial à porta de suas casas
— foi transformado há muito tempo num dos
maiores espaços para escalada na Europa.
Apesar de desconhecido para uma boa
parte do público geral, esse local diferente
agora recebe 25.000 alpinistas por mês,
atraídos pela variedade de paredes
disponíveis, pelas opções para a prática de
boulder (uma modalidade de escalada em
rocha) e pelo rapel de aproximadamente 30
m dentro de uma das torres. Nossas filhas,
de 12 e 13 anos, aceitam o desafio. Munidas
com o equipamento e prontas para queimar
as calorias ingeridas na confeitaria, elas
deram um descanso à minha esposa. Eu
aproveitei a oportunidade para pegar a
estrada e visitar outro lugar que é um
segredo bem guardado: a Blackhorse Lane
Ateliers, a mais nova (e única) fabricante de
jeans selvedge de Londres.
Aqui, o curdo turco Han Ates,
proprietário e veterano do setor, tenta
combater a “moda rápida” dos jeans cheios
de detalhes, mas sempre levando em conta
o custo, a qualidade e a pegada de carbono,
desde a fabricação até a distribuição.
Abrindo a braguilha inteiriça do jeans de
primeira linha, sentindo a resistência dos
bolsos feitos de um algodão que é mais
pesado que o tecido utilizado por outros
fabricantes e vendo os dez costureiros
trabalhando firme no local, é possível
confirmar que essas roupas realmente são
feitas com amor. E, evidentemente, como
não poderia deixar de ser numa cidade
onde as pessoas raramente fazem só uma
coisa de cada vez, você também pode
almoçar enquanto o seu jeans, sua camisa
ou jaqueta passam por ajustes.

E - PAC E

12H30 E17

Acima: Com os funcionários
dedicados da Blackhorse
Lane Ateliers, você pode criar
a sua calça jeans sob medida.
Direita: Marcus Bracey,
proprietário da God’s Own
Junkyard — loja, café e
museu cheio de luz
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Com as meninas ainda escalando, a
navegação do E-PACE no sistema de
infoentretenimento Touch Pro com tela de
10 polegadas informa que eu estou a apenas
dez minutos da God’s Own Junkyard, uma
loja/museu de artigos luminosos em
Walthamstow. À exceção de Las Vegas,
acredito que não exista outra coleção de
neon e luzes tão impressionante, desde a
intensidade visual até a fantástica história
que ela carrega. Marcus Bracey, o
proprietário atual, é a terceira geração de
uma família dedicada à fabricação de
letreiros. A empresa iluminou a maior parte
do West End de Londres e criou letreiros sob
medida para filmes de grande sucesso, como
clássico dos anos 80 Blade Runner e o mais
recente Capitão América.
Frequentemente os produtores devolvem
os letreiros para Bracey pois não há espaço
para guardá-los após o fim das filmagens.
Por isso, agora ele tem 12 unidades de
negócios abarrotadas de letreiros brilhantes,
em todos os sentidos. Somente na área do
café há aproximadamente 1.400 letreiros.
Para mantê-los acesos, ele gasta £700 por
semana na conta de luz. O que muitos não
sabem é que vários desses luminosos
também estão à venda ou disponíveis para
alugar. Impressionado por esse oásis de luz
no coração da cidade, eu prometo voltar
outro dia. Entretanto, primeiro preciso voltar
ao sul (e ao leste), em busca de mais.

13H30 E2

Exaustas, muito felizes (e alimentadas no café
do Castle Climbing), as meninas descansam
nos espaçosos bancos traseiros do E-PACE.
Elas observam a cidade pelo grande teto
solar panorâmico opcional, ouvem música no
Spotify pelos aplicativos InControl do carro e,
ao mesmo tempo, colocam a vida digital em
dia usando o hotspot de Wi-Fi 4G opcional.
O carro com a especificação First Edition tem
cinco pontos de conexão USB para manter os
celulares sempre funcionando. Além disso,
é possível acomodar um tablet debaixo do
descanso central para o braço.
Dirigindo, percebo a influência do F-TYPE
na cabine do E-PACE. A posição de direção
esportiva passa a sensação agradável de
cockpit que, alías, é bem organizado. Todas
as superfícies exalam qualidade, desde as
costuras expostas no painel até os detalhes
metálicos em torno das maçanetas e do
esportivo seletor de marchas.
Fora do horário de pico, chegamos
rapidamente à região da Brick Lane para
admirar as lojas independentes que a
caracterizam, além da colorida arte de rua e
os seguidores da moda, muito à vontade no
clima extravagante e original do mercado —
algo imperdível para exploradores urbanos
curiosos e hipsters da cidade.
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16H W2
Acima: Com degraus laterais opcionais para facilitar a entrada,
o E-PACE (esquerda) ainda conta com linhas de visão altas.
Também é possível se manter conectado na cidade,
com até cinco carregadores USB, espaço para o tablet,
links wireless para aplicativos InControl, como o Spotify,
e hotspot Wi-Fi 4G opcional.
Abaixo: O Serpentine Pavilion no Hyde Park, que apresenta um
novo design todo ano, é um verdadeiro oásis de tranquilidade
nessa metrópole cosmopolita, agitada e vibrante.

Depois da movimentada e crua região
leste de Londres, fomos para o oeste em
busca de ambientes tranquilos. Num dia
de sol em Londres como este, é possível
dirigir o E-PACE de forma suave, mas é
bom saber que ele conta com um sistema
quatro por quatro que proporciona a
tração ideal em todos os tipos de
superfície e de clima, caso você precise.
Passando pelo Palácio de Buckingham,
chegamos ao Hyde Park, frequentemente
subestimado, mas muito bonito.
Além de belos lagos e muito verde, esse
parque real também abriga a eclética
Serpentine Gallery. Ao longo dos últimos
17 anos, a galeria vem apresentando em
cada temporada um pavilhão diferente,
projetado por alguns dos maiores
arquitetos do mundo, como Zaha Hadid e
Frank Gehry. A estrutura deste ano, criada
por Francis Kéré, é inspirada nas grandes
árvores da aldeia remota no deserto de
Burquina Faso, onde ele cresceu. É um
oásis maravilhoso para relaxar e recuperar
as energias antes de passar sobre o
Tâmisa à procura do jantar.
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Abaixo: Longe do centro da cidade,
Peckham oferece uma experiência
pouco convencional da Londres
multicultural — dos sabores do
Mr. Bao, um restaurante taiwanês,
às ótimas imagens, na tela e fora
dela, do Rooftop Film Club

18H SE15

Tendo morado no sul de Londres pelos
últimos 25 anos, dirigir até o próximo local
é brincadeira de criança. Peckham não é
exatamente o melhor lugar para se comer,
como a maioria das pessoas imagina, mas
participa da energia londrina com sua
constante transformação, causada por
novas ondas de pessoas que adotam esse
distrito como lar e ali abrem estabelecimentos que refletem sua cultura.
O restaurante taiwanês Mr. Bao, pequeno
mas perfeito, é um exemplo disso.
Os pães macios no vapor recheados de
camarão, frango, cogumelos e outras
delícias são excelentes. Nesse local
convivem moradores da vizinhança e
visitantes bem informados, servidos por
funcionários simpáticos que entendem do
assunto. Novamente satisfeitos, deixamos
o carro estacionado em segurança.
Caminhamos por cinco minutos até a filial
de Peckham do Rooftop Film Club, para
lá assistir a De volta para o futuro de uma
forma inédita. Antes de nos sentarmos,
passamos no bar ao lado para tomar
algumas bebidas e apreciar uma vista em
360° da paisagem urbana de Londres,
em constante transformação.
Após o filme, deixamos as crianças na
casa do avô. Nas proximidades,
carregamos a nossa bagagem no
espaçoso porta-malas de 577 litros e
voltamos para a região de Londres
conhecida como “city” para curtir uma
noite de adultos no Napoleon. Esse hotel
— provavelmente o único da cidade a ter
apenas um quarto — é um local inusitado,
mas ideal para encerrar o nosso dia,
relaxar e refletir sobre uma aventura
numa cidade vanguardista cheia de
surpresas e constantes mudanças.
VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTES À LINHA E-PACE L/100 km:
urbano: 5,6-9,7; fora da cidade: 4,2-7,0; combinado: 4,7-8,0; emissões de CO2 em g/km: 12!4-181.
Valores oficiais de testes da União Europeia. Somente para comparação. Os valores reais podem variar.
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23H30 EC2

Depois que os trabalhadores e os
baladeiros voltam para casa, o quarto
do Hotel Napoleon em si (acima) se
torna um lugar incrivelmente tranquilo,
considerando que está localizado numa
parte central da cidade. Depois de um
dia agitado, o descanso cai muito bem.
Renovados, na manhã seguinte
estamos prontos para enfrentar o mundo
novamente (e buscar as crianças). Ainda
utilizando o novo E-PACE, nossa viagem
deverá continuar estilosa, prática, rápida
e conectada como antes.
Planeje a sua escapada pela cidade. Acesse o site
jaguar.com para ver mais detalhes do novo E-PACE

GORILLAZ

Animação
pura
APROVEITANDO A PARCERIA DA JAGUAR COM O GORILLAZ PARA RECRUTAR
A NOVA GERAÇÃO DE TALENTOS EM ELETRÔNICOS E SOFTWARES DE PONTA, VAMOS
ABORDAR A FORMA COM QUE BANDAS, COMEDIANTES E ANIMADORES VÊM
CONTRIBUINDO, DESDE OS ANOS 60, PARA A EXPANSÃO DOS LIMITES
DAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS.
TEXTO: Phil Alexander
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Noodle, membro da banda
Gorillaz, ilustrada ao lado
do I-PACE Concept, é
embaixadora da Formula E
da Jaguar e símbolo da
ciência, tecnologia,
engenharia e matemática
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GORILLAZ

Jamie Hewlett
(à esquerda) e Damon
Albarn, cofundadores
do Gorillaz

impasse criativo e emocional. Hewlett trilhou seus 10 anos ante-

Jamie Hewlett está sentado numa sala de reunião

riores como co-criador da Tank Girl, uma personagem adoles-

entediante na Shaftesbury Avenue, munido de seu

cente da história em quadrinhos com um senso anarquista

laptop e com sorriso inquieto, sua marca registrada.

condizente com o período em que a história se passa. No início

Ele está aqui para revelar o mais novo visual dos personagens

de sua colaboração com a influente revista Deadline, Hewlett

que ele criou há quase 20 anos, quando ele e o líder do Blur,

também trabalhou em artes de capa e encarte para bandas

Damon Albarn, lançaram o grupo virtual Gorillaz. O retorno

de rock, mais especificamente para o The Senseless Things.

deles com seu novo álbum, Humanz (um álbum de festa em

E Albarn, já entediado de estar atrelado à onda pop britânica

tempos tão conturbados), será celebrado com a publicação

e à sua banda Blur, expandia seus gostos musicais se voltando

de uma história de capa colorida na edição de junho da Q,

para o cenário underground fértil do hip hop, US eletro, deep

a bíblia da música britânica, para a qual Hewlett criará uma

soul, dub e world music.

imagem exclusiva.
Para quem não conhece, o grupo virtual é formado por

Prestes a completar 30 anos, os dois se mudaram juntos
para um flat na Westbourne Grove. Lá eles tomaram um porre

‘2D’ (Stuart Pot) nos vocais, Murdoc Niccalls no baixo, o baterista

de MTV, lamentando a natureza industrializada da música

americano Russel Hobbs e a guitarrista japonesa Noodle (que

oferecida e já tendo um plano em mente para criar uma banda

é obcecada pela Jaguar!), todos com traços de personalidade

puramente fictícia. Albarn trabalhava na música com

distintos e histórias incomuns. Conforme Hewlett aperta as

colaboradores selecionados e Hewlett desenhava sobre o

teclas de seu Mac, o quarteto parece ter envelhecido durante a

que ouvia para criar os membros da banda fictícia que ele

ausência de 5 anos, ao contrário da maioria dos personagens

estava criando.

de desenho animado.
A formação do Gorillaz data de 1997, quando os designers
gráficos Hewlett e o músico Albarn se depararam com um
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Nas mãos de outros, o projeto Gorillaz talvez não tivesse
ido tão longe. Mas para Hewlett e Albarn ele foi libertador. A
estreia autointitulada da banda foi em março de 2001 e, assim

FOTOGRAFIA: PAL HANSEN / GETTY IMAGES

N
!

uma tarde monótona no início de 2017, o artista

O GORILLAZ ESTAVA DECIDIDO
A TRANSPORTAR SEU
PÚBLICO PARA UM MUNDO
TOTALMENTE NOVO

produtora no verão de 1969. Se hoje o
vídeo Sugar Sugar parece uma produção fantástica do final dos anos 60, então a convergência da cultura jovem que
ele representa manteve a sua importância durante as cinco últimas décadas.
A ligação entre o sucesso Paranoid
Android do Radiohead em 1997 e o clás-

como os quatro Top 40 UK singles e seus respectivos vídeos (li-

sico Bubblegum pop de Kirshner pode parecer oblíqua, mas

derados pela faixa inovadora Clint Eastwood), o álbum veio re-

o vídeo para o primeiro foi produzido pelo cartunista sueco

cheado de conteúdo visual adicional para download, que confir-

Magnus Carlsson, o responsável pela série adulta animada de

mou um simples fato: o Gorillaz estava decidido a transportar

TV Robin, cujo estilo gráfico simplista enfatiza o humor e

seu público para um mundo totalmente novo.

malestar pós juvenil expresso nas letras de Thom Yorke.

