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Creativiteit is overal. Het stimuleert vooruitgang. Het is
de onwrikbare passie voor deze creatieve mentaliteit
die de verbinding smeedt tussen Jaguar en zijn klanten.
Daarom is dit nummer van The Jaguar, boordevol
schitterende verhalen uit een diverse wereld, een ode
aan creativiteit in al zijn vormen.
Ontmoet designer Stefan
Sagmeister die van provocaties een
kunstvorm heeft gemaakt, plus
3D-printtechniek mode-ontwerper
Iris van Herpen en Paul Pairet, een
fine-dining maestro op het
hoogtepunt van zijn carrière. Lees
over innovatieve houtbewerkers en
de makers van e-vliegtuigen die het
luchtvervoer revolutioneren en
ontdek waarom Seoul zijn tijd ver
vooruit is.
Felix Bräutigam
We reizen naar Finland met de
Chief Commercial Officer, Jaguar
elektrische Jaguar I-PACE, een
revolutionaire auto vol creativiteit.
Bekijk de gracieuze stijl van een klassieke Jaguar XJ
door de ogen van een modefotograaf. Na 25 jaar
bezoeken we de prachtige Jaguar XJ220 weer.
En bekijken innovaties van over de hele wereld.
Geniet van dit nummer – wij hebben ervan genoten
om het te maken.
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BESTEMMING

LOVE ISLAND
Een nieuw toevluchtsoord in de Malediven wordt aangeprezen als ‘s werelds eerste ‘werkelijk all-inclusive’ privé-eiland. Kudadoo bestaat
uit een rij van 15 villa’s die op palen boven de turquoise oceaan zweven, met een lange aanlegsteiger naar het perfecte, witte zand
van het eiland Lhaviyani Atoll. Gasten kunnen alles bestellen wat ze willen, wanneer ze maar willen, en dat is allemaal bij de kamerprijs
inbegrepen (die begint bij € 2.730 per nacht). Of je nu een kist champagne wilt, drie full-body massages per dag, een middernachtbanket
of vijf uur op een jetski, je krijgt bij het uitchecken geen cent extra gefactureerd. Het resort wil elke gast een ervaring op maat bieden,
met persoonlijke menu’s van de chef, 24 uur per dag een butler en persoonlijke trainers om de linguine met kreeft er weer af te werken.
Je kunt activiteiten ondernemen als zwemmen met mantaroggen, duiken met schildpadden en ‘blue light’ nachtsnorkelen, waarbij je
fluorescerende zee-anemonen, garnalen en hersenkoralen kunt zien gloeien in het donker. Kudadoo is ook nog eens milieubewust en
haalt zijn energie uit 1.000 zonnepanelen die tevens dienst doen als dak over het drijvende restaurant en zonnedek. kudadoo.com
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in Finland is het onderdeel van de
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PRODUCTION

18 24
46 60

CLIENT

STE R R E N M A N
China met zijn vele inwoners heeft
slechts één restaurant met drie
Michelinsterren. Ontdek de unieke
Paul Pairet, de chef van Ultraviolet

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

TO MO R R OW L A N D
Zuid-Korea´s hoofdstad ligt in een
andere tijdzone; ongeveer tien jaar
verder. We bezoeken Seoul voor een
glimp van een hightech toekomst

COVER: ALEXANDER SEGER. FOTO’S: JESSICA WALSH & STEPHANIE GONOT, ALEXANDER RHIND, SHAWN KOH, JUN MICHAEL PARK, BRUCE CONNEW, HI-YOUNG LEE
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BEAU T Y EN D E A R TI E ST
Stefan Magister heeft een agenda en
hij draagt dat graag uit. De briljante,
controversiële designicoon onthult
wat hem vormt
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EINDE VAN DE STARTBAAN
Is dat nirvana? Zijn persoonlijke, duurzame,
directe vliegverbindingen haalbaar?

DIT IS LEVEN MET JAGUAR
Presentator Nicki Shields mijmert over
haar relatie met Jaguar

begrijpen wij waarom.

20 jaar ervaring als
redacteur van grafisch
design-tijdschrift Eye
maakt van John de
perfecte persoon om designer Stefan
Sagmeister te interviewen over zijn
laatste tentoonstelling: beauty.

ANDREW FRANKEL
Veteraan autojournalist,
die schrijft voor Autocar,
MotorSport, Goodwood
en zijn eigen Insta-mag
DriveNation. Wij herenigden hem na
25 jaar weer met de baanbrekende
Jaguar XJ220.

K E N YA H U N T
Deze Amerikaanse
is plaatsvervangend
hoofdredacteur van
Elle en schrijft voor de
Guardian, Vogue en Marie Claire. Voor
ons ontrafelt ze grensverleggende
fashiontechnoloog Iris van Herpen.

Editor in Chief David Barnwell Senior Editor Sachin Rao Senior Art Director Dan Delaney Art Editor Salman Naqvi
Designer Thomas Saible Photo Director Elina Gathof Production Director Marie Bressem Market and Production
Manager Hannah McDonald Account Manager Adrianna Juraszek Business Director Moray McLaren Managing
Director Production Unit Dr. Markus Schönmann Editor voor Jaguar Chas Hallett

J U N M I C H A E L PA R K
Jun heeft bekroonde
reportages van Cuba tot
Griekenland op zijn naam
staan. Hier richt de Zuid-

The Jaguar is een uitgave van Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, London EC1Y 8AF,
Engeland in opdracht van Jaguar, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Engeland. Copyright Spark44 Ltd. 2019. Alle
rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder de schriftelijke toestemming van de
uitgever. De verwoorde meningen zijn van de auteur en niet van Jaguar. Dit magazine accepteert geen ongevraagde
manuscripten, foto’s of illustraties en aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Hoewel alle zorg is besteed
aan de inhoud van The Jaguar kunnen sommige van de in dit magazine getoonde specificaties, functies en uitrusting
onderhevig zijn aan wijzigingen en van land tot land verschillen. Voor filmen en fotograferen in gebieden met
beperkingen is vooraf toestemming gevraagd. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met uw erkende Jaguar-dealer. Rij verantwoord.

Koreaan zijn lens op zijn woonplaats
om de futuristische kant van Seoul
voor ons uit te lichten.
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Omarm de erfenis van Zaha Hadid en geef
nieuw leven aan een ruimte. Vakmanschap
ontmoet artistiek design in de RE/Form
Carpet Collection; een eerbetoon aan
een van de grootste architecten van
onze tijd. Met een naam die een knipoog
is naar de begrippen herconfiguratie en
transformatie, geven de 22 ontwerpen een
nieuwe inhoud aan de thema's uit het werk
van Hadid: organische cellulaire vormen,
gepixelde landschappen, gestreepte lijnen
en projecties van lintachtige vormen.
De verschillende dessins vangen het
voor Hadid zo kenmerkende gebruik van
interweven, gelaagdheid en spelen met licht
en schaduw. De tapijten zijn vervaardigd
door premium tapijtfabrikant Royal Thai en
gemaakt in samenwerking met Zaha Hadid
Design. royalthai.com/reform

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Het ongekend
poëtische en enorm
arbeidsintensieve
Fragile Future
bestaat uit bronzen
elektrische circuits
die zijn verbonden
met lichtgevende
paardenbloemen

HET SAMENSPEL VAN TECH ART, PERFORMANCE
EN BIODESIGN NODIGT UIT TOT NADENKEN OVER
DE NATUUR OM ONS HEEN

VAKMANSCHAP

DAT WONDERBARE LICHT
De natuur is net zo verblindend als bizar en dus
een geweldige inspiratiebron om surrealistische
droomlandschappen van licht te maken! De interactieve
lichtinstallaties van het Nederlandse kunstcollectief
Studio Drift combineren tech art, performance en
biodesign in werken die het publiek vragen om na
te denken over hun relatie met de natuur. Oprichters
Lonneke Gordijn en Ralph Nauta plaatsen de manier
waarop we technologie gebruiken in een nieuw licht.
Flylight bootst het gedrag van een vlucht vogels
na om de concepten van groepsveiligheid versus
individualiteit en vrijheid te verkennen. Meadow bestaat
uit mechanische bloemen die open en dicht gaan en
de toeschouwer herinneren aan natuurlijke groei en
de wisseling van de seizoenen. Studio Drift, met veel
tentoonstellingen en installaties op zijn naam, zoals de
Venice Art Biennale, blijft ook dit jaar tentoonstellen in
Mexico, Finland en Amerika. studiodrift.com
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Hublot Big Bang
Sapphire Tourbillon
Hublot, bekend van hun
baanbrekende gekleurde saffieren
horlogekasten, heeft dit model
geïntroduceerd op Baselworld in
2018. Transparantie is het motto: de
kast, de band en de Tourbillon brug
zijn allemaal kleurloos. De 45 mm
grote kast is gemaakt van saffierkristal, de tourbillon is uit saffier
gesneden en zelfs de horlogeband is
gemaakt van transparant rubber.
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MB&F Horological Machine No. 6 Alien Nation
In de eigenzinnige verbeelding van creator Max Büsser wordt dit ruimteschip
bemand door zes aliens, allemaal gemaakt van wit goud en gestationeerd op de
kast van het horloge. Voor de kast worden 12 afzonderlijke blokken saffierkristal
machinaal bewerkt in een proces dat ongeveer 510 uur duurt, de assemblage niet
meegerekend. De oorspronkelijke HM6 werd geïnspireerd door de vorm van het
ruimteschip van het in de jaren 1970 zo favoriete cultverhaal Captain Future.

Bell & Ross BR X-1 Skeleton
Tourbillon Sapphire
Dit Franse merk dat vooral bekend
staat om hun op de luchtvaart
geïnspireerde uurwerken, gaat
een stap verder en legt werkelijk
alles bloot. Dit uurwerk heeft een
opengewerkt bewegingsmechanisme
dat weinig aan de verbeelding
overlaat. De kast is uit vijf blokken
saffier gesneden die met schroeven
aan elkaar zitten.

Greubel Forsey Double Tourbillon
30º Technique Sapphire
Alsof een Greubel Forsey
mechanisme nog niet ingewikkeld
genoeg was, beschikt dit uurwerk
over een solide saffieren kast die uit
één enkel blok kristal is vervaardigd.
Dit premium horlogemerk staat
bekend om zijn meerlaagse
mechanismen en een kast van
saffierkristal is perfect voor wie alle
technisch-mechanische wonderen
aan de binnenkant beter wil bekijken.

Bovet Récital 26
Brainstorm Chapter One
Deze ingenieuze uitgave heeft
een saffieren uitvoering van de
voor Bovet zo karakteristieke
schuin aflopende horlogekast.
De kroon, rand en de kristal zijn
volledig uit saffier gemaakt.
Een driedimensionale maanfase
is een van de vele prachtige
finesses.

FOTO’S: OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC

ART

BEKIJK DE
TECHNISCHE
WONDEREN
BINNENIN...

TEKST: NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER

SUBS

Een generatie geleden leidde de
introductie van industrieel saffier voor
het maken van uurwerken tot
achterdeksels van saffierkristal waarmee
kenners in staat waren om de fijne
details van de mechanische bewegingen
te bewonderen. Dankzij verdere
vooruitgang in de productieprocessen
kunnen horlogemakers nu complete
horlogekasten maken van dit
krasbestendige materiaal - dat na
diamant het hardste materiaal ter wereld
is. En de spectaculaire resultaten zijn,
duidelijk (toch?) te zien.

Dutch - Cool things, 3
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ONBETWIST STIJLICOON
Wat krijg je als je twee wereldberoemde stijliconen combineert met een
brillenontwerper van ongeëvenaarde afkomst? Brillen die de tand des
tijds doorstaan. In 1965 vereeuwigde fashionfotograaf David Bailey in zijn
studio de acteur Michael Caine die een bril van Oliver Goldsmith Lord
met een dik montuur droeg. Deze zonnebril, in een 2019-uitvoering met
getinte glazen, vangt de essentie van een belangrijk moment, en blijft,
net als Caine zelf, een onbetwist stijlicoon. olivergoldsmith.com

TECHNOLOGIE

TEKST: NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER

FOTO’S: OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC

DRONE
BESTURING

Scott Parazynski weet het één en ander over
vliegen. Hij is voormalig NASA-astronaut
en ook een fervent dronevlieger. Ondanks
al zijn ervaring vond hij de traditionele
besturingsmethode van drones met twee
handen op een groot paneel heel lastig. Dus
richtte hij een bedrijf op, Fluidity, en creëerde
FT Aviator, een joystick die de bediening
nabootst die piloten van professionele
vliegtuigen in hun cockpit hebben. “Binnen 30
seconden kunnen we iedereen leren hoe je een
complexe manoeuvre als een cijfer-acht vliegt,”
zegt Parazynski. De FT Aviator kan met één
hand een drone besturen op vier verschillende
bewegingsniveaus, terwijl een situationeel
display boven op de stick de piloten laat
zien waar ze zijn. Voor mensen die een
drone gebruiken om de perfecte luchtvideo
of -foto te krijgen zitten er geavanceerde
camerabedieningen in de controller. De stick is
compatibel met de meeste DJI-drones, maar
Parazynski wil verder gaan: hij hoopt dat de
technologie die hij heeft ontwikkeld op een
dag kan worden gebruikt in robotchirurgie.

