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Samenvatting Land Rover en Magnum Photos zijn een hoogst bijzondere
samenwerking aangegaan om de fraaiste landschappen ter wereld op
de gevoelige plaat vast te leggen. Onlangs is de tweede serie in een
reeks van fotografische meesterwerken gepresenteerd, getiteld
‘Ultimate Vistas’. Precies zestig jaar nadat medeoprichter George
Rodger van Magnum Photos voor het eerst met een Land Rover 8.000
mijl door de Sahara aflegde.

Details Het betreft een set foto’s van verbazingwekkend fraaie landschappen in
Noord-Amerika, geschoten door de fotograaf Michael Christopher Brown
vanaf unieke en niet altijd even makkelijk bereikbare locaties. De capaciteiten
van een Range Rover kwamen daarbij vaak van pas. Voor deze tweede shoot
in de ‘Ultimate Vistas’ series werkt Land Rover nauw samen met het
wereldbekende bureau Magnum Photos.

De beelden reflecteren de grote variëteit in het gebied rond Portland en
Seattle, van bergtoppen en vulkanen tot dozijnen inhammen en eilanden langs
de kust en de kleurrijke Skagit Valley. Een omgeving waar de Range Rover
helemaal tot zijn recht komt. De eerste modelgeneratie zette bijna een halve
eeuw geleden het luxe SUV-segment op de kaart. Een miljoen verkochte
Range Rovers verder is dit model nog altijd de topper in de Land Rover
familie. Knap, gezien het feit dat de eerste Range Rover debuteerde in 1970.
De huidige vierde generatie staat nog altijd model voor ultiem,
begerenswaardig design en voor prestaties in het luxe SUV-segment.

Fotograaf Brown en zijn crew reden met een Range Rover door afgelegen
delen in het Noordwesten van de Verenigde Staten op zoek naar de beste
plekjes voor het vastleggen van de innemende landschappen. Hij legde
trajecten af door sneeuw op weg naar vulkanen, doorkruiste zandduinen om
locaties langs de kust te bereiken en reed over rotsachtige hellingen naar
ongekend fraaie vergezichten.

De trip startte in Portland in de staat Oregon en leidde naar de staat
Washington, met aldaar beklimmingen van actieve vulkanen als Mount St
Helens, Mount Rainier en Mount Baker. De laatste uitbarsting van Mount St
Helens dateert alweer van bijna veertig jaar terug. Daarbij kwamen 57 mensen
om en zijn talrijke bosgebieden, bruggen en huizen verwoest. Ook al is de
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vulkaan de laatste tien jaar rustig, hij staat nog altijd te boek als actief. De
crew van Brown stopte in Seattle om van daaruit met diverse ferry’s de
dunbevolkte San Juan eilanden te bezoeken. Voor de expeditie is
gebruikgemaakt van een Range Rover 5.0-liter V8 Supercharged van 375 kW
(510 pk).

De foto’s van Brown zijn verschenen in The New York Times Magazine en in
National Geographic. Door zijn kunst om met slechts een iPhone op treffende
wijze hachelijke situaties vast te leggen is hij recent door Time en de The New
York Times betrokken bij hun social media platformen. 
Brown is behoorlijk reislustig. Hij heeft journalistiek fotowerk gedaan in Libië
en Congo en was de eerste journalist die in Cuba werd toegelaten na de
opheffing van het Amerikaanse handelsembargo in de winter van 2015.

Brown: “I’m often driving off-road to go mountain biking, snowboarding or
hiking and having a vehicle that can handle confidently a variety of road and
off-road conditions is key. I always have a plan for a shoot but it’s important
to remain open to other possibilities and the Range Rover allowed us to do
that. Often the best pictures happen on the way and way back from a shoot.
And while on the shoot, sometimes if I just stop what I’m doing and look
around, there are often unexpected, serendipitous surprises!”

Lees hier het volledige bericht.
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Over Land Rover Nederland

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren
van authentieke vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de
grootste omvang van capaciteiten in hun respectievelijke segmenten. Daarbij
neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit
omvat duurzame productie, ontwikkeling van nieuwe technologie en de
humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit verbeteren. De
assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig
klimaatneutraal. Zie www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere
nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum
van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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