É claro que os senhores Hewlett e Albarn não foram os

O Radiohead não era o único a reforçar a sua estética por

primeiros na música a utilizar a animação para alcançar audiên-

meio da animação. O vídeo do sucesso de Daft Punk, One

cia em massa. Essa honra poderia ser facilmente atribuída aos

More Time, lançado no ano 2000, emprega animê japonês

Beatles, que eram os protagonistas de sua própria série animada

para refletir o som futurista da faixa. Uma década mais tarde, a

de TV três anos antes do aclamado filme Yellow Submarine, de

dupla francesa criou a trilha sonora para o filme da Disney de

1968. Essa série teve três temporadas e 39 episódios, transpor-

2010 Tron: O Legado, a continuação do clássico de ação da

tando John, Paul, George e Ringo a lugares que eles tinham visto

ficção-científica do começo dos anos 80, o que em troca

na vida real (desde a Transilvânia até a África) enquanto lutavam

originou o desenvolvimento de seu próprio visual estético.

com aflições fictícias (alguém se lembra da “autografite”?) e
inimigos verdadeiramente estranhos, inclusive vampiros.
Um ano após o lançamento do desenho animado dos

Apesar do alto número de artistas que usaram a animação
para espalhar sua mensagem, poucos continuaram firmes
como o Gorillaz. Depois de cinco álbuns editados, seus shows

Beatles, a audiência dos adolescentes americanos estava presa

são uma coleção fantástica de apresentações ao vivo com

a um programa de TV dando origem à série The Monkees que

animação. E Saturnz Barz (o primeiro single de seu álbum mais

se espalhou pelas televisões no país inteiro. Foi a chegada deles

recente) empregou a tecnologia imersiva de realidade virtual

aliada ao sucesso dos desenhos animados, como Alvin e Os

de 360°.

Esquilos e os Flintstones, que levaram à criação do primeiro
conjunto animado virtual em 1967: Os Archies.
Como uma versão de banda de garagem do elenco de

Na verdade, a colisão entre animação, música e tecnologia
envolvente criou infinitas possibilidades para artistas do mundo
todo. No entanto, como Damon Albarn e Jamie Hewlett já

Scooby Doo, os Archies eram um conjunto formado por músicos

provaram, sem visão e dedicação máxima essas possibilidades

de verdade dirigidos por Don Kirshner, a mente prodigiosa que

desaparecem rapidamente.

iria ajudar a ascensão dos Monkees. Com seu ouvido aguçado,
Kirshner lançou o sucesso do topo das paradas americanas e
britânicas dos Archies, Sugar Sugar, com o selo de sua própria

Phil Alexander é editor-chefe das revistas de música MOJO, Q e
Kerrang, bem como apresentador no rádio Planet Rock.

R E C R U TA N D O I N OVAÇ ÃO
A Jaguar Land Rover e o Gorillaz começaram a trabalhar juntos há algum
tempo para recrutar uma nova geração de engenheiros eletrônicos e softwares de
ponta e essa nova classe de talentos está pronta para começar a marcar presença.
A última edição do App Gorillaz agora possui uma nova área de recrutamento
com um ambiente em 360° situado na garagem da casa da banda virtual, onde
os candidatos podem participar de um desafio de duas etapas. A primeira
etapa envolve a montagem de um Jaguar I-PACE Concept, enquanto a segunda
etapa é mais trabalhosa com foco na quebra do código no formato Alternate
Reality Game (ARG). Os mais bem colocados serão selecionados rapidamente
no processo de recrutamento.
Noodle, a guitarrista da banda e embaixadora da Jaguar Land Rover na
Formula E e STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), desafia os
possíveis recrutas a aceitar o desafio dizendo: “Você é capaz de quebrar
o código? Coloque suas habilidades à prova! Talvez você conquiste o trabalho
mais IRADO que possa imaginar.”
Alex Heslop, Chefe de Engenharia Elétrica da Jaguar Land Rover, acrescenta:
“Queremos empregar milhares de novos talentos brilhantes no próximo ano.
Esse aplicativo foi uma maneira radical de repensar como atrair os melhores
em sistemas de software, sistemas virtuais, desenvolvimento de aplicativos e
desempenho gráfico.”

Baixe o App Gorillaz agora na iTunes App Store ou no Google Play
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PRESENÇA DE
PA LC O
O Jaguar F-PACE mal entrou em cena e já está sendo
aclamado pelos críticos. Não há forma mais adequada de transportar
os juízes dos prêmios The Stage Debut Awards, que abrem as cortinas
para grandes apresentações de iniciantes
TEXTO: Nathaniel Handy
FOTOGRAFIA: Alex Howe
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ALISTAIR
SMITH

SAM
MARLOWE

LYN
GARDNER

NATASHA
TRIPNEY

MARK
SHENTON

Editor da The Stage,
Smith trabalha
desde 2004 na
publicação e é
autor de dois
importantes
relatórios sobre
teatro: o London
Theatre Report e
o Theatre
Workforce Review

Jornalista freelance
de artes e crítica
de teatro dos
jornais The Times,
Metro e Chicago
Tribune, Marlowe
já trabalhou no
The Independent e
é juiza dos Prêmios
de Teatro do
Reino Unido

Editora associada
da The Stage e crítica
de teatro do The
Guardian, Gardner é
autora de um blog
influente sobre teatro
e comandará um novo
curso de mestrado
em Dramaturgia
na faculdade Central
Saint Martins

Editora de
resenhas e crítica
principal conjunta
da The Stage e
autora contribuidora
de resenhas
para o The Guardian,
Tripney fundou
a revista
teatral online
Exeunt

Editor associado
e crítico principal
conjunto da
The Stage, Shenton
foi o principal
crítico teatral do
Sunday Express
por mais de uma
década e é
presidente do
Critics’ Circle
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MARKE

“A

proveite para vê-lo agora, porque vamos
perdê-lo para o cinema.” Mark Shenton, um
importante crítico teatral, ainda se lembra
do momento em que viu Andrew Garfield
atuar pela primeira vez no National Theatre em Londres. Era
sua estreia profissional, mas, mesmo assim, Shenton sabia
que ele se tornaria um astro. O resto é história, já que o ator
de “O espetacular Homem-Aranha” foi indicado para o Oscar e o Golden Globe por sua atuação em “Até o último homem”. Identificar o talento assim que ele entra em cena é
algo especial. Você vê o astro em seu momento de maior
gana, quando ele ainda está buscando o sucesso. Sobre o
primeiro grande sucesso dos estreantes, a experiente crítica
Lyn Gardner disse: “No teatro, gostamos da ideia de que as
pessoas surgem do nada”. Na verdade, muitas vezes não é
assim. É nesse ponto que os prêmios The Stage Debut
Awards são diferentes. “Acredito que esses prêmios revelam
verdadeiramente as pessoas em início de carreira”, afirmou
Gardner. “Essa é a sua melhor qualidade.”
Como o Reino Unido – e, particularmente, o West End de
Londres – é um celeiro de talentos teatrais de renome mundial,
este é o primeiro ano de uma nova cerimônia de premiação
que é a primeira do Reino Unido dedicada somente a homenagear o talento teatral de estreantes. Alistair Smith, o editor,
reuniu os principais críticos de teatro do Reino Unido na sede
da revista The Stage – a publicação sobre artes cênicas em

circulação mais antiga do mundo – localizada em Londres,
na rua Bermondsey. Eles chegam no mais apropriado carro
para a ocasião: o novo Jaguar F-PACE, um estreante
premiado, que já ganhou 56 prêmios pelo mundo, incluindo
o de melhor carro do mundo em 2017 e o de melhor design
automotivo do mundo em 2017.
Estão aqui para julgar os indicados em nove categorias.
Algumas delas são um lembrete de que uma produção vai
muito além de seu protagonista. Junto com os prêmios para
as pessoas que costumam aparecer mais, como os de melhor
ator e atriz em uma peça e musical e melhor diretor, há as
premiações para funções menos visíveis, mas fundamentais
para o teatro. São prêmios como o de melhor dramaturgo,
melhor compositor e – o mais significativo – melhor designer.
O design e a direção de uma produção teatral, desde o impacto visual no cenário até a iluminação, som, figurino, cabelo
e maquiagem, são fundamentais para uma atuação de destaque – o teatro cativa mais quando todos os elementos se
integram totalmente ao ator no palco.
“Esses prêmios incluem pessoas que projetaram um cenário ou fizeram a iluminação de um show pela primeira vez”,
explicou Smith. “Muitos deles se prepararam participando de
produções de estudantes, e vários deles já foram assistentes,
mas aqui eles assumem o comando”, acrescentou Natasha
Tripney, crítica principal conjunta da The Stage.
DETECÇÃO DE ASTROS

“LEMBRO-ME DE TER
VISTO TOM HIDDLESTON
NA PEÇA YØRGJIN OXO,
NO TEATRO DE UM
PUB. FOI SEU PRIMEIRO
TRABALHO”
ALISTAIR SMITH, EDITOR DA THE STAGE
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Todos têm seu momento marcante em uma estreia, em que
presenciaram o surgimento de um astro. No caso de Alistair
Smith, esse momento envolve Tom Hiddleston, um dos mais
requisitados de Hollywood.
“Lembro-me de ter visto Tom Hiddleston na peça Yørgjin
Oxo, no Teatro 503 — o teatro de um pub na Battersea Park
Road”, recorda Smith. “Era um texto extraordinário sobre um
rato guerreiro, e foi o primeiro trabalho de Hiddleston. Ele teve
uma atuação central fantástica.” “O meu momento foi um
pequeno papel de Gemma Arterton em Trabalhos de amor
perdidos no Globe”, contou Gardner.

Apesar de parecerem análises a posteriori, todos esses críticos estão convencidos de que os prêmios têm o poder de
estimular os novos talentos. “Os ganhadores do prêmio do
Critics’ Circle para o estreante mais promissor, em sua maioria,
tornaram-se astros. Rachel Weisz ganhou em 1994,” relatou
Shenton, presidente do Circle. “Na verdade, os prêmios são
importantes, porque, antes de receber esse prêmio, Weisz
ganhou o prêmio do The Guardian para atores jovens,”
acrescentou Gardner.
“Percebemos que muitos prêmios teatrais vão para pessoas que, apesar de serem merecedoras, já não têm espaço
para guardar troféus”, afirmou Smith, explicando o motivo da
existência dos prêmios para estreantes. “Queríamos criar uma
cerimônia de premiação cujos prêmios pudessem realmente
fazer a diferença na carreira dos ganhadores. O reconhecimento público em um momento em que isso pode realmente
fazer a diferença entre fazer sucesso ou não.”
Frequentemente, as apresentações teatrais ao vivo são
ocasiões eletrizantes, tanto para os atores quanto para o
público, que são difíceis de reproduzir. “Acredito que os jovens
têm muita vontade de compartilhar experiências,” comentou
Sam Marlowe, jornalista de artes. “O teatro ao vivo é uma
experiência comunitária realmente cativante. Basta ir a festivais para perceber que há um grande interesse nisso. Estive
no Latitude recentemente, e havia filas enormes para ver os
eventos teatrais.” Esse entusiasmo, aliado às várias indicações aos prêmios The Stage Debut Awards, prova que a arte
do teatro ao vivo está prosperando e continuará atraindo a
próxima geração.