INNOVATIE

BIKE NAAR DE
TOEKOMST
De meest geavanceerde elektrische
motorfiets ter wereld is onthuld door
de Britse firma Arc, ondersteund door
technisch bedrijf InMotion van Jaguar
Land Rover. De Vector is een geheel
elektrische superbike met een bereik
van 583 kilometer. Hij weegt 220 kg en
met een koppel van 395 Nm sprint hij
in 3,1 sec. naar 100 km/uur. De Vector
tilt het idee van mens-machine-eenheid
naar een compleet nieuw niveau: de
rij-info wordt op een head-up display
in de helm bekeken. De helm fungeert
ook als contactsleutel en de rijfeedback
loopt via elektronica in je jack.
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Waarom zou je ergens iets gaan ‘eten en drinken’
als één woord voldoende is? Stel je voor: Vermout
met een infusie van Parmezaanse kaas en
Romaanse sla, sake gemaakt van drie verschillende
soorten guave, en een hardgekookt kwartelei dat
bovenop een nestje van geroosterde uienscheuten
ligt, bespoten met gerookte pruimentinctuur.
Deze 'eetbare cocktail' is de creatie van Matthew
Biancaniello, een van de meest creatieve
mixologen van Los Angeles en auteur van Eat
Your Drink, een boek over hoe je je eigen 'farmto-glass' godendrank maakt. Biancaniello, die
vaak uitdagend en altijd verrassend is, heeft het
combineren van alcohol met seizoensgebonden
ingrediënten tot een kunst verheven. Hij forageert
de ingrediënten in de heuvels van Santa Monica,
op lokale boerenmarkten en in zijn eigen tuin.
Waarom zou je je druk maken over het diner als
je een 123 Organic Tequila doordrenkt met Ogo
zeewier, zonovergoten tomaten en oregano tot
je kunt nemen? Na de exploitatie van een aantal
pop-up bars, zoals LA's Ysabel, is hij deze zomer
weer te vinden in de Library Bar in het Hollywood
Roosevelt Hotel, waar hij meer dan een decennium
geleden voor het eerst achter de bar is begonnen.
Hier zullen fijnproevers lekkernijen kunnen testen
als Biancaniello’s ‘vloeibare kaasplankje’, een
drinkbare Caesar salad en zelfs alcoholische
oesters en zee-egels. matthewbiancaniello.com
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FIJNPROEVERS KUNNEN LEKKERNIJEN TESTEN
ZOALS EEN DRINKBARE CAESAR SALAD...

EVENT

TEKST: JENNY SOUTHAN, CHRIS STOKEL-WALKER

MET WIJD OPEN ARMEN
Sinds 1992 onthult het Open House Festival de wonderen van
stedelijke architectuur voor wie daar anders geen toegang toe
heeft of er gewoon nooit aandacht aan heeft besteed. Open House
biedt 48 uur lang gratis toegang tot veel gebouwen, zodat mensen
een de best bewaarde geheimen van een stad kunnen bekijken.
“Architectuur wordt vaak gezien als iets voor professionals,” legt
oprichter Victoria Thornton van OBE uit. “Burgers hadden geen
gelegenheid om de kwaliteit van de architectuur te beoordelen.”
Het festival van 2019 is een wereldwijde aangelegenheid, met
43 deelnemende steden. Van Milaan naar Macau naar Melbourne,
u vindt altijd een open deur. U hoeft alleen maar naar binnen te
stappen. openhouseworldwide.org
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OCEAN’S ELEVEN (GANGEN)

TEKST: JENNY SOUTHAN

FOTO’S: IVAR KVAAL
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Het lijkt misschien of er een buitenaardse monoliet is neergestort in de golven voor de grillige Noorse kust. Maar deze
gedeeltelijk ondergedompelde betonnen kubus herbergt het eerste onderwaterrestaurant van Europa, Under, dat in april 2019
geopend werd. Het ligt 5,5 m onder de zeespiegel en rust op de zeebodem, zodat dinergasten door een enorm plexiglazen
raam naar de ijzige wateren van de Noord-Atlantische Oceaan kunnen turen, terwijl zij genieten van de “pure, naakte”
(zoals chef-kok Nicolai Ellitsgaard het noemt) smaken van het mariene leven dat afkomstig is uit de oceaan daarbuiten. Under,
in de gemeente Lindesnes, op ongeveer vijf uur rijden ten zuiden van Oslo (of 80 minuten van Kjevik Airport in Kristiansand),
is ontworpen door het Noorse architectenbureau Snøhetta, dat ook een van de hutten ontwierp voor het beroemde Treehotel
in Zweden. 'Onderdompelingsmenu's’ (vanaf € 230) belichamen eenvoud, elk gerecht geeft seizoensgebonden vis en
plantenleven, zoals zeepijlgras en wilde bessen een plaats in de schijnwerpers. under.no
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STEFAN SAGMEISTER IS DAT
ZELDZAME BEEST - EEN GRAFISCH
DESIGNBEROEMDHEID. JOHN
L. WALTERS IN GESPREK MET DE
PROVOCERENDE OOSTENRIJKSE
ONTWERPER OP ZIJN NIEUWE
TENTOONSTELLING OM DE ZIEL
VAN BEAUTY TE BEGRIJPEN
THE JAGUAR
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Rolling Stones en Jay-Z onder zijn klanten, maar ook stijlvolle
merken (Zumtobel, Vitra) en non-profit organisaties (One
Voice). Hij zegt: “Het meest interessante deel van grafisch
ontwerper zijn is het grote, gewone publiek. Ik vond
muziekhoezen aantrekkelijk, want soms hadden we bij de
eerste druk meteen al miljoenen exemplaren.”
Sagmeister werd geboren in het stadje Bregenz in de
Alpen en ging naar de prestigieuze Angewandte in Wenen,
de universiteit voor toegepaste kunsten. Na korte verblijven
in New York op een Fulbright-beurs, freelancewerk in
Oostenrijk en een paar jaar in de reclame in Hong Kong,
keerde hij opnieuw terug naar the Big Apple. In 1993
lanceerde Sagmeister zijn eigen bedrijf. Hij kondigde het aan
met een kaart waarop hij naakt te zien was, met een
strategisch geplaatste, verwijderbare sticker.
En binnen de kortste keren was Sagmeister Inc een van
de meest opvallende studio’s in New York, door zijn
spannende combinatie van zeer doeltreffende resultaten,
persoonlijk werk en flagrante zelfpromotie. In 2000 deed
Sagmeister echter iets dat een even grote verrassing was
voor zijn klanten als voor zijn collega’s: hij sloot zijn studio en
nam een jaar vrij.
Toen hij een jaar later terugkeerde en de monografie
Made You Look publiceerde, schoot zijn carrière naar grote
hoogte. Hij heeft vervolgens nog twee keer een sabbatical
genomen, voor hem een manier om zijn pensioenjaren over
zijn leven te verdelen. De overvloed aan tijd voor reflectie
heeft geleid tot een voorliefde voor zelf-hulpspreuken zoals
‘Worrying solves nothing’, Veel van deze spreuken,
verschenen in Things I Have Learned In My Life So Far uit
2008. Deze voorliefde is een familietrekje; Sagmeister
herinnert zich dat zijn grootvader borden schilderde.

VORIGE PAGINA: FOTO 'S: SAGMEISTER & WALSH (2). DEZE PAGINA: FOTO 'S: JOHN MADERE; SAGMEISTER & WALSH (4)
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oor een ‘design superstar’ is Stefan
Sagmeister opvallend
benaderbaar, net zo bescheiden
als zijn werk confronterend is. We
hebben afgesproken in het MAK van Wenen, het
Oostenrijkse museum van toegepaste kunst, waar Beauty, de
tentoonstelling die hij heeft opgezet met designer en
zakenpartner Jessica Walsh, net de best bezochte show is
geworden in de 156-jarige geschiedenis van het museum.
Daarmee is deze show beter bezocht dan The Happy Show
enkele jaren geleden. Het eerste dat opvalt is een Jaguar
E-Pace met een laagje ijs in een glazen doos bij de ingang.
Het manifest voor beauty van de designers is in gekrulde
letters dwars over de auto geschreven.
“Het creëren van een tentoonstelling over beauty is de
kern van wat het inhoudt om een communicatie-designer te
zijn,” vertelt Sagmeister. “Je kijkt naar een enorm stuk
informatie; ‘beauty’ is gigantisch, en je beslist wat je wilt
kiezen en hoe je het gaat communiceren.”
Sagmeister’s carrière is een wonderlijke reis, het komt
maar zelden voor dat vanuit grafisch ontwerpen een
beroemdheid voortkomt. Designers houden zich meestal op
de achtergrond en zorgen gewoon dat hun ontwerp, of het
nu een boek, merk, app, albumcover, poster, verpakking of
tentoonstelling is, er goed uitziet en de doelgroep bereikt.
Lang, knap en intens trekt hij een grote groep
bewonderaars aan. Iedereen is wel een beetje onder de
indruk van deze beroemdheid. Wanneer hij op een
conferentie spreekt, wil niemand na hem aan de beurt zijn.
Maar hij blijft trouw aan zijn doel. Sagmeister, die
ingenieuze belettering en boeiende afbeeldingen gebruikt, is
op zijn best in zijn rol als designer. Hij rekent David Byrne de

Designers Stefan
Sagmeister en Jessica
Walsh hebben een
formidabele reputatie
opgebouwd en doorbreken
alle grenzen

VORIGE PAGINA: FOTO 'S: SAGMEISTER & WALSH (2). DEZE PAGINA: FOTO 'S: JOHN MADERE; SAGMEISTER & WALSH (4)

“HET CREËREN VAN EEN TENTOONSTELLING OVER BEAUTY
IS DE KERN VAN WAT HET INHOUDT OM EEN
COMMUNICATIE-DESIGNER TE ZIJN”
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Hieronder: Sagmeister met
voormalig director of design
van Jaguar, Ian Callum, op
Beauty, de nieuwe expositie
van de eerstgenoemde
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of design van Jaguar, citeerde Sagmeister Donald Judd:
“Design moet functioneren, kunst niet!” Maar het is niet
mogelijk om het persoonlijke in het werk van Sagmeister te
ontlopen. Daarom zijn zijn populaire conferentiegesprekken
ook zo boeiend. “Ik probeer verschillende dingen om te zien
hoe dat uitwerkt met een publiek.” zegt hij. Maar ondanks
zijn talent voor het narratieve is hij sceptisch over de
modieuze claim dat design storytelling is. Hij zei eens:
“De designwereld heeft de mantel van bullshit aangetrokken.
Nu is iedereen een storyteller.”
Beauty is meer een conversatie
dan een verhaal, hoewel het een
spectaculaire en polemische
tentoonstelling is. Tegen de tijd dat
je de expositie verlaat, is er aan je
getrokken en ben je verleid om na te
denken over wat ‘beauty’ betekent,
of het nu de staart van een pauw;
het patroon op het plafond van het
museum; een kroonluchter gemaakt
van afval; of een auto is. In het boek
over de expositie staat een foto over twee pagina’s van een
Jaguar E-type, die door Enzo Ferrari is beschreven als de
mooiste auto ooit. Beauty is volgens Sagmeister zeker niet
alleen in het oog van de toeschouwer.
En de expositie is als de man zelf: een ontmoeting met
Stefan Sagmeister is alsof je een wereld binnentreedt die
veel intenser, veel visueler gericht en leuker is dan het
dagelijkse leven.

“ER IS AAN JE
GETROKKEN EN JE
BENT VERLEID OM
NA TE DENKEN
OVER BEAUTY”

22

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

De ‘Beauty’ expositie, die van start ging in het MAK in Wenen, loopt nog
tot 15 september 2019 in Frankfurt. Meer locaties volgen.

FOTO 'S: SAGMEISTER & WALSH (3); JAGUAR LAND ROVER; ALEXANDER SEGER
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“Heel veel van de wijsheid in deze wereld is al oud,” vertelt
hij. “Het beste dat kan gebeuren is dat ik een manier vind om
een klein stukje uit te drukken zoals nog niet eerder is
gedaan, zodat iemand het weer opmerkt.”
Walsh kwam in 2010 bij de studio werken. Ze kondigden
het nieuwe bedrijf opnieuw aan met een naaktfoto, tot schrik
en plezier van velen. Het duo heeft een talent voor het
integreren van persoonlijk werk in hun ontwerpen voor
klanten, maar ook als ze terughoudender moeten zijn, zijn ze
net zo doeltreffend, zoals in hun
corporate identiy-design voor het
Joodse Museum in New York.
Sagmeister’s volgende grote
project op eigen initiatief behandelde
het onderwerp geluk. The Happy
Show was te zien in musea door heel
Amerika en Europa. The Happy Film,
gemaakt in samenwerking met de
getalenteerde designer en director
Hillman Curtis, is in de traditie
gemaakt van films zoals Super Size
Me, maar dan met grafische flair. Als designproject
‘herontwerpt’ Sagmeister zijn persoonlijkheid. Hij wordt een
cavia, probeert meditatie, therapie en drugs om geluk te
vinden; met gemengd resultaat.
“The Happy Film was een nachtmerrie, qua productie,”
geeft Sagmeister toe. “Toen we begonnen was ik in
supergoede doen. Maar een half jaar later ging het uit met
mijn vriendin. Na een jaar overleed mijn moeder.
En drieënhalf jaar later overleed Curtis aan kanker.”
Sagmeister voltooide de film en het resultaat is afwisselend
grappig, gênant en pijnlijk eerlijk. Hij zweert dat hij nooit
meer een film zal maken. “Het was gewoonweg heel erg
moeilijk” zegt hij. “Design is niet hetzelfde als film maken.”
Hij vindt ook dat hij geen artiest is. In een openbaar
gesprek aan de MAK met Ian Callum, de voormalig director

