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A criatividade sempre esteve
no coração da Jaguar. Das linhas
icônicas do E-Type até o Carro
Mundial do Ano de 2019 – o I-PACE
todo elétrico – a marca acredita ser,
nas palavras do fundador da empresa
Sir William Lyons, “como nenhuma
outra”.
É este espírito de ingenuidade e
individualidade que comemoramos
na Revista Jaguar. Pessoas criativas estão
desafiando e mudando o modo que
vivemos e pensamos sobre o mundo.
Alguns estão fazendo isso em pequena,
outros em grande escala. Uns estão
melhorando o que já é ótimo ou
entrando em novos territórios. Todos
estão usando sua criatividade para
avançar, para impulsionar o progresso.
Nesta edição, conhecemos pessoas
inspiradoras na área de design,
tecnologia, filantropia, gastronomia
e literatura, que têm centros criativos
em todo o mundo e demos uma
olhada no futuro para ver o que vem
por aí. Aproveite a viagem.
Derek Harbinson
Editor
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MARCUS DU SAUTOY
O professor de Simonyi para a compreensão
pública da ciência na Universidade de
Oxford, Marcus é um autor e um radiodifusor.
Ele muitas vezes colabora com artistas ao
explorar as conexões entre a matemática e
a música. Nesta edição, ele escreve sobre
o surgimento da inteligência artificial e
pergunta se os computadores podem ser
criativos como seres humanos.

SUBS

BRYCE DUFFY
Bryce tira fotos há mais de 20 anos, fotografando desde Lady
Gaga e Rami Malek até Jamie Lee Curtis e Elon Musk. Seu
trabalho apareceu na Wired, The Atlantic, The New Yorker e
na Rolling Stone. Com sede em Pasadena, na Califórnia, ele
gerencia a agência de fotografia DS Reps de Nova York,
São Francisco e Los Angeles.
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trás desta edição

SUZANNE IMRE
Suzanne, que entrevistou
a designer de interiores
Joyce Wang para esta
edição, editou a revista
e o site de interiores
Livingetc por 17 anos. Ela
é expert em estilo e líder
de tendência, e consultora
de inúmeras marcas de
varejo e publicação.
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BILL DUNN
O editor de Os Jurados, Bill é fã da
Jaguar desde os seis anos, quando ele
ouvia Tusk de Fleetwood Mac em fita
sentando no E-type Série 3 V12 do
seu pai. Ele já entrevistou Hunter S
Thompson e David Bowie, e trabalhou
para a Esquire e para a GQ.

DAVID RYLE
Rapha, Emirates, Sky TV e Expedia estão
entre as marcas que o fotógrafo David
tem em seu portfólio, tendo também
fotografado Matthew Williamson e
Calvin Harris. Conhecido por seu
estilo, que sintetiza a luz e a cor, suas
imagens têm sido destaque no Prêmio
Internacional de Fotografia e no Prêmio
da Associação de Fotógrafos.
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Influenciada por seu amor por revistas vintage e
bandas dos anos 90, a fotógrafa de moda, Bella, tem
trabalhado com Jorja Smith, M.I.A, Billie Eilish, Lucien
Clarke e Bret Easton Ellis. Com base em Londres e
Los Angeles, suas modelos favoritas incluem Lana
del Rey e Courtney Love. Sua estética otimista foi
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O melhor, pelo melhor. Nossos peritos escolhem as coisas mais finas
no mundo das artes, do design, da culinária e da moda
Curadoria Bill Dunn retratos ilustrados Paul Ryding
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Phoebe Gormley
Fundadora e alfaiate da Gormley and
Gamble, primeira alfaiate da Savile
Row para mulheres por mulheres
gormleyandgamble.com

Escolhe: Chinelos de veludo
da Penelope Chilvers
"Eu amo que eles são únicos, divertidos e peculiares e também são versão de um clássico. Ninguém tem e são
minha cara. Eles estão em nossa loja na Savile Row uso
sempre, quando não quero usar saltos. Eles ficam lindos
com um terno."
penelopechilvers.com
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DESIGN

Bill Amberg
Designer de couro, seu trabalho
nos interiores transformou o uso
do material, e sua bolsa Rocket está
nas coleções do V&A em Londres
e do MoMA em Nova York
billamberg.com

Escolhe: Mesa Bayleaf Sebastian Cox
"Sebastian é um homem tão esperto e tem
um bom gosto. Todo o seu trabalho é muito
bom - não há uma única peça que não é
requintada. Ele tem um toque tão leve em
tudo, incluindo a sustentabilidade. Ele tem
uma madeira em Kent na fazenda de seu pai,

onde ele corta e prepara para
seus projetos. Ele promove a
madeira britânica através do
design, fabricação e moagem. Eu
escolhi a nogueira para esta mesa
Bayleaf. Uma mesa é especial é uma peça tão íntima, uma coisa
muito pessoal. Uma boa mesa
ajuda você a trabalhar e você tem
que se conectar com ela. Como todo bom
design, ela não se destaca mas, quando
você chega perto, os detalhes são incríveis.
A maneira que a lateral entrelaçada interage
com a estrutura, como as gavetas deslizam...
Eu adoro ela."
sebastiancox.co.uk
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ARTE

Steve McPherson
Artista e escultor premiado que
usa plásticos encontrados no
oceano como material
stevemcpherson.co.uk

Escolhe: Peter Beard, fotógrafo
"Peter Beard tem sido uma fonte de
inspiração para mim desde que eu
estava no final da adolescência na
faculdade de arte, em 1990. Ele é
incrível, um aventureiro da vida
real em todos os sentidos. O que
me atraiu foi a quantidade de
informações, pensamentos, textos,
imagens e objetos encontrados,
e sua própria fotografia - tudo
composto e compactado em seus
diários visuais gigantes. Estes livros
estão cheios de detalhes de sua vida
e experiências dentro das culturas e
das histórias de suas casas no Quênia
e nos EUA. Para Beard, parece que
todos os detalhes da vida e os dramas
são um espetáculo, encadernados
e preservados nestas tumbas
comemorativas e também sombrias.
Eu tive a sorte de me encontrar com
ele em uma de suas exposições em
Nova York em 1997. Fiquei empolgado
como uma criança e mal consegui
falar com ele."
peterbeard.com
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Georgianna Hiliadaki
ART

Chef Executiva e co-fundadora do
Grupo Modern Greek Food, cujo
carro-chefe, The Funky Gourmet em
Atenas, tem duas estrelas Michelin
funkygourmet.com

PRODUCTION

Escolhe: Ferran Adrià,
pioneiro culinário

CLIENT

"Sem dúvida, Ferran Adrià é o pai
da gastronomia moderna. Seu
gênio culinário o diferenciou como
um dos chefs mais influentes de
todos os tempos, e o pai da
culinária vanguardista. A missão
de Ferran é descobrir ‘os limites
da experiência gastronômica’
e ele claramente conseguiu.
Trabalhando em sua cozinha
no famoso El Bulli em 2005
desempenhou um papel
importante na minha carreira e na
formação posterior do conceito
culinário da culinária grega avantgarde. Ferran me disse, ‘Você tem
que ser organizado para ser um
anarquista’. Este simples conselho
provou a sua sabedoria muitas
vezes ao longo da minha vida
culinária. É difícil escolher apenas
um prato de assinatura dele, mas
eu diria que o Caviar com Avelãs
em seu menu de fechamento de
2011 foi um destaque especial."
El Bulli vai reabrir em fevereiro 2020,
como elBulli1846, um "laboratório e
Museu da inovação culinária".
elbullifoundation.com

14 / Revista Jaguar

1234567890

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Brazil - THE SELECTORS, 3

Os Jurados

ARTESANATO

Grant Gibson
Especialista em design,
arquitetura e artesanato
que hospeda o aclamado
podcast Material Matters
instagram: grant_on_design

Escolhe: Morten Klitgaard,
artista de vidro
"Com a gentrificação e os
preços de propriedades
aumentando, é difícil ser um artista ou um
fabricante em Londres. Então, empresas como
Glassblowing, que este ano marca uma década
em sua galeria atual em Southwark, devem
comemorar. Fundada em 1976 por Peter Layton,
um pioneiro no uso de vidro em arte no Reino
Unido, a empresa tem sido um local para novos
talentos, fornecendo instalações para artistas
residentes. Escolher um é difícil mas eu sou fã do
trabalho de Morten Klitgaard. O artista dinamarquês utiliza a remoção da transparência do
material, criando uma aparência porosa e esmaltada em suas peças. É uma coisa fascinante."
mortenklitgaard.com

MODA

IMAGENS: ADAM GOLDBERG/A LIFE WORTH EATING; DORTE KROGH; A COLLECTED MAN

Tanja Martin
Estilista da Pharrell,
Cillian Murphy, Michael
Fassbender, Colin Firth
e Kit Harrington
Escolhe: The Burberry,
Trench, reinventada
por Riccardo Tisci
"Há uma grande
tendência em casacos
para este inverno - o sobretudo.
E minha escolha tem que ser
Burberry. A chegada do ex diretor
criativo da Givenchy, Riccardo
Tisci, na Burberry pode ter
garantido o seu renascimento, mas
é a funcionalidade deste casaco
versátil que sustenta a
popularidade da marca. Ele

reinventou o seu clássico
Trench Coat para
outono/inverno 2019 em
grandes proporções,
permitindo um ajuste
mais relaxado para ser
usado com roupas
formais e casuais.
Originalmente desenvolvido para os soldados
usarem nas trincheiras da primeira
guerra mundial, a funcionalidade
ainda está lá - as mangas Raglan,
as abas para chuva, e alças no
punho - mas agora você pode ver
ele combinado com um All Star e
uma camiseta básica preta ou com
um terno e um par de Brogues."
burberry.com
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Luke Jennings, criador da assassina favorita do mundo, explica
o fascínio de Villanelle de Killing Eve e como a adaptação para
a TV de seus livros originais acertou no elenco
História Olly Richards
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uando Luke Jennings começou a ter idéias para o

CLIENT

personagem que se tornaria a Villanelle, a assassina
icônica de Killing Eve, ele tinha duas palavras em mente:
“Escandalosamente divertida”.
Embora existam muitas outras palavras que você
poderia usar para descrevê-la, essas duas são as
melhores. Tanto no conto original de Jennings, Codinome
Villanelle, e interpretada por Jodie Comer na série de TV,
Villanelle é uma personagem que faz
você morrer de medo e gargalhar ao
mesmo tempo. Uma órfã russa, tirada
da prisão por um sindicato do crime
secreto e treinada para se tornar uma
assassina, Villanelle ama seu trabalho,
e adora uma perseguição de gato e rato
com Eve Polastri, uma agente da MI5
encarregada de achá-la. Ela é facilmente
uma das vilãs fictícias mais carismáticas
da última década.
Em 2013, quando ele começou
a escrever a primeira história de
Villanelle, Jennings já era um romancista bem sucedido (seu livro Atlantic foi até nomeado
para o prêmio Booker, mas ele queria escrever algo
puramente para entreter, com personagens que não
seguem os padrões típicos do gênero thriller de crime.
Foi quando a Villanelle apareceu.
“Ela surgiu totalmente formada em minha mente”, diz
Jennings. “Eu estava lendo muito sobre psicopatia. Estava
pensando em como alguém poderia ser como ela; o que
16 / 5GXKUVC -CIWCT
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poderia ter acontecido com ela quando criança para
torná-la a adulta que é. Ele não queria criar a psicopata
típica da televisão, que não tem sentimento ou emoção.
Ele leu estudos sobre psicopatas que estão cientes de sua
própria psicopatia, mas não sentem vergonha, e teorias
que os psicopatas podem sentir amor ou empatia, mas
escondem. Ele queria criar uma personagem que fosse
uma assassina aterrorizante, mas consciente de que ela
sabia exatamente quem era e não dá
nenhuma desculpa para isso. De certa
forma, ele queria criar o pior tipo de
monstro: um sem causa ou motivo, que
comete atos terríveis simplesmente
porque eles amam.
Muitas coisas foram pensadas para
formar o DNA da Villanelle. Em parte,
Jennings se inspirou na vida de Idoia
López Riaño, uma membra do grupo
separatista basco ETA na década de 80.
Conhecida como La Tigresa, ela seduzia
policiais espanhóis, em seguida, os
matava em nome da independência
basca. “Ela foi fascinante para mim”, diz Jennings. “Ela
era articulada e atraente, alguém que poderia ter tido
uma vida bem sucedida fora de tudo isso... Ela parecia
realmente gostar de matar. Jennings usou isso com a
Villanelle para modelar seus assassinatos obscuros e
elaborados, que são sempre muito mais complicados do
que eles precisam ser, porque ela gosta, como Jennings
diz, de matar.