GANHADORES DOS PRÊMIOS
THE STAGE DEBUT AWARDS 2017
MELHOR ATOR EM UMA PEÇA
ABRAHAM POPOOLA, em Otelo, nos
Tobacco Factory Theatres, Bristol
MELHOR ATRIZ EM UMA PEÇA
GRACE MOLONY em The Country Girls
no Minerva Theatre, Chichester
MELHOR ATOR EM UM MUSICAL
SAMUEL THOMAS, em Allegro, no
Southwark Playhouse, Londres
MELHOR ATRIZ EM UM MUSICAL
MIRIAM-TEAK LEE em On the Town,
no Regent’s Park Open Air Theatre,
Londres
MELHOR DIRETOR
LEKAN LAWAL, em Betrayal,
no Derby Theatre, Derby
MELHOR DESIGNER
ROSIE ELNILE em The Convert
no Gate Theatre, Londres
MELHOR COMPOSITOR
DAN GILLESPIE SELLS em Everybody’s
Talking About Jamie, no Crucible
Theatre, Sheffield
MELHOR DRAMATURGO
KATHERINE SOPER, em Wish List,
no Royal Exchange, Manchester
Acesse thestage.co.uk para ver a
lista completa de indicados e saber
por que as pessoas mencionadas
acima merecem ganhar prêmios
para estreantes

VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTES À
LINHA F-PACE EM L/100 KM urbano: 5,8-12,2; fora da cidade: 4,2-7,1;
combinado: 4,8-8,9; emissões de CO2 em g/Km: 126-209.
Valores oficiais de testes da União Europeia. Somente para comparação.
Os valores reais podem variar.

Acesse o site jaguar.com para saber mais sobre o premiado F-PACE
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FÓRMUL A E

Mentalidade
elétrica
JOVEM, TALENTOSO E EXTREMAMENTE RÁPIDO, MITCH EVANS FAZ PARTE DA DUPLA
DE PILOTOS DA PANASONIC JAGUAR RACING. EM UM BATE-PAPO EXCLUSIVO,
THE JAGUAR CONVERSA COM ELE SOBRE A ABORDAGEM DIFERENTE DA FÓRMULA E
E POR QUE ELE JÁ ESTÁ EMPOLGADO PARA A PRÓXIMA TEMPORADA
TEXTO: Guy Bird
FOTOGRAFIA: Andrew Ferraro
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Mitch Evans, de 23
anos, já ganhou
vários campeonatos
de kart e monoposto.
O neozelandês
acredita que a
Fórmula E é uma das
modalidades
automobilísticas
mais competitivas
do mundo
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FORMUL A E

“ A CORRIDA
FOI UMA
LOUCURA,
COM MUITAS
BATIDAS,
ENTÃO FOI
PRECISO
MUDAR A
ESTRATÉGIA”

N
!

ão é fácil encontrar tempo para conversar com
um dos pilotos mais rápidos da Fórmula E. Assim
como na Fórmula 1, há um calendário de
corridas !pelo mundo distribuídas ao longo do
ano, com uma dúzia de corridas em nove cidades, de
Marraquexe à Cidade do México e de Berlim a Nova lorque.
Quando The Jaguar põe em dia a conversa com Mitch
Evans, o neozelandês de 23 anos, faltam apenas alguns dias
para as últimas corridas da temporada, realizadas durante
um fim de semana em Montreal, no Canadá, e ele espera
somar pontos para si mesmo e para a equipe Panasonic
Jaguar Racing (alerta de spoiler: ele somou mesmo).
A curva de aprendizagem da equipe Jaguar tem sido
difícil, mas empolgante. Em sua primeira participação nessa
nova série automobilística (a temporada 2016-17 é apenas a
terceira da Fórmula E) Evans parece calmo, focado e
reflexivo ao falar da sua evolução. “Tivemos altos e baixos,
mas o melhor momento ocorreu no México. Não só para
mim, mas para toda a equipe”, comentou. “A corrida foi
uma loucura, com muitas batidas, então foi preciso mudar a
estratégia. De qualquer forma, foi a melhor colocação para
ambos os pilotos até o momento.”
Na corrida na Cidade do México, Evans conquistou o
disputado quarto lugar; seu companheiro de equipe, Adam
Carroll, da Irlanda do Norte, também marcou pontos.
Ambos ganharam confiança e conhecimento das
habilidades específicas necessárias para a Fórmula E.
Evans acredita que o carro de Fórmula E não é muito
diferente de um Fórmula 1 em termos de estilo de
pilotagem, mas a administração das reservas de energia
do veículo elétrico é um desafio. Ele admite: “A economia
de energia é uma técnica nova que precisamos aprender,
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que emprega uma tecnologia complexa para tirar o
máximo do carro. O desempenho de frenagem é muito
diferente, com regeneração pelo eixo traseiro. É muito
difícil acertar isso.”
É como na Fórmula 1, em que os pilotos precisam
economizar os pneus para conseguir intervalos maiores
entre os pit stops, só que na Fórmula E eles também
precisam administrar a obtenção de energia pela frenagem
regenerativa. Bem planejada, uma frenagem pode gerar
energia “gratuita” suficiente para até mais sete voltas.
Evans acrescenta: “Depende da carga da bateria.
Quando a carga se encontra estável e em melhor estado, se
você faz mais regeneração, a frenagem se torna mais
agressiva, mas você recupera mais energia para as baterias.
É um toma-lá-dá-cá. Você tem que procurar o “ponto
de frenagem” correto, que deixa o carro mais previsível
e equilibrado. Os engenheiros analisam os dados
constantemente para garantir o melhor desempenho
nesse aspecto.”
Além das diferenças no estilo de corrida, Evans também
aprecia a meritocracia da Fórmula E, pelo menos no ponto
de vista do piloto. “Todos os pilotos são profissionais. Isso
dá mais relevância ao campeonato. No mundo todo, talvez
exista apenas um campeonato, além do nosso, no qual
todos os pilotos são pagos e conquistaram seu lugar por
mérito próprio.”
Evans tem seu lado competitivo bem desenvolvido. Corre
de kart desde os seis anos de idade e vem de uma família
automobilística. O pai detém o recorde neozelandês de
velocidade terrestre e tem uma oficina especializada. Já o
irmão mais velho pilota carros V8 de turismo. Ele percebeu
que era bom aos sete anos, ao derrotar meninos bem mais
velhos para conquistar o campeonato de seu clube local, o
Mount Wellington, e foi evoluindo na carreira. Antes de
passar a fazer parte da equipe Panasonic Jaguar Racing de
Fórmula E no início da temporada 2016-17, Evans venceu a
Série GP3 de 2012 e conquistou a segunda colocação nas
24 Horas de Le Mans de 2015, na categoria LMP2.
Quando não está correndo, Evans gosta de relaxar, sair
com os amigos em seu F-PACE e ficar em casa vendo seus
programas de televisão favoritos, como Two and a Half Men.
Mas os momentos de relaxamento irão acabar assim que
começar a treinar forte em sua academia no sudeste de
Londres, preparando-se para a quarta temporada da
Fórmula E que começará em dezembro deste ano em Hong
Kong. O desenvolvimento do Jaguar I-TYPE 2 está bem
adiantado e o nosso piloto está bastante empolgado: “O
campeonato do ano que vem terá um nível mais alto, terá
mais velocidade. Espero que seja mais interessante para
todos os espectadores. Estamos muito motivados para isso.”
Para ficar por dentro dos acontecimentos mais recentes, acesse
jaguarracing.com

Os anos de 2016/17
marcaram a primeira
temporada da Fórmula E
tanto para Mitch Evans
quanto para a Panasonic
Jaguar Racing. Após uma
curva de aprendizagem
difícil, mas empolgante,
ele está otimista em relação
à próxima temporada

NO EMBALO
TERMINADA A PRIMEIRA TEMPORADA DA FÓRMULA E, DISPUTADA
PELA PANASONIC JAGUAR RACING, THE JAGUAR CONVERSA
COM FIGURAS IMPORTANTES DA EQUIPE PARA SABER O QUE
APRENDERAM E QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS PARA O FUTURO
TEXTO: Guy Bird
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C O R R I DA 4 – S A N T I AG O ( N OV I DA D E )
03 de fevereiro de 2018

CO R R I DA 5 – M É XICO
03 de março de 2018

É a primeira das três novas cidades no calendário
2017-18. O anúncio dessa prova é tão recente que,
no momento em que The Jaguar foi impressa,
o percurso ainda estava sendo defi nido.
Independentemente do trajeto, a capital chilena
dará uma grande contribuição à Fórmula E.

Essa corrida, que incorpora partes do
Autódromo Hermanos Rodríguez, rendeu o
melhor resultado da Panasonic Jaguar Racing
na temporada 2016-17, com Mitch Evans na 4ª
posição. Além disso, é o circuito da Fórmula
E com altitude mais elevada.
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CO R R I DA 3 – MAR R AK ECH
13 de janeiro de 2018
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Panasonic Jaguar Racing teve tempo

Com certeza o porto da cidade chinesa, com
vários andares, será um plano de fundo sensacional
para a primeira rodada dupla de corridas da
temporada 2017-18.
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CO R R I DA 6 – SÃO PAU LO
(N OVI DAD E)
17 de março de 2018
A cosmopolita São Paulo será o palco da
primeira prova da Fórmula E nesse país
apaixonado por automobilismo. Essa rodada
representa o segundo de três novos locais de
corrida na temporada 2017-18.

FOTOGRAFIA: NIGEL HARNIMAN

CO R R I DA S 1 E 2 – H O N G KO N G
02 e 03 de dezembro de 2017

om o fi m da terceira temporada

CO R R I DA S 13 E 14 – M O NTR E A L
28 e 29 de julho de 2018
Assim como em 2016-17, a cidade canadense será palco
do clímax da temporada da Fórmula E. Certamente, o
terceiro final de semana com rodada dupla terá muitos
altos e baixos, na decisão das colocações finais dos
pilotos e das equipes.
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CORRIDAS 11 E 12 – NOVA LORQUE
07 e 08 de julho de 2018
Em outra rodada dupla — em que as equipes e
pilotos podem marcar pontos nas corridas de
sábado e domingo — o circuito de Nova lorque
passa pela região de Red Hook, à beira do rio
Hudson, e pelo Brooklyn, tendo ao fundo o
emblemático horizonte de Manhattan.
1,95 KM
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CO R R I DA 10 – A CO N FI R MAR
09 de junho de 2018
No momento em que a revista The Jaguar foi
impressa, o local ainda não havia sido definido.

“TUDO O QUE APRENDEMOS
CONTRIBUIU PARA O DESIGN,
A CONSTRUÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO DO
NOSSO NOVO JAGUAR I-TYPE”
CO R R I DA 7 – RO MA (N OVI DAD E)
14 de abril de 2018

CO R R I DA 8 – PA R I S
28 de abril de 2018

No momento em que a revista The Jaguar foi
impressa, a decisão referente ao circuito do
primeiro ePrix na histórica capital da Itália ainda
não tinha sido tomada. Será muito interessante e,
caso passe pelo Coliseu, poderá despertar o
gladiador dentro de cada piloto.

A capital francesa faz parte do calendário do
ePrix há muito tempo. Já abrigou duas
temporadas da Fórmula E em seu circuito de
1,93 km em Les Invalides, um local histórico.
Em 2017, 46.000 pessoas compareceram
à corrida.

CO R R I DA 9 – ALE MAN HA
(A CONFIRMAR)
19 de maio de 2018
Berlim, a dinâmica capital da Alemanha, foi palco
do ePrix alemão nas três primeiras temporadas da
Fórmula E mas, em 2017-18, a corrida será em
outra cidade. No momento da impressão desta
revista, o local ainda não havia sido confirmado.