FOTO 'S: SAGMEISTER & WALSH (3); JAGUAR LAND ROVER; ALEXANDER SEGER

Artiest Rosa Kammermeier
graveerde het manifest van
Sagmeister over beauty op
een Jaguar E-Pace
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STILTE-UUR
MEN ZEGT WEL DAT DE FINNEN BETER KUNNEN ZWIJGEN
DAN ALLE ANDEREN IN DE WERELD. DAAROM PAKKEN WE
DE GEHEEL ELEKTRISCHE I-PACE, DE STILSTE JAGUAR OOIT,
OM TE ONTDEKKEN WAAROM
TEKST: Nathaniel Handy
FOTOGRAFIE: Alexander Rhind
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“ZODRA JE BINNEN BENT, HOOR JE DE STAD NIET MEER...
JE VOELT JE OP JE GEMAK; MAAR OOK VERHEVEN”

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

H

Vorige pagina's en hieronder:
De I-PACE bij de kapel van
Kamppi, een speciale aan stilte
gewijde ruimte in het centrum van
Helsinki ontworpen door architect
Mikko Summanen (onder rechts).
Boven: stilletjes vooruit in de
Finse wildernis

et moderne leven is witte ruis. Waar je ook kijkt, er
is altijd iets dat je aandacht opeist, je smartphone,
een advertentie, een tv-scherm, het geluid van
voorbijkomend verkeer. Het kan moeilijk zijn om
echte stilte te vinden, vooral in de stedelijke jungle.
Het is dan ook geen verrassing, dat er in een tijd met een
overdaad aan prikkels, een trend begint te ontstaan naar meer
rust en mindfulness. Van de Calm City mobiele meditatietrucks
in New York tot smartphone apps die willen dat we offline en
uit de zone gaan; het lijkt erop dat stilte de nieuwe buzz wordt.
Finland heeft echter altijd al voorop gelopen als het gaat
om het idee van mindfulness. Het is een uitgestrekt land met
-proportioneel- een comfortabele 2 vierkante kilometer voor
elke drie inwoners: veel ruimte om je uit te rekken en een
moment te pakken om te ademen. De hoofdstad Helsinki ligt
op een schiereiland in een uitgebreide archipel van eilanden,
die vaak helemaal met bomen begroeid zijn. Elke Fin die je
ontmoet zal direct toegeven dat praten over koetjes en kalfjes
niet hun nationale sport is. Het mag dan een groot land met
een kleine bevolking zijn, maar het is ook een plek waar twee
mensen zich perfect comfortabel voelen door gewoon in stilte
bij elkaar te zitten. Het is geen verlegenheid, het is gewoon
cultureel. Het kan de onwetende bezoeker compleet overvallen.
Deze serene hoofdstad is de perfecte habitat voor de
geheel elektrische luxe SUV van Jaguar, de I-PACE, de stilste
Jaguar ooit. Zonder enig geluid, op het geknisper van de
banden op de wintersneeuw na, glijdt de I-PACE naar het hart
van de binnenstad van Helsinki.
Het marktplein, het drukste commerciële centrum van de Finse
hoofdstad, lijkt misschien een verkeerde plek om op zoek te
gaan naar stilte, maar dat is het niet. De gemeenteraad heeft
deze plek aangewezen om een opvallende nieuwe kapel te
bouwen – de Kapel van Kamppi, die bekend is geworden als
de Kapel van de Stilte. Zijn populariteit gaat veel verder dan
alleen kerkgangers, en het gebouw wordt op vele manieren
gezien als tempel van de Finse liefde voor stilte.
Het idee achter de kapel, een initiatief van Pekka Korpinen,
de vorige vice-burgemeester van Helsinki, is om mensen een
plek te bieden om tot rust te komen. “We bestudeerden hoe de
mensen zich in dit deel van de stad bewogen,” zegt Mirko
Summanen van architectenbureau K2S uit Helsinki, die de kapel
ontwierp met zijn collega’s Kimmo Lintula en Niko Sirola. “De
vorm van het gebouw is een soort schip of een eiland in de
stroom mensen.”
Met een superkleine voetprint van slechts 75m2 rijzen de
wanden van dit compleet houten gebouw omhoog in een
nooit eindigende welving. Aan de buitenkant is traditioneel
vurenhout behandeld met een moderne bio-wax, gemaakt
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beboste eilanden, een grillige kustlijn met baaien, landtongen,
riviermondingen en twee nationale parken.
En als je dan bedenkt dat de Jaguar I-PACE een bereik tot
470 km* heeft op één enkele laadbeurt, ligt er wel heel veel
natuur binnen handbereik. Opladen gaat ook veel vlugger dan
je zou denken. De snelladende CCS-stekker laadt de accu van
nul tot 80% in ongeveer 45 minuten**. Een verwarmende lunch
in een wegrestaurant was de perfecte hoeveelheid tijd om ook
de auto op te laden en weer op weg te gaan.
We verlaten de stad om naar Nuuksio Nationaal Park te
gaan. Het is niet alleen de stilte van de elektrische Jaguar die
opvalt, maar ook het moeiteloze gemak. Zonder traditionele
versnellingsbak is er geen vertraging in de acceleratie. De accu
zit laag tussen de assen, waardoor de wagen een goede wegligging heeft, en levert een stevig piekvermogen van 400 pk.
Onze bestemming is Haltia, het hoofdkwartier van de Finse
nationale parkenorganisatie. Het is gehuisvest in een
buitengewoon gebouw dat, als je
onder de houten buitenkant kijkt, veel
gemeen heeft met de I-PACE. De
I-PACE slaat zijn energie op in
high-density Lithium-Ion Pouch cellen
in zijn 90kWh batterij. Haltia
combineert zonne-en geothermische
energiesystemen om grotendeels
zelfvoorzienend te zijn qua
energiegebruik. Er zijn 11 km diepe
gaten geboord in het gesteente onder
het gebouw. De hitte van de
zonnepanelen wordt in de zomer in
de stenen gepompt en vervangt de koude lucht die omhoog
komt om het gebouw te koelen. Zodra het winter wordt,
warmt de hitte van de afgelopen zomer alles weer op. Of zoals
directeur van het centrum, Tom Selanniemi, het verwoordt:
“Het is net als de ultieme natuurlijke batterij.”
Alles in Finland lijkt terug te leiden naar het bos. Net als bij
de kapel van Kamppi speelt hout een belangrijke rol bij de
bouw van Haltia. En, zoals bij Kamppi, is het hout alleen maar
gewaxt, niet geschilderd of gelakt, dus het ademt. En, zoals bij
Kamppi, heeft het een organische bijna ei-achtige opbouw. “We
proberen elementen uit onze geschiedenis, onze mythologie, uit
de wetenschap, de kunst en de natuur te combineren,” meent
Tom. “Haltia heeft de vorm van de brilduiker (een zee-eend die
veel voorkomt in Finland), met een ei als het middelpunt van
onze belangrijkste expositieruimte. De reden is dat wij Finnen
weten dat de wereld is ontstaan uit het ei van een brillenduiker.”

“HELSINKI IS EEN STAD
WAAR DE STILTE VAN
DE WILDERNIS NOOIT
VER WEG IS, VOORAL
IN DE WINTER,
WANNEER ALLES
BEDEKT IS MET EEN
DIKKE LAAG SNEEUW”

Helsinki is een stad waar de stilte van de wildernis nooit ver
weg is, vooral in de winter, wanneer alles bedekt is met een
dikke laag sneeuw. Als je midden op het plein zou gaan staan
vind je binnen een straal van 40 kilometer een archipel met

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

*Brandstofverbruik: Nvt. CO2-uitstoot: 0 (g/km). EV bereik: Tot 470 kilometer. Het EV-bereik is gebaseerd op de resultaten van een productiewagen op een gestandaardiseerde
route. Het bereik zal variëren afhankelijk van het voertuig en de accuconditie, de werkelijke route, de omgeving en de rijstijl. **Bij opladen van het voertuig met een 100kW lader.
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met nanotechnologie, om de vezels binnen te dringen en het
hout te beschermen tegen de barre Finse winters. Wanneer je
naar binnenstapt, is het effect van een andere orde. Lichte,
perfect gelijke latten elzenhout rollen omhoog tot één glad,
tactiel vlak. De stad verdwijnt.
“Zodra je binnen bent, hoor je de stad niet meer. Zelfs het
natuurlijke licht is indirect”, legt Mikko uit. “We wilden dat
mensen zich op hun gemak zouden voelen, maar ook verheven
zouden worden door de ruimte.”
Het is weliswaar een Lutherse kapel, maar het is een
stilteplek voor iedereen. De ruimte wordt omgeven door
essenhouten kerkbanken, er zijn meditatiekussens,
gebedskleden en zelfs een kibla die de richting naar Mekka
aanwijst. Wanneer je binnenkomt, kun je niet alleen met een
dominee praten, maar ook met een maatschappelijk werker of
je kunt gewoon heerlijk in stilte zitten. “Ik ken veel mensen die
hier even komen op weg naar hun kantoor in het centrum”,
zegt Mikko. Ze komen uit het
metrostation en zijn enkele minuten
binnen om even te ontspannen en
alleen te zijn met hun gedachten.”
“Er zijn stilteplekken in alle steden,
bijvoorbeeld bibliotheken,” geeft de
manager van de kapel, Nanna
Helaakoski, toe. “Maar dit is uniek. Dit is
de drukste wijk in heel Finland, toch is
het een stilteplek waar iedereen
makkelijk binnen kan stappen.”
De Finnen lijken goed te zijn in
dergelijke time-out-ruimtes. Vrijwel in
het zicht van de kapel ligt de nieuwe Oodi bibliotheek, geopend
in december 2018 en nog een hoog houten gebouw dat het
centrum van Helsinki een nieuw gezicht geeft. Oodi huisvest
niet alleen een bibliotheek, maar ook een gemeenschapsruimte
voor stil persoonlijk werk en reflectie. Verdeeld over drie
verdiepingen vind je eindeloze fauteuils, werkbanken met
naaimachines en 3D-printers en loungeruimtes, om lekker met
je laptop op de tapijten te rusten. Onbehandeld hout, bomen in
potten en zacht, diffuus licht dat binnenvalt uit openingen in
het plafond vergroten het gevoel van natuurlijke sereniteit. Dit
lijkt de juiste weg naar de toekomst voor een moderne stad.

*Brandstofverbruik: Nvt. CO2-uitstoot: 0 (g/km). EV bereik: Tot 470 kilometer. Het EV-bereik is gebaseerd op de resultaten van een productiewagen op een gestandaardiseerde
route. Het bereik zal variëren afhankelijk van het voertuig en de accuconditie, de werkelijke route, de omgeving en de rijstijl. **Bij opladen van het voertuig met een 100kW lader.

De I-PACE is een werkelijk elegante metgezel,
of je nu de wildernis verkent met gids
Markku Janhonen (hieronder) of moderne
gebouwen bezoekt, zoals de Oodi bibliotheek
(links) of Haltia (rechts, met directeur Tom
Selanniemi)
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Wildplukker Pauliina Tovainen (links) en
oprichter van Everfells, Robert Nuorteva
(boven) staan symbool voor de intense
verbinding die Finnen met de buitenlucht en de
natuur voelen. Onder: De I-PACE is een serene
manier om dit aspect van Finland te verkennen
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Tom glimlacht ironisch terwijl hij dit nieuws onthult.
Het is een deel van Kalevala - het Finse nationale epos over de
schepping van de wereld en al het leven dat de Finse cultuur
terugvoert naar de meren en bossen die zo’n centrale rol spelen.
Een terugkerend thema bij de Finnen waar we mee praten is
het terugkeren naar de natuur en dan vooral naar de stilte
van hun blokhut. Bijna iedereen in Finland heeft toegang tot
een blokhut, meestal aan een meer, op enkele uren van de
stad. Het is hier gewoon een geaccepteerd onderdeel van
het leven. We ontmoeten Robert Nuorteva in een gezellige
koffieshop in Helsinki. Hij is de oprichter van Everfells, een
beginnend bedrijf dat wildernisgidsen in verbinding brengt
met mensen op zoek naar wilderniservaringen. Robert
herkent deze collectieve Finse drang.
“Elke Fin kent dat gevoel wanneer je de stad uitrijdt op
weg naar je blokhut,” zegt hij. “Je stapt
uit de auto, doet de deur dicht en je
wordt getroffen door de stilte. In de
stad is het nooit zo stil, zelfs ‘s avonds
niet, er is altijd achtergrondlawaai. In
onze blokhutten is het pas echt stil. Een
perfecte stilte.”
Als je met de I-PACE door de Finse
taigawouden rijdt, treft de stilte je al ver
voordat je uit de auto stapt. Elektriciteit
betekent echt een stille rit. Voor iemand die is opgegroeid met
verbrandingsmotoren voelt dit enigszins onwerkelijk. Heb ik iets
gemist, vraag je jezelf af? Kan het zo makkelijk zijn? En ja, het is
zo makkelijk. Na een half uur rijden het bos begint het feit dat
het ‘zo makkelijk’ is tot je door te dringen. Ik zie op het head-up
display op mijn voorruit dat we snel rijden, maar mijn oren
vangen alleen het zachte ritme op van de banden op desneeuw.
Er is geen stilte zoals de stilte van een Arctische winter.
Finnen hebben het over vijf seizoenen, ze hebben midwinter en
dan komt de voorjaarswinter. In midwinter gaat de zon
nauwelijks op. Mensen gaan naar hun blokhut, stoken hun traditionele rooksauna’s op en hakken gaten in het ijs om een bad te
nemen. De sauna is misschien wel de originele blauwdruk voor
veel van de architectuur in Finland, met zijn karakteristieke
houten structuur. Wildernisgids Markku Janhonen, geboren in
de wilde regio Oost-Karelië, legt uit dat de sauna bijna een
heilige ruimte is voor een Fin. “Wij vinden het normaal om stil
te zijn in de sauna”, vertelt hij. “Het is een stille plek om te zitten
en te ontspannen en het meer te observeren.”