Brazil - CELEB/JODIE, 1

(PVTGXKUVC
Instinto assassino
Luke Jennings (página oposta),
diz que Villanelle, interpretada
por Jodie Comer (à esquerda),
"surgiu" em sua mente

(W GUVCXC RGPUCPFQ
em como alguém
RQFG UGT EQOQ GNC Q
SWG CEQPVGEGW EQO
GNC SWCPFQ ETKCP C
RCTC VQTP NC C
CFWNVC SWG
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(PVTGXKUVC
Outra inspiração para a Villanelle veio da vida antiga comando da situação. A cena que Comer gravou para a
de Jennings como crítico de dança no The Observer (ele audição foi a sequência que agora é um clássico em que
escreveu sua crítica final para o jornal no início deste ano). Villanelle, com um vestido rosa armado, é avaliada por
“Os mundos dos livros de Villanelle, e da série, são muito um psiquiatra, dando todas as respostas certas, mas de
teatrais”, diz ele. “Há uma sensação de coordenação uma forma que sugere que ela definitivamente merece ser
neles. Eles certamente não são realistas. Acho que meu presa. “Ela tem que ser bem ordenada e desajustada ao
amor pelo mundo da dança influenciou isso.”
mesmo tempo”, diz Jennings. “Havia algo completamente
Sempre foi a intenção de Jennings que a Villanelle desequilibrado nela. Ela se jogou no personagem de tal
fosse mais do que só uma personagem no papel. maneira que elas eram uma só desde o início. Ela se
“A televisão era o objetivo”, diz ele. “Foi por isso que
apossou dela.
escrevi em episódios e muito visual.” Ele publicou quatro
Depois de duas temporadas, Comer continua a reprecontos no Amazon Kindle entre 2014 e 2016, então ele sentar a Villanelle perfeitamente. Ela pode não ser a
tinha algo que os produtores de TV podiam ler e acessar personagem principal - a Eve é interpretada pela
rapidamente. E funcionou. As histórias foram escolhidas brilhante, Sandra Oh nomeada ao Emmy - mas ela se
por Sid Gentle Films em 2016, que garantiu os talentos tornou o centro. As faces inesgotáveis da personagem
de Phoebe Waller-Bridge, não tão conhecida na época, Villanelle têm levado a série a um enorme sucesso. A
para levar a história dos livros
primeira temporada foi um sucesso
para a tela.
instantâneo com o público e os
“Phoebe só era conhecida por
críticos, e a segunda temporada,
poucas pessoas na época”, diz
escrita por Emerald Fennell e
lançada em abril de 2019, teve
Jennings. A série de Waller-Bridge,
Fleabag, que se tornou uma série de
críticas ainda melhores.
Levou Comer da atriz britânica
sucesso que a tornou famosa
mundialmente, foi um sucesso no
conhecida à estrela internacional.
Ela ganhou um prêmio BAFTA no
Festival de Edimburgo e estava
prestes a começar no teatro Soho,
início deste ano como Villanelle e
em Londres, mas Waller-Bridge
irá atuar em 2020 na ação-comédia
não era a escritora de comédia
de Ryan Reynolds, Free Guy e na
adaptação do clássico Agatha
brilhante que ela é agora.
Christie de Kenneth Branagh,
“Phoebe entendeu Villanelle
imediatamente”, diz Jennings.
Morte no Nilo. Ela deve tudo isso a
uma assassina louca que se veste
“Ela falava muito sobre a “glória”
de Villanelle, e com isso ela falava
muito bem.
do excesso absoluto da maneira
Jennings admite que existem
como ela vivia e sua completa falta
duas Villanelles agora. Uma delas
Jodie Comer como a Villanelle
de remorso. Ela viu essa persona- "completamente desequilibrada"
é a sua criação, que reapareceu no
gem sem limites e que combinava
início deste ano em Killing Eve: No
tão bem com seu desejo de escrever de forma ilimitada.” Tomorrow, uma continuação da série Codinome: Villanelle .
Então, claro, era hora de escolher a atriz de Villanelle. A outra é a criação de Phoebe Waller-Bridge e Jodie
Jennings nunca tinha escrito com ninguém em mente. Comer, que é diferente de seus livros. “A maneira que eu
Ele “olhava com os olhos dos personagens” por isso não vejo isso”, diz ele, “é que elas existem no mesmo universo
imaginava seus rostos, apenas como se sentiam. No e cada uma complementa a outra. Se você gosta da série
entanto, quando viu a audição de Jodie Comer, ela de TV, você pode ler os livros, e vice-versa. “Killing Eve
encarnou tudo o que ele sentia. Comer não era tão voltará em 2020, desta vez escrita por Suzanne Heathcote
famosa. Ela tinha trabalhado em séries de sucesso - Doctor (Fear The Walking Dead).
Foster, The White Princess, My Mad Fat Diary, e até no
A série pode muito bem continuar depois da terceira
episódio obrigatório de Casualty - mas a atriz de 24 anos temporada, mas Villanelle já está garantido uma vida
nascida em Liverpool não era simples. Com seu sotaque além do livro e da série, graças à Comer. “Acho que as
forte e rosto amigável, ela não tinha nada de “assassina pessoas se identificam com alguém que acha que as
sociopata russa”... até que ela começou a audição.
regras não são para elas... Eu não acho que elas a
“Ela foi brilhante”, diz Jennings de sua audição, que amam pelas mortes”, diz Jennings, considerando suas
impressionou todos na produção. “Ela nos mostrou esse palavras. “Eles a amam porque ela sofre como qualquer
caos ordenado... Desde sua primeira cena, ela estava no um na vida.” J
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/ESCOLHA SEU DESTINO
Porque cada grande jornada tem um desvio

REPRO OP

1 Rosh Mahtani
Como a fundadora da marca de joias
britânica Alighieri descobriu ouro
História Nathaniel Handy Foto Elliott Wilcox

SUBS
ART

Rosh Mahtani diz que ela gosta de
ser “levada para o universo de
alguém”, e não simplesmente vender
um produto. Com sua marca de joias
Alighieri, é isso que ela faz. “Quando
era criança na Zâmbia, encontrava
conchas, galhos, arame e fazia
minhas próprias joias”, lembra ela,
agora com 25 anos. Seus clientes
agora têm a mesma emoção, de ter
encontrado algo autêntico, um
talismã. Cada peça produzida, no
bairro de joias Hatton Garden de
Londres, está enraizada em um
conto da Divina Comédia do poeta
italiano Dante Alighieri – a inspiração
para a marca, até no nome. “É uma
história sobre um homem que estava
perdido tentando encontrar seu
próprio caminho”, explica Mahtani,
que não teve nenhum treinamento
formal. “Foi assim que me senti
depois de terminar a Universidade,
onde estudei francês e italiano –
como se fosse o herói de Dante.
Comecei a fazer joias para me
divertir, com cera.” Suas peças,
diferentes por causa de sua
imperfeição orgânica – como se
fossem objetos encontrados, pedras
de ouro peneirada das águas de um
rio primordial – agora adornam os
gostos de Reed Morano, Olivia Wilde
e Elisabeth Moss. Alighieri teve
500% de crescimento anual desde
a sua fundação há cinco anos. No
entanto, todo o seu sucesso é
devido a operação de Mahtani que
é pessoal, despreocupada com alta
arte e com a condição humana.
“Ter joias é como contar histórias passa de geração a geração, como
uma receita culinária”, diz ela.
J
“Une as pessoas.”
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Luzes brilhantes, cidade grande
Arlene Schnitzer Concert Hall;
(página seguinte) coquetel Tasty
n Daughters' Coffee Pick-Me-Up
e o Smoke Stack, com brioche,
linguiça, muçarela, um ovo frito
e calda doce de jalapeño
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Viagem

COMIDA NO
ELÉTRICO

Com restaurantes incríveis e food trucks que fazem
fila no quarteirão, Portland, Oregon, é um paraíso
gastronômico anticultural. Nós visitamos a cidade no
Jaguar elétrico I-PACE para conhecer suas estrelas
História Danielle Centoni Foto Bryce Duffy

ma das coisas mais encantadoras
das cidades de destino é que muitas
vezes elas têm um prato icônico. São
Francisco tem o Sourdough, Nova York tem pizza,
Nova Orleans tem gumbo (entre muitas outras coisas).
É como se cada lugar oferecesse uma lembrança
comestível, um prato coloca você no globo e diz,
“Você está aqui.”
Mas há Portland, Oregon. Uma cidade de médio
porte no noroeste do Pacífico dos EUA, ela conseguiu
entrar no mapa culinário, e ainda, não tem um prato
tradicional. Mesmo assim, os turistas vêm em massa

apenas para comer, atraídos por uma culinária fresca,
acessível e experimental que não se leva muito a sério.
Acontece, o que a cidade não tem pratos icônicos
considerando seu espírito independente e anticultural.
Este é o lugar que crio o Voodoo donut, onde os doces
fritos vêm mergulhados em pó de chiclete ou o KoolAid de uva. É onde o fenômeno do sorvete Salt & Straw
começou, dando vida a criações engenhosas como o
pão de abobrinha Fleckled Chocolate. É onde
carrinhos de comida como Gumba criaram o macarrão
artesanal polvilhado com f lores comestíveis, e
cervejarias como a 10 Barrel fizeram sucesso,
Revista Jaguar / 23
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Destaques gastronômicos (No sentido horário da
esquerda) kanom krok do Laangban, cestos de arroz
crocante com creme de coco galangal e ceviche de
vieira; Churchgate Station; salmão mi-cuit no Le Pigeon,
com nectarinas, tomates, palmitos e vinagrete nori;
Gabriel Rucker

SUBS

comunidade. Portland tem um espírito pioneiro. É um
lugar curioso e faminto, cheio de pessoas criativas e
independentes atraídas pelo que é diferente.”
Aqui, ela encontrou a oportunidade perfeita para
abrir seu próprio negócio, onde ela poderia servir tortas
e suflês de limão com petiscos salgados, como smørbrød e
esturjão assado.
“Parecia o lugar perfeito para abrir minha lanchonete
Francesa-Norueguesa”, diz ela. “Eu abri sem pretensão,
felizmente, Maurice foi bem-vinda e agora se tornou
minha casa.”