8

1,9 KM

10

9
11

7

6
4
3

5
2

Largada

12
13

Pit Lane

14

1

THE JAGUAR

41

FOTOGRAFIA: JAGUAR HERITAGE TRUST

L E M A N S 1 9 57
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O piloto Ron Flockhart é
rodeado pela torcida após a
vitória nas 24 horas de Le Mans
de 1957, com o Jaguar D-Type
da Ecurie Ecosse - todos os
cinco carros D-Type que
largaram terminaram a prova
entre os seis melhores

VIVE
LA JAGUAR!
O JAGUAR D-TYPE, DESTINADO AO SUCESSO EM LE MANS, SAIU VITORIOSO
NA PROVA DE 24 HORAS EM 1955 E 1956. BUSCANDO A TERCEIRA VITÓRIA
SEGUIDA NO ANO SEGUINTE, CINCO CARROS D-TYPE PROPORCIONARAM UMA
DAS APRESENTAÇÕES MAIS IMPRESSIONANTES DESSA CORRIDA LENDÁRIA
TEXTO: Geoff Poulton
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L E M A N S 1 9 57

O
!

mecânico Ron Gaudion e seus companheiros da
Ecurie Ecosse começaram a ser aclamados
quando saíram com os carros D-Type da balsa em
Cherbourg, em 1957. “Vive la Jaguar! Vive la
Jaguar!” “No caminho de Cherbourg até Le Mans, as pessoas
saíram nas ruas, acenavam nas janelas. Crianças e adultos
corriam para tocar nos carros e fazer perguntas”, recorda o
australiano. “Foi emocionante, e ainda faltavam alguns dias
para a corrida.”
Todo mundo conhecia o Jaguar D-Type. A estrutura
monocoque, influenciada pela aviação, obra do designer
Malcolm Sayer, era totalmente diferente da estrutura dos
outros carros, e tinha o objetivo de proporcionar mais
eficiência aerodinâmica. “O carro estava destinado ao
sucesso em Le Mans”, afirmou Andy Wallace, o principal test
driver da Jaguar Land Rover Classic. Ele sabe do que está
falando, pois pilotou um D-Type na vitória no Le Mans
Classic de 2016. “A qualidade se destaca de imediato, é um
carro muito bem feito. Ele é muito rápido em retas. E isso é
perfeito para Le Mans.” O design exclusivo do D-Type já
havia contribuído para a vitória na prova de resistência,
com 24 horas de duração, em 1955 e 1956.
Mesmo assim, ninguém poderia prever o que
aconteceria em 1957.
A Jaguar resolveu “aposentar” sua equipe de
automobilismo em 1956, mas cinco automóveis D-Type
concorreram de forma individual, em quatro equipes
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particulares, da prova de Le Mans em 57. Dois deles
pertenciam à Ecurie Ecosse, uma escuderia pequena criada
por David Murray, um escocês francófilo, no início da década
de 1950. A equipe já havia surpreendido em 1956, quando o
seu D-Type bateu a equipe da própria Jaguar. Apesar desse
sucesso, as expectativas para o ano seguinte eram
modestas. “Não esperávamos um grande resultado,
principalmente porque as grandes equipes de fabricantes, a
Ferrari, a Aston Martin e a Maserati, pareciam estar muito
bem”, lembrou Gaudion, que foi mecânico da equipe da
Jaguar antes de mudar para a Ecurie Ecosse em 1956.
A Maserati, com o seu 450S, apelidado de “A bazuca”,
veio forte e contou com grandes nomes, como Stirling Moss
e o grande Juan Manuel Fangio. É verdade que, nos treinos,
os automóveis da Maserati e da Ferrari sinalizavam que
dariam muito trabalho, com Fangio estabelecendo a volta
mais rápida do circuito na década.
Na véspera da desgastante corrida, o principal Jaguar
da Ecurie Ecosse apresentou um problema de ignição,
obrigando Gaudion e outros dois mecânicos a trabalharem

“O CLIMA ERA ABSOLUTAMENTE FANTÁSTICO –
TODOS NO LOCAL
FALAVAM DA CORRIDA”

FOTOGRAFIA: KLEMANTASKI COLLECTION/KONTRIBUTOR/GETTY IMAGES; PRIVAT

Cerca de 250.000 espectadores lotaram
o famoso circuito de Le Mans em 1957
para ver o D-Type “Número 3” da Ecurie
Ecosse dominar seus oponentes

Ron Gaudion (o segundo a partir da esquerda, com a
mão no para-brisa) observa Ron Flockhart (esquerda)
e Ivor Bueb (direita) e acenam para a torcida após a
vitória nas 24 Horas de Le Mans de 1957

freneticamente para resolvê-lo. Quando terminaram, o
proprietário da equipe, ex-piloto David Murray, saiu com o
carro às 4h da madrugada, no dia da corrida, para testá-lo.
“Como ele não podia levar o carro para a pista, saiu
acelerando a mais de 270 Km/h em ruas públicas!” Gaudion ri.
No início da corrida do sábado, às 16h, dia 22 de junho,
250.000 espectadores lotaram o circuito prevendo uma
corrida muito disputada. “O clima era absolutamente
fantástico. Todos no local falavam da corrida”, recorda
Gaudion. “Nossa tática era simples: manter a regularidade e
deixar que os principais concorrentes se digladiassem nas
primeiras horas. Le Mans exige muito do carro, e tínhamos
consciência da nossa confiabilidade.”
No início da terceira hora, o principal D-Type da Ecosse –
o “Número 3” de Ron Flockhart, piloto vitorioso no ano
anterior e Ivor Bueb, vencedor de 1955, estavam na
liderança. Os dois eram igualmente bons: Flockhart,
um escocês rápido que pilotava entre uma corrida e outra,
e Bueb, calmo e imperturbável, que pilotava muito bem
à noite.
Volta após volta, eles se mantinham à frente. Atrás deles,
os quatro outros carros D-Type da Jaguar também estavam
indo bem, enquanto os automóveis dos outros fabricantes
sucumbiam a problemas mecânicos. “Acho que passamos a
acreditar que tínhamos uma boa chance de vencer quando
faltavam cerca de três horas de corrida”, afirmou Gaudion.
“Naquele momento, todos nós estávamos esgotados. O

carro na liderança estava indo muito bem, mas não
podíamos desligar. Como não havia rádio, você nunca sabia
quando os pilotos poderiam estar com algum problema.
Tínhamos que sobreviver à base de adrenalina.”
Entretanto, o Jaguar se mostrou tão rápido e tão
confiável que, quando a bandeira quadriculada baixou, às
16h do domingo, os dois carros da Ecurie Ecosse ficaram
com a primeira e a segunda colocação, e os outros carros
D-Type ocuparam o terceiro, o quarto e o sexto lugar. “Que
alívio!” Ron Gaudion recorda, rindo. “Quando a bandeira
baixou, demos graças a Deus. O chefe da equipe, David
Murray, tinha pedido champanhe no meio da tarde porque
teve a sensação de que poderíamos nos sair bem. Todos
ficamos vidrados na corrida e fizemos um jantar
comemorativo na noite seguinte.”
Foi a terceira vitória consecutiva do D-Type em Le Mans,
que garantiu o seu lugar entre os grandes da prova de 24
horas. A Jaguar alcançou uma façanha incrível: foi a primeira
vez que um fabricante dominou a maior prova
automobilística do mundo de uma forma tão convincente.
O fato de que cinco carros Jaguar saíram vitoriosos em
equipes particulares, competindo contra equipes dos
maiores fabricantes do mundo, torna essa conquista ainda
mais extraordinária.
A Jaguar Land Rover Classic se dedica a preservar e restaurar o nosso
legado automobilístico para que as futuras gerações o apreciem e
valorizem. Para saber mais, acesse jaguar.com/classic
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SUSSURROS
CHINESES
EM XANGAI, TRÊS DOS
MAIORES NOMES DA
MODA CHINESA –
GRACE CHEN, JOURDEN
E JINNNN – APRESENTAM
SUA ABORDAGEM
INDIVIDUAL AO ESTILO
MODERNO LOCAL
TEXTO E PRODUÇÃO: Shiraz Randeria
FOTOS: Rodney Ye

46

THE JAGUAR

Esquerda: Marcando presença
no restaurante POP no Bund.
Vestido de seda de Grace Chen.
Abaixo: Sejam quais forem os
elementos, esteja preparado. Yin
Yin (esquerda) usa um top cinza
de malha e um sobretudo verde
JINNNN. Cong Chen usa uma
jaqueta com colarinho de pele e
óculos JINNNN, juntamente
com uma gravata Marni
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Esquerda: Confiança no
andar. Top e calça de cintura
alta Grace Chen; anel de
prata e pérola da #ONE;
sapatos de salto alto
Alexander Wang.
Acima: Elegância simples em
preto e branco. Cong Chen
usa jaqueta branca e calça
preta da JINNNN; Yin Yin
veste uma blusa preta e saia
com babado da JINNNN.
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“ROUPAS NÃO SÃO NADA ALÉM DE
UMA MENSAGEM QUE VOCÊ VESTE”
J I N C H O N G Y U , F U N DA D O R DA J I N N N N
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GRACE CHEN
Desde que inaugurou a sua marca em 2009, Grace Chen estabeleceu-se como
a estilista preferida da elite política, do entretenimento e dos negócios na
China. “Nunca dou importância às tendências da moda. Independentemente
de ser prêt-à-porter ou alta costura, o estilista deve ser sempre um líder, não
um seguidor”, afirmou, explicando sua abordagem.
Criar uma marca influente de moda na China era uma meta para Chen há
muito tempo: “Primeiramente, para estabelecer o padrão do mainstream do
estilo chinês moderno e, em segundo lugar, para ajudar as chinesas a
encontrar sua verdadeira beleza e confiança.”
O tema desta coleção é ‘Onda’, e os elementos de design receberam uma
forte influência da arquitetura de Zaha Hadid. As cores são simples e
elegantes: preto, branco, prata, creme e variedades de azul oceânico. Os
tecidos fazem um contraste entre a transparência e o fosco, usando seda
charmeuse, organza, chiffon e tecidos stretch muito confortáveis. “Como
estilista, você conhece todos os seus clientes, mas no prêt-à-porter, nunca
sabe quem é o cliente”, explica Chen. “Eu não apenas crio roupas para os
meus clientes, mas também os ajudo a moldar seu espírito e estilo de vida.”

“INDEPENDENTEMENTE DE SER PRÊT-À-PORTER
OU ALTA COSTURA, O ESTILISTA DEVE SER
SEMPRE UM LÍDER, NÃO UM SEGUIDOR”
G R AC E C H E N

JINNNN
A JINNNN, fundada em 2014 em Xangai por Jin Chong
Yu, cria roupas para mulheres rebeldes e, talvez,
ligeiramente egoístas, mas não adota um manifesto
complicado para a marca. Em suas palavras:
“Roupas não são nada mais que uma mensagem
que você veste.”
Como uma marca contemporânea, a JINNNN fornece
um uniforme feminino (recentemente, lançou também
uma linha masculina) que combina o estilo urbano
com técnicas tradicionais chinesas. O design das
roupas teve grande aceitação em um curto período,
o que o fez expandir a sua marca com uma coleção
de óculos que também foi muito bem recebida.

JOURDEN
A Jourden foi fundada em 2012 pela estilista Anais Mak,
de Hong Kong (Jourden é seu nome do meio).
A marca mostra sua abordagem à etiqueta formal da
feminilidade, fazendo experiências com tecidos e formas
modernos. Em suas palavras: “Atualmente, a boa
educação é vista como uma nova forma de rebeldia.”
Sua coleção outono/inverno 2017 apresenta silhuetas e
adornos modernos, com um estilo geral que é mais
barroco. Isso fica mais evidente nos tecidos metálicos —
utilizados em paletós acolchoados, vestidos e saias —
e nos shorts que têm como detalhe laços grandes de
crochê. Vestidos azul cobalto têm motivos de renda
bordada sobre tule, com detalhes de renda nas barras
e linhas do decote. Isso demonstra a capacidade de
Jourden de misturar tecidos artesanais e técnicas
industriais para criar uma fusão exclusiva do antigo
com o novo.