De sauna was al heilig voordat de Finnen gekerstend
werden, een plaats voor bezinning en zelfs een plek waar
kinderen werden geboren, want het was er warm en schoon.
Er is iets met de Finse stilte en omdat een dergelijke stilte
ervoor zorgt dat al je zintuigen op scherp staan, lijk je terug
te vallen naar oude verdwenen kennis. Markku legt bijvoorbeeld uit hoe belangrijk de toonhoogte is als je in de winter
over de meren schaatst. “Het geluid van het ijs als je er
overheen schaatst, vertelt je hoe dik het is”, zegt hij. “Als de
toon hoger wordt, is het ijs dunner.”
Wildplukker Pauliina Toivanen van Helsinki Wildfoods
vertelt ons soortgelijke dingen over het reukgevoel. “Je
geurgeheugen is vrij belangrijk”, legt ze uit. “Leer de geuren
van giftige en niet-giftige planten. Zodra je het verschil kent,
kun je ze niet echt meer door elkaar halen.”
Er is weliswaar niets om te plukken als wij haar ontmoeten,
maar ook de barheid van de winter vindt
ze goed nieuws. “Planten worden sterker
in deze omstandigheden”, meent ze.
“Door de kou te bestrijden, bouwen
bijvoorbeeld bessen meer polyfenolen
op.” Nu is het wachten op berkensap, de
eerste oogst in de lente. Daarna gaat ze
berkenknoppen en -blaadjes, paardenbloemen, brandnetel, zevenblad, lijsterbessen en wilgenroosje eten.
Pauliina denkt terug aan de tijd dat ze paard reed in
Kuusama, haar geboortestreek in het noorden van Finland.
“Het was geweldig om te ervaren hoe de nachtelijke uren en de
stilte mijn zintuigen verbeterden. Het paard kon zonder moeite
‘s nachts zijn weg vinden, maar ik merkte al heel snel dat mijn
waarneming veranderde. Aan het einde kon ik duidelijker zien
en was mijn gehoor veel scherper geworden. Het breken van
een twijgje klonk dan echt hard in de stilte van de nacht.”
Opeens realiseren we ons dat dit ook onze ervaring is.
De€Jaguar I-PACE is van nature stil en wanneer je er in zit,
wordt die stilte verder versterkt door een slimme inkapseling
van de motor, een akoestisch gelaagde voorruit en een
aerodynamisch ontwerp dat windruis minimaliseert. Hier vind
je ook een kalmte die je zintuigen verbetert.
Wanneer je de I-PACE stopt, uitstapt en de deur achter je
dicht doet, begin je de kleine dingen te horen: het kraken van
de sneeuw onder je laarzen; een specht die op een boom
hamert; de wind die wordt gevangen in de dennentoppen.
Maar bovenal hoor je het geluid van de stilte.

"DE STILTE
SCHERPTE MIJN
ZINTUIGEN AAN. IK
MERKTE DAT MIJN
WAARNEMING
BETER WERD”
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HOUTFEEST
BYE BYE KERAMIEK. TOT ZIENS GLAS. DAG STAAL... HOUT IS TERUG, EN HOE.
WE ONTMOETEN DRIE INNOVATIEVE BRITSE HOUTBEWERKERS EN
ONTDEKKEN WAAROM DIT PRACHTIGE MATERIAAL WEER IN IS
TEKST: Dan Stevens
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Met stoomgebogen hout creëert
Tom Raffield golvende vormen in
meubels, verlichting en zelfs een
heel huis

W

FOTO 'S: KIRSTIN PRISK, ALUN CALLENDER

e kennen in Engeland de traditie van hout als
kunst niet echt”, zegt Eleanor Lakelin, en leidt
me rond in haar werkplaats in Londen. Haar
succes als beeldhouwer in hout, waarbij zij
vormen creëert die bekende dingen suggereren, maar van een
boeiende buitenaardsheid zijn, is het bewijs dat dit aan het
veranderen is. Door de aanpak van Lakelin transformeren de
door haar zo geliefde kastanjehouten knoesten van brandhout
naar een kunstwerk. “Wat ik doe is relatief nieuw,” vertelt ze. “En
de waarde van hout verandert.” En inderdaad zijn de belangrijkste kopers van haar werk verzamelaars, galeries en musea.
Lakelin is deel van een nieuwe beweging die vindt dat
hout net zo waardevol is als keramiek, glas, zilver of enig
ander materiaal waar we kunst uit creëren door snijden,
knippen en vormen.
De werkplaats van collega-houtbewerker Sebastian Cox
ligt niet ver van die van Lakelin in Londen. Het middelpunt
van zijn onderneming is al het hout dat wordt gebruikt om
zijn delicate, elegante meubels te maken. Zijn combinatie van
Engels hardhout, traditionele technieken en een esthetiek die
de kenmerken van elke houtsoort weerspiegelt, heeft prijzen
gewonnen. Maar hij wil graag nieuwe manieren vinden om het
materiaal te gebruiken dat hem een plaats in de kunstwereld
heeft bezorgd.
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ART
Boven: Eleanor Lakelins
etherische sculpturen.
Rechts: Sebastian Cox
creëert unieke paddenstoellampenkappen

Cox begon met het maken van meubels en voorwerpen
van een materiaal dat meestal wordt gebruikt voor
afrasteringen; hakhout van hazelaars, lange rechte takken
van jonge bomen die tot aan de grond worden
teruggesnoeid. De productie van hakhout is een oude
bosbouwtechniek, maar vandaag de dag heeft het product
een beperkte waarde. Dus creëerde hij een collectie
moderne stukken die de natuurlijke kwaliteiten van hazelaar
behouden, door high-end meubeldesign en vakmanschap te
combineren met een materiaal dat velen alleen zouden
gebruiken om bonen tegen op te laten klimmen.
Het was zijn werk met hakhout dat Cox naar een tamelijk
ongewoon materiaal voerde. In een kleine, raamloze ruimte die
meer lijkt op een bio-opslag dan de werkplaats van een
meubelmaker, kweekt Cox lampenkappen. Van paddenstoelen.
“Bij het maken van hakhout, snoei je alles weg,” vertelt
hij. “En je krijgt veel afval dat alleen geschikt is als
brandhout. Daarom versnipperen we het en enten het met
mycelium. Zodra het gaat groeien, begint het de
houtsnippers te eten. Daarna verpakken we het in vormen.”
Het resultaat is een materiaal met een zachte, suèdeachtige textuur en een fluwelen uitstraling dat eruit ziet alsof
het gedraaid is van hout en stof. Het is goedkoop, licht en
sterk en een uitstekende vervanger voor polystyreen
verpakkingen. Dit besef van de mogelijkheden van
materialen en hoe ze te gebruiken is typerend voor het werk
van Cox. Het illustreert ook hoe dit nieuwe soort ontwerpermaker-kunstenaar opereert. De beperkingen van een
materiaal houdt ze niet tegen; in plaats daarvan vinden ze
het heerlijk om er nieuwe toepassingen voor te vinden.
Lakelins carrière als kunstenaar begon toen iemand haar
een stuk paardenkastanjehout gaf. “Ik was meubelmaker”,
vertelt ze, “en was me ervan bewust dat elke boom andere

“Het is het meest verslavende wat ik ooit heb gedaan. En
het is grenzeloos. Er is maar weinig dat je niet kunt maken.
Het is een manier om een tekening om te zetten in hout.”
En om zijn punt te maken, heeft Raffield stoomgebogen
essenhout gebruikt voor zijn huis in Devon. Het resultaat is
even verbluffend als succesvol, de bochtige bekleding stroomt
over de stenen structuur van het oude 19e-eeuwse huisje.
Het mixen van traditionele en hedendaagse technieken
definieert deze jonge craftbeweging. Raffield maakt nu het
antiek van de toekomst, voorwerpen die eeuwen meegaan.
“We willen tijdloze stukken maken die lang meegaan”,
zegt Raffield. “Het is een terugkeer naar oude gewoonten
van het consumeren en gebruiken van producten. Wij
kunnen stukken repareren en een relatie met klanten
opbouwen, terwijl zij een relatie met het product krijgen.
Voor ons is het creëren van een kwalitatief hoogstaand
voorwerp het meest duurzame wat je kunt doen.”

FOTO 'S: ALUN CALLENDER, GLENLIVET, PETR KREJCI

eigenschappen heeft – zelfs binnen één soort.” Ze vond de
chaotische, weerbarstige knoesten verslavend.
“Ik vind het fijn om me te wijden aan één materiaal”, zegt
ze, “zelfs als dat materiaal ‘meedogenloos’ is. Het breekt
gemakkelijk en is moeilijk om mee te werken. Maar dat vind
ik leuk.” Het maken van een stuk ‘duurt maanden’. Het is een
nauwgezet proces; alleen techniek maakt het verschil tussen
het voltooien of compleet verpesten van een stuk.
Voor designer-maker Tom Raffield bepaalt één techniek zijn
look: buigen met stoom. Net als hakhout heeft de techniek
prehistorische wortels, het hout wordt met stoom verwarmd en
dan gebogen. De vloeiende lussen en eenvoudige lijnen van
zijn meubels hebben invloeden van het beste uit de jaren 50.
Toch was stoombuigen tot voor kort heel ongewoon.
“Ik denk dat het verdween met de komst van lamineren,”
zegt hij. “Maar lamineren is massaproductie, gebruikt veel
lijm en creëert veel afval. Stoombuigen is nu weer relevant.
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Mode komt en gaat, maar stijl blijft.
We halen inspiratie voor de garderobe uit de elegante
lijnen en smaakvolle tonen van de Jaguar XJ uit 1978
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Vorige pagina: Jurk van Mo & Co Editions Jack van Joseph Tas van ATP Atelier
Laarzen van Dorateymur Oorbellen van Aurum. Links: Oorbellen en armbanden van
Alighieri Jurk van Vince. Boven: Shirt van Dunhill jas en broek van Richard James
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ERFGOED
IN BEELD
De Henry Moore Studios
& Gardens is de perfecte
plek om het werk van een
van de bekendste artiesten
van het VK te bekijken.
Zijn landgoed is nu een
prachtige beeldentuin, elk
jaar van april tot oktober
open voor bezoekers. In
de tuinen zijn veel van zijn
iconische bronzen beelden
te zien en in zijn studio
kunnen bezoekers ontdekken
hoe een moderne meester
zijn kunstwerken creëerde.
In 2019 is er de grootste
expositie van de tekeningen
van Moore in 40 jaar tijd te
zien. De expositie toont het
uitzonderlijke talent van de
beeldhouwer als tekenaar
met werken uit zijn hele
carrière, waaronder enkele
van zijn beroemde WW2tekeningen van schuilkelders.
Henry-Moore.org

Robertas draagt jas van Harris
Wharf Trui van NN07 verkrijgbaar
bij mrporter.com Broek van Lordini
verkrijgbaar bij mrporter.com
Schoenen van Canali. Talia draagt
jurk van Paul Smith Tas van
Dorateymur Laarzen van Joseph
Armband van Kloto
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Links: Sjaal van Begg and Co Jas van Mr P op mrporter.com
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Links: Talia draagt oorbellen van Aurum Armbanden van Alighieri Coltrui van Connolly
Trui van Vince Rok van Johnstons of Elgin. Robertas draagt trui van Dunhill Broek van NN07
verkrijgbaar bij mrporter.com Jack van Richard James Schoenen van Giorgio Armani.
Boven: Oorbellen van Alighieri Trenchcoat van Marc Cain Broek van Vince.

Modellen Talia Mathers en Robertas Aukstuolis van Select Model Management
Producent Nene Granville van Industry Menu Styling Assistant Meg Edmund
Makeup & Grooming Nadia Altinbas Met dank aan The Henry Moore Foundation
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Dutch - China Michelin, 1

STERRENMAN
WAT IS ER VOOR NODIG OM BIJ DE TOP
VAN FINE-DINING TE HOREN IN EEN LAND
MET 1,4 MILJARD INWONERS? MAAK
KENNIS MET DE OPRICHTER VAN
ULTRAVIOLET, HET ENIGE
DRIESTERRENRESTAURANT VAN CHINA