ART
PRODUCTION
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fabricando, cervejas sazonais com tudo, desde frutas
de caroço até flor de anjo.
Mas comer em Portland nem sempre foi tão legal.
Quando me mudei para a cidade em 2005, a nossa
culinária era bem pobre. Agora, é difícil acompanhar.
Como esta cidade arborizada cheia de pontes conseguiu
se tornar um destino tão procurado com tanta
criatividade culinária?
Cultura do café
Da chef Kirsten Murray, Maurice, no centro de
Portland, é uma joia rara do café, um oásis de calma no
núcleo urbano da cidade. Murray veio para Portland em
2008, com estrelas Michelin no currículo, que inclui o
Gramercy Tavern e o Aquavit em Manhattan e
passagens pela Alsácia com a famosa chef de confeitaria
Christine Ferber. Apesar do ambicioso restaurante que
a recrutou ser fácil de esquecer , suas sobremesas não
eram, e a chef graciosa e muita talentosa rapidamente
encontrou um público fiel.
Ao dirigir um I-PACE elétrico da Jaguar em toda a
cidade, chego a tempo de um chá de Ceilão e uma fatia
de quiche deliciosa. Murray me diz as razões que ela
decidiu ficar em Portland: “Eu me apaixonei pela
24 / 5GXKUVC -CIWCT
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Apelo global
De volta à direção, atravesso o rio para conhecer John
Gorham, um chef que tem sido instrumental na
construção da reputação culinária de Portland. O I-PACE
mostra imensa agilidade enquanto dirijo para o leste em
direção à Hawthorne Bridge. Das 12 pontes acessíveis de
carro ou de ônibus da cidade que atravessam o rio
Willamette, a Hawthorne é a mais antiga, com 109 anos,
e uma das quatro que levantam para passar barcos. Em
carros menores, as grades de metal do asfalto tornam a
viagem turbulenta, mas ; um toque do pedal e o I-PACE
passa por um ônibus TriMet pesado em segundos.
Tasty n Daughters é inspirado nas tavernas americanas,
um espaço íntimo, com painéis escuros iluminados por
amplos eixos de luz natural. Ao entrar no restaurante, o
aroma de alho e tomate assando toma o local,
complementado pelo barulho de bebidas sendo
misturadas, e as conversas dos clientes. O menu é uma
mistura internacional de comida reconfortante shakshuka marroquina e pide turco com frango frito
crocante dentro de biscoitos do Sul. É um menu sem
limites, integrados por um tema comum de ingredientes
locais frescos e perfumados.
O restaurante é uma re-marca do bem-sucedido mas
fechado Tasty n sons, e parte do império de nove
restaurantes que Gorham e sua esposa Renee têm.
Gorham passou por muitas coisas desde a sua chegada
no início de 2000, quando a primeira onda de chefs
vieram para Portland, prontos para dominar a cidade
com tudo que suas credenciais poderiam oferecer.
“Muita dessa criatividade foi o resultado do mercado
imobiliário estar subvalorizado”, diz Gorham. “Era fácil
ter uma ideia e executar sem investidores - as ideias
criativas dos chefs eram mais diretas. Quanto mais
sócios você tem, mais criatividade você sufoca.”
Aluguel barato e licenças de bebidas baratas, além de
muitos produtos frescos disponíveis, fizeram de

Brazil - PORTLAND IPACE, 2
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Troy MacLarty
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Aluguel e licenças
de bebidas baratos
tornou Portland o
local ideal para
muitos chefs
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Ruas à frente (no sentido horário de cima) 10 Barrel; A placa de néon do
White Stag de Portland vista do pára-brisas do I-Pace; Donuts Voodoo,
com Diablos Rex, Grape Ape, Marshall Mathers e bolos com granulado

CLIENT

Portland o local ideal para novos chefs. Equipados com
a experiência das melhores cozinhas de Nova York,
Chicago, e São Francisco, vieram para a cidade, abriram
seus próprios restaurantes, e tomaram a cena.
“Antes disso, tínhamos três jogadores principais, mas
eles eram extremamente ‘Noroeste’”, diz Gorham. “Não
havia diversidade. Se você comesse nos três restaurantes,
você não conseguia diferenciá-los. Agora fomos de três
26 / Revista Jaguar
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grandes restaurantes para três grandes restaurantes em
cada quarteirão.”
Quebrando barreiras
A cidade cresceu muito na última década, e sua adoração
pela culinária global é uma das razões que ela merece um
lugar no palco mundial. Troy MacLarty, chef-proprietário
de dois restaurantes de Bollywood Theater e do

Brazil - PORTLAND IPACE, 3
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Portland
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Há muitas boutiques, feiras
gastronômicas e restaurantes
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Portland Farmers Market
BROOKLYN

1.Avenida Mississippi Bairro hipster com lojas de raridades ecléticas 2. Slabtown Lojas chiques e cafeterias
3. Moda Center Arena coberta para esportes usada para hockey no gelo, basquete e shows 4. NE Avenida 28 Conhecida localmente como a
“fila de restaurantes”, com tudo desde Cajun Creole até lojas de chocolate artesanal 5. White Stag Esta placa icônica 'Portland Oregon' foi
feita pela empresa White Stag Sportswear, mas agora pertence à cidade 6.Parque Beira-mar Tom McCall com 40 acres, popular com
corredores, skatistas e ciclistas 7. Museu de Arte de Portland Fundado em 1892, o sétimo museu mais velho dos EU com mais de 50000 objetos
8. Feira de Portland Mais de 200 vendedores com produtos nos fins de semana e às quartas-feiras 9. Washington Park Abriga o Zoológico
de Oregon, Jardim Japonês de Portland e o Hoyt Arboretum 10. Ponte St Johns Ponte suspensa de aço no Rio Willamette
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Festa Turística (Topo) Kirsten Murray do Maurice; (acima à direita) uma
vista da ponte St Johns; (acima) o I-PACE no Lucas Salon de Portland
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Hora de comer(Abaixo) Salt & Straw, sorvetes de erva-doce, massa
de bolo de cenoura e avelã, e morango e água de coco; (abaixo à
esquerda) Cheesecake de pimenta do reino do Maurice, smorbrod
com queijo cottage, cenouras raspadas, ameixas secas e pimenta
rosa, e quiche com ervas com abobrinha e tomilho

Churchgate Station Supper Club, é um chef local que se
importa com autenticidade. Como Gorham, MacLarty
fez parte do talento que chegou em Portland no início dos
anos 2000. Mas, há sete anos, o alume Chez Panisse
mudou, abandonando a comida italiana ultrarrápida em
favor da comida de rua indiana.
Eu dirijo o I-PACE para a Avenida Southeast Division,
uma rua com vizinhança calma que passou por um
renascimento total e agora está cheia de restaurantes
gourmets.Parando na frente do maior de dois restaurantes
Bollywood Theater do MacLarty, estaciono, e vejo as
pessoas comendo aloo tikki e kati rolls em abundância.
MacLarty está ao lado, na cozinha aberta do agradável
Churchgate Station que atende apenas com reserva.
“Vamos encarar, a vista não é boa de um cara branco
preparando comida indiana”, diz ele com honestidade. Mas
ele cozinha com o máximo de respeito. Ele passou anos
pesquisando, testando e viajando, levando sua equipe para
a Índia todo ano nos últimos sete anos. Ele até tem uma
parceria para comprar especiarias diretamente dos
agricultores indianos, para pagar um salário decente.
Considerando que os indianos que trabalham em Seattle
muitas vezes dirigem três horas apenas para comer o que
não podem encontrar em nenhum outro lugar, ele deve
estar fazendo algo certo.
“É bom apresentar as pessoas a coisas novas, e é
importante que as pessoas tenham uma melhor
compreensão do que achavam que sabiam”, diz
MacLarty. “Eu gosto quando as pessoas dizem: ‘Uau, isso
é comida indiana?’” É pela interação pessoal que ele abriu
o Churchgate Station em 2018, onde ele cozinha vários
pratos, com estilo familiar duas noites por semana, usando
comida e histórias para apresentar a amplitude da
culinária sazonal encontrada em toda a Índia.
Enquanto MacLarty prepara o primeiro prato da
noite, uma tigela gigante de salada bhel de milho
grelhado com mangas verdes, chaat moído na hora e sev
crocante, ele diz, “Tudo no menu de hoje à noite exceto
o limão foi comprado diretamente de um agricultor”.
Um movimento móvel
Em outros lugares, a cidade tem uma nova reputação de
culinária tailandesa, graças a Akkapong (Earl) Ninsom,
um nativo de Bangkok. Eu vou para os restaurantes da
Avenida Nordeste 28 - com sorveterias, boutiques,
cervejarias e muitos restaurantes e food trucks. Em 2011,
Ninsom abriu seu restaurante PaaDee no coração de
tudo isso, oferecendo pratos apimentados com molho de
peixe além do tradicional pad thai.
Quando chego no PaaDee, o jovem Ninsom, com seu
boné de baseball, corre para me receber com um sorriso
e um abraço. Ele me leva por uma porta secreta para o
Langbaan, seu local de menu de degustação fino, para
ver a equipe se preparar para o jantar. Hip-hop nos
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Conheça eles (da esquerda) Matt
Vicedomini; The Whole Shebang
no Matt´s BBQ; o bar no 10 Barrel

alto-falantes enquanto jovens chefs transformam o
espaço geralmente sereno, com decoração de madeira
rústica e tiras de concreto, em uma sinfonia de fatiar,
cortar e bater. Uma mesa no Langbaan ainda é uma das
reservas mais difíceis de se conseguir de Portland.
“As pessoas aqui são conhecedoras de comida, e
sabem como é em outros países”, diz Ninsom. “Somos
capazes de oferecer-lhes uma variedade mais ampla.
Uma vez, fizemos um jantar baseado em um poema
escrito por um rei. Nós gostamos de mostrar aos clientes
o que estamos fazendo, por que e de onde vem - que não
estamos misturando um monte de coisas, porque
queremos.”
Após o sucesso de Langbaan, Ninsom seguiu outra
direção, abrindo um local super casual, chamado Hat
Yai. As especialidades incluem frango frito crocante
servido com curry de estilo Malaio delicioso e roti, do
Sul da Tailândia. O restaurante ficou tão popular que
ele abriu mais um em outro local.
30 / 5GXKUVC -CIWCT
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E depois? Em 2019, Ninsom fez parceria com Matt
Vicedomini do Matt´s BBQ – um dos melhores food
trucks da cidade – e Eric Nelson, um dos bartenders mais
conhecidos da cidade, para abrir Eem, uma mistura de
Texas, Tailândia e Tiki que é lotado. É tão bem sucedido
que eles já estão pensando em abrir outro.
“Os restaurantes são ótimos para colaborar”, diz
Vicedomini quando visito o seu food truck de churrasco
no estilo Texas na Avenida North Mississippi. Ele abriu
o Matt´s BBQ em 2015 com pouco dinheiro. Desde
então, seu prato ‘Whole Shebang’ de peito amanteigado,
costelas macias, carne de porco desfiada e suculenta,
linguiças picantes tornou-se um dos pratos mais
populares da cidade, com filas de 20 pessoas no almoço.
E agora ele fornece as carnes fumadas que Ninsom
combina com sabores tailandeses no Eem. “Ele não quer
um restaurante próprio?” Eu pergunto. “De jeito
nenhum”, diz ele. “Temos uma coisa boa acontecendo
aqui. Esta é uma experiência ótima para turistas e