“ATUALMENTE,
A BOA
EDUCAÇÃO É
VISTA COMO
UMA NOVA
FORMA DE
REBELDIA”
A N A I S M A K , F U N DA D O R A DA J O U R D E N

Modelos: Cong Chen, da Elite Model Asia, e Yin Yin; Assistente de fotografia: Kingsley Lv; Estilista: Jill Zhang; Assistente de estilista: Bobo Zhao; Maquiadora: Anna Hu
da Head Couture; Cabeleireira: Shao Yu Li; Agradecimentos especiais para: POP American Brasserie, na Three on the Bund, Xangai, Galeria Art Labor, Xangai
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Pronta para brilhar.
Jaqueta trucker
metálica, top
gingham e shorts
metálicos da
JOURDEN; bolsa
Rebecca Minko;
cinto da estilista.
Pintura da Galeria
ART LABOR:
CITY DNA Seul,
autoria do artista
chinês Lu Xinjian
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X E S V P R OJ E C T 8

FORMA DE 8
A

região de Eifel, na Alemanha, não é apenas o sonho
dos topógrafos. Planaltos contínuos, formados pela
erosão de montanhas vulcânicas, entremeados por
florestas densas e riachos vibrantes. Por mais de noventa
anos, essa região mística do mundo abrigou o circuito de
Nürburgring, com aproximadamente 21 Km de pista,
apelidado de “inferno verde” por Jackie Stewart, a lenda da F1.
Esse circuito longo e sinuoso é provavelmente o teste
mais extremo e difícil para qualquer carro. Ou seja, não foi
à toa que a Jaguar trouxe o XE SV Project 8 para cá. Capaz
de acelerar de 0 a 96,5 Km/h em 3,3 segundos (o recorde
da Jaguar nesse aspecto), o carro tem motor V8 com 592
bhp, tração nas quatro rodas e praticamente tudo o que
existe no baú mágico da tecnologia de chassi e direção
hoje em dia, afiando as garras do belo sedã quatro portas
da Jaguar e criando o mestre supremo das pistas. E tem
um homem que sabe melhor do que ninguém por que o XE
foi a plataforma perfeita para o Project 8.
O engenheiro de dinâmica veicular David Pook, de 42
anos, é formado em Design de Engenharia Automotiva pela
Universidade de Coventry. Entusiasta de carros esportivos
desde que se conhece por gente, Pook vive um sonho
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desde que passou a trabalhar na Jaguar Land Rover. Ao
longo de dezessete anos, muitos dos automóveis Jaguar
que carregam o emblema “R” passaram por sua mesa. A
mudança para a SVO para comandar sua própria equipe,
com missão de cuidar da dinâmica veicular de todos os
produtos da SVO foi, nas palavras de Pook, “uma porta que
eu sempre quis abrir”.
A SVO tem a missão de demonstrar as capacidades e a
engenharia da Jaguar. Sobre a decisão de utilizar o XE, Pook
comenta: “não foi o caso de ver o que podemos fazer com o
XE. Foi mais uma questão do que a nossa equipe era capaz
de fazer. Não estávamos interessados em desenvolver um
carro para heróis, que poucos poderiam usar.” A SVO é
apaixonada – com razão – por carros de alto desempenho
e queria fazer um carro de pista com baixo volume.
“Queríamos criar o melhor veículo para o motorista.”
E por contar com a plataforma de última geração da Jaguar,
o XE era exatamente o que a equipe precisava.
Até mesmo o fato de ser um carro de quatro portas, algo
pouco comum nesse segmento, fez muito sentido do ponto
de vista de engenharia. Foram vários os desafios durante o
processo de desenvolvimento do Project 8. Como se não

FOTOGRAFIA: BEADYEYE.TV / NICK DUNGAN

O JAGUAR HOMOLOGADO PARA AS RUAS MAIS POTENTE DE TODOS OS TEMPOS TEM SUA
ORIGEM NO XE SEDÃ. DAVID POOK, GERENTE DE OPERAÇÕES DE VEÍCULOS ESPECIAIS DA
JAGUAR LAND ROVER, EXPLICA PORQUE ISSO NÃO É NENHUMA SURPRESA

Talvez o “inferno
verde” de Nürburgring
seja o teste mais
difícil, tanto para o
carro quanto para
o motorista

OITO FATOS E NÚMEROS

fosse suficiente fazer caber um V8 no XE (que não foi
projetado para ter esse motor), era preciso que o carro
tivesse tração nas quatro rodas para garantir o máximo
desempenho e aderência.
Basicamente, o Project 8 combina o sistema de tração
nas quatro rodas do F-TYPE SVR com a tração traseira do
XE. O hardware - uma embreagem central que envia torque
para o eixo dianteiro quando necessário, um diferencial
eletrônico do eixo traseiro e vetorização de torque nos dois
eixos - oferece uma experiência de direção satisfatória e
conectada. Um dos destaques é o fato de que o software é
tão importante para os ajustes quanto os próprios
componentes mecânicos. O que torna o Project 8 tão
especial é o nível de conexão do software, que modifica o
comportamento do carro em resposta aos comandos da
direção, do acelerador, e do motorista.
Explicando o motivo do seu orgulho em relação ao
Project 8, Pook destaca o seu aspecto tátil: “ele é
realmente de arrepiar, não só em Nürburgring. É um
carro que não faz concessões, sem coisas supérfluas.
Fizemos tudo o que era necessário para atingir as metas
de desempenho.”

1. 300 carros a ser construídos
2. 80% do conteúdo de engenharia mais relevante é
exclusivo do XE SV Project 8
3. Vai de 0 a 96,5 Km/h em 3,3 segundos
4. Velocidade máxima acima de 320 Km/h
5. Saída de potência de 600 PS (700 Nm)
6. Transmissão de 8 velocidades com borboleta
e troca de marchas Quickshift em 0,2 segundo
7. Freios de cerâmica carbônica (400 mm dianteiro)
8. Rodas forjadas de liga leve especiais com pneus
Michelin Pilot Sport Cup 2

“QUERÍAMOS
CRIAR O MELHOR
VEÍCULO PARA
O MOTORISTA”
VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA UE REFERENTES
AO XE SV PROJECT 8 EM L/100 KM: urbano: 12,4; fora da cidade: 9,5;
combinado: 11; emissões de CO2 (combinadas) g/Km: 254. Somente para
comparação. Os valores reais podem variar.
Para saber mais sobre os testes, acesse jaguar.com/project8
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A MILHAS
DE DISTÂNCIA
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MILES DAVIS DEFINIU E REDEFINIU A ESSÊNCIA DO JAZZ, SEMPRE ALINHADO
COM SUAS PERFORMANCES MARAVILHOSAMENTE EXCÊNTRICAS
E SUA PAIXÃO POR CARROS, ELE SE TORNOU UM ÍCONE DO SÉCULO XX.
TEXTO: Richard Williams
ILUSTRAÇÃO: Gregory Gilbert-Lodge

FOTOGRAFIA: REDFERNS GETTY IMAGES

M

iles Davis virou as costas
para seus ouvintes e eles o
amaram por isso. Às vezes,
quando um dos seus parceiros – John Coltrane ou Keith Jarrett –
tomava a dianteira, ele chegava a abandonar o palco. Seus motivos eram claros.
Era uma demonstração de respeito
com seu público, dizia ele, que poderia
não querer continuar olhando para ele
enquanto não havia mais nada para ele
fazer por ali. Ele tirava suas próprias
conclusões sobre a seriedade do interesse deles na música. Mas, a ironia era
que eles queriam sim continuar admirando-o, mesmo que ele não estivesse
fazendo nada. Na presença dele, mesmo
em silêncio, a música ganhava vida e
todo o jazz que a acompanhava.
No final da década de 60, houve um
tempo em que cada um dos seus álbuns
trazia na capa a etiqueta “Direção de
música por Miles Davis”. O que para
muitos pode parecer presunçoso e arrogante era simplesmente um fato. Mesmo
assim, ele estava mudando o curso do
jazz pela terceira vez – ou seria essa a
quarta vez? E para onde ele ia, outros
o seguiam.
Miles Davis começou como aprendiz
de Charlie Parker, dominando a complexa linguagem do bebop antes de rejeitar
essa sinuosidade frenética em prol de
uma abordagem que melhor se adequasse ao seu temperamento: algo em
tom mais sóbrio, mas que retivesse ainda
uma liberdade de espírito irresistível.
Outros começaram a tropeçar tentando
acompanhá-lo. O auge da sua carreira
veio em 1959, com Kind of Blue, o álbum
de jazz mais vendido de todos os tempos, e a grande suíte orquestral Sketches
of Spain, que nasceu da parceria com

sua alma gêmea musical Gil Evans no
ano seguinte. Não é por acaso que
Sketches of Spain apareceu num dos
primeiros episódios de Mad Men: não
era só a música de Miles que os Don
Drapers da vida real adoravam, mas
também o seu estilo.
Muitos músicos de jazz cultivavam
uma aparência muito peculiar, com as
boinas, os ternos zoot e gravatas pintadas à mão - dos beboppers em especial.
Mas os ternos mais alinhados e os elegantes carros esportivos (incluindo um
Jaguar XJ-S) de Davis representavam
uma mudança do Harlem em direção a
uma atitude mais europeia. Pareciam o
complemento perfeito para a sobriedade
e o refinamento do seu som. Seus carros
eram uma extensão do seu corpo, e
um passo à frente do público. Herbie
Hancock, que tocou num dos quintetos
de Davis, disse certa vez: “O jeito como
ele se movia e andava, sua postura enquanto tocava, o som do seu trompete

e os carros que ele dirigia, tudo tinha
estilo e era parte da sua persona.” Não
foi por acaso que Davis escolheu o esguio XJ-S, por si só um grande astro,
refinado e bonito, nada convencional.
Ele poderia ter passado o resto da
sua vida ostentando esse padrão de som
e estilo. Mas ele era uma fonte inesgotável de criatividade. Em meados dos
anos 60 ele reuniu um grupo de talentosíssimos músicos avançados para a
época e os orientou, dando vida ao
menor e mais obstinadamente criativo
grupo de jazz já visto.
No final da década ele ouvia James
Brown e Jimi Hendrix e, cobiçando a
idade do público deles, abandonou o
terno risca de giz e as baladas e foi tocar
diante de 600.000 fãs do rock na Ilha
de Wight. Seus últimos 20 anos tiveram
seus altos e baixos, mas quando ele
faleceu em 1991, aos 65 anos, o jazz
demorou para retomar o curso antes
trilhado por ele durante tanto tempo.

Um artista extraordinário, refinado,
elegante e nada convencional – não é
de se espantar que o sofisticado
Jaguar XJ-S estivesse em sintonia
com o senso de estilo vanguardista
de seu proprietário, Miles Davis.
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D E V E N TO
E M P O PA
Voar de parapente e correr de kite buggy estão entre
os esportes mais emocionantes de quem gosta de
adrenalina. E não há melhor forma de explorar o espaço
interno do novo Jaguar XF Sportbrake do que colocando
os equipamentos no porta-malas e indo atrás de ventos
pelo estonteante litoral da Irlanda do Norte.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

TEXTO: BEN OLIVER
FOTOGRAFIA: ALEX HOWE
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O

litoral da Irlanda do Norte tem uma infinidade
de praias com areias douradas, enseadas
secretas, vales com vistas de tirar o fôlego e
penhascos escarpados de rochas nuas. É
mundialmente famoso por sua beleza extraordinária e
pelas excelentes estradas, normalmente vazias, que
atravessam variadas paisagens. Mas esse lugar tem outra
qualidade sutil além das paisagens e estradas para curtir
o carro.
O vento. Aquecidos pela corrente do Golfo, os ventos
predominantes sopram suavemente sobre esse litoral
selvagem na maior parte do ano. Lançam ondas fortíssimas
à praia, compõem a trilha sonora do espetáculo visual e
transformam qualquer passeio em uma aventura
refrescante. Se alguém quiser ter uma ideia do que se trata,
basta assistir Game of Thrones, a série de TV que é sucesso
mundial. Boa parte dela foi filmada na Irlanda do Norte,
especificamente na região litorânea próxima à famosa
Calçada dos Gigantes. Tanto quanto Ned Stark, a região é
uma personagem da série e sua brisa já soprou em muitas
barbas e vestidos longos.
Ela também torna o litoral do Ulster um local perfeito
para os esportes ligados ao vento. Vamos encontrar dois
extrovertidos moradores locais que aproveitam esse
recurso grátis para curtir fortes emoções. Phil Barron, o
“surfista das nuvens” é provavelmente o parapentista mais
experiente da Irlanda e um instrutor altamente qualificado.
Já Robert Finlay coleciona títulos nacionais de kite buggy
na Irlanda. A amizade da dupla tem uma década, e um
avisa o outro quando o vento está favorável a um churrasco
na imensidão da praia de Benone - Robert chega a mais de
95 km/h pela areia enquanto Phil desce do céu.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Bottom left: Exuding
confidence, this most
dynamic and capable of
SUVs has a striking
presence when finished
in the unique Velocity
Blue with optional carbon
kit and 22 inch wheels
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XF SPORTBRAKE

É DIFÍCIL CONCILIAR
O PERFIL ELEGANTE,
DO TIPO CUPÊ,
TÍPICO DA JAGUAR,
AO ESPAÇO DE
CARGA DE 565 LITROS

Como os dois esportes envolvem muitos equipamentos,
não há ocasião melhor para testar o espaço de carga do
novo Jaguar XF Sportbrake. Já mostramos para você as
primeiras imagens do novo carro na edição anterior, mas,
ao vê-lo pessoalmente, é difícil conciliar o perfil elegante
do tipo cupê, típico da Jaguar, com a ampla capacidade
do espaço de carga – 565 litros (ou 1.700 litros, com os
bancos rebatidos).
A equipe de design da Jaguar, comandada por Ian
Callum, manteve o exterior premiado do sedã XF, como o
nariz empinado e assertivo, e a aerodinâmica das portas
dianteiras. Das portas traseiras para trás, o novo
XF Sportbrake mantém as laterais características do sedã
e as luzes traseiras curvadas, que lembram uma lança de
luz. Itens com design inteligente, como o bagageiro sutil e
integrado e o spoiler, fazem com que a nova linha do teto
afunile com elegância em direção à traseira.
DIREÇÃO ESPETACULAR

O parapentista Phil Barron
(esquerda) é especialista em
“surfar nas nuvens”, e o espaço
amplo oferecido pelo novo
XF Sportbrake (acima) é mais do
que suficiente para transportar
seus equipamentos.