TEKST: Andrea Lo
FOTOGRAFIE: Shawn Koh
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a jij naar McDonald’s? Dat zou je moeten doen”,
zegt Paul Pairet, de Frans-opgeleide chef-kok
en oprichter van Ultraviolet in Shanghai. Het
restaurant is als enige restaurant op het
vasteland van China bekroond met drie sterren
in de Michelingids van 2019. Pairet gebruikt de fast-food keten
als voorbeeld om ‘psycho-taste’ uit te leggen.
“Het gaat om het idee dat je al een nasmaak krijgt,
voordat je het eten zelfs proeft”, beweert hij. “Wanneer je
naar McDonald’s gaat, komt de herinnering aan een
cheeseburger al in je hoofd op voordat je een bestelling
plaatst.” En vervolgt: “Terwijl je eet, vergelijk je de smaak
met de smaak in je hoofd.”
Een concept dat iedereen kan begrijpen, en misschien is
dat ook de reden waarom Ultraviolet zo’n grote hit is. In 2017
kreeg het twee sterren in de eerste uitgave van de
Michelingids van Shanghai. In de laatste uitgave van de gids
heeft Ultraviolet als enige restaurant van de stad de
felbegeerde drie-sterrenstatus.
Ultraviolet ging in 2012 open als een multi-zintuiglijk
dinerconcept. Het restaurant, dat slechts één tafel met tien
plaatsen in een raamloze omgeving heeft, maakt gebruik van
projectie, licht, geluid en geur om een overrompelende
dinerervaring te creëren. Alle vijf de zintuigen worden
gebruikt om dinerherinneringen op te halen en zo een
connectie te krijgen met het eten dat voor je staat.
Dit idee komt voort uit de jeugd van Pairet, toen hij al
genoot van het eten van zijn moeder op het moment dat het
op tafel stond. Frustraties als jonge chef-kok, leidden tot de
start van zijn eigen restaurant. Het concept voor Ultraviolet
was een droom die hij al had sinds 1996.
“Ultraviolet is ontworpen om zo goed mogelijk te koken,
om de piek van elk gerecht te bereiken”, legt hij uit. “En om
dat te doen, moet je koken alsof je thuis bent.” Dit betekent
dat je controle moet hebben over factoren zoals het aantal
gasten.
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Ultraviolet verschilt van de typische fine-dining, het ligt
helemaal nergens, gezien het feit dat je er niet kunt
binnenlopen (de wachtlijst is ongeveer vier maanden). Het is
een onopvallende ruimte, “ergens in Shanghai”, zoals het
restaurant cryptisch aan zijn gasten vertelt. Zij moeten eerst
naar Mr & Mrs Bund komen, het moderne Franse eetcafé van
Pairet, om vervolgens naar Ultraviolet gereden te worden.
Het maakt deel uit van de opbouw van de avond”, zegt hij.
“Soms hebben we zeer vermogende gasten. Ze gaan
allemaal in dat kleine busje.”
Eenmaal binnen krijgen de gasten een vier uur durend
diner met ongeveer 20 gangen, Zo heb je de ‘very-sea
sea-scallop’: sint-jakobsschelpen, zee-egels, in ponzu
gemarineerd zeewier en hazelnootcroutons gegarneerd met
een ‘snow shell’ van lime en zeewater. Of de ‘abalone
primitive’, met de lekkere schelpdieren die zo vaak worden
geserveerd op Chinese banketten: gekookt in een pan met
poedergeroosterde prei, omgeven door rozemarijn, dille en
perzikenhout, geflambeerd met pastis en geserveerd in een
schelp met yuzu-puree.
Dit is ingewikkeld eten, maar achter de schermen is het
een goed geoliede machine. In de keuken werkt het team
nauwkeurig en goed op elkaar ingespeeld. Het personeel in
een controlekamer bedient zeven projectoren, 22
luidsprekers en een geurverspreidingssysteem om in
real-time een overrompelende ervaring tot leven te brengen:
“Een eenzijdig diner kan ik niet maken,” zegt Pairet.
De ‘very-sea sea-scallop’ wordt geserveerd onder het
kalmerende geluid van oceaangolven, Beethovens Adagio
Cantabile en een lichte strandgeur. Zijn beroemde ‘truffle
burnt soup bread’ is echter veel meer dan toast in meunièresaus, er wordt een bos geprojecteerd onder het aangename
geluid van Carnivalse van klassiek poppianist Gonzales. En
wanneer de met rook gevulde glazen cloche die het gerecht
afdekt, wordt opgetild, ruik je sigaren. De toepasselijk
genaamde ‘Wagyu simple’, een gegrilde ribeye met

“U

“ULTRAVIOLET IS OPGEZET OM DE TOP VAN ELK GERECHT TE BEREIKEN”

Paul Pairet met zijn chef-kok
Greg Robinson, terwijl ze het
inventieve 20-gangen menu van
Ultraviolet doornemen
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Slechts tien eters per keer
ervaren de overrompelende,
multi-zintuiglijke benadering van
dineren bij Ultraviolet
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aardappelpuree, wordt geserveerd naast beelden van de
Eiffeltoren, voor de relaxte sfeer van een Parijse bistro.
Pairet woont sinds 2000 in Shanghai. Dit restaurant is een
partnerschap met Visual Orient Ltd, een in Shanghai
gevestigde drankengroep die highend dinerconcepten
verkoopt. De kosmopolitische natuur van de Chinese stad
speelde een rol in het succes van het restaurant. Net als de
timing; de opening én de lancering van de Michelingids in
Shanghai, de eerste op het vasteland van China, viel samen
met een booming economie en bloeiende high-end
restaurantscene in het land.
Maar hoe belandde een “Frans-maar-niet-zo-Frans”
restaurant aan de top in een enorm land met een goed
bekend staande eigen cuisine? Pairet suggereert dat het aan
het verschil in kookstijl zou kunnen liggen, waar de internationale recensenten, zoals die van de Michelingids de voorkeur
aan geven.
Daarmee wil ik niet zeggen dat Chinese restaurants
moeite hebben om te concurreren op het wereldtoneel, verre
van dat. In de 11e uitgave van de Michelingids voor Hong
Kong en Macau zijn er vijf gespecialiseerd in de Chinese
keuken. Vorig jaar introduceerde het online food delivery
platform van China, Meituan-Dianping, zijn eigen Black Pearl
Restaurant Guide. Dit lokale antwoord op Michelin beoordeelt
restaurants en deelt ‘diamanten’ uit. Van de 232 met
diamanten beloonde restaurants in China in de uitgave van
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“EEN VAN PAIRETS MEEST
GEVIERDE CREATIES IS
‘BEIJING COCA-COLA DUCK.
HET KOSTTE HEM TIEN
JAAR OM HET GERECHT TE
PERFECTIONEREN”
2019, hebben er 20 drie diamanten gekregen, Ultraviolet is er
daar een van.
Pairet zegt dat zijn restaurant waarschijnlijk profiteert van
de nieuwsgierigheid van een Chinese gast. Dat heeft hem er
niet van weerhouden populaire elementen te fuseren met
traditionele kost. Een van zijn meest gevierde creaties is
‘Beijing Coca-Cola duck’. Dit gerecht, een toespeling op
Pekingeend, “het meest iconische Chinese recept ter wereld”,
is een geroosterde knapperige eend met een glazuur met
smaken van de frisdrank. Hij vertelt dat het tien jaar kostte om
het gerecht te perfectioneren.
De keuken van Pairet heeft, met zoveel aspecten en
verhalen achter elk gerecht, te veel lagen om zo maar onder
één samenhangende definitie te scharen. “Je creëert niet het
beste team door gewoon de besten bij elkaar te brengen,” legt
Pairet uit. “De essentie van mijn keuken is het vermogen om
mijn geheugen te vertalen naar het bord.”

Of het nu eenvoudige, rustieke
gerechten of complexe,
onconventionele creaties zijn,
Pairet werkt met het idee van
‘psycho-smaak’
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STIL, DUURZAAM, DEUR-TOT-DEUR.
PERSOONLIJKE LUCHTREIZEN UIT EEN
SCIENCE FICTION-BOEK NAAR EEN DAK
BIJ U IN DE BUURT
TEKST: Dan Stevens
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n 1926 bouwde Henry Ford een klein eenzits-vliegtuig,
korter dan een Jaguar F-PACE, dat het model T in de
lucht moest worden. De Flivver is nooit verder dan het
prototypestadium gekomen, maar de kern: persoonlijk
vervoer dat compact, gemakkelijk te bedienen en met
beperkte start/landingsruimte zou zijn, was aantrekkelijk,
maar ongrijpbaar.
Nu, bijna een eeuw later, is het idee uitgewerkt tot een
nieuwe generatie Vertical Take Off and Landing (VTOL)
vliegtuigen. Dit keer zijn ze er echt op gericht om de manier
waarop we reizen te veranderen, door overbelaste
luchthavenhubs te elimineren.
Met drie tot vijf zitplaatsen op geplande vluchten of als
on-demand taxi, zullen ze u naar locaties in het centrum
(zoals uw kantoor) vliegen en uw reistijden drastisch
verminderen. De 55 minuten van JFK Airport naar
Manhattan€worden bijvoorbeeld slechts vijf minuten.
Het€commerciële potentieel is groot genoeg voor lucht- en
ruimtevaartgiganten zoals Boeing en Bell om te investeren in
de ontwikkeling van VTOL-toestellen en voor Uber om mee
te doen. Maar in al deze wirwar van startups zou je je kunnen
afvragen waar de ware geest van deze nieuwe industrie ligt.
Lilium is een van die startups. Lilium is een van de meer
geloofwaardige spelers in de industrie. Het gebruikt 36
elektrische straalmotoren op gekantelde vleugels, die naar
beneden wijzen bij take-off en in de lucht weer een
conventionele horizontale positie innemen. Dit maakt
gebruik van de efficiëntie van de vleugels, eenmaal in de
lucht is er maar weinig stuwkracht nodig voor voldoende
liftkracht. En dat zorgt voor een groter bereik.

Links: Klaar voor de Uber
van de lucht? Onder:
De oprichters van Lilium en
hun prototype vliegtuig.
Vorige pagina: impressie
van een dakhaven voor een
Lilium-vloot

Het perfectioneren van deze technologie zodat een
commercieel interessant bereik wordt gehaald is de Heilige
Graal. Bell is bezig om een hybride aandrijflijn te
ontwikkelen, maar Lilium concentreert zich op geheel
elektrisch, zegt woordvoerder van het bedrijf Oliver Walker
Jones.
“De uitdaging voor accu’s is het gewicht, net zoals bij een

FOTO’S MET DANK AAN: LILIUM; VERTICAL AEROSPACE
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elektrische auto.” Lilium richt zich op een deadline in 2025
voor de eerste commerciële vlucht.
De vraag is of dat zo´n klein bedrijf gaat lukken. Maar
volgens Walker Jones is het bedrijf flexibel. “Wij kunnen snel
bewegen, wij zijn dynamisch.”
Deze kwaliteiten delen zij met Vertical Aerospace, de
enige firma die het is gelukt een eVTOL-vliegtuig te bouwen
en testen. Vertical is nog kleiner, maar, zoals Verity
Richardson van het bedrijf meent
“wij zijn flexibeler dan de grote
bedrijven. Hun ingebakken manier
van werken vertraagt ze.”
De Vy400 van Amerikaanse
startup Transcend Aero gebruikt een
conventionele tuboprop. Greg Bruell
van Transcend denkt dat het
daardoor eerder op de markt zal zijn
dan zijn elektrische rivalen, in
2023, met een betrouwbaar groter
bereik en een topsnelheid van 652
km/u.
Lilium en Vertical denken dat hun vliegtuig eerst gebruikt
zal worden als taxi voor korte ritten, met de mogelijkheden
van vrachtvervoer. Transcend, aan de andere kant, richt zich
met lijnvluchten op langere afstanden.
Volgens Bruell kunnen langere routes de druk op
overvolle luchthavens verlichten “De luchthavens van nu
hebben niet voldoende capaciteit, zelfs het naar de

startbaan taxiën kan de reistijden vertragen. Wij zijn de
ontlastklep.”
Er moeten landingsplaatsen worden gebouwd. Walker
Jones meent dat de bestaande helipads volstaan, met de
mogelijkheid van nieuwe plekken bovenop bestaande
gebouwen.
De visie van een stad vol VTOL-havens roept vragen op
over veiligheid en lawaai. Richard Matthews, luchtvaartleider bij
infrastructuur- en vervoersdeskundige
Arup, wijst erop dat zelfs elektrisch
aangedreven rotors niet stil zijn (denk
aan het lawaai dat een drone maakt)
en dat VTOLs veel lucht verzetten bij
het opstijgen, wat lawaai maakt. Deze
vliegtuigen hebben wel een voordeel
met betrekking tot de regels over
veiligheid in het stedelijke luchtruim.
“Met meerdere motoren en rotoren
kunnen ze veiliger zijn dan een
helikopter”, zegt Matthews. “En dat
kan leiden tot versoepeling van de regels.” Dit houdt in dat ze
kunnen vliegen waar helikopters niet kunnen, en een veel
groter gebied afdekken.
Dit is nog steeds een opkomende trend, op zoek naar
sterkere accu’s en infrastructuurontwikkeling. Maar voor
de eerste keer sinds de droom van Henry Ford over de
Flivver, lijkt het of persoonlijke luchtreizen een handige
optie wordt.

“DE LUCHTHAVENS
ZIJN TEGENWOORDIG OVERBELAST.
WIJ ZIJN DE ONTLASTKLEP.”
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Vertical Aerospace wil de
luchtvaart persoonlijk,
on-demand en CO2neutraal maken’
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Dutch - Iris Van Herpen, 1

SPELEN
MET
DE
TIJD
Nederlandse modeontwerpster Iris van

Herpen, met een fanbase van

wereldberoemde liefhebbers van avant-garde

kleding, zoals Lady Gaga en Solange Knowles, heeft

een reputatie opgebouwd als ‘hoofdwetenschapper’ van de modewereld
door haar ingenieuze manipulatie van tijd en technologie

TEKST: Kenya Hunt
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twee-dimensionaal uit. Ik was zo gewend om met mijn
handen te draperen, het was erg vreemd”, herinnert ze zich.
“Maar toen ik eenmaal had gezien wat mogelijk was, wist ik
dat ik structuren kon maken, die ik niet met de hand zou
kunnen creëren.”
Van Herpen wordt geprezen als progressief, omdat
3D-printen de belofte inhoudt van een duurzamere manier
van werken in een branche die berucht is om zijn enorme
footprint. 3D-printen is een geheel andere manier van
werken dan de traditionele methode, waarbij de stof per
meter van de rol wordt geknipt. De stof die overblijft wordt
vervolgens weggegooid.
“Men wordt zich steeds meer bewust hoe we afval
kunnen verminderen. 3D-printen is een prima tool om de
modebranche duurzamer te maken. Maar we hebben het
wel over een enorme industrie”, meent ze. Van Herpen
denkt dat radicale veranderingen van de jonge labels
zullen komen, en niet van de grote concerns. “Zij zijn
flexibeler,” zegt ze. “Ik hoop dat de
kleinere spelers een groter deel van
de industrie worden. De afgelopen
50 jaar zijn één grote beweging
in de richting van globalisering
geweest. We moeten ruimte
maken voor nieuwe manieren
om mode te creëren, Dat
maakt overleven mogelijk
voor meer onafhankelijke
designerlabels.”
Voor haar eigen toekomst is
Van Herpen vooral enthousiast over de nieuwe
printtechnieken: om tijd te manipuleren. Ze focust nu op
4D-printen. Hiermee is het mogelijk om een complex
kledingstuk heel geavanceerd op maat te maken. Bovendien
kunnen uiterlijk en vorm van de jurk onder bepaalde
omstandigheden wijzigen.
“4D-printen is de volgende stap, je kunt namelijk niet
alleen je structuur ontwerpen, maar ook hoe die door de tijd
heen zal transformeren. Het opent een nieuwe wereld waarin
ik niet alleen kleur en dessins kan ontwerpen, maar ook wat
er in de loop van de tijd zal gebeuren en wat de trigger voor
die verandering is, bijvoorbeeld warmte of water of wat je
maar kunt bedenken”, aldus Van Herpen. “Ik ben er heel erg
door gefixeerd, want mijn ontwerpproces gaat altijd over
transformatie, beweging en verandering.”
Het kleine meisje in de ban van haar oma’s eeuwenoude
fluwelen jas zou het er zeker mee eens zijn.

