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CINEMA Para alguns veículos, foI criaDA UMA paleta de cores complementares e patina cor de ferrugem

Velozes e furios... Fantásticos!
Conheça os carros de ‘Hobbs & Shaw’;
originais e customizados se misturam
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Embora as cenas de ação
alucinantes sejam componente chave do sucesso da
franquia “Velozes e Furiosos”, os carros superpotentes importados do Japão, os exóticos modelos
europeus e os velhos conhecidos carros envenenados americanos empolgam
plateias de todo o mundo.
Com “Velozes e Furiosos:
Hobbs & Shaw”, longa que
estreou nos cinemas na
última quinta-feira não é
diferente.
À frente do árduo traba-

lho de trazer as inacreditáveis
máquinas para as telonas e
satisfazer as enormes ambições do filme estão Dennis
McCarthy, que há muito tempo
é coordenador de carros da
franquia; e Alex King, supervisor de veículos de filmes.
Ambos contribuíram com
uma coleção impressionante
de veículos de Londres, Los
Angeles e Havaí. Na lista estão
carros off-road, Range Rovers,
motocicletas, caminhões militares, caminhonetes, carros de
passeio e veículos de altíssimo
desempenho, essenciais para
se criar o filme de ação idealizado por David Leitch.
Destaque para a “belezura”
que ilustra a reportagem: o belíssimo e hipnótico McLaren
720S 2018 azul. Embora tais
veículos já tenham aparecida

em filmes anteriores da série, essa é a primeira vez que
ele ocupa lugar de destaque
na trama, dirigida pelo espião
Deckard Shaw, interpretado
por Jason Statham.
“São veículos incríveis. A
engenharia, a transmissão, o
arranque, a potência, a dirigibilidade, a freada...”, afirmou
King. O próprio ator visitou
várias vezes a sede da McLaren para testar o 720S em pista de corrida. “O Jason veio
fazer um dia de testes com o
McLaren e descobriu que havia um botão de lançamento.
Eu estava lá, no fim da pista, e
lembro que ouvi quando o botão foi acionado. O carro veio
rasgando pela última curva e o
Jason sorria muito”, diverte-se
o supervisor.
O prédio da marca, aliás, foi
cenário de um moderno e tecnológico quartel-general da
Eteon. Foram usados no longa dois McLarens autênticos e
duas versões customizadas.
Vale ressaltar que, na filma-

gem, várias versões do mesmo
carro são essenciais uma vez
que as condições extremas da
filmagem exigem a fabricação

de carros alternativos a fim de
lidar com suportes de câmera
ou cenas de ação com efeitos
práticos ou especiais.

.

confira OUTROS veículos DO LONGA:
CARRETA DE TRANSPORTE
MILITAR MAN 464
Com 6 ton, ela passou por
muitas mudanças para se
adequar às condições reais
da filmagem. ‘Ele é capaz de
destruir tudo que houver no
caminho’, disse King.
O Rock Crawler
Modelo customizado e
um dos mais difíceis de ser
construído pela equipe. É
uma mistura de carroceria
construída no Reino Unido
e um poderoso motor
Chevrolet LS376/480
que lhe permite desafiar
a gravidade e saltar
repetidamente.
Motocicleta Triumph
Speed Triple 2019
Também customizada,
foram fabricadas: uma offroad e um modelo urbano

Caminhão reboque
Peterbilt - O Rat Rod
McCarthy encontrou
vários carros antigos
e fabricou uma
impressionante frota de
veículos off-road, entre
eles o reboque Peterbilt,
customizado com perfil
rebaixado e reforçado e
roda super larga, que
ainda tinha aparência de
esportivo e uma pintura
que o faz parecer um
cavalo de guerra tribal.
Caminhonete
Dodge M37
A caminhonete foi
redesenhada para o
filme com a cabine
original e uma caçamba
ajustável para suportar
praticamente qualquer
coisa!
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