
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W roku 2013 jej obroty przekroczyły 

15,7 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich 

zakładach na całym świecie ponad 53 500 pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności 

biznesowej.  
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Czy możesz wykonać dzieła sztuki na kółkach 

inspirowane piosenkami? MAN może. 

IAA w Hanowerze: „Pojazdy ciężarowe MAN Tattoo według 

Petera Maffay"  

 

Firma MAN rozpoczęła Targi Pojazdów Użytkowych IAA 2014 światową 

premierą, prezentując sześć wyjątkowych pojazdów ciężarowych MAN 

Tattoo przed Dworcem Głównym w Hanowerze. Spektakularnie 

zaprojektowane ciągniki siodłowe są wynikiem międzynarodowego 

konkursu projektowego zorganizowanego pod hasłem, „Czy możesz 

wykonać dzieła sztuki na kółkach inspirowane piosenkami? Firma MAN 

może." Zadanie do wykonania w ramach konkursu było następujące: kto 

może przenieść teksty piosenek z nowego albumu Petera Maffay'a „Wenn 

das so ist” na kolory i kształty na kabinie ciągnika siodłowego w najbardziej 

fascynujący sposób? W konkursie wzięło udział ponad 40 artystów i osób z 

twórczymi umysłami zgłaszających ponad 80 projektów. „Każdy pojazd 

ciężarowy jest podróżującym dziełem sztuki. Jestem zaszczycony, że moje 

piosenki były inspiracją do tego konkursu. Ciężarówki wyglądają 

rewelacyjnie" powiedział Peter Maffay. Pojazdy ciężarowe MAN Tattoo 

będą używane do transportu sprzętu scenicznego podczas tournee 

koncertowego artysty w Niemczech na początku 2015 r.  

Sześć najlepszych projektów otrzymało nagrody na imprezie 

poprzedzającej Targi Pojazdów Użytkowych IAA 2014 w Hanowerze. 

Wszystkie sześć projektów zostało ręcznie namalowanych na kabinach 

XXL. Trzy najlepsze projekty zostały nagrodzone przez jury złożone z: 

piosenkarza i kompozytora piosenek Petera Maffay’a, dr Georga Pachta-

Reyhofena, Prezesa Zarządu MAN SE, Andreasa Lampersbacha, 

Kierownika Działu Komunikacji MAN, Gerharda Grüniga, redaktora 
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naczelnego czasopisma Trucker, Marco Schwalbe’go oraz organizatora 

targów STROKE ART FAIR i MUCart, wykładowcy sztuki i projektanta 

grafika Waltera Maurera, będącego specjalistą w dziedzinie artystycznego 

malowania samochodów. Zwycięski projekt nagrodzono czekiem w 

wysokości 10.000 euro.  

 

Malowanie pojazdów ciężarowych MAN Tattoo 

We współpracy ze słynnym projektantem Walterem Maurerem, Martin 

Dippel i jego zespół grafików pomalowali ciągnik siodłowy MAN Tattoo w 

hangarze lotniczym we Fürstenfeldbruck koło Monachium. Malarze, razem 

ze słynnymi na cały świat artystami pop-art, zaprojektowali także słynne 

samochody BMW Art Cars.  

Projektanci graficy malowali zwycięskie projekty kolorową farbą akrylową. 

Na farbę akrylową nałożono przezroczystą warstwę nawierzchniową o 

wysokim połysku. Zespół profesjonalnych malarzy, w okresie od lipca do 

połowy września, spędził niezliczoną liczbę godzin przy każdym pojeździe. 

Ogółem, malarze zastosowali ponad 500 odcieni i 10 różnych rodzajów 

tuszu i farb, takich jak farba akrylowa 2-K, farba wodna oraz aerograf i 

artystyczne farby akrylowe. Zastosowano szereg technik do nałożenia 

motywów na ciągniki, w tym normalne natryskiwanie, aerografię, techniki 

nakładania gąbką, malowanie przy użyciu szablonu i foliowanie oraz różne 

style malowania pędzlem, techniki lakierowania i graffiti.  

Realizacja projektów pomalowania pojazdów ciężarowych wymagała 

zaangażowania nie tylko profesjonalnych malarzy, lecz także artystów. Jak 

podkreślił projektant Marc Köschinger „Wyzwania postawione przez projekt 

pomalowania ciężarówki wyzwoliły moją kreatywność. Ważny dla mnie był 

wpływ dużego rozmiaru ciężarówki na detale projektu graficznego, 

przedstawienie projektu jury konkursu w zrozumiały sposób i zwrócenie 

uwagi na wykonanie. Jestem bardzo zadowolony z wyniku." Artystka Kaja 

el Attar jest także zachwycona ostateczną realizacją jej projektu, 

wyjaśniając „Dla mnie wyzwanie stanowiła interpretacja i wizualizacja 
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moich filigranowych rysunków w nowym wymiarze kabiny pojazdu 

ciężarowego." 

Po Targach Pojazdów Użytkowych IAA, pojazdy ciężarowe MAN Tattoo 

pojadą z Hanoweru do Monachium do MAN Truck Forum, gdzie wszyscy 

odwiedzający i goście będą mogli podziwiać unikalne pojazdy. Wszystkie 

sześć ciągników siodłowych MAN TGX będzie uczestniczyć w styczniu i 

lutym 2015 r. w tournee koncertowym Petera Maffay'a jako dzieła sztuki na 

kółkach MAN Tattoo. 

 