“MIJN
ONTWERPPROCES
GAAT ALTIJD OVER
BEWEGING,
TRANSFORMATIE EN
VERANDERING”
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e belangstelling voor mode begon op de
zolder van haar oma; Iris van Herpen was nog
maar een klein meisje toen ze de uitgebreide
verzameling kledingstukken van haar
grootmoeder doorzocht. Eén kledingstuk vond ze vooral
mooi. “Het was met de hand gemaakt, en afkomstig uit de
18e eeuw. Ik zal het nooit vergeten”, vertelt de Nederlandse
modeontwerpster. “Haar zolder was mijn droomplek, waar
ik jurken uit verschillende periodes en met verschillende
silhouetten bestudeerde.”
Het is eigenlijk ironisch dat de creatieve oorsprong
van Van Herpen in de geschiedenis van de mode ligt,
terwijl ze overal wordt geprezen als dé toonaangevende
futurist van diezelfde branche. Ze is, als pionier in
kleermaken met 3D-printtechnieken, vooral bekend om
haar buitenaardse couture-stukken. “Door de
kledingcollectie van mijn grootmoeder realiseerde ik
me hoeveel invloed de tijd heeft op wie wij zijn en hoe
we onszelf uiten”, vertelt ze.
Het concept tijd vormt het hart
van het werk van Iris van Herpen,
ze vermengt oude technieken
met moderne technologie. “Door
me in de oude ambachten te
verdiepen, heb ik een liefde voor
innovatie ontwikkeld”, vertelt ze.
Voor mij voelt het heel natuurlijk om
die twee te combineren.” Deze
filosofie vertaalt zich naar werk dat
de grenzen van het concept couture
verlegt.
En het is natuurlijk niet verwonderlijk dat dat haar
fans vrouwen zijn als Björk, Lady Gaga, Solange Knowles,
Tilda Swinton en Daphne Guinness. Een Van Herpen japon
is niet alleen een decoratieve manier om je persoonlijkheid
te laten zien. Het is een kunstwerk, zoals bijvoorbeeld
haar volumineuze wolken van jurken voor lente 2019.
Of een handgeschilderde, handgegoten polyurethaan
creatie. Maar als rode draad door alle technische kenmerken
loopt een onmiskenbare menselijke touch. Iris legt haar
naai-het-zelf ethos uit: “Ik begon kleding te naaien toen
ik 14 jaar oud was. Op de kunstacademie gebruikte ik
nauwelijks een naaimachine. Ik was helemaal weg van
ambachten, maar wilde graag nieuwe dingen doen op
een andere manier.”
Daarom verliet ze haar comfortzone en experimenteerde
met 3D-printtechnieken. “Een computerscherm ziet er

Dutch - Iris Van Herpen, 2
FOTOGRAFIE: VORIGE PAGINA: ART+COMMERCE/SØLVE SUNDSBØ, DEZE PAGINA: PORTRET DOOR JEAN-BAPTISTE MONDINO

Iris van Herpen (boven) is een pionier in
kledingontwerpen met 3D-printtechnologie. Haar
buitenaardse creaties rekken de grenzen van de couture
op en hebben haar veel beroemde fans opgeleverd
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Seoul, met haar onlesbare dorst naar gadgets en gaming,
rekt de grenzen van het mogelijke op in onze digitale
wereld. We reizen af naar deze stralende Zuid-Koreaanse
hoofdstad voor een kijkje in de toekomst
TEKST: Jamie Lafferty FOTOGRAFIE: Jun Michael Park
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E

r zitten kinderen op de vloer heel intens naar een
robot te staren. We zijn in het Robo Park in
Bucheon, ten westen van Seoul, en terwijl andere
robots ook hun aandacht proberen te trekken, zijn
de kinderen eensgezind in hun focus op dit ene model. Hun
jonge geesten worden herhaaldelijk verbaasd terwijl de
robot het repertoire van een klassieke goochelaar afdraait:
ballen laten verdwijnen die weer terugkomen in metalen
kokers. De kinderen zijn vol verbazing over deze
verdwijntruc, maar zien niet dat de ballen in werkelijkheid in
en uit de tafel komen die erachter staat. “Jullie worden voor
de gek gehouden!” wil ik uitroepen. “Dit is geen magie!”
Maar ik realiseer me dat het zelfs in een zo geavanceerde
maatschappij als Seoul niet echt cool is om de dromen van
kinderen te verstoren.
Tech is tegenwoordig overal aanwezig in de meeste grote
steden, er zijn echter maar weinig plekken waar het zo
doorgedrongen is in de samenleving als in de hoofdstad van
Zuid-Korea. Overal in de stad is baanbrekende technologie
te vinden, die gaat van praktisch naar fantastisch en van
ernstig naar belachelijk.
Een combinatie van dit alles is te zien in het nieuwe LoL
Park in het centrum van Seoul. Het Park, dat gebouwd is
door Riot Games en geopend werd in januari 2019, is een
vaste arena voor spelers en fans van League of Legends, een
computer teamgame, dat voor het eerst in 2009 werd
geïntroduceerd. Het is zo populair in Zuid-Korea dat
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elitespelers beroemdheden zijn geworden, die
teamcontracten ter waarde van miljoenen dollars in de wacht
slepen.
LoL Park is de climax van vaardigheden en fan-zijn, een
plek waar deze twee elkaar kunnen overlappen. De
hoofdarena is een neon droomlandschap met 500 stoelen,
waarin teams van vijf het uitzweten op een virtueel slagveld
onder kolossale HD-schermen. De setting is indrukwekkend
professioneel: de menigte heeft songs voor hun kampioenen;
er zijn onmiddellijke herhalingen; en behalve de binnenlandse
commentatoren in de arena zijn er twee Noord-Amerikaanse
speakers die de actie uitleggen aan buitenlanders die online
kijken.
Het is, in vrijwel elk opzicht, een echte sport.
Als we direct na de match met OnFleek praten, de
buitengewone speler in het zegevierende Sandbox team, is
het net of hij aan een echte strijd heeft meegedaan. De lange
21-jarige, wiens echte naam Kim Jang-gyeom is, blijft het
zweet maar van zijn voorhoofd vegen terwijl hij praat. “Ik
ben nog maar zes maanden geleden professional geworden”,
zegt OnFleek. “Ongeveer vijf jaar geleden ben ik hiermee
begonnen, maar vatte het eerst niet zo serieus op. Nu oefen
ik ongeveer acht uur per dag. Tijdens het seizoen speel ik
niets anders.”
Dit soort gerichte mentaliteit is wat sporters op
eliteniveau met elkaar gemeen hebben en, al heeft OnFleek
nu al een groot aantal volgers, is het niets vergeleken

Dutch - Seoul, 2
Voor de jongere
generatie in Seoul
zijn robots gewoon een deel
van het leven. Gaming-arena’s
zoals LoL Park (hieronder)
organiseren spectaculaire
evenementen die net zulke
grote publiekstrekkers
zijn als andere grote
sportevenementen

“IN SEOUL VARIEERT TECHNOLOGIE VAN PRAKTISCH TOT
FANTASTISCH, VAN ERNSTIG TOT BELACHELIJK”
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PC-bang-cafés en VR
gamingstations bieden
de inwoners van Seoul
een kans om aan de
werkelijkheid te
ontsnappen. En de
gebouwen in Seoul zelf
zijn niet minder
futuristisch

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

met de gepolijste sterren van de KPop-scene in Korea.
Sommige bands zijn zo populair en de tickets voor live
optredens zo gewild, dat de technologie moest ingrijpen om
hologram-concerten aan te bieden. Ik heb een van deze
griezelig bijna levensechte gigs bezocht in KLive, in de
moderne Sangam-dong wijk. De spectrale popsterren
worden in een donkere ruimte gestraald, met meer focus op
volume dan op het visuele. Het is nog niet van een Star Wars
hyper-reality-stijl. De toekomst voelt vaak heel dichtbij in
Seoul, maar KLive is ook een reminder dat er nog steeds
werk verzet moet worden.
Terwijl de hologrammen buiten het weekend voor lege
ruimtes kunnen spelen, geldt dit absoluut niet voor de meer
dan 25.000 PC-bangs in Seoul. Deze intense gamingsalons
(bang betekent gewoon kamer) staan propvol high-end
computers met een groot aanbod games die online worden
gespeeld. Het zijn dergelijke plaatsen
waar gamers zoals OnFleek
doeltreffend trainen, op hun weg naar
de grote wedstrijden. Het is
onmogelijk om door de straten van
downtown Seoul te lopen en niet te
zien hoe veel PC-bangs er zijn.
Sommige liggen weggestopt in
onopvallende flatblokken, ingeklemd
tussen kantoorruimtes, of op een
verdieping tussen restaurants en bars.
In Vriz, een typische PC-bangkelder in Hongdae, is de
focus op gaming zo intens dat spelers eten en drinken bij
hun computer kunnen krijgen zonder op te hoeven staan.
Af en toe stormen ouders naar binnen om hun spijbelende
kinderen weg te trekken, maar het is het drukst net na
kantooruren, wanneer Koreanen zich overgeven aan het
Peter Pan-syndroom om te ontspannen na een stressvolle
dag op het werk.
Een oorzaak voor de uitzonderlijke gaminggewoonten in
Seoul is de kolossale open bandbreedte. De connectiviteit is
hier beter dan waar ook ter wereld, er is vrijwel overal
supersnel wifi en je hoeft niet in te loggen. Het 4G-signaal
blijft ook overal functioneren. Advertenties in de hele stad
kondigen aan dat 5G aan de horizon wacht.
Ten zuiden van het centrum verklaart het Samsung
Innovation Museum hoe we tot dit punt zijn gekomen. Het
museum van deze Koreaanse tech-gigant kijkt naar de
digitalisering van de samenleving als geheel, van vroege
experimenten met elektriciteit tot telecommunicatie,

televisie, luchtvaart, ruimtevaart en verder. Voorwerpen uit
elk tijdperk van technologische doorbraak zijn hier te zien,
van de eerste telefoons van Alexander Graham Bell tot de
eerste computers van Apple.
Natuurlijk is Samsung niet bescheiden en pronkt ook met
eigen producten, maar de aanpak is zeker holistisch.
Ook hier heb je virtual reality, maar in Seoul lijkt het wel
of dat overal te vinden is. Er zijn een aantal vaste VR
gamingparken. Sommige bestaan uit enkele stations in de
hoek van meer traditionele speelhallen, andere zijn
multiversums van meerdere verdiepingen waar elke dag het
onmogelijke gebeurt.
Terwijl VR nog niet echt op zijn hoogtepunt is, waarop het
niet meer te onderscheiden is van een echte ervaring, zijn de
games zeker wel meeslepend.
Alan is een van de medewerkers bij Hongdae’s Hit VR,
die bezoekers helpt om virtuele
werelden te verkennen. In zijn
pauzes maakt hij zelf optimaal
gebruik van de faciliteiten. Zijn
favoriete game is Beat Saber, een
soort psychedelische percussieuitdaging waar grote blokken die
muzieknoten voorstellen dreigend
op je af komen. Je moet ze op het
ritme van de muziek neerslaan met
je controllers. Het is een opwindend
spel dat snel een gevoel van urgentie oplevert. Het is ook
fysiek veeleisend. Ik kijk naar hem terwijl hij de game op het
moeilijkste level speelt op het geluid van een beukende
technotune, links en rechts slaand, in de lucht zwaaiend met
zijn controllers in een onzichtbare strijd. Sommige mensen
die voor de eerste keer VR spelen, worden misselijk, maar de
26-jarige lijkt het format volledig onder de knie te hebben.
“Ik ben veel afgevallen door dit elke dag te spelen”,
vertelt Alan. “Het is prima training. Zodra je het ritme hebt
gevonden kun je het steeds moelijker maken. Het geeft echt
het gevoel dat je iets bereikt.”
Veel VR is tegenwoordig alleen nog maar een prikkeling
van de geest. Bij Hit VR vind je een achtbaan en een reis in
een ruimteschip, je kunt ook in een denkbeeldige lift stappen
en dan, op 20 verdiepingen boven de grond, over een stalen
balk lopen. Ik probeer het en het logische deel van mijn
hersenen begrijpt dat ik niet in gevaar ben, maar een dierlijk
instinct maakt me echt bang.
De volgende dag in een veld ten noordwesten van

“SPECTRALE
HOLOGRAMMEN
VAN POPSTERREN
WORDEN IN EEN
DONKERE RUIMTE
GESTRAALD”
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Links: Minchan Kim
bekijkt de wereld door
zijn drone-racing
headset. Rechts: de
vraag naar KPop is zo
groot dat sommige
concerten nu
hologrammen van de
popsterren instralen
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Ondanks zijn fenomenale skills mag hij niet aan alle
wedstrijden meedoen. Niet omdat er een of andere ban op
hem rust, maar omdat Minchan nog maar 15 jaar is. Hij geeft
toe dat het gemakkelijker is om een drone door lastige
hindernisbanen te sturen dan goed om te gaan met de eisen
van de middelbare school.
“Ik kan dit alleen in het weekend doen, maar ik oefen
zeven uur per dag”, vertelt hij. “Ik hou er ook niet van om
andere games te spelen, ik oefen
gewoon op de computersimulator.”
Drones zullen deel uitmaken van de
toekomst van Minchan, en van die van
Seoul, of hij nu wedstrijdpiloot wordt
of niet.
Als je de Zuid-Koreaanse
hoofdstad zou willen vergelijken met
een stad in een sci-fi-film dan denken
we eerder aan Blade Runner dan aanStar Trek, het is
geavanceerd zonder volledig gepolijst te zijn. Het is
lawaaierig en sfeervol; de geur van eten komt uit
AC-ventilatieopeningen; conventionele motorvoertuigen zijn
nog steeds populair.
Je ziet misschien zakenlieden op elektrische scooters die
een videoconferentie houden, ze doen dit wel terwijl ze
langs een tank vol levende inktvissen rijden die met de lunch
verorberd worden. Seoul mag dan een futuristisch wonder
zijn, het is ook nog steeds een heerlijk menselijke stad.