O pouco arrasto do carro – somente 0,29 – parece bastante
relevante ao dirigir contra a brisa de Belfast na bela estrada
litorânea A2, parte da Rota Litorânea da Calçada.
As estradas da região são variadas, mas sempre boas:
uma combinação de vias rápidas e abertas sobre o topo
dos Vales de Antrim e trechos mais estreitos, com curvas
fechadas e ladeiras de arrepiar em direção ao litoral.
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Uma boa parte da A2, entre Portrush e Portstewart,
fica interditada no mês de maio para receber o
desafiador circuito internacional North West 200 de
motociclismo de estrada.
Ao dirigir nessas estradas, tem-se a certeza de que Mike
Cross e a equipe de dinâmica da Jaguar conseguiram
realizar aquilo que se propuseram a fazer: manter, sem
concessões, a melhor direção da categoria e o manejo do
sedã XF. O XF Sportbrake mantém a dualidade dinâmica da
Jaguar: ágil e responsivo quando você quer, mas silencioso
e fluente quando necessário. Além disso, com os 700 Nm
de torque oferecidos pelo motor V6 turbodiesel, as ladeiras
parecem suaves ondulações.
MOBILIDADE EM SUBIDAS

Quando nos encontramos com Phil, não havia condições
adequadas para voar sobre a praia. Por isso, ele entrou
no carro e dirigimos para o interior, mais precisamente
para a cidade de Dungiven, nas proximidades. Não
houve nenhuma dificuldade para acomodarmos seus
equipamentos no porta-malas. Fica evidente que o visual
elegante veste um espaço inteligente e funcional.
O porta-malas se abre com um “gesto” do pé sob a saia
traseira – isso é ótimo para os momentos em que temos as
mãos ocupadas. Revela-se então um espaço longo e prático,
com trilhos e amarras para prender as cargas, além de uma
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rede divisória para que você possa enchê-lo até o teto.
Perto da porta traseira há alças para girar os bancos
de trás para a frente. Quando você está pronto para ir
embora, o sistema Activity Key, usado no pulso e à prova
d’água, permite trancar tudo – inclusive a chave principal –
dentro do Sportbrake.
AR DINÂMICO

A decolagem de um parapente parece desafiar as leis da
física. Phil deixa o vento encher suas asas e, em seguida,
dá alguns passos em direção à brisa, até o momento em
que o vento o leva para cima, contrariando as
probabilidades. “Se você tiver medo na primeira vez em
que os seus pés saírem do chão, provavelmente esse
esporte não é para você”, disse, com um sorriso irônico.
“A emoção que eu sinto hoje é a mesma que senti há vinte
anos. É viciante e não passa nunca.”
Para permanecer no alto, é preciso ter um sexto sentido em
relação ao vento. “É como um jogo de xadrez. Você usa
correntes termais para ganhar altitude. São como bolhas de ar
quente. Podem se formar sobre uma cidade e, em seguida, ser
deslocadas pelo vento. Se você sabe o que está procurando,
consegue enxergá-las. Por exemplo, frequentemente você vê
pássaros circulando nelas, procurando pequenos insetos
levados pelo vento. Dá até para sentir o cheiro do ar dessas
correntes, porque carregam o odor da terra que ficou abaixo.”

SENTADOS NO
CONFORTO DA
CABINE DO
XF SPORTBRAKE,
OBSERVAMOS
A PRAIA DE
BENONE, NO
ATLÂNTICO NORTE

O estilo, a elegância e o
desempenho dinâmico do novo
Jaguar XF Sportbrake (esquerda)
refletem em vários aspectos as
habilidades de Robert Finlay
(direita), que corta a praia de
Benone em seu kite buggy.

E aí chega a hora de “cavalgar” o próprio vento. “Nós
chamamos isso de ‘ar dinâmico’: é o que acontece quando
o vento atinge um obstáculo, como os penhascos atrás da
praia de Benone. Eles jogam o vento para cima. Você pode
usar isso para ganhar altitude e, em seguida, descer
devagar antes de subir novamente. Dessa forma, é possível
voar o dia inteiro. É um privilégio poder sobrevoar essa
paisagem usando uma energia natural e sem ruído.”
Ficamos olhando o Phil por um tempo, abrigados da brisa
dentro do Sportbrake e, quando ele voava diretamente
acima de nós, o seguimos pelo teto solar panorâmico
extraordinário, que abrange todo o comprimento do carro
e inunda a cabine de luz. Conforme as condições mudam,
descemos novamente para o litoral, para a amplidão
dourada da praia de Benone e o encontro com Robert.
Ele pratica o “parakarting” nessa praia há 21 anos e é
totalmente autodidata. “Já andei debaixo de chuva, granizo
e neve, fazendo tudo errado, mas adorando e desesperado
para aprender”, afirmou, cheio de entusiasmo. Essa
determinação e dedicação lhe renderam 12 títulos irlandeses
consecutivos e ajudaram até mesmo a trazer os campeonatos
europeus de kite buggy para a sua amada Benone.
É fácil entender por que o esporte é tão viciante.
Robert plana sobre a areia a apenas cinco centímetros
da superfície e pode passar facilmente dos 95 km/h
usando apenas o vento e sua habilidade.

THE JAGUAR

63

MARKE

Não há freios: ele reduz a velocidade derrapando de lado
ou levantando a vela para que ela permaneça cheia, mas
diretamente acima, deixando de impulsioná-lo para frente.
Suas necessidades em relação ao transporte de carga são
diferentes das necessidades de Phil. Robert diz que poderia
colocar três buggies desmontados na parte traseira do
XF Sportbrake, com os bancos traseiros dobráveis rebatidos
para a frente. Entretanto, o buggy que ele trouxe hoje é
inteiriço e precisa de um reboque. Não há problema,
porque o nosso Sportbrake tem como opcional uma barra
de reboque elétrica, que se dobra quando não é necessária.
Pode levar até duas toneladas e, com o All-Surface Progress
Control, fica muito mais fácil puxar um reboque grande
sobre uma superfície solta ou lisa, como a areia molhada. É
só inserir a velocidade que deseja manter, colocar os pés no
piso e deixar o carro fazer o resto, ajustando o acelerador, a
transmissão e a resposta ABS para ajudar a garantir um
trajeto totalmente integrado e sem derrapagens.
Seria bom se o vento também fosse assim
tão previsível. O problema desse meio de
propulsão grátis é que nem sempre ele
aparece ou sobe com força. Robert costuma
ir a Benone nas madrugadas ou tarde da
noite para aproveitar as condições
favoráveis. Phil chega mais tarde, quando as
condições melhoram, decolando de
pequenas dunas de areia. “Não é fácil voar
aqui. O vento é variável e, às vezes, muito
forte, mas se você conseguir voar aqui,
poderá voar em qualquer lugar."
Sentados no conforto da cabine do
XF Sportbrake, observamos a praia de
Benone banhada pelo azul do Atlântico
Norte. À esquerda, a península de Inishowen do Condado
de Donegal, na República da Irlanda. À direita, o
impressionante templo de Mussenden aferrado à beira do
penhasco sobre Downhill. E a ilha escocesa de Islay ao
norte, no horizonte. Quando o vento não colabora, deixar
tudo no porta-malas para tomar um café no quiosque da
praia e jogar conversa fora com os moradores locais não é
nada mal. O vento pode variar, mas as vistas fantásticas da
Irlanda do Norte estão sempre ali.

O SISTEMA ACTIVITY
KEY, USADO NO
PULSO E À PROVA
D’ÁGUA, PERMITE
TRANCAR TUDO INCLUSIVE A CHAVE
PRINCIPAL – DENTRO
DO CARRO

Acesse o site jaguar.com para montar o seu e escolher
os acessórios.

64

THE JAGUAR

Canto superior esquerdo:
O sistema Activity Key opcional
do XF Sportbrake é perfeito
para quem pratica esportes ao
ar livre. Canto superior direito:
O Sportbrake conta com um teto
solar panorâmico em todo o seu
comprimento. Canto inferior
direito: Robert Finlay, 12 vezes
campeão irlandês de kite buggy.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

VALORES OFICIAIS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTES À LINHA DO
XF SPORTBRAKE em L/100 km: urbano: 5,6-8,5; fora da cidade: 3,9-5,9;
combinado: 4,5-6,8; emissões de CO2 em g/km: 118-155. Valores oficiais de testes
da União Europeia. Somente para comparação. Os valores reais podem variar.
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O elegante nariz
do Concorde
foi projetado para
inclinar-se permitindo
que os pilotos
visualizem a pista
na decolagem
e no pouso
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FOTOGRAFIA: UNITED ARCHIVES / IMAGO
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EMOÇÃO
SUPERSÔNICA
POR 28 ANOS O CONCORDE DESAFIOU O RELÓGIO SUPERANDO
A VELOCIDADE DO SOM E POUSANDO EM SEU DESTINO ANTES DE DECOLAR.
A START-UP AMERICANA BOOM TECHNOLOGY ACREDITA QUE O MUNDO
ESTÁ PRONTO PARA VOLTAR À VIAGEM NO TEMPO
TEXTO: Paul Entwistle

U

ma das aeronaves civis mais bonitas e sem
dúvida uma das mais potentes já construídas
voou pela primeira vez em 2 de março de 1969.
Desenvolvido em conjunto pela Grã Bretanha e
França, o Concorde era uma obra prima da tecnologia
e do design. Ele revolucionou o transporte aéreo da
noite para o dia, reduzindo pela metade o tempo entre
a Europa e a América do Norte. O Concorde começou a
operar em janeiro de 1976. Com a capacidade de manter
o voo supersônico, ele cruzava os ares a 2.170 km/h
(mais do que o dobro da velocidade do som) em altitudes
próximas à estratosfera.
A operação do Concorde era cara, uma crítica que
seus adeptos negam veementemente, argumentando que
nos últimos meses de operação do Concorde, a British