Brazil - PORTLAND IPACE, 5
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residentes. Você pode tomar uma cerveja, é familiar e
todos podem comer o que quiser.”
Crescendo
Eu dirijo o I-PACE para o coração de Portland, terminando
a minha tour onde, de certa forma, a ascensão meteórica
da cidade começou pela primeira vez. Le Pigeon abriu em
2006 na Avenida Burnside, a leste do rio. Com um chef
jovem e desconhecido, Gabriel Rucker, no comando e
pouco movimento na rua, poucos poderiam ter previsto
que este local simples se tornaria o restaurante mais
conhecido da cidade. Um ano depois, Rucker foi nomeado

um dos Melhores Chefs Novos da Revista Food & Wine, com
nomeações para o Prêmio James Beard Rising Star Chef
do Ano. Ele ganhou o prestigiado título em 2011 e, em 2013,
ganhou o prêmio de melhor chef do noroeste.
Ao conhecer Rucker no Le Pigeon algumas horas antes
do serviço, ele é ágil, colocando um bife de costela na
grelha enquanto conversávamos, para ser servido com
um rico molho de chouriço, cerejas moídas e bolinhos
fritos de farinha de milho. “Minha comida se tornou mais
refinada”, diz ele, considerando suas influências desde que
esteve em Portland. “Há mais concorrência agora, mais
lugares chiques para os clientes escolherem.”
Ele não se preocupa que com tantos lugares, haverá
concorrência em Portland. “Significa apenas que temos
que nos esforçar mais para nos destacar”, diz ele. “No Le
Pigeon ainda somos fiéis às nossas raízes, criando uma
culinária lúdica, sofisticada mas em termos de técnica,
apresentação e execução, crescemos – e isso é um reflexo
da cidade de Portland em geral.” J
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Definindo
seu luxo
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O que significa luxo nestes tempos de
mudança? Joyce Wang, cujos projetos estão
presentes nos melhores hotéis do mundo,
restaurantes e casas, está expandindo os
limites com uso de materiais e espaço
História Suzanne Imre
»
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ma menina descalça dança no salão do terraço de
um restaurante com listras de latão, em seguida, passa
por bancos customizados de couro antes de refrescar
suas mãos sobre uma pia de mármore vermelho que
ainda está conectada a um pedaço de pedra rústica na
qual ela foi esculpida.
Essa é a história visual única que define o estilo do
hotel, restaurante e trabalho residencial da designer de
interiores de Hong Kong Joyce Wang em seu website.
Naturalmente, ela tem os pés no chão quando nos
falamos, mas é seu compromisso rigoroso que revela o
inesperado dentro dos materiais luxuosos que a
colocaram poderosamente no estágio do design
internacional atual.
Com projetos de design suntuosos
que vão desde o Mandarin Oriental
em Londres e clubes privados
Equinox, até os famosos restaurantes Mott 32 em todo o mundo e
coberturas em prédios residenciais,
Wang estabeleceu um nível elevado
para gastronomia moderna e uma vida boa. “Você tem
que saber viver e aproveitar a vida para entender o que
é luxo”, observa.
Seus espaços elegantemente concebidos podem
diferir em tamanho e função, mas eles estão todos
unidos por uma riqueza na história cultural, fiel à sua
localização. “Nunca ouvi isso antes”, diz ela. “Mas eu
gosto dessa descrição.” E é verdade. Inspirada nas
vistas do parque das janelas da cobertura do Mandarin
Oriental, Wang utilizou papel de parede de cortiça
com lascas de folhas para ecoar as árvores lá de fora e,
em Hong Kong, o bar do subsolo do premiado Mott 32
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34 / Revista Jaguar

1234567890

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

é inspirado em um boticário chinês, correntes
metálicas se referindo a história da região de uma vila
de pescadores e propaganda de graffiti pelo patrimônio
político da colônia.
Com tal sensibilidade à história e cultura, não é
nenhuma surpresa que Wang cresceu amando tanto
design e antiguidades, com um apetite para viagens.
Nascida em Honolulu de pais de Xangai, sua família se
mudou para Hong Kong antes dela ir para um internato
no Reino Unido, e depois para uma Universidade em
Boston, nos EUA, e finalmente um mestrado no Royal
College of Art.

Brazil - JOYCE WANG, 2

Design
Ambição grandiosa O restaurante
Mott 32 com 242 lugares, no piso do
casino do Palazzo no Venetian em
Las Vegas, une o estilo industrial de
Nova York com elementos imperiais
chineses

Ela então mudou-se para LA por dois anos, e foi aqui
que ela trabalhou em sua primeira grande comissão
-redecorando o interior do Hotel Roosevelt na Hollywood
Boulevard. Wang acredita que isso a definiu. “Isso me
fez pensar diferente, ampliou minha imaginação e o uso
de materiais diferentes”, explica ela. “As pessoas em LA
pensam de forma diferente das pessoas em Hong Kong
e eu tive que entendê-las. Qual era o estilo de vida delas?
Com o que estavam obcecados? Em que tipo de casas
eles queria morar? Isso foi o que me interessou.
Foi este desejo de entrar na pele de seus clientes e dos
clientes deles que impulsionou Wang a grandes alturas

e levou a sua criação do estúdio Wang em 2011, com
escritórios em Londres e Hong Kong. “Isso é poder de
verdade”, diz ela enfaticamente. “Para ser capaz de
compreender as pessoas e, a partir disso, criar uma
linguagem que os anima” A sua abordagem intuitiva
também a tornou sensível às respostas das pessoas aos
materiais e à necessidade, numa era tão tecnológica, de
textura e honestidade.
“O luxo hoje é um sentimento de conforto e privacidade”, explica. “Costumava ser sobre gastos com materiais caros, mas agora algo texturizado e autêntico é um
luxo rarefeito.” Ela lamenta a perda de filmes antigos,
que eram “corajosos e granulados”, e agora é tudo de
alta definição, macio e liso, e sente
que o mesmo está acontecendo em
outras áreas da criatividade.
Isso explica o foco que Wang tem
nas matérias-primas que ela usa
repetidas vezes em seus projetos e,
em particular, seu caso de amor
com o metal. “Eu amo usar metal,
mas de uma forma suave”, ela diz de seus projetos para
um apartamento de três andares de Xangai, que
apresenta uma espetacular escada circular usando
cinco quilômetros de cabeamento para os balaústres.
Na verdade, Wang utilizou três tipos de metais no
projeto - chapa metálica, metal resistido e cabeamento
-usando chapa dobrada para decorar uma escada em
curva até o telhado e forrou as paredes com lâminas
finas de aço corten. Parece forte e implacável? O
resultado é super suave e a leveza do toque de Wang
torna o espaço sensual e feminino de uma forma
totalmente neutra.
»
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Refazendo história
E por Equinox St James apresenta
estruturas metálicas em contraste com
o interior mais tradicional revestido de
mármore do antigo banco
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“Eu não gosto quando dizem, ‘Seu trabalho é industrial
chique’,” admite Wang. “Eu odeio. Não quero viver em
um espaço industrial, mas quero aprender a usar o metal
de uma forma que faz as pessoas se sintam confortáveis.”
Superfícies duras surgem em grande parte do trabalho
de Wang – sejam blocos de ardósia preta contra um
mezanino metálico flutuante no Equinox St James em
Londres, ou telas de ônix e um candelabro de corrente de
metal, que estabeleceu o estilo no restaurante Mott 32 em
Las Vegas. Mas Wang sempre faz seu trabalho com uma
fluidez e leveza que o deixa interessante. Assim, a ardósia
preta logo vira painéis de carvalho, e as telas de ônix da
espaço para abajures de penas inspirados em dançarinas.
Como é que Wang concilia dois estúdios em continentes
diferentes, e uma infinidade de projetos? Viagens para
Londres de Hong Kong ajudam, mas a comunicação é
fundamental. “Os dois locais são conectados”, explica ela.
“Fazemos viagens em equipe todos os anos e, enquanto dividimos os projetos, gosto da difusão de compartilhar ideias.”
Suas viagens a inspiram de outras maneiras, também.
Em Nova York, Wang vai para o Brooklyn para evitar o
sistema de ruas de Manhattan e adora as perspectivas do
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High Line. Ela diz que Hong Kong tem a melhor comida
de rua do mundo. Quando ela está no Reino Unido,
Wang sempre visita algum local da National Trust (“você
pode aprender muito ao visitar uma autêntica cozinha do
século XVII”), mas é Londres que ganha o coração desta
designer renomada mundialmente.
“Trabalhar na cidade era um sonho para mim”,
explica ela. “Mas quando o Mandarin Oriental Hyde
Park nos chamou para um projeto, um dos requisitos era
ter uma presença em Londres. Cinco anos depois e nos
sentimos em casa. Eu estou conhecendo pessoas que
fazem coisas incríveis, que trabalham com metal, ou são
especializadas em pedra ou tecido. Há uma obsessão
com coisas feitas a mão que não existe em Hong Kong.
É uma vantagem para o nosso design. ”

O papel do artesão é também muito importante no
estúdio de Wang. As novas tecnologias permitiram que
os designers fossem mais experimentais no uso de
materiais tradicionais, que Wang acolhe com braços
abertos. Ela faz referência ao artesão britânico Stuart
Fox, que trabalha com acabamentos clássicos, como

Brazil - JOYCE WANG, 3

Mundo de Wang
Com o que você desenha?
Caneta preta.
Você gosta de trabalhar em um
certo ambiente?
Trabalho em todo lugar, mas
gosto de estar com pessoas.
Qual é a sua melhor hora do dia?
Gosto da noite. É muito útil
quando falo com o escritório
de Londres.
Você tem uma rotina de viagem?
Eu tento não trabalhar em voos,
ainda bem que é difícil ter Wi-Fi
a bordo. Eu leio um livro, assisto
filme ou durmo.
Qual é a sua tecnologia mais
útil? Meu iPhone.
Como você relaxa?
Eu tomo banho. Eu não uso
muitos aromas e eu gosto de
boas roupas de cama. Um bom
tapete e roupão são importantes.
Você tem uma viagem favorita?
A viagem para Devon.
A cerca natural é tão alta e adoro
acelerar nas pistas estreitas.

agora é menos formalidade e maior intimidade.
Também significa coisas diferentes para as pessoas em
diferentes estágios da vida. Para Wang, mãe de três
crianças pequenas, o luxo em sua própria casa não é
definido pela elegância de um sofá mas por sua
habilidade de criar o ambiente certo para uma pessoa.
“Luxo em casa é momentos sozinha, ou com meu marido
ou filhos”, explica ela. “É sobre as áreas onde podemos
espelho, mas transforma as superfícies simples em
fazer as coisas bem, é assistir a um filme com meu
texturas atemporais, de outro mundo. Painéis de vidro
marido e me sentir aconchegada, ou dar banho no meus
curvados ou projetos com penas, como fez para o projeto
filhos, enquanto vejo eles se divertirem.”
do Mandarin Oriental, ele cria revestimentos novos que
No mundo de Wang, é tato e realismo da vida que
levam o luxo a um nível mais elevado.
obtêm os resultados mais felizes. Só porque algo é caro,
não significa que é bom - ainda tem que justificar o seu
Ela também elogia o designer de iluminação Chris
valor. “Meu estúdio compreende o que deve ser caro e
Cox, cujo trabalho inspirado na natureza em metais
luxuosos, como ferro bronzeado e placa de prata antiga, o que vale a pena”, explica ela. “É importante gastar
fez parte de muitos projetos da Wang, incluindo um
dinheiro em coisas que você toca, de maçanetas a
lustre delicado sob medida para um restaurante com
interruptores e cobertores. Essas coisas valem o dinheiro
tema em caligrafia japonesa. “É muito bom conhecer
porque você pode apreciar a materialidade deles.”
Igualmente, Wang é cautelosa ao gastar só por gastar,
pessoas que estão abertas à experimentação”, ela diz.
especialmente por causa dos problemas ambientais que
De acordo com Wang, o conceito de luxo está
mudando. Onde era opulência e grandes proporções, tais indulgências têm frequentemente. Hoje em dia, ela »

STANLEY CHENG (P. 33 & P37); JAMES MCDONALD (P. 38)
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Descanso garantido
Para a suíte do Mandarin Oriental Hong
Kong e o saguão do Hyde Park, Wang
se concentrou em uma opulência
reservada e descontraída

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

e a equipe iniciam projetos procurando materiais que
são locais e baratos para a área, e perceberam que os
clientes estão mais conscientes da origem dos produtos,
com alguns até mesmo estipulando um determinado raio
de quilometragem para encontrar peças. “Tornou-se
cada vez mais importante nos últimos anos e, para ser
honesto, obtemos melhores resultados pensando assim”,
diz Wang. “Enviar algo de uma extremidade do mundo
para o outro não é a melhor solução.”
Então, onde é que está o futuro do design de luxo? Para
Wang, que trabalhou em tantas casas, hotéis e restaurantes
urbanos, o foco é no tempo livre das pessoas e em criar
espaços íntimos que reescrevem a maneira como
entendemos o que é férias de luxo. Seu projeto do sonho
seria projetar um resort ou retiro, que tenha harmonia
com a paisagem natural e coloque limites literal e
figurativamente. “As paredes não precisam ser paredes,
elas podem ser telas. Os hóspedes podem tomar banho
no exterior e tudo deve ser mais aberto”, ela diz. “Eu gosto
da ideia de pensar de forma diferente. As regras não se
aplicam.” Isso soa como o projeto de luxo perfeito. J
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A empresa, In Place of War, promove a criatividade como um
meio para mudança em uma das zonas de conflito mais perigosas.
Falamos com a CEO Ruth Daniel para saber como a arte pode mudar vidas
História Geoff Poulton
»

