
Land Rover op de bres voor behoud
neushoorns
Land Rover spant zich dezer dagen in Londen op bijzonder wijze in voor het

behoud van de bedreigde Afrikaanse neushoorn. De autobouwer neemt deel aan

de Rhino Trail door de stad, waarbij 21 beeldhouwwerken van neushoorns een

hoofdrol spelen. Een creatie is van de hand van Land Rovers Chief Design Officer

Gerry McGovern. Die is op Trafalgar Square in hartje Londen geplaatst en vormt

daar het symbool van vijftien jaar partnerschap met Tusk Wildlife.

Deze unieke 1,2 meter lange sculptuur van een neushoorn is door een Land Rover op een

aanhanger door de stad gereden richting Trafalgar Square. De 21 neushoornbeelden staan op

diverse plaatsen in de Britse hoofdstad. Ze zijn gedecoreerd door toonaangevende mensen uit de

wereld van kunst en design. Bij de neushoorn van Land Rover is gebruik gemaakt van

specialistische spuittechnieken, zoals ook in de fabriek worden toegepast.

Gerry McGovern zegt: “I wanted to celebrate the magnificence of this unique creature, so my

rhino is covered in a chrome finish. The idea being that because of the highly reflective nature

of chrome it would be seen from a long distance, consequently creating awareness of the plight

of this animal in Africa. The red painted horn signifies the absurdity of this beautiful animal

being hunted for such a small part of its overall being.”

Land Rover heeft de neushoorn gespoten in een lak genaamd ‘spray chrome’, een moderne

interpretatie van het chroom dat auto’s een prestigieuze uitstraling geeft. Als verwijzing naar de

stropers die het voorzien hebben op het ivoor is de hoorn van het neushoorn beeld van Land

Rover rood gespoten. In Afrika wordt dat ook gedaan bij echte neushoorns, want met verf is het

ivoor aanzienlijk minder aantrekkelijk voor de jagers.

Chris Thorp, Responsible Business Director bij Jaguar Land Rover: “At Jaguar Land Rover we

are committed to working on projects that not only demonstrate the talent of our designers

but also highlight the vital work carried out by charities like Tusk. In our long-standing

partnership we are continuing to enable Tusk to reach remote territories using Land Rover’s

all-terrain capability, making it the perfect fit for conservation work all around the world.”



De aanhanger met de neushoorn is naar zijn plek op Trafalgar Square getrokken door een Land

Rover Discovery. De creatie moet op het plein de aandacht vestigen op de

beschermingsactiviteiten die uitmonden in de viering World Rhino Day op 22 september. De 21

neushoornbeelden gaan op 9 oktober onder de hamer bij veilinghuis Christie’s. De opbrengst

gaat naar de talrijke Tusk-projecten in Afrika.
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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