Airways estava na verdade lucrando com sua frota de
aviões comerciais supersônicos. E mais, nos anos iniciais
do século XXI, uma aeronave que consumia uma tonelada
de combustível para cada um de seus 128 passageiros que
cruzavam o Atlântico não era considerada ecologicamente
correta nem era de fato economicamente viável.
Na última década e meia a viagem aérea supersônica
não estava mais à disposição dos passageiros. Em uma
época em que os aviões comerciais se parecem com
ônibus e apresentam modelos muito similares, não
importa onde sejam construídos, a combinação exclusiva
de força e graça que era o Concorde está fazendo falta
em nossos céus.
Não por muito tempo. Desde que o Concorde operou
pela última vez em 2003, restou aos passageiros a mono-
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A decolagem do Concorde era uma festa para os sentidos. Ostentando o
desempenho de um jato militar e a graça de um cisne, cada voo era uma ocasião a
ser desfrutada. Abaixo: Os modernos painéis de voo já entraram na era digital
há muito tempo, mas não há como negar o poder de um medidor analógico Mach 2 +

tonia dos voo subsônicos. Neles, apenas os níveis de conforto
da classe executiva foram aprimorados, mas os tempos de
voo continuam os mesmos. A viagem de Nova Iorque à
Londres leva cerca de 7 horas e meia. No Concorde
normalmente levava 3 horas e meia.
A start-up Boom Technology, sediada em Denver, quer
retomar de onde o Concorde parou. Ela anunciou que
contribuirá com fundos no montante de US$ 33 milhões com
o primeiro voo teste do enigmático demonstrador batizado
de XB-1, planejado para até o final de 2017. A Boom planeja
construir uma aeronave supersônica com capacidade para
mais de 40 pessoas que seja capaz de voar a 2.300 km/h.
Isso vai reduzir o tempo de viagem de Nova Iorque a Londres
para 3 horas e meia, como o Concorde fazia. Enquanto as
passagens do ícone anglo-francês custavam algo em torno
de US$ 20.000, o fundador e CEO da Boom, Blake Scholl
afirma que a passagem de ida e volta em seu moderno
transporte supersônico custará meros US$ 5.000.
Scholl não é o clássico pioneiro no setor aeroespacial. Sua
ascensão ocorreu enquanto estava na Amazon.com, onde
enriqueceu por suas habilidades de codificação. Juntando a
licença de piloto privado, o desejo da start-up é transformar o
setor para melhor. Scholl logo chegou à conclusão de que o
transporte supersônico era técnica e economicamente viável.
“Eu comecei tudo isso por nunca ter voado num Concorde. Eu
esperei, mas ninguém o fazia. Então, decidi fazê-lo.” Os maiores
investimentos não demoraram a chegar, principalmente do
Vale do Silício, mas um investidor de fora se destacou.
O fundador do Virgin Group, Richard Branson, que também havia fundado sua própria empresa aeroespacial, a
Virgin Galactic, ficou tão tomado pela ideia que quis opções
de compra para 10 dos jatos supersônicos e afirma: “sou
apaixonado por inovação aeroespacial e o desenvolvimento
de voos comerciais de alta velocidade. Sendo uma inovadora
no setor espacial, a decisão da Virgin Galactic de trabalhar
com a Boom foi fácil.”

O CEO Scholl era visionário e garantia o financiamento,
mas construir o demonstrador XB-1 ficou a cargo de uma
equipe de 11 pessoas com históricos mais renomados no
setor aeroespacial vindos da NASA, Pratt and Whitney,
General Electric, Lockheed Martin e SpaceX. Seis membros
da equipe possuíam licenças de piloto e vários deles já
tinham envolvimento direto em design e construção de
aeronaves de alto desempenho e motores a jato.
Este é o momento certo para a viagem supersônica,
pois, a maior parte da tecnologia necessária para tratar as
falhas que fizeram o Concorde ser retirado de serviço,
só foram disponibilizadas nos últimos 10 anos. Isso inclui
os compostos de fibra de carbono para a camada externa,
que são mais leves que o alumínio usado no Concorde.
Diferente do que aconteceu com o Concorde, a moderna
simulação de computador também reduziu drasticamente
o tempo necessário para finalizar o design, reduzindo os
gastos com testes caros em túneis de vento. A aeronave
será muito mais silenciosa graças à eficiência da fuselagem
e dos motores que não precisarão de pós-combustões
para atingir uma velocidade supersônica. Segundo Scholl
e sua equipe já existem motores turbofan de alto desempenho prontos para uso disponíveis no mercado, que
podem ser convertidos para a tarefa.
O cronograma para o primeiro voo comercial é bem
ambicioso. Vinte anos após o último voo comercial do
Concorde, Scholl espera inaugurar sua própria aeronave
de passageiros supersônica. Só então seria possível voar
de Los Angeles para Sydney em um terço do tempo de
voo atual que é de 15 horas. Para o visionário Scholl, mesmo
o alvo mais ambicioso não é o bastante. Seu alvo gira em
torno de uma ideia simples.
“Eu quero viver em um mundo onde você possa ir a
qualquer lugar em cinco horas por US$ 100. O que levará
décadas, mas eu acredito que chegaremos lá.” Isso sim
seria supersônico!
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FOTOGRAFIA: PETER MARLOW / MAGNUM PHOTOS / AGENTUR FOCUS, DDP IMAGES, PR (2)
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“EU QUERO VIVER EM UM MUNDO ONDE
VOCÊ POSSA IR A QUALQUER LUGAR
EM CINCO HORAS POR US$ 100 ”

Acima: O demonstrador XB-1
é projetado para ser a réplica
e o teste da maior parte da
aeronave final. À esquerda:
O uso de compostos de
carbono para a fuselagem
externa é mais leve e também
reduz significativamente os
níveis de ruído, permitindo a
integração de janelas maiores.
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A R T E E M L I N H A CO N T Í N UA

Traçar
a linha
PICASSO DEFINIU O DESENHO EM LINHA CONTÍNUA E ESTABELECEU PADRÕES
ELEVADOS PARA OS ARTISTAS QUE O SEGUIRAM.
UMA NOVA GERAÇÃO DE ESPÍRITOS CRIATIVOS TEM UMA ABORDAGEM PRÓPRIA À
TÉCNICA EXIGENTE DO DESENHO DE LINHA CONTÍNUA

FOTOGRAFIA: AKG-IMAGES/CAMERAPHOTO, SUCCESSION PICASSO/VG BILD-KUNST; KEREM BAKIR

TEXTO: Camilla Péus
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Reduzir ao máximo o “Touro”
(à esquerda) de Pablo Picasso definiu a
arte de reduzir uma imagem aos seus
elementos essenciais. Mo Ganji,
um tatuador de Berlim, aplica seus
desenhos diretamente na pele
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A R T E E M L I N H A CO N T Í N UA

Cinco mãos desenhadas sem levantar
o lápis por um momento sequer, de
acordo com a dupla de artistas
parisienses Differantly (DTF). Direita:
Mo Ganji criando um novo design

Q

uando Emma e Stephane põem a caneta no
papel, todos os olhos entram em uma
montanha-russa. As linhas se transformam
em voltas, traçando curvas e mais curvas
em todo o papel e formando curvas
abruptas e ângulos agudos. Em segundos e sem tirar a
caneta do papel, fazem surgir carros de corrida, tênis
destinados ao sucesso e frascos de perfume. Os
integrantes da dupla de artistas parisienses “Differantly”
(DFT) são especialistas na “arte da linha única” e estão
entre as figuras mais importantes dessa forma artística.
Seus desenhos em linha contínua se tornaram artigos muito
procurados por colecionadores, e muitos nomes
internacionais de peso são seus clientes.
Pouquíssimas pessoas sabem que essa técnica,
aparentemente isenta de esforço, na verdade faz parte de
um processo complicado. De acordo com Stephane, “o
desempenho no desenho é apenas a ponta do iceberg.
Primeiro, estudamos minuciosamente o objeto, capturamos
sua essência e o esboçamos a partir de diversos ângulos.
Em seguida, ‘voltamos a fita’. Desconstruímos um tênis ou
uma bolsa de mão e, em última análise, nós o reduzimos aos
seus elementos mínimos.” As hachuras, sombras e cores são
irrelevantes. O único aspecto importante é a linha contínua.
Ela leva o observador a querer saber onde a linha
começa e termina. Logo se percebe que a arte em linha
contínua requer diversos talentos, como uma grande
concentração, uma imaginação poderosa e precisa e uma
grande resistência física. Para manter a caneta no papel,
também é preciso ter a coragem de tomar decisões
irrevogáveis e reduzir radicalmente a complexidade aos
seus elementos essenciais.
Até mesmo Pablo Picasso, o maior nome da arte em
linha contínua, adotava esse processo. Na série “Touro” de
11 litografias, criadas em 1945/46, ele iniciou com uma
descrição realista da criatura. Em seguida, retratou-a em
estilo cubista e, por fim, traçou-a de modo esparso e
abstrato. O mestre espanhol, inspirado nos traçados
precisos das pinturas rupestres, tinha um talento
incomparável para traçar as características de animais,
dançarinos e músicos usando linhas de tinta escassas, mas
extremamente precisas.
Alexander Calder levou os desenhos em linha contínua
para esculturas de arame a partir de 1926 – como o retrato
em arame do pintor Fernand Léger – e vários grandes
ilustradores também fizeram experimentações com a arte:
A obra de Paul Klee “Little Jester in a Trance” (1927) é a
monotipia em linha contínua mais famosa. “The Man with the
Big Mouth” e “What Is He Missing?” (ambos de 1930) foram
criados com linhas contínuas a lápis e aquarela sobre papel.
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“A ARTE EM LINHA
CONTÍNUA OBRIGA
CONSTANTEMENTE O
ARTISTA A TOMAR
DECISÕES FRIAS”
Saul Steinberg usou linhas para obter um efeito mais ácido
e pronunciado. Esse famoso ilustrador romeno-americano
tentou imigrar para os EUA com um passaporte falso em
1941 e, em seguida, forneceu cartuns à revista The New
Yorker quando residia na República Dominicana. Retratou
a fuga em sua obra em linha única intitulada “Passaporte”
(1948) e, em seguida, criou seu mais famoso trabalho em
linha única, sem título, que mostra um homem traçando um
círculo em torno de si. Outro personagem desenhado em
linha única foi o “Mr. Linea”, figura colérica de “La Linea”,
uma série cult de cartuns da década de 1970 criada pelo
milanês Osvaldo Cavandoli. O homenzinho de palitos
mostra-se ranheta e esbraveja, fazendo gestos amplos
ao longo de uma linha que lança novos obstáculos no
seu caminho.

G UA R D I ÃO DA S LI N H A S
IAN CALLUM, DIRETOR DE DESIGN DA JAGUAR,
SOBRE O VALOR DO ESBOÇO ESPONTÂNEO
“Eu prefiro comunicar minhas ideias iniciais com esboços
rápidos. São muito mais precisos do que as palavras e
transmitem o espírito daquilo que estou imaginando na
minha cabeça. Quando funciona melhor, o processo
mental controla as linhas e o desenho se torna automático. É como falar um idioma conhecido. Muitas vezes,
ideias de design totalmente novas surgem no papel por
acidente. Assim como acontece com o desenho de linha
contínua, as linhas são a melhor forma de descrever a
essência e o caráter específico do carro. Você deve ser
capaz de desenhar com três ou quatro linhas o básico de
qualquer carro bonito.
No caso de carros esportivos como o F-TYPE, os aspectos mais importantes são as linhas horizontais, em movimento, e sua relação com a linha básica. Os sulcos lineares dos destaques na lateral simbolizam dinamismo e
qualidade. SUVs como o novo e compacto E-PACE possuem uma geometria totalmente diferente – as linhas são
mais altas e curvas, exageradas propositalmente sobre
as rodas e o teto. O ligeiro ressalto sobre as rodas transmite confiança. A silhueta é clara, mas arrojada. Também
renovamos totalmente o design das linhas do I-PACE
Concept, o primeiro carro elétrico da Jaguar, com lança-

FOTOGRAFIA: ARTE EM LINHA CONTÍNUA DO DFT; KEREM BAKIR; TRENT MCMINN

mento previsto para meados de 2018. O peso visual recai

Até hoje, o desafio de criar padrões com forte poder de
expressão usando poucas linhas fascina mentes criativas de
diversos setores – Mo Ganji, artista da tatuagem, conquistou
um nicho em seu estúdio de Berlim com suas “tatuagens em
linha contínua”. Esse artista germano-iraniano esboça
imagens elegantes, como panoramas de montanhas, por
meio de linhas finas de tinta. Segundo ele, simbolizam “a
circulação de energias, continuidade e vitalidade”. Na arte
em linha contínua, as linhas não só demarcam formas, mas
também fazem parte da imagem. O designer gráfico Chan
Hwee Chong, de Cingapura, modelou a “Mona Lisa” de
Leonardo da Vinci e a “Moça com brinco de pérola” de Jan
Vermeer usando uma única linha em espiral. O movimento
circular é ora mais alto, ora mais plano, e a caneta é
pressionada ora suavemente, ora de modo mais forte, a fim
de esculpir nariz, boca e olhos em três dimensões. Essa
forma de arte pode parecer espontânea, mas na verdade é
resultado de um trabalho meticuloso.
Erros são imperdoáveis e qualquer pessoa que aceite o
desafio certamente chamará a atenção do observador.
“A arte em linha contínua é, basicamente, um processo
doloroso”, explicou Stephane, do Differantly. “Sua diversidade
e minimalismo são fascinantes, mas é algo penoso, que obriga
constantemente o artista a tomar decisões frias e descartar o
supérfluo. Mas vale a pena, com certeza!”