40 / Revista Jaguar

1234567890

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Brazil - IN PLACE OF WAR, 1

Mundo

Jaguar Magazine / 41

1234567890

91JGRCNE19122.pgs
15.10.2019 10:19
11:25
91JGRCBZ19122.pgs 19.03.2020

VERSION
REPRO OP
SUBS

G

oma não era um lugar bom para estar

ART

em 2009. Tropas e tanques armados da
ONU alinharam em suas ruas – o legado
de anos de guerras civis que tiraram a
vida de milhões – enquanto estradas,
prédios e vegetação foram manchados
de preto após a erupção do vulcão
Nyiragongo, que viu rios de lava engolir
a cidade congolesa. “Eu nunca tinha
visto nada parecido”, diz Ruth Daniel.
“Parecia um filme de desastre.”
Mas em meio ao sofrimento e à
destruição, o povo de Goma encontrou uma maneira de
se unir, de se expressar e se divertir. Daniel recorda um
encontro de multidão para assistir a uma peça de teatro
ao ar livre. Jovens e velhos sentaram e ficaram juntos na
sujeira em um palco improvisado, encantados com o
espetáculo e saboreando a oportunidade de interagir com
a experiência. “O contexto pode ter sido bem desafiador,
mas a vontade das pessoas de apreciar arte foi incrivelmente empolgante”, diz Daniel. “Esta era a arte em ação,
realmente fazendo a diferença. Para mim, foi o início de
uma jornada.”
Daniel estava na República Democrática do Congo para
um projeto da Universidade de Manchester, pesquisando
a importância da arte em locais de conflito. Intitulado “No
Lugar da Guerra”, o projeto se tornou uma organização
que usa a criatividade como uma ferramenta para gerar
mudanças positivas em zonas de conflito. Daniel é a CEO.
A organização trabalha com líderes da comunidade local
e artistas em mais de 20 países para fornecer espaços culturais como estúdios de música e teatros, treinar empreendedores criativos e promover a colaboração artística. Ele
atraiu grandes apoiadores, incluindo Brian Eno e Desmond
Tutu, e levou Daniel e sua equipe para alguns dos lugares
mais perigosos do mundo.
Ela relata suas visitas ao bairro pobre de Lavender
Hill, no sudeste da Cidade do Cabo, onde No Lugar da
Guerra foi convidada para ver o trabalho do líder reformado de gangue Turner Adams e ver se eles poderiam
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Mundo
Poder das Pessoas Canto esquerdo:
Ruth Daniel trabalhando com jovens
ugandenses.
Esquerda: um projeto de 2018 trouxe
músicos SYMBIZ para Uganda. Página
anterior: Ganesa estrela pop Wiyaala
faz parte da iniciativa musical GRRRL

ajudar a Comunidade. “Não há empregos, nem transporte público. É dominada por gangues violentas. Taxas
de homicídio e uso de drogas são altas. Andar pela
cidade era intenso: uma sensação de que algo poderia
acontecer a qualquer momento.” No entanto, a maioria
das pessoas estavam felizes de estarem lá. “Eles vieram
e disseram: Obrigado por virem. Ninguém mais vem.”
Isso é o que ela sempre viu. Apesar da violência que
prevalece em muitas das áreas em que trabalha, Daniel
diz que encontrou pouca resistência a seus esforços.
“Sim, houve alguns momentos difíceis - já estive na mira
de uma arma. Mas tudo bem. Estamos sempre com
moradores locais que são muito bem respeitados nas
comunidades que visitamos. Muitas pessoas se sentem
esquecidas – elas gostam que mostramos solidariedade,
que tentamos ajudar.”
Daniel diz que ela queria fazer mudanças desde jovem.
“Meus pais eram politicamente ativos. Eu tinha uns
13 anos quando meu pai me disse algo que ele tinha
ouvido: ‘você pode fazer dinheiro, fazer história ou fazer
arte.’ Isso mexeu comigo.”
Na universidade, Daniel entrou na vibrante cena musical de Manchester. Ela viajou com várias bandas,
incluindo a banda cult punk The Fall, antes de criar sua
própria gravadora musical com 22 anos e ajudou a criar
um evento de música alternativa chamado Un-Convention. “A indústria estava começando a sofrer uma transformação digital. Foi emocionante: conseguimos alcançar
novos públicos, incentivar a colaboração. Logo tivemos
visitantes de vários países dizendo que queriam levar o
festival para sua cidade natal, e tivemos músicos envolvidos como Jarvis Cocker e Billy Bragg.”
Então veio uma grande mudança para Daniel. A
Convenção da ONU a levou para Bogotá, na Colômbia,
onde o artista Martin Giraldo a convidou para Medellín
– chamada de ‘cidade mais perigosa do mundo’ na
década de 1990 pela revista Time pelas suas conexões
de cartel de drogas – para explorar o impacto do
hip-hop em as gangues do bairro da Comuna 13. “Lá
estava eu, prestes a entrar nesta área com Andrew Loog
Oldham, uma grande figura na música britânica, ex-ge- »
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rente da Rolling Stones, e assinamos formulários sobre
onde nossos corpos iriam se fôssemos mortos. Foi
surreal.” Na Comuna 13, Daniel viu o impacto radical
que a música pode ter. “Eu sempre achei que era entretenimento, mas agora ouço as pessoas dizerem: ‘Se não
fosse pelo hip-hop, estaria morto’. Estava ajudando a
tirar os jovens das gangues e dar a eles uma identidade
diferente, uma maneira diferente de se expressar e
trabalhar juntos para criar música. ”

Daniel combinou seu amor pela música com o
poder do teatro que tinha vivenciado em seu trabalho
anterior com No Lugar da Guerra. “Todas as formas
de arte podem ajudar os que vivem em áreas atingidas
pelo conflito”, diz ela. “Não importa o quão ruim é a
situação, as pessoas estão sempre fazendo arte. O significado muda dependendo da situação: durante o pior
conflito, serve como uma distração. Se o conflito está
longe, a arte pode abordar o que aconteceu, ajustar
contas com o passado.”
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"A ARTE ABRE
ESPAÇO PARA
CONVERSAS”
Ruth Daniel
No Lugar da Guerra funciona organicamente, através de apresentações de uma rede em constante evolução com mais de 80 pessoas espalhadas pelo mundo
- pessoas ligadas à arte que ajudam suas comunidades
locais. As relações da organização com uma cidade ou
um país muitas vezes se estendem por muitos anos. Em
Uganda, por exemplo, a organização tem trabalhado
por mais de uma década, criando espaços culturais,
programas empresariais, um festival de música e até
um grupo de teatro para mudar as percepções dos
sobreviventes de conflito com deficiências. Daniel cita

Brazil - IN PLACE OF WAR, 3

Mundo
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No Lugar da Guerra em Uganda
usa a dança e a música para
uma mudança social

o exemplo de MC Benny, um artista local de hip-hop
na cidade de Gulu, que agora tem um agronegócio onde
15 outros artistas trabalham. O dinheiro que eles fazem
permite dar aulas de hip-hop em uma prisão local,
incentivando os jovens infratores a abraçar a música
em vez do crime.
Daniel diz que esses projetos são vitais para as pessoas
se ajustarem ao conflito. “Para mim, o som de tiros na
Palestina era alarmante, mas para os que vivem lá, é
completamente normal.” No Lugar da Guerra, estabeleceu
inúmeros projetos na região, o mais notável é a Palestina
Music Expo, que ajudou a apoiar e orientar os artistas
palestinos. A organização ajudou a arrecadar mais de
$300000 em equipamentos musicais para espaços culturais
em toda a área, incluindo campos de refugiados, e profissionais para dar aulas regulares.
A organização pretende cada vez mais ultrapassar as
fronteiras, envolvendo os seus apoiadores em projetos
em diferentes países. Talvez o melhor exemplo disso
seja o GRRRL, uma colaboração internacional de

música eletrônica que permite que as mulheres de
lugares de conflito contem suas histórias. Sob a direção
de Laima Leyton do Brasil – parte da banda belga
Soulwax – mais de 40 mulheres de países como
Zimbabwe, Bangladesh e Venezuela contribuíram para
um projeto de música e turnê que produziu um álbum
e fez apresentações ao vivo que ia de bares no Leste de
Londres até os jogos da Commonwealth na Austrália.
“As mulheres de lugares como estes estão entre as
pessoas mais marginalizadas do mundo”, diz Daniel.
“GRRRL permite que elas se reúnam, se expressem e
inspirem outras.”
Daniel diz que os meses ou anos de trabalho que pode
demorar para criar tais projetos sempre compensa e,
apesar de sua experiência, os efeitos continuam a
surpreendê-la. “Estou sempre espantada com o poder da
arte. Ela abre um espaço para conversas acontecerem
que de outra forma não ocorreriam. E sem a chance de
ser criativo - para que viver?” J
www.inplaceofwar.net
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Diretor de design Julian Thomson
revela seu novo estúdio da Jaguar
enquanto se prepara para abrir
História Tom Morris Fotos Damian Russell
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á semanas em seu novo emprego como diretor de
design na Jaguar, Julian Thomson está sentado no
estúdio Box-Fresh no campus da empresa em Gaydon
na zona rural de Warwickshire. Enquanto ele assume o
cargo do ex diretor de design Ian Callum, esta é a
primeira vez em sua história que a Jaguar cria um
espaço personalizado onde a equipe de design pode
sonhar e criar seus modelos futuros. É um caso de muitos
novos começos e há um sentimento de “primeiro dia de
aula” no ar. “É um novo capítulo”, reflete Thomson.
O cargo pode ser novo, mas Thomson é de fato um
dos mais experientes da equipe de design. Com a Ford
e Lotus em seu currículo, ele se juntou à Jaguar há
20 anos. Juntamente com Callum, eles supervisionaram
a sua transformação de uma marca de tradição britânica
para uma marca de luxo inovadora com o lançamento
do carro esportivo F-TYPE e, mais recentemente, o
Carro Internacional do Ano de 2019, o I-PACE todo
elétrico. Como diretor de design avançado, Thomson
trabalhou de perto no desenvolvimento do XF (X250)
e do carro esportivo C-X75, que ele descreve como o
projeto que ele está mais ligado.
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1/Qual é a tecnologia com
melhor design que você tem?
Motos KTM – tenho a 1290
Super Adventure S e a EXC
200. Elas tem espírito e são
rebeldes, e gosto da determinação dos designers.

SUBS

2/ Artista favorito?
Peter Blake – a capa do CD
Sgt. Pepper especificamente.

ART
PRODUCTION

3/Livro mais influente?
Planeta dos Macacos de Pierre
Boulle, que também escreveu
A Ponte do Rio Kwai. Ambos
são sobre preconceito e a
repressão de uma nação
de minorias.

CLIENT

4/Marca mais admirada?
Patagonia ou Adidas.
Me interessa como as marcas se
comportam, o que representam,
a colaboração e como usam a
tecnologia. É o que pensamos
quando projetamos carros
luxuosos também.