“MINCHAN, EEN
DRONEPILOOT OP
TOPNIVEAU IS PAS
15 JAAR OUD”
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de stad ontdek ik een ander soort cognitieve dissonantie.
Minchan Kim draagt ook een headset, maar in tegenstelling
tot VR-gebruikers, ziet hij de echte wereld voorbij racen.
Kim, de meest succesvolle dronepiloot van Zuid-Korea, vliegt
al 11 jaar met drones en heeft vaardigheden die hem over de
hele wereld hebben gebracht voor internationale
wedstrijden.
“Ik vlieg nu al drie jaar op het hoogste niveau”, zegt hij,
terwijl een aantal van zijn 15 drones
levenloos op de grond staan. De
racedrones van Kim lijken helemaal
niet op de relatief trage versies die
worden gebruikt voor fotografie en
zijn ook niet zo omslachtig als de
militaire modellen.
Dit zijn meer grote, boze kolibries;
wanneer Minchan gaat zitten en zijn
masker opzet, stijgt een van de kleine machines op en krijst
zo snel weg dat ik hem nauwelijks met het blote oog kan
volgen. De piloten dragen natuurlijk een vizier, waardoor ze
de baan vanuit het gezichtspunt van de drone zien.
Sommige beelden die hij heeft opgenomen staan op
YouTube; en bieden een kijkje in een onmenselijke wereld.
“De volgende stap is het verbeteren van de kwaliteit van
het beeld”, zegt hij na de adembenemende demonstratie.
“Met 5G zal de verbinding beter worden en dan krijgen we
HD-beelden.”

Dutch - Seoul, 4
FOTOGRAFIE: SUNGYUL KI

SEOUL MATES
Zin in een dagje weg van neonlichten? Op enkele
uren rijden ligt een compleet andere wereld, die
van bergen, stranden, tempels en traditionele
dorpen. De Bukhansan Mountains zijn populair
bij trekkers en bieden een spectaculair uitzicht
over Bukhansan Park, met Seoul in de verte. De
kuststad Busan heeft altijd bezoekers
aangetrokken, met haar tempels op de kliffen die
over zee uitkijken, kilometers lange zandstranden
en traditionele markten. Pocheon Art Valley is
een voormalige steengroeve waar torenhoge

gezichten uit steen nu openlucht-exposities en
muurschilderingen van lokale artiesten
inkaderen. Als je gastronomische lekkernijen
najaagt, moet je naar ‘Taste City’: Jeonju, een
UNESCO gastronomische stad en een verborgen
juweeltje. Of, naar het vissersdorp Sokcho, met
een lange rij restaurants aan de pittoreske kust
die lokale seafood-delicatessen maken. Het
traditionele, ietwat toeristische, Folk Village in
Yongin is een levend museum dat het leven in
het Korea van toen laat zien. Op het 5 kilometer

lange Daecheon Beach wordt elk jaar het Mud
Festival van Boryeong gehouden. Voor
wandelen, kamperen en watersport en voor een
aantal spannende themahotels (iemand zin in
een reuze Soju fles?) moet je naar Chuncheon.
Paju, het noordelijkste punt van het land ligt in
de gedemilitariseerde zone (DMZ) – 's werelds
best bewaakte grens en, ironisch genoeg, de
grootste toeristische attractie van Zuid-Korea.
Dus kruip achter het stuur om dit fascinerende
land te verkennen.
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Dutch - XJ220, 1

NICUM

25 JAAR LATER IS ER NOG STEEDS NIETS ZOALS DE JAGUAR
XJ220; DE SNELSTE PRODUCTIE-AUTO VAN ZIJN TIJD. DE
JOURNALIST DIE HEM ALS EERSTE TESTTE, KEERT TERUG
VOOR EEN RE†NIE
TEKST: Andrew Frankel
FOTOGRAFIE: John Wycherley
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waren er vier keer zoveel aanmeldingen. Tegen de tijd dat de
XJ220 te koop was, had de hausse plaatsgemaakt voor een
recessie. Vooraanmelders gebruikten het feit dat de auto nu
een 3,5-liter V6-motor en achterwielaandrijving had gekregen
als reden om zich terug te trekken. Uiteindelijk werden er maar
277 gemaakt, hierdoor is het een ongelooflijk zeldzame auto,
zeldzamer dan beide hiervoor genoemde rivalen.
“En dat is één reden waarom ik denk dat ze nog steeds
ondergewaardeerd zijn”, zegt Paul Hegarty, centrum manager
van Jaguar Classic Works, die de XJ220 herintroduceert voor
een nieuwe generatie enthousiastelingen. “Goede auto’s
wisselen nu voor meer dan € 560.000 van eigenaar. Maar als je
kijkt wat de wagen te bieden heeft, zijn schaarste, en de prijzen
van de rivalen, ben ik ervan overtuigd dat dit nog beter wordt.”
Het idee was: de meest buitengewone prestaties ooit in de
meest bizarre vorm en geschikt voor de openbare weg. Een op
maat gemaakte creatie opgebouwd rond een aluminium
honingraatstructuur die meer lijkt op een gevechtsvliegtuig dan
alles wat je ooit met een kentekenplaat hebt gezien. Afkomstig
van een bedrijf dat al zeven keer de grootste autorace ter
wereld had gewonnen, de 24 Uur van Le Mans, en winnend in
zijn klasse met een jonge David Coulthard aan het stuur,

Bestuurd door een professionele coureur op een gesloten circuit. Probeer dit niet zelf.
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s het echt al 25 jaar geleden? Het lijkt nog
maar zes maanden geleden dat ik de eerste
productie Jaguar XJ220 ophaalde en twee
dagen onderweg was voor de enige
volledige proefrit van de snelste auto ter
wereld.
Streep dat maar door. De XJ220 was
niet alleen de snelste auto ter wereld in 1993,
hij was met afstand de snelste. De XJ200,
met rivalen als de 959 van Porsche en
Ferarri’s F40 die tegen of net voorbij de grens van 322 km/u
kwamen, was de eerste auto waarbij die eens onvoorstelbare
snelheid gewoon een getal op de snelheidsmeter was. De
vermelding in het Guinness Book of Records noteerde een
vastgestelde topsnelheid van 349 km/u. 'Hypercar' is een term
die tegenwoordig veel wordt gebruikt en maar weinig mensen
beseffen dat het allemaal hier begon.
Ik had al vijf jaar gewacht voor ik hem mocht testen, vanaf
het moment dat hij als ‘concept’ verscheen op de British
International Motor Show in 1988 compleet met een enorme
6.2-liter V12-motor en vierwielaandrijving. Er zouden er maar
350 gemaakt worden en met een wereldeconomie op zijn top,

Wanneer de lange Andrew Frankel lekker is
gaan zitten in het compacte (en zeer analoge)
interieur van de Jaguar XJ220, geeft hij deze
geweldige hypercar zoveel gas dat er goede
herinneringen bovenkomen

Bestuurd door een professionele coureur op een gesloten circuit. Probeer dit niet zelf.

“ALS JE KIJKT NAAR
HET PURE GEVOEL
VAN EXTASE, WEET
IK NIET ZEKER OF
DE JAGUAR XJ220
OOIT IS
VERSLAGEN”

alvorens te worden uitgesloten voor een technische futiliteit.
Zijn uitstraling is onveranderd. Een alleenstaande XJ220
is een buitengewoon gezicht, waar je lang en vanuit alle
afstanden en hoeken van moet genieten. Dit is geen
praktische auto: er is bijna geen kofferbakruimte, de deuren
gaan niet ver genoeg open en als je langer bent dan 1,80 m
is het erg gezellig binnen. Maar als je kijkt naar het pure
gevoel van extase, geloof ik niet dat hij ooit is verslagen.
De twin-turbo motor vuurt boos, met een glorieus lelijke
stem, herinner ik me gelijk. Dit is misschien niet de
symfonische V12-soundtrack waar sommigen op hadden
gehoopt, maar het is een echte racemotor en straalt
doelmatigheid uit.
Alles is hier fysiek, de koppeling, de versnellingen, het
stuur, overal is een behoorlijke kracht voor nodig. Maar het
voelt alleen maar goed dat je in zo’n auto een beetje moet
werken. En het feit dat hij geen ABS, tractiecontrole of een
soortgelijk veiligheidssysteem heeft, past ook. Het is gewoon
jij met een waanzinnig snelle machine tegen de wereld.
Vandaag op de baan ook, komt hij op een maniakale
manier op snelheid. Ik neem gas terug bij 225 km/u, niet
omdat dat nodig is, maar omdat me dit het juiste lijkt in de
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W IN GEBRUIK NEMEN VAN EEN XJ220”

Jaguar Classic Works is er
bedreven in om XJ220’s ongerept
en levend te houden. Midden:
Paul Hegarty beschouwt deze
zeldzame auto als een klassieker
die steeds waardevoller wordt.
Onder: Chris Madden heeft
XJ220’s onderhouden sinds
halverwege de jaren 1990