sobre a parte dianteira, como se o “nariz” do carro fosse
lançado para frente, mas a traseira resistisse a isso. É bem
arrojado, como se estivesse se preparando para agir.
Essa ideia surgiu em uma folha de papel, muito antes das
representações e modelos 3D. Sendo assim, linhas desenhadas à mão e a interação entre o lápis e o papel são
fundamentais para o processo de design. Meu trabalho é
preservar essa primeira etapa, que é excelente.”
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JAG UA R C L A S S I C

OBRAS CLÁSSICAS
A JAGUAR LAND ROVER CLASSIC TEM AGORA UMA NOVA
UNIDADE DE CLASSIC WORKS QUE ABRIGA VENDAS, SERVIÇOS,
PEÇAS ORIGINAIS E RESTAURAÇÃO EM UM SÓ LUGAR

A
!

cendendo a paixão dos proprietários e entusiastas
dos clássicos Jaguar e Land Rover, a mais nova
unidade Jaguar Land Rover Classic Works é a maior
do tipo no mundo todo. O local, com 14.000 m2 em
Coventry, conta com um espaço exclusivo para showroom
e oficina com 54 baias para serviços e restauração de
modelos Jaguar e Land Rover fora de linha há mais de
uma década.
Proprietários de Jaguar que procuram serviços de
restauração para seu próprio veículo podem contar com o
mesmo conhecimento e recursos especializados que
produzem os veículos Legends Continued e Reborn
Legends. Mais de 80 especialistas trabalham na Classic
Works, muitos deles com décadas de experiência
trabalhando nos modelos antigos, que é a especialidade da
nova unidade. E esse número só tende a crescer: a previsão
é de mais de 120 especialistas até o final de 2017.
Como explica Tim Hannig, Diretor da Jaguar Land Rover
Classic, (à direita): “Nossas pessoas, o conhecimento e as
habilidades deles são a alma da Jaguar Land Rover Classic.
Há mais de 1,5 milhão de veículos clássicos da Jaguar e
Land Rover no mundo. Estamos investindo em habilidades
de produção e restauração tradicionais para garantir que os
entusiastas possam dar um futuro glorioso a carros que já
tem um passado glorioso.”
O espaço de trabalho é organizado em áreas de
desmontagem, refabricação e montagem. Os especialistas
têm acesso a uma lista de catálogo com mais de 30.000
peças originais e com garantia. A proximidade com a
Jaguar Land Rover também significa que a operação
Clássica pode se beneficiar da tecnologia de fabricação de
ponta, como digitalização 3D e Desenho Auxiliado por
Computador, que permitem a reusinagem e a reintrodução
de peças que, de outra forma, não poderiam ser
refabricadas devido ao alto custo.
Entusiastas que buscam adquirir um Jaguar clássico de
colecionador podem escolher diferentes modelos, tais
como carros candidatos à restauração, prontos para uso e
até de exibição. Todos escolhidos por especialistas da
equipe legendária da Jaguar Land Rover Classic Works.
Você pode ver de perto esse trabalho e conhecer os
bastidores da coleção com 500 clássicos da Jaguar Land
Rover com o tour guiado da Classic Works, disponível
agora em dias especiais ao longo do ano.

Para consultar a variedade de serviços disponíveis ou para agendar
um tour, acesse jaguar.com/classic
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Técnicos experientes operam
uma área de serviço dedicada ao
Jaguar XJ220, alguns deles já
trabalharam com o supercarro de
341 km/h desde o início de sua
produção há 25 anos, usando
ferramentas feitas sob medida
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ENSAIO

ALIMENTANDO
OS SENTIDOS
COM O AVANÇO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA
REALIDADE AUMENTADA, O QUE ESSA TECNOLOGIA NOS
RESERVA PARA O COTIDIANO NO FUTURO?
TEXTO: Ian Pearson
ILUSTRAÇÃO: Mario Wagner

E

m breve, a realidade aumentada (AR) estará presente
em um pequeno visor na sua cabeça, e irá misturar
imagem computadorizada com o que você vê no
mundo real. As grandes empresas de TI já estão investindo
pesado nesse novo tipo de display, pois acreditam que
misturar o mundo real com o virtual seja um dos maiores
avanços desde a criação da internet. O visor também tornará
a vida mais variada e divertida, e o mundo nunca mais será
o mesmo.
A sobreposição virtual afetará tudo. Vai ser possível mudar
a aparência de veículos e prédios a sua volta ou substituir
pessoas na rua por celebridades, desenhos ou personagens de
jogos. Afinal, a vida na cidade pode ser muito mais legal com
zumbis vagando pelas ruas.
Se você está querendo tranquilidade, a rua pode se
transformar na extensão de uma galeria de arte. Ou pessoas
usarão avatares de seus jogos favoritos. Mas essa tecnologia
terá muito mais aplicações práticas, também. Como por
exemplo você ser capaz de saber se há algum médico por
perto em caso de alguma emergência.
As empresas utilizarão a AR para melhorar a saúde e a
segurança, com gráficos ilustrando as práticas corretas em um
procedimento de manutenção ou marcando zonas de perigo
quando houver movimentação de robôs ou máquinas ao redor.
Luvas de segurança podem apertar forte a sua mão para
alertar contra algo perigoso, como um capacitor de 15.000 V,
por exemplo.
Suas luvas de realidade virtual podem ser conectadas em
rede. Assim você pode apertar as mãos de um amigo mesmo
estando a quilômetros de distância ou testar um equipamento
antes de comprá-lo. Case encontre alguém em um aplicativo
de namoro, é possível sentir ansiedade assim que a pessoa se
aproxima, embora você já tenha notado o brilho virtual em
torno da pessoa, ou ouvido uma música romântica e sentido o
amor no ar. Algumas pessoas podem até usar a realidade
aumentada para se maquear, mudar como um camaleão
conforme anda pela rua ou talvez decorar a fachada de suas
casas de forma divertida em festas de família e eventos.
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Em breve, nós provavelmente teremos assistentes androides
e, mesmo se o seu androide ficar em casa para fazer o trabalho doméstico, a inteligência artificial baseada na nuvem poderá acompanhar você por todos os lugares. Você pode conversar com seus assistentes numa viagem e, se estiver
fazendo turismo, eles podem guiar você pelo lugar como se
fosse um morador local. Com a realidade aumentada você
também será capaz de vê-los sentados ao seu lado ou poderá segurar a mão deles virtualmente. Seus assistentes podem
olhar e falar da forma que você desejar. Quase não há diferença entre falar com sua inteligência artificial usando a realidade aumentada e falar com um assistente androide real.
Sua inteligência artificial pode acompanhar você ao longo
do dia e facilitar as coisas, como fazendo tarefas entediantes
ou mostrando alguma oferta especial na loja. Ele será um
assistente pessoal perfeito e uma companhia perfeita. Como
ele estará completamente conectado, ele pode mostrar a sua
realidade aumentada para que você possa ver através das
paredes das lojas, destacando qualquer coisa interessante por
onde você passa. A realidade aumentada pode até deixar
você combater os alienígenas enquanto sobe as escadas para
tornar o seu momento de compras um pouco mais divertido.
Por volta do ano de 2030, minúsculos circuitos na pele se
conectarão às terminações nervosas, permitindo que você
grave as sensações e as reproduza quantas vezes quiser. Você
pode transformar seus vídeos de férias em uma experiência
sensorial completa. Vai ser possível reviver uma caminhada
romântica na praia e sentir a areia e a brisa em sua pele. Isso
vai diluir as barreiras entre o mundo real e o mundo virtual. Os
sites da internet também oferecerão experiências sensoriais
completas que misturam de forma perfeita a funcionalidade
com jogos e redes sociais. Mas, há uma coisa que devemos
considerar: a sua inteligência artificial saberá tudo sobre você,
então certifique-se de adquirir uma que você possa confiar.
Ian Pearson, futurologista que estudou matemática e física antes
de se tornar um gênio. Em 2007 ele fundou a Futurizon, dando
consultoria às empresas sobre tendências do futuro.
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O Clube do Jaguar
PARA CORREDORES DISTINTOS

Q
ANDY
WALLACE
Para Andy Wallace, suas primeiras voltas
num Jaguar XJR-9 no final dos
anos oitenta foram uma revelação.
O piloto britânico se tornaria mais tarde
um dos melhores corredores de
protótipos de carros esportivos

T E X TO : G E O F F P O U LT O N
I LU S T R AÇ ÃO :
M I C H A E L DA R L I N G
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uando adolescente, Andy Wallace costumava levar três
horas para pedalar até Silverstone. Nos finais de semana
de corrida, ele fazia alguns sanduíches, pegava sua bike e
partia da casa da família em Oxford pela manhã. “Invariavelmente,
chovia muito, mas eu não ligava”, ele relembra. “Estar na pista
era a única coisa que importava”.
O pai de Andy o havia apresentado ao mundo das corridas
muitos anos antes. Ele tinha dez anos de idade, os dois pegaram
um ônibus para a França para assistir a corrida de 24 horas de Le
Mans – um circuito que mais tarde conquistaria um lugar especial
em seu coração. Quando fez 15 anos, seus pais lhe presentearam
com uma aula na Escola de Corrida Jim Russell e Andy ficou
fascinado. Ele começou a planejar sua carreira na corrida, visando
o pré-campeonato Formula Ford de 1974 como sua rota de entrada
e trabalhando duro para que conseguisse comprar um carro.
“Enquanto isso, eu ia a todas as corridas, observava os pilotos
e anotava os tempos das voltas para que eu pudesse me preparar”,
conta ele.
Sua dedicação deu resultado. Em 1980, aos 19 anos de idade,
Andy ganhou o campeonato em sua temporada de estreia. Progrediu nos rankings da Formula Ford, antes de ganhar o 3° lugar na
Formula Inglesa em 1986. “O próximo passo na lógica era a F1”,
ele conta. “Me ofereceram dois carros, mas eu não tinha condições
financeiras para aceitar. Eu precisaria conseguir $600.000.”
Sem saída e após ganhar o Grand Prix F3 de Macau de 1986,
Andy foi falar com o piloto holandês Jan Lammers. Jan estava
pronto para se juntar à equipe TWR-Jaguar na próxima temporada
e mencionou que eles precisavam de outro piloto para a Le Mans.
Será que Andy estava interessado? “Claro que eu estava interessado,
por isso fui fazer alguns testes. A primeira vez em que entrei no
XJR-9 foi absolutamente aterrorizante. Eu estava acostumado a
pilotar a 260 km/h. A 320 km/h já são outros quinhentos e ao
atingir 386 km/h, tudo muda completamente de novo. Após correr
em monopostos, o XJR-9 parecia grande e confinado. A sensação
era a de estar sentado num míssil”.
Mas logo Andy se adaptou e sua velocidade e consistência convenceram a equipe. Apesar de ter apenas três corridas para se preparar, Andy, Jan e Johnny Dumfries pilotaram o XJR-9 de 7.0 litros
até a vitória em Le Mans em 1988 – a primeira vitória da Jaguar desde
1957. “A sensação de ganhar foi estranha, pois eu estava exausto.
Levou um tempo até cair a ficha”, afirmou ele modestamente.
Andy conquistaria o posto de melhor piloto de carros esportivos
do mundo. Dois anos depois, ele venceu as 24 Horas de Daytona
num Jaguar XJR-12D, a primeira de três vitórias lá. E venceu
também duas vezes nas 12 Horas de Sebring.
Atualmente, o Inglês é o principal piloto de testes da Jaguar
Land Rover Classic. Ele testa vários modelos clássicos, antes de
transmitir o que sabe a seus novos proprietários. “É uma
honra colocar modelos como o E-Type e o XKSS à prova,
e é bem diferente de pilotar carros modernos.” Isso
quer dizer que seu instinto de correr está mais suave?
“Ah, não,” diz ele rindo e nos conta que venceu na sua
categoria no ano passado na Le Mans Classic pilotando
um D-Type. “O instinto é algo que nunca se perde.” s
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