5/Restaurante favorito?
II Re Gallo, em Castellina in
Chianti, na Itália. Eu comeria
a massa de javali e o frango
com trufas frescas.
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Sonho O tamanho do novo centro da Jaguar (direita) é do
tamanho da ambição de Thomson

De fato, são esses fatores e experiência combinados
que colocam Thomson na melhor posição para orientar
a Jaguar nos próximos anos. Ele é extremamente
entusiasmado, mas consciente das mudanças. “O mundo
está mudando muito rápido e está na hora da marca se
analisar”, diz ele.
“Há um monte de novos desafios como eletrificação e
automação, mas os clientes também estão mudando.
Temos que manter a marca firme e em uma trajetória
forte, mantendo um senso de relevância.”
Adaptar-se às novas expectativas dos clientes é crucial
como líder de design. A sustentabilidade está o topo da
agenda, começando com o lançamento do I-PACE em
2018, onde o desafio era criar um veículo elétrico e ainda
ser um Jaguar.

)QK WO ITCPFG exemplo de como estamos assumindo
um mundo de mudanças e ainda fazendo um carro de luxo”,
diz ele. A automação também dá problemas para uma
marca que tem sido tradicionalmente centrada na experiência emocionante de dirigir. “Ter um Jaguar é dirigir com
espírito. Quando os carros têm algum grau de automação,
significa que você não pode ter uma experiência de valor?
Este é o tipo de coisa que estamos pensando”, diz ele.
Há também a ascensão de startups revolucionárias
como a Rivian e a Nio, que colocaram esses desafios em

Brazil - JULIAN DESIGN STU, 2
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sua proposta e valores de marca desde o início. Thomson, equipes técnicas de design posicionadas em torno dele,
no entanto, não está preocupado. “Elas são para clientes
junto com a robótica, equipamentos de RV e um painel
mais jovens, mas somos uma marca com um enorme
de 11 metros conhecido como “The Electric”. Os modelos
legado que nos orgulhamos”, diz ele. “Quando William
podem ser levados para fora para serem vistos na luz
Lyons começou anos atrás, nossos valores eram a beleza, natural e de certas distâncias e ângulos. “Não queríamos
o projeto, o eufemismo e a inovação. Eles ainda se
colocar filme em todas as janelas”, diz Thomson.
mantêm verdadeiros no mundo moderno.”
“Queremos olhar para fora e ver o céu e as árvores.”
Crucialmente, a equipe de 280 funcionários fica em
um só local, que Thomson compara a um aeroporto do
6GO F¦XKFC Q design é mais importante do que
nunca para a marca. Thomson lembra quando começou, conv ívio, com os desig ners, modeladores e
tendo se formado no curso de Design de Veículos da
coordenadores próximos. “Se um modelador de argila
Royal College of Art, que reputação e desempenho eram
tem um problema ou uma ideia, ele pode chamar o
os elementos que os clientes mais se importavam. Os
designer, que pode então chamar o engenheiro”, diz ele.
líderes de mercado hoje são diferenciados pelo design, e
Isso também permite que Thomson esteja intimamente
a indústria está bem mais criativa por isso, com atenção
envolvido no processo de design do dia-a-dia: “todos
detalhada nos interiores, nos materiais e nos equipamen- estão tão próximos, que me dá a oportunidade de
tos que não existiam 20 anos atrás.
passear, conversar com as pessoas e olhar para as coisas.
As novas instalações de classe mundial são testemunho
É a melhor parte do meu trabalho.”
A ascendência de Thomson à diretor de design marca
disso. A arquitetura tem sido projetada com modelos de
um novo capítulo para a Jaguar e um sonho de infância
argila, com uma estrutura grande o suficiente para
permitir que 20 modelos de argila de tamanho real sejam
realizado. Ele lembra que desenhava carros quando
tinha apenas cinco anos. Décadas depois, o que ele
trabalhados simultaneamente. Existem dois estúdios
principais, Studio 3 e 4, com os números dos vencedores
gostaria que seu legado na marca fosse? “Eu adoraria
da Le-Mans, o Jaguar D-types de 1957 e 1956. Um polo
promover ainda mais o amor pela Jaguar. Quero criar
colaborativo chamado “Heart Space” fica no centro, momentos inesquecíveis”, diz ele. “Mais importante,
com interior, exterior, cor, materiais, visualização e
quero inspirar pessoas.” J
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1234567890

91JGRCNE19126.pgs
15.10.2019 15:49
11:36
91JGRCBZ19126.pgs 18.03.2020

VERSION
REPRO OP

CLÁSSICO COM
UM TOQUE

SUBS

David Gandy e seu Jaguar XK120 têm muito
em comum. Encontrando eles em Londres,
descobrimos uma viagem muito moderna
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História Andrew Dickens Foto Bella Howard
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Brazil - GANDY LONDON, 1

Em pessoa

S
pessoas legais. Este caldeirão criativo no leste de Londres
atrai pessoas que vão trabalhar dançando valsa com um
café de $4 em uma mão e zeitgeist na outra.
Hoje, no entanto, por mais legais que sejam, a atenção
vai para duas coisas muito bonitas sendo fotografadas
no distrito: o mega-modelo David Gandy e seu Jaguar
XK120 1954 recentemente reformado. Com uma parede
grafitada de fundo áspero, com chuva constante
deixando a luz cinza, eles brilham mesmo antes de ir
para a impressão, com se tivessem saído de um ensaio
fotográfico da década de 50. »

ARTE: SR. CENZ (MRCENZ.COM)

horeditch na segunda-feira de manhã é cheia de
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Brazil - GANDY LONDON, 2

Em pessoa
Arte de Rua O XK120 de David Gandy
está em casa no bairro criativo de
Londres, onde velho e novo se unem

A fábrica de sonho
A Jaguar Classic realiza sonhos
Jaguar Classic restaura, recria
e reconstrói os veículos que
fizeram a Jaguar o que é hoje.
Do XK120 do David Gandy até
o E-Type Zero todo-elétrico, os
profissionais da Jaguar Classic
são obcecados com qualidade
e autenticidade.

Para Gandy, é natural: ele levanta, senta, faz charme.
Mas também fala, não é conversa fiada. Ele está dando
ideias criativas para a equipe, até mesmo tirando um set
que não gosta muito. Dizer que Gandy é mais do que
aparenta ser é a afirmação perfeita já que tem 1.90m de
beleza masculina bronzeada. Há estátuas romanas
menos cinzeladas. Mas, para ele, apenas ser modelo não
é suficiente. E nunca vai ser.
“Cada sessão é uma discussão”, diz. “Você tem que
ser teimoso. Quando se tem uma marca, você está no
comando. É algo que construí por 17 anos e depois de
todo esse tempo você sabe o que vai ficar bem e o que
não vai. “Eu ainda vou a reuniões agora e as pessoas
falam, “Por que estamos na reunião com ele? Por que
ele toma decisões? Às vezes é muito difícil. Mas somos
apenas humanos: nós criamos esteriótipos e colocamos
as pessoas neles.
Hoje em dia quando ele fala, as pessoas ouvem, porque
ele é David Gandy.Ganhou o respeito nesses 17 anos,
trabalhando com muitas das maiores marcas e fotógrafos
do planeta.
Inacreditavelmente, ainda fica nervoso antes das fotos,
odeia tapetes vermelhos e não gosta de ser fotografado.
Então acaba criando um personagem como Reg Dwight
se tornando Elton John no palco, apenas com menos
canto e melhor postura.
“Eu gosto do nervoso, não sei se é a adrenalina. Eu
gosto de me esforçar, sair da minha zona de conforto.
A entrada de Gandy no mundo da moda é uma
casualidade lendária. Em 2001, sem dizer a ele, seu amigo
o colocou em uma competição de modelos na televisão
do Reino Unido - e ele ganhou. Mas não houve sorte na
forma como aproveitou a oportunidade, se tornou o rosto
da Dolce & Gabbana em 2006 e, após o sucesso da
campanha da marca Light Blue, se tornou o rosto
masculino mais famoso na indústria.
Assumindo o comando de supermodelos femininas,
ele queria construir sua marca, construir negócios e ter
colaborações a longo prazo. (“Como Cindy Crawford
disse, eu quero um casamento, não só uma noite.”)
conseguiu isso e, em seguida, colaborando com D&G,

HISTÓRIA DA EXPERIÊNCIA
A Jaguar Classic também
oferece a oportunidade de
visitar e passear pelas
instalações de última geração
em Coventry, chegar perto de
500 veículos emblemáticos e
conhecer as pessoas incríveis
que restauram e reconstroem.
Para obter mais informações
sobre os veículos disponíveis,
serviços de restauração e
excursões, procure a
Jaguar Classic.

»
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Imagem perfeita “Não tenho um
estilista, nunca tive”, diz Gandy.
“Sei o que fica bom em mim”

Breitling (para quem ele dirigiu um curta-metragem)
e, claro, Jaguar.
A ligação, entre essas coisas - roupas, relógios, carros
- é que são suas paixões. Esta paixão alimenta a sua
criatividade. “Eu acho que expresso minha criatividade
através do meu estilo”, “Eu não tenho um estilista.
Sempre tive esse toque estilista. Sei o que funciona para
mim,e o que funciona para as marcas.”
Levou esse conhecimento para empresas britânicas
como Marks & Spencer e a Aspinal de Londres, onde
ajudou a criar linhas de roupas.
“As pessoas sempre dizem, ‘Você não desenha nada para
a M&S, né?’” “E eu falo, ‘Sou eu, sou o criador criativo.
“Escrevi para a Vogue, Vanity Fair, The Telegraph e GQ
e as pessoas dizem, “Você usa um escritor?” As pessoas não
acreditam que eu faço essas coisas.”
Gandy põe a mão na massa. Enquanto nos escondemos
54 / Revista Jaguar
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da chuva em um bar, falamos sobre o XK120, que está
molhando lá fora. Demorou 2.700 horas de trabalho
duro e muito pensamento de Gandy e da Jaguar Classic
para deixá-lo assim, glorioso: o objetivo é entrar na
corrida Mille Miglia de 2020 de Brescia à Roma. Gandy,
que tem uma licença de corrida, foi fortemente
envolvido, até certo ponto...
“O problema é,” ele ri, “quando eu tento projetar um
carro, ele ainda se parece com um que eu desenhei quando
eu tinha cinco anos. Sou muito artístico, mas não é bom.
Sou sempre um diretor criativo. Eu não crio as roupas da
M&S, coordeno e digo o que quero e os designers fazem.”
Seu caso de amor com carros começou cedo. Crescendo
em Essex, a leste de Londres, foi difícil evitar a influência
da Ford em Dagenham. Ele e seus amigos tinham carros
(embora nem todos os carros sejam iguais). “Eu costumava
ir para a casa da avó do meu amigo e sentava no seu velho
Datsun”, recorda. “Brincávamos de Top Trumps e
andávamos de kart. Meu primeiro carro foi um Ford
Fiesta 1988. As janelas elétricas não funcionavam, mas
adorava ele. Os pais dos meus amigos trabalhavam na
Ford e tinham bons carros. O meu era o pior.”