kwarteeuw oude hypercar van meer dan een half miljoen euro
die van iemand anders is. Dus amuseer ik mezelf door te kijken
hoe snel ik door de bochten kom, vlak en ongekend snel op
zijn enorme en gloednieuwe Pirellibanden. En wees niet
verbaasd als er nog steeds geluid is als je de auto uiteindelijk
stil zet. Dat is afkomstig van jezelf terwijl je hartslag stabiliseert
en je adem terug gaat naar meer normaal.
“We hebben onze XJ220 verkopen de afgelopen jaren
verdubbeld”, zegt Hegarty, “maar ik denk dat we het nog
eens kunnen verdubbelen. We kopen en verkopen natuurlijk
auto’s, maar verzorgen er ook tientallen. We doen alles, van
de simpelste servicebeurt tot het opnieuw in gebruik nemen
van een auto die jaren niet op de weg is geweest.”
En dat zijn er heel wat, vooral omdat de originele
Bridgestone banden jarenlang niet verkrijgbaar waren. “Ik ken
een klant die een auto alleen voor de banden kocht”, vertelt
Chris Madden van Classic Works, die al 23 jaar lang XJ220’s
onderhoudt en repareert voor Jaguar. “Maar nu maakt Pirelli
nieuwe, op maat gemaakte banden voor de XJ220, wat
betekent dat afgestelde auto’s de weg weer op kunnen.”
Ze zijn uiteraard niet goedkoop in onderhoud, maar het
kost je ook geen vermogen. Hegarty en Madden zijn het met
elkaar eens dat de wagens die het minst gebruikt worden, het
meeste kosten aan onderhoud. Een jaarlijkse beurt kost
€ 2.250, en een grote servicebeurt waarbij de motor wordt
verwijderd en de koppeling en nokkenriem worden vervangen
kunnen elke twee jaar € 17.000 kosten.
De brandstoftank moet ook om de zes jaar worden
vervangen, omdat het een bederfelijke zak is die moet
inklappen en door een gat in het compartiment naar buiten
wordt getrokken (alsof je een dierenarts bent, lacht Madden).
Maar al kost dat in totaal € 28.000 inclusief banden, wordt dat,
zoals Hegarty benadrukt, bij de waarde van de auto opgeteld.
Voor mij was het niet alleen een genot om te worden
herenigd met een auto die ooit zoveel voor mij betekende,
maar ook om te ontdekken dat hij, ondanks het verstrijken
der jaren, net zo instinctief en boeiend is gebleven.
THE JAGUAR
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élia Martin geeft direct toe dat haar
Het racen was echter nooit ver weg. “In Bordeaux woonde
motorsportcarrière onconventioneel is. “Ik ben jong,
ik vlakbij een circuit en ik probeerde daar zo vaak mogelijk
ik ben onervaren. En ik heb helemaal geen klassieke
mijn eigen auto te rijden en ik deed allerlei organisatorische
race-achtergrond”, vertelt ze. “Maar ik heb geleerd
taken voor een lokaal raceteam.” Met haar verdiensten uit het
mijn eigen weg te gaan en dat maakt mij anders. Jaguar
assetmanagement, besloot ze haar eigen raceteam op te
begreep dat.”
zetten: “Ik deed alles behalve rijden. Terwijl ik andere mensen
De 27-jarige is midden in haar eerste hele seizoen als
zag racen, wist ik het zeker; dit is wat ik wilde doen.”
coureur voor Viessman Team Germany in de Jaguar I-PACE
Toen ze begin 20 was werd Martin verliefd op de
eTROPHY Championship. In dit wereldkampioenschap strijden
Nürburgring. Ze reed in het weekend naar midden-Duitsland
20 geheel elektrische Jaguar I-PACE auto's tegen elkaar.
om zo veel mogelijk rondjes te rijden op het 26 kilometer
Omdat ze allemaal identieke specificaties hebben, zijn de
lange circuit. “Voor mij is het de perfecte mix van rally track
vaardigheden en tactieken van coureur en team
en racecircuit,” zegt ze. “Het is ongelofelijk veeleisend, maar
doorslaggevend. Het kiezen van een rookie als Martin mag
het geeft je ook een gevoel van absolute vrijheid.”
dan een gedurfde zet lijken, maar Jaguar herkende moeiteloos
Het leek Martin de juiste plaats om haar droom om
haar potentieel.
coureur te worden achterna te gaan. “Dus in 2017 heb ik alles
Dat komt omdat Martin, als ze niet racet, op het
achter me gelaten en ben naar Duitsland verhuisd”, legt ze uit.
Nürburgring Test Centre van Jaguar Land Rover werkt. Ze rijdt
“Het was natuurlijk een risico, ik had geen werk, beperkte
ook de Jaguar Race Taxi en neemt passagiers mee het
kennis van de taal, maar ik wist dat ik op zou kunnen vallen. Er
beroemde circuit op met 240 km/u in het XE SV Project 8.
was niemand met mijn achtergrond, mijn verhaal.”
Ze heeft haar geboorteland Frankrijk achter zich gelaten
Martin begon in het Nürburgring’s VLN Endurance
om haar droom achterna te gaan. “Ik was niet een van die
Championship, waar Jaguar haar al gauw in de gaten kreeg:
kinderen die jong met karten begon en zo verder groeide, dat
“Ze nodigden een kleine groep coureurs uit voor wat
kon mijn familie zich niet veroorloven”, vertelt ze. “Mijn eerste
testritten. Ik denk dat mijn gebrek aan ervaring me hier hielp:
rij-ervaringen waren met mijn vader in een oude Willys die hij
Ik racete niet tegen de anderen, ik deed gewoon wat ik
gebruikt voor off-road trial racing.”
geoefend had; ik tegen de baan.”
Het achter het stuur zitten gaf haar een gevoel van vrijheid.
Nadat ze een jaar bij Jaguar als testrijder had gewerkt,
“Ik zat gewoon in mijn eigen kleine bubbel. Opwindend en
wilde Martin graag gaan racen. Haar obsessie om beter te
ontspannend tegelijkertijd. En
worden is onmiskenbaar.
die ritten gaven me een
“Ik moet hard trainen gevoel voor de gevoeligheid
mentaal en fysiek. Fitness
van een auto. Ik verdiepte me
en uithoudingsvermogen
al snel in de wetenschap van
zijn zo belangrijk. Ik moet
rijden - begrijpen wat je moet
aan mijn coördinatie werken
doen en wanneer.”
en aan mijn reactietijden”,
Als jongere gaf Martin
vertelt ze. “Ik ben een soort
echter prioriteit aan haar
perfectionist. Natuurlijk wil
studie. Na school studeerde
ik winnen, maar mijn
ze rechten, gedeeltelijk om
Jaguar racecoureur CéLia Martin weet alles over belangrijkste doel is leren
haar carrièreopties open te
en beter worden.
het oprekken van grenzen; van de elektrische
houden maar ook als
Vooruitgang is alles. Als ik
eTROPHY tot V8-prestaties. Wij volgen haar reis beter word, zullen de
mogelijkheid om haar
van de studie rechten tot de racepaddock
racehobby te financieren.
resultaten volgen.”

PACE IS
TROEF
TEKST: Geoff Poulton
FOTOGRAFIE: Gene Glover
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De World Car of the Year is de
hoogste prijs in de autowereld.
En terecht want de winnaar wordt
gekozen via een uitgebreide evaluatie
door 86 zeer gerespecteerde
juryleden uit 24 landen. Het was
voor de geheel elektrische Jaguar
I-PACE dus een prestatie op zich om
de WCOTY 2019 titel te winnen. En
alsof dat nog niet indrukwekkend
genoeg was, haalde hij ook de titels
World Car Design of the Year en
World Green Car of the Year binnen,
de eerste keer dat één auto deze
drie titels in één jaar kreeg. Deze
triomf wordt gevolgd door een lange
rij regionale en nationale prijzen in
Europa, Engeland, Duitsland en China
en dan hebben we de International
Powertrain of the Year Award nog niet
eens genoemd. De I-PACE, de eerste
elektrische auto met accu (BEV) werd
in 2018 gelanceerd en baarde veel
opzien. Er zijn van deze premium
SUV al meer dan 12.000 exemplaren
verkocht, wat hem tot een van de
best verkochte en meest gewenste
BEV ter wereld maakt, dankzij de
sportwagenprestaties, nul uitstoot,
uitzonderlijke verfijning en het
praktische van een ware SUV, naast de
zo herkenbare Jaguar-styling.
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Wat gebeurt er wanneer het grensverleggende Special
Vehicle Operations team de best verkopende SUV van
Jaguar onder handen neemt? Zie hier: de F-PACE SVR.
De SVR, die wordt aangedreven door een woeste 5.0 liter V8
supercharged benzinemotor met 550 pk en 680 Nm, bereikt
in slechts 4,1 seconden 100 km/u en een topsnelheid van 282
km/u. Een speciaal aerodynamisch pakket, met unieke vooren achterbumpers, verlaagde bodyzijpanelen en een
achterspoiler, helpt de koeling en stabiliteit bij hoge snelheid.
De lange lijst met goodies bestaat uit verbeterde dempers
en remmen, een elektronisch actief achterdifferentieel voor
optimale tractie en dynamiek, lichtgewicht gesmede 21-inch
velgen met onderscheidende breedte voor een betere
handling en tractie en op maat gemaakte kalibraties voor de
vele elektronische dynamische hulpmiddelen. De Variable
Valve Active uitlaat verbetert niet alleen de prestaties maar
levert ook een geweldige soundtrack, waar je het meest van
geniet vanuit een van de slimline sportzetels van de SVR.
Bekijk de volledige specificaties en opties en configureer uw
eigen SVR op jaguar.co.uk.
OFFICIEEL BRANDSTOFVERBRUIK (NEDC2) in I/100km:
Gecombineerd vanaf 11,9. OFFICIËLE CO2
UITSTOOT (NEDC2) in g/km: vanaf 272.

De verstrekte cijfers zijn het resultaat van de officiële tests van de fabrikant in overeenstemming met EU-wetgeving. Alleen voor vergelijkingsdoeleinden. De cijfers in
de praktijk kunnen anders zijn. Cijfers voor CO2 en brandstofverbruik kunnen variëren door factoren zoals rijstijl, omgevingscondities, belading en accessoires.

Van een prestatie-SUV in de top van het segment tot een prachtig
verfijnde compacte saloon, er is veel om van te genieten in een
Jaguar showroom...

Dutch - Bob News
De verstrekte cijfers zijn het resultaat van de officiële tests van de fabrikant in overeenstemming met EU-wetgeving. Alleen voor vergelijkingsdoeleinden. De cijfers in
de praktijk kunnen anders zijn. Cijfers voor CO2 en brandstofverbruik kunnen variëren door factoren zoals rijstijl, omgevingscondities, belading en accessoires.

SEDA N S

NIEUWE XE LEGT
LAT HOGER

* In-car functies mogen door bestuurders alleen gebruikt worden wanneer dit veilig is. Bestuurders
moeten ervoor zorgen dat zij altijd de volledige controle over het voertuig hebben. †Optionele
functie. Onderhevig aan lokale regelgeving.

De compacte sedan van Jaguar werd vanaf zijn debuut in
2015 bejubeld, met zijn lichtgewicht aluminium constructie en dynamische prestaties. De nieuwe XE legt de lat nu
nog hoger, met een verbeterd exterieurdesign, een
luxueus nieuw interieur en een geavanceerd
technologiepakket*.
De nieuwste generatie XE maakt niet alleen vanaf
een afstand indruk met zijn vernieuwde voor- en
achterbumpers maar ook van heel dichtbij, met een
interieur vol prachtige details en premium materialen.
Hij is heeft de allerlaatste technologie, met een
aanpasbaar, intuïtief en responsief Touch Pro Duo
infotainmentsysteem en een 12.3-inch interactief bestuurdersdisplay*; Smart Settings, dat gebruik maakt van
kunstmatige intelligentie om individuele bestuurdersvoorkeuren te leren en automatisch de stoel, spiegel, audioen klimaatinstellingen kiest. En uiteraard de unieke
ClearSight spiegel†, die gebruik maakt van een camera en
van de binnenachteruitkijkspiegel een videoscherm
maakt voor ononderbroken zicht naar achteren.
Het basismodel heeft 18-inch velgen nieuw signatuur,
parkeerhulp voor-en achter, achtercamera en lane assist
voor een passende entree als Jaguar eigenaar.
Ga voor meer informatie, of om uw eigen nieuwe Jaguar XE samen te stellen naar Jaguar.co.uk of uw lokale
dealer.

OFFICIEEL BRANDSTOFVERBRUIK (NEDC2) in I/100km: Gecombineerd 7,3 - 4,9. OFFICIËLE CO2 EMISSIECIJFERS (NEDC2) in g/km: 130-167.
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et verbaast me altijd hoeveel van ons ‘autogekken’
verliefd worden op autosport en auto’s door onze
ouders. Ik ben daarop geen uitzondering. Ik werd
echt verliefd op racen toen mijn vader mij, tien jaar
oud, meenam naar mijn eerste British Touring Car race op
Brands Hatch. Heen en weer lopend tussen Paddock Hill, met
het beste uitzicht van de Engelse autosport en Druids
Hairpin waar de auto´s enorm vertraagden, schoot ik
eindeloze filmrolletjes vol. De taferelen en de geuren leken
op niets wat ik eerder had meegemaakt. Ik werd
aangestoken en besloot om professioneel racecoureur te
worden.
Het mag duidelijk zijn dat dit nooit iets is geworden; ik
ben biotechnologie gaan studeren met een bijzondere
interesse in het milieu en duurzaamheid. Hoe zou dit ooit
kunnen passen bij een carrière op een racebaan? Best goed,
blijkt. In 2014 werd de Formule E aangekondigd, het nieuwe
volledig elektrische racekampioenschap, de perfecte hybride
sport voor een autogek en milieuactivist. Ik solliciteerde naar
de functie van pitlane-verslaggever en dat was het. Ik heb nu
de op een na beste baan als presentator en pitlane-reporter
bij de Formula E Championship, waar ook een team van
Jaguar aan deelneemt.
Ik vind elektrische auto’s geweldig en praat heel veel
over de toekomst van het rijden, elektrificatie, autonomie en
connectiviteit, maar ik kan een exquise klassieker niet
weerstaan. Als jong meisje kreeg ik voor het eerst oog voor
de Jaguar E-type. Mijn vader praatte altijd met veel
bewondering over het model. Als hij er één zag rijden, was
het net of hij de loterij had gewonnen. Ik deel nu dezelfde
opwinding als ik dit fraaie monster op straat spot. Het is niet
alleen zijn prachtige look met de iconische lange neus, hij
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heeft ook een echte race-stamboom en geeft een gevoel van
nostalgie. Mijn liefde voor de iconische E-type werd alleen
maar groter toen ik hem de AC Cobra zag verslaan op de
Goodwood Revival. Ik mocht ook in de Jaguar C-type rijden,
de auto die in 1951 Le Mans won. Het was ongelofelijk om
terug in de tijd te gaan en te bedenken hoe ver we zijn
gekomen sinds de evolutie van de verbrandingsmotor.
Het was geweldig om te bedenken hoe het geweest moest
zijn om de 24 uur te rijden en dan te winnen. Maar ik voelde
me tijdens het double clutchen ook enigszins onder de
indruk, achter het stuur van deze zo waardevolle klassieker.
En van het oude naar het nieuwe. Mijn eerste ervaring in
de geheel elektrische I-PACE SUV van Jaguar was tijdens de
Formule E race in Mexico vorig jaar. Het was een showcar,
hoewel ik hem brutaal enkele meters naar voren reed en het
PR-team een schok bezorgde. En eindelijk in december
arriveerde er een I-PACE bij mij thuis. Met bijna 500 kilometer
in de ‘tank’, gingen we op kerstvakantie. Een compacte SUV
waar alles in paste, inclusief al het kinderspeelgoed. Hij had
een prachtig design, een comfortabel premium interieur en
het soort prestaties dat je van een Jaguar verwacht. Met een
directe acceleratie en de 100% koppel van de elektrische
motoren voelden we ons direct thuis op de weg.
En hopelijk hebben we onze kinderen herinneringen
bezorgd, zodat ze gaan dromen over een compleet nieuw
soort auto-opwinding...

Nicki Shields is tv-presentator. Ze is het
gezicht van de Formula E op BBC iPlayer en
presenteert ook de CNN shows Supercharged
en Going Green en eerder het Goodwood
Festival of Speed en Revival van ITV.

FOTO 'S: STEF BLENDIS, CNN; CHARLIE GRAY

HOE JAGUARS AL JAREN INVULLING
GEVEN AAN BEIDE PASSIES VAN
AUTOSPORTPRESENTATOR NICKI SHIELDS
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