Brazil - GANDY LONDON, 3

Em pessoa

Eu pergunto se alguma outra paixão da infância
continua. Ele logo falou: “Animais”.
Debaixo da mesa um par de orelhas levantou. Elas são
do meu cockapoo de oito meses chamado Brewster, que
pacientemente nos seguiu na chuva e acabou de ser secado
com uma toalha do bar. Durante toda a manhã, Gandy
fez mais perguntas sobre Brewster do que eu fiz para ele.
Um embaixador da Battersea Dogs & Cats Home em
Londres, ele costumava dar abrigo aos cães sem-teto.
“Sempre fui louco por animais”, diz ele. “Eu cresci com
cães e quando tinha 15 anos trabalhei aos fins de semana
em um abrigo de cães. Quando eu era solteiro e viajava
muito, não podia ter um cão. As pessoas pensavam que
era estranho que eu falava de cães, mas não tinha um,
mas eu estava tentando explicar o que é posse responsável.
Se você não está muito em casa, não é bom ter um cão.
No fim, um de seus cães adotivos ficou para sempre.
Gandy tinha começado um relacionamento com sua
parceira Stephanie Mendoros e se apaixonaram pela
Dora, uma vira-lata (embora Gandy tenha testado seu
DNA para escolher o treinamento certo). Foi um
momento importante em um período de mudança

Lindo É difícil parar de olhar para o
XK120 - mesmo quando é seu!

para Gandy porque, logo depois, o casal teve sua
primeira filha, Matilda. Dora foi um bom aquecimento
para a paternidade.
“Com certeza te prepara para a responsabilidade”, diz
ele. “Você tem que estar em casa, eles têm que ser
alimentados. Uma criança crescerá e ficará independente,
mas um cão sempre precisará de você do mesmo jeito.”
Gandy mantém sua vida privada privada. Sua fama,
diz ele, é confortável. Ele nunca diz não a um bate-papo
ou uma foto, mas ele não expõe sua família, especialmente
nas mídias sociais. Ainda assim, quando saímos do bar e
passeamos pelas ruas e fomos interrompidos por gritos
alegres de dentro de um salão de cabeleireiro, ele falou
sobre o que eles significam para ele.
“Matilda sempre está conosco e Dora às vezes está
também”, diz ele. “Viajamos em família. Adoro isso.
Eles estão fora no momento e hoje tive que trabalhar,

»
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Bem detalhado
O XK120 de 1954 foi restaurado à sua
glória original e inclui muitos elementos
sob medida, incluindo assento padrão
de malha e um volante menor para
acomodar 1,90m de David Gandy
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Brazil - GANDY LONDON, 4

(O RGUUQC

&JGIC WO OQOGPVQ SWG VGOQU
SWG OWFCT  FK\ GNG *QUVQ
FG GUVCT CVT U FC E OGTC PQ
PC HTGPVGņņ
então não via Matilda esta manhã. Penso, “O que eu
faço?” Sinto falta de não ver meu bebê sorrir. Você não
consegue isso com trabalho, isso você não compra. Não
dá para explicar o amor por essa criança - é esmagador.
É o nosso pacotinho e espero que esse pacote cresça. ”
Gandy não precisa trabalhar, ele quer trabalhar. E a
modelagem está se tornando uma parte muito menor
desse trabalho. Ele também é um homem com um plano
de cinco anos, que é algo, ele diz, que todos nós devemos
ter. Ele não divulgará detalhes, no entanto, como um
vilão de Bond prestes a derrotar 007 de uma forma
extravagante. Mas há muitas dicas.
“Chega um momento em que você tem que mudar as
coisas”, diz ele. “Eu acho que agora gosto de estar por
trás da câmera mais do que na frente dela. Uma razão
é que a indústria mudou completamente. Só não tem o
alto nível de criatividade de fotos que se tinha cinco ou
dez anos atrás. Os vloggers e influenciadores são os que

Menino do pôster
Gandy, que era apaixonado por carros,
possou por muita coisa desde que teve
um Ford Fiesta 1988

fazem um monte de fotos. Eles não entendem o que
significa ter um diretor de arte incrível e fotógrafo.
“Talvez eu faça sozinho. Algo que não tenha
colaboração. Mas eu gosto de trabalhar com outras
pessoas. Quando se vê o impacto que pode ter quando
faz algo certo com uma grande marca, é incrível.”
O que quer que ele faça, a direção estará lá. Ele está
inspirado, diz ele, pela história de Londres e sua energia
criativa. Ele trabalha com marcas que têm uma forte
herança. No entanto, ele sabe que, eles e todos eles
precisam evoluir para sobreviver.
“Eu sempre quero inovação, mudança”, diz ele. “Você
não pode ficar parado, você tem que seguir em frente.
Herança é incrível, mas é como você pegar essa herança
e trazê-la em uma era moderna.”
Ao ficar perto do grandioso, gracioso XK120
exalando história, mas com uma tecnologia moderna,
ele não poderia estar ilustrando isso melhor. J
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PINTAR
COM
NÚMEROS
Os computadores podem ser mais
criativos que humanos? Autor do
The Creativity Code, Professor
Marcus du Sautoy, investiga o
futuro da mente da máquina
Ilustração Jamie Cullen
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Brazil - AI CREATIVITY, 1

Tecnologia

M

áquinas podem fazer coisas extraordinárias que os
seres humanos não conseguem. Carros podem ser mais
rápidos do que qualquer animal na terra. Uma calculadora
pode calcular em velocidades que nenhum ser humano
conseguiria acompanhar. Máquinas podem voar. E apesar
de todas essas conquistas, é a ingenuidade humana que
deu origem ao poder da máquina. Uma máquina tem
que ser operada. Então, como poderia fazer algo que
surpreenderia o humano que a fez?
Criatividade significa quebrar as regras. Pensar fora
da caixa. Fazer algo que nos surpreende. E ainda tem tal
valor que nos faz ver o mundo de uma forma nova.
Certamente, uma máquina nunca poderia fazer isso.
Este tem sido um mantra na ciência da computação
por muitos anos. Se você tem um código para fazer uma
máquina funcionar, então você anota todas as instruções
que dizem para a máquina o que fazer em cada função.
Se você programasse um computador para jogar jogo
da velha, em seguida, o programa consistiria em muitas
linhas de código com coisas como: se o seu adversário
joga no meio, em seguida, jogar em um dos cantos. Mas
nos últimos anos, houve uma mudança no tipo de código
que está sendo escrito.
O estilo de codificação de cima para baixo, onde
dizemos às máquinas o que fazer, está sendo substituído
por uma nova abordagem de baixo para cima. O código
é escrito de tal forma que, em vez de saber como resolver
um problema desde o início, aprende a resolver o problema.
O código evolui e muda à medida que encontra novos
desafios. Aprende a errar, como nós. Se ele recebe algo
errado, o código pode se reescrever. Ele pode alterar
parâmetros no código para que se ver o problema
novamente, a nova versão atualizada do código faria o
certo. Esse novo tipo de código, chamado aprendizado
de máquina, é feito bem próximo do jeito que humanos
aprendem e se desenvolvem. Se colocarmos a mão no
fogo, então o cérebro rapidamente atualiza seu código
para que da próxima vez reconheça os sinais de alerta
para evitar fazer isso novamente.
Revista Jaguar / 59
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A revolução tem sido para entender como escrever
código que pode aprender. A noção não é tão nova - o
código que “aprendeu” o jogo da velha foi utilizado pela
primeira vez na década de 1960 por Donald Michie mas o verdadeiro poder do aprendizado de máquina só
veio à tona recentemente. O que mudou é que agota há
um ambiente digital em que o código pode aprender. Por
exemplo, o grande número de imagens digitais online
levou o programa de reconhecimento visual a poder ver
a diferença de um cachorro para um gato, algo que a
codificação de cima para baixo não conseguiu fazer.
Se o código está aprendendo, mudando, se desenvolvendo,
mutando, então, em algum momento ele pode começar
a fazer coisas que surpreendem a pessoa que escreveu o
código original. De repente, existe a possibilidade de o
código ser criativo – afinal, uma definição de criatividade
é produzir algo novo, surpreendente e com valor. O estilo
de cima para baixo de codificação limitava o fator surpresa;
agora, se o código muda, tem a chance de nos surpreender.
Mas novidade não garante valor. O valor é muito
cultural, histórico e pessoalmente específico. Eu poderia
escrever um poema de enorme valor para mim, mas pode
ser considerado de pouco valor no mundo. Isto é onde
a aprendizagem de máquina pode mudar o jogo - se nós
lhe dermos dados para aprender as coisas que nós damos
valor, então é possível que identifique os pontos principais
nos dados que lhe permite contribuir com algo que nós
reconhecemos de valor.
Uma equipe da Microsoft e da Universidade de
Tecnologia de Delft conseguiu um algoritmo para analisar
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A forma mais rara da
criatividade é quando
CNIQ CRCTGEG FQ PCFC
346 pinturas de Rembrandt e aprender o que é que faz
um Rembrandt tão especial. Não só usou este processo de
aprendizagem para reconhecer um Rembrandt, mas
produziu uma nova pintura que poderia ser convincentemente
do estilo de um Rembrandt, e até do próprio Rembrandt.
No entanto, não queremos mais do mesmo. Queremos
inovação. Muitas pessoas acreditam que isso é impossível.
Se uma máquina tem que operar dentro dos limites de
um sistema que entendemos, como ela pode romper com
isso e nos mostrar algo novo?
Um dos subprodutos interessantes para tentar fazer o
código ser criativo é que ele nos força a tentar entender
o que nos leva a fazer um movimento transformacional
para o novo. A cientista cognitiva Margaret Boden
identificou três tipos diferentes de criatividade. A primeira
é a criatividade exploratória, na qual alguém toma as
60 / Revista Jaguar
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regras do jogo e os leva ao extremo. Isso é algo que um
computador é susceptível de se sobressair.
Então há criatividade combinacional. É aqui que alguém
tenta criar algo novo sintetizando dois mundos anteriormente
não relacionados. Um exemplo é a fusão gastronômica, a
arte de combinar estilos de cozinhar de duas culturas

Brazil - AI CREATIVITY, 2

Tecnologia

diferentes, ou fusões criativas na música, na pintura, na
arquitetura e na escrita. O que é incrível é que, entendendo
como essa fusão pode levar à inovação, dá um modelo
para codificar essa criatividade. O pesquisador de IA,
Francois Pachet, tentou capturar esse processo no que
chama de Máquina de Fluxo. Ela analisa o estilo subjacente

de um gênero, aprende as regras e os aplica a um conjunto
de dados muito diferente. Assim, uma máquina poderia
“aprender” o estilo de Schoenberg de música serialista,
mas depois tocar blues neste estilo. Como com todos os
experimentos artísticos, o resultado é muitas vezes um
fracasso - mas às vezes, incrivelmente novo. »
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Mas eu acho que a forma empolgante, desafiadora e
rara da criatividade é a terceira na lista de Boden: criatividade transformacional. Este é o momento em que você
vê uma mudança de fase. É quando algo novo aparece
do nada e que muda nossa perspectiva sobre o mundo como o cubismo na pintura, ou o movimento modernista
na literatura. Em meu próprio ramo da matemática, eu
classificaria o momento em que os matemáticos criaram
números imaginários, como a raiz quadrada de menos
um, como um momento de transformação.
E aqui está o desafio de uma máquina. Se for dito que
a regra de que todos os números quando são elevados
ao quadrado são positivos, como poderia sair do sistema
e descobrir números imaginários? Bem, nós temos que
nos perguntar como nós saímos fora do sistema. Tome
as regras do sistema atual e, em seguida, quebre algumas
delas, altere, e vê o que acontece. Na maioria das vezes
você só vai quebrar o sistema e nada positivo sai dele.
Mas às vezes, você tem algo novo que não desmorona.
Eu acredito que este tipo de criatividade é algo que você
pode fazer máquina demonstrar.
Então, devemos ficar preocupados de criar código
que está começando a fazer coisas que não programamos?
Certamente não devemos ser complacente e é importante
que a sociedade compreenda como essas novas ideias
estão mudando o nosso mundo. Mas nas próximas
décadas, esta nova tecnologia vai ser uma ferramenta
para estender a nossa própria criatividade, ao invés de

ser uma ameaça. É como a invenção do telescópio ou
da câmera. As novas ferramentas nos permitirão ver
nosso código humano e nos ajudar a detectar coisas que
nos faltam atualmente.
Muitas vezes, ficamos presos no jeito de pensar.
Seguimos rotinas antigas que funcionaram no passado,
e continuamos a repeti-las. Caímos na armadilha de nos
comportarmos mais como máquinas. O psicólogo Carl
Rogers acredita que a criatividade é a ativação de nossos
mundos internos para que possamos elevar nossa própria
experiência consciente do mundo. A nova IA será uma
ferramenta poderosa para nos ajudar com isso.
O momento definitivo - talvez não realista, embora
eu acredite - será quando a IA ficará tão sofisticada que
começará a desenvolver o seu próprio mundo interno.
É nesse ponto que as ondas criativas poderão finalmente
ser a porta de entrada para compreender como é se
sentir como ser uma máquina consciente J
THE CREATIVITY CODE
(Fourth Estate, 2019)
Marcus du Sautoy é o Professor
Simonyi do entendimento
público da ciência e professor
de matemática na Universidade
de Oxford
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2 Kerry Murphy
Vendo o dobro? Pioneiro da alta costura
digital prevê um grande mercado
História Nathaniel Handy
Imagens Henri Verhoef & Leroy van Drie
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Enquanto as linhas continuam a
desfocar nossos mundos digitais
e físicos, as formas como nos
envolvemos com a arte, a cultura
e a indústria também começaram
a mudar. Na reunião de
tecnologia etérea de 2019,
“Iridescence”, a primeira roupa
blockchain digital do mundo,
vendida por $9500. Enquanto a
alta costura 3D digital é usada
para vestir um avatar virtual, a
tecnologia blockchain permite a
sua criptografia com um conjunto
único de código, como
criptomoeda. Isso cria uma peça
única - digital. “Nós não criamos
roupas físicas, apenas roupas
para nossas identidades virtuais”,
diz Kerry Murphy, co-fundador
(com Amber Slooten e Kevin Van
Kleef) da casa de moda digital
The Fabricant, que colaborou
com a artista de filtro do
Instagram Johanna Jaskowska
para criar Iridescence. “Nossos
clientes querem usar essas
roupas digitalmente, e conteúdo
que eles podem colocar em seu
Instagram”, explica ele. Mas há
outro ângulo vital para a moda
virtual: sustentabilidade. Murphy,
que cresceu na Finlândia, recorda
o impacto que um workshop de
camisetas teve sobre ele: “Deveria
ter dez quilos de tecido jogados
no canto. Eu perguntei, o que vai
acontecer com isso? E eles
disseram, ‘Oh, vamos jogar fora’”.
A roupa digital pode moldar a
indústria da moda, ajudando a
combater a criação de resíduos.
Entrar para a era digital nunca
J
foi mais proposital.
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Por 50 anos, a cidade francesa de Arles tem
sediado um grande Festival de fotografia.
Enviamos o fotógrafo David Ryle no Jaguar XE
para fotografar um lugar onde arte é história,
presente e futuro.

CLIENT

Visitar Arles é uma peregrinação para muitos artistas,
não só pelo famoso Festival de fotografia Les Rencontres
d’ Arles que acontece na cidade todo ano. Mas foi também
onde Van Gogh passou um ano feliz trabalhando em
algumas de suas pinturas, uma cidade que ele achou que
se tornaria “um abrigo e refúgio” para artistas.
A última vez que estive em Arles foi há 10 anos para o
festival e tinha tanto talento e ingenuidade como tem
agora. Les Rencontres d’Arlesvem atraindo visitantes
para esta parte da Provença por meio século, mas eu
sempre senti que a cidade, com o seus monumentos
romanos imperiosos e com sua beleza bucólica, também
merece atenção. Tem tanta intimidade neste lugar, e é
ótima para ser fotografada no verão com dias lânguidos,
regados a muito sol e com uma arquitetura encantadora.
A luz é crucial para qualquer fotógrafo, e Arles tem uma
iluminação surpreendente. Seus moradores veem sua
cidade como um santuário boêmio, lar de pessoas com
sensibilidade artística. Seja através cartazes, exposições
formais ou arte de rua, há um senso comum criatividade
coletiva que é diferente de qualquer outro lugar.
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ARTE
Antes de chegar em Arles, dirigi até esta vista em um planalto rochoso
perto de Les Baux-de-Provence, que tem vista para a vila medieval abaixo.
Eu amo como, a esta hora da manhã, o sol tinha começado a iluminar o vale,
dando às árvores um brilho lindo, verde-oliva e uma luminosidade brilhante
à pedra em contraste com a sombra das bordas do penhasco.
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Os girassóis têm um significado especial para os artistas
que vêm a Arles. Van Gogh pintou os primeiros quando
vivia em Paris, e ele voltou a pintá-los quando se mudou
para Arles em 1888, usando uma paleta de amarelos vivos
e verdes turvos, parecido com esses da foto. Tirei essa
enquanto dirigia o Jaguar XE para Arles pelos campos
de girassol de Fontvieille, usando as pétalas para desfocar
a imagem, e dando a chance de realçar as cores.
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Andando pela cidade, detalhes peculiares como este
estão por toda parte. Eu amei o enquadramento vermelho
e simples deste pôster, e a maneira que a árvore se projeta
na foto. É a mistura cativante da natureza e do que é feito
pelo homem com uma parede decadente no fundo que é
uma representação tão verdadeira do charme de Arles.
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O anfiteatro romano da cidade é provavelmente o seu
trunfo mais marcante. Estes dias, em vez de corridas de
carruagem e batalhas de gladiadores, há fila para assistir
as touradas de Páscoa e do verão, produções teatrais ao
ar livre e shows. Eu amei o contraste nesta foto (acima)
das modernas vigas de aço com a parede de pedra antiga
atrás, com a metade do edifício de Frank Gehry Luma
Arles aparecendo da paisagem urbana.
Conta uma história da cidade, e dá uma noção de sua
escala e da variedade de sua arquitetura.

»
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Arles é um labirinto de becos
sinuosos cheios de galerias, lojas e
portas de madeira decoradas que
levam a casas luminosas e arejadas.
Eu amo a atmosfera e o sentido do
lugar que esta foto traz - a textura
das paredes de pedra, as janelas
de madeira brancas, e a maneira
que a luz brilha e reflete na parede,
iluminando as lâmpadas de rua
ornamentadas.

A vista do topo da Câmara
Municipal oferece um bom
lembrete de que você está no
Mediterrâneo: os telhados de
azulejos de terracota, fachadas e
o céu azul. É improvável que você
tenha uma vista como esta em
qualquer lugar, só no sul da
Europa. Na La Place de la
République (extrema direita), amo
como nada escapa do sol exceto a
sombra do obelisco, onde alguns
turistas usaram como abrigo.

»
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Van Gogh pintou a Ponte Langlois
em Arles do mesmo local que tirei
esta foto, só que 131 anos antes.
Naquela época, o canal era usado
para lavar roupa, e lençóis eram
esticados para alvejar na borda.
Hoje, as pessoas correm ao lado
dele e os turistas tiram selfies com
a ponte histórica na parte nova de
concreto perto dela.
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Arte de rua e cartazes fazem parte
da cidade. Fotógrafos representados
pelo Festival Rencontres, e os que
não são, atraem pedestres com
cartazes coloridos e atraentes de
seus trabalhos. Eles são rapidamente
colados, mas fazem você pensar.
Estacionado perto da galeria local
Comme si Particulière, esta imagem
do ícone do século XIX francês, Sarah
Bernhardt (à direita), é familiar para
os moradores. Do artista de rua 13 bis,
eu amei esta versão do romantismo
misterioso do retrato e seu anacronismo ao lado do XE, cuja presença e
musculosidade traz você à realidade.

»
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Passeando pelo centro da cidade,
a cor rica do carro que se destaca
das fachadas pálidas, desbotadas
da pedra me lembrou de uma cena
do filme cult de 1970 de Nicolas
Roeg Don´t Look Now, que Donald
Sutherland vê repetidamente um
criança completamente vermelha
entre as ruas de Veneza. Os XE
faz as curvas estreitas de Arles,
contornando pedestres e saindo
de vista, assim como a menina
do filme faz tão habilmente.
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O EDIFÍCIO ARTS RESOURCE PROJETADO POR FRANK GEHRY.
LUMA ARLES, PARC DES ATELIERS, ARLES (FRANÇA)

O Luma Arles de Frank Gehry irá abrir
no verão de 2020. A 56 metros, será
uma das estruturas mais altas da cidade
e servirá como centro de artes apoiando
exposições, pesquisas e educação. A
torre torcida folheada em alumínio é
incompatível, ou até agressiva, no céu
da cidade mas, ao anoitecer, as placas
distorcidas refletem a alfazema e os
tons rosas do sol se pondo, e oferecem
um brilho metálico do azul céu. É
uma partida das estruturas de baixa
ascensão abaixo, mas a afirmação é
clara -Arles não deve ser subestimada,
seu espírito criativo está vivo e bem.
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A cada edição, perguntamos a um perito como seu mundo será daqui 30 anos
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Desta vez: Moda e vestuário
Ilustração Bewilder

Sua camisa de marca não é lavada há seis semanas.

SUBS

Ainda está limpa como nova e toda vez que você a usa,
ela tem limpado o ar na sua casa e melhorado seu sistema
imunológico. Quando você quiser uma mudança de estilo,
você a leva para uma loja onde ela é desconstruída e
transformada em algo novo, enquanto você toma um café.
E há chances de que seja feita de matéria orgânica e viva.
Voltando 30 anos até hoje e a indústria da moda é uma
máquina responsiva, com tendências em constante
mudança. No entanto, em termos de sustentabilidade,
essa área está utilizando muita energia e criando
montanhas de resíduos. Agora, designers inovadores,
startups de tecnologia e cientistas de materiais estão
começando a reinventar processos para criar uma
indústria da moda que será irreconhecível em 30 anos.
Em 2049, a roupa terá que executar em vários níveis:
minimizando o consumo de energia e resíduos, impedindo
a poluição de entrar em sistemas de água e ser facilmente
reciclável em escala. E, mais importante, todas essas
inovações precisarão estar disponíveis para todos.
“Moda sustentável” é um oxímoro; é quase impossível
conseguir impacto zero criando algo novo. Mas os
inovadores da moda estão começando a pensar de forma
circular, onde os itens são feitos para serem refeitos. Uma
maneira de conseguir isto é fazer tecidos de materiais
orgânicos. Em 2049, estaremos produzindo tecido de
bactérias e fungos. O designer Piero D' Angelo já criou
um vestuário de biotecnologia, incentivando o
crescimento do líquen e de lodo. Ele acredita que suas
propriedades, que incluem absorver poluentes da
atmosfera, poderiam ser extraídas. Eles também
poderiam ser usados como sistemas de alerta precoce para
dizer ao dono da presença de poluição no ar. A pesquisa
também está sendo conduzida em roupas que poderiam
ser um sistema de entrega para benefícios da saúde e
bem-estar. O body Skin II de Rosie Broadhead e
microbiologista Dr Christopher Callewaert usa bactérias
probióticas para neutralizar os odores e promover a
renovação celular. Devido às qualidades desodorizantes,
o vestuário requer uma lavagem pouco frequente, uma
prática que se tornará a norma no futuro, poupando água
e reduzindo o uso global de detergentes.
Em Hong Kong, Alt: é uma loja de reciclagem de
roupas experimental , onde os tecidos são divididos em
fibras, reformados em tecido novo, e, em quatro hora,
uma nova peça é feita - um processo que os fundadores
acreditam que poderia ser feito em escala.
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O crescimento do comércio eletrônico e móvel está
criando seus próprios desafios e inovações potenciais. A
realidade aumentada e virtual poderia resolver o
problema de devolução e criar ajustes personalizáveis para
futuros consumidores pré-compra. Disseminar essas
ferramentas globalmente em parceria com as marcas
poderia ajudar a garantir que todos da escala econômica
estão incluídos no futuro da moda sustentável.
Não sabemos como as roupas de 2049 serão - isso vai
depender da criatividade de seus designers. Mas os
materiais, processos e funcionalidades que eles vão usar
para abastecer essa criatividade já estão tomando forma,
levando a moda para um futuro excitante, e sustentável. J

Louise Stuart Trainor é um
dos principais gurus da moda,
passou dez anos na agência
de tendências globais WGSN
criando o renomado ' relatório
“Futurist”
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