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A MAN apresenta espectaculares designs de 
camião para marcar a IAA 

Painel que inclui Peter Maffay nomeia Sebastian Bieler o artista 
mais criativo para os MAN Tattoo Trucks 

 

A MAN iniciou a Feira Internacional do Veículo Comercial IAA 2014 com 
uma estreia mundial: seis “MAN Tattoo Trucks” foram revelados em frente 
à Estação Central de Hanover. Os tractores com semi-reboque com este 
espectacular design são o resultado de uma competição internacional de 
design intitulada “Consegue fazer arte de viagem a partir de canções? 
MAN kann.” A ideia por trás desta competição era encontrar a pessoa que 
melhor interpretasse, em termos de cor e de forma, para o design de um 
camião, as letras das canções do novo álbum de Peter Maffay, “Wenn das 
so ist”. 

“Cada um dos seis camiões é único. Estamos muito orgulhosos que as 
nossas canções tenham servido de inspiração para estes trabalhos de arte 
móveis. Também gostaríamos de louvar os profissionais da smartart, que 
pintaram os camiões”, afirmou Peter Maffay. Os MAN Tattoo Trucks vão 
transportar o equipamento de palco pela Alemanha, na tournée de Petter 
Maffay, que começará no início de 2015. 

O primeiro prémio de €10,000 foi atribuído a Sebastian Bieler pelo seu 
design. O painel de jurados premiou os três melhores designs, tendo em 
conta a composição de cores, interpretação artística das canções, impacto 
visual, criatividade e habilidade. 

Sebastian Bieler nasceu em Dresden e estudou pintura e artes gráficas na 
Academia de Belas Artes de Dresden. A forte influência do graffiti 
transparece em quase todos os seus trabalhos: “Já tinha pintado carros 
com graffiti anteriormente, mas esta foi a primeira vez que pintei um 
camião. A canção “Schwarze Linien” (linhas negras) adequa-se ao meu 
estilo livre como nenhuma outra. Linhas negras são um dos pontos-chave 
do meu trabalho artístico, mas creio que o Petter Maffay tenha uma 
diferente interpretação para a canção.” 

 

Pintando os MAN Tattoo Trucks 

Em colaboração com o reconhecido designer Walter Maurer, Martin Dippel 
e a sua equipa da smartart pintaram os MAN Tattoo Trucks no hangar de 
aviões em Fürstenfeldbruck, perto de Munique. Os pintores foram também 
responsáveis pelo design dos famosos BMW Art Cars, em conjunto com 
conhecidos artistas da pop art. 
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Os pintores aplicaram os designs vencedores utilizando uma colorida 
pintura acrílica. Um acabamento de alto brilho foi colocado por cima da 
pintura acrílica. Uma equipa de pintores profissionais despendeu horas 
incontáveis em cada camião, de Julho até meados de Setembro. Foram 
utilizadas diversas técnicas para aplicar os motivos aos camiões, incluindo 
pintura com spray, aerografia, técnicas com esponja, stencil e foiling, e 
várias técnicas de pintura com pincéis, diferentes técnicas com verniz e 
graffiti. 

A seguir à Feira Internacional do Veículo Comercial IAA 2014, os MAN 
Tattoo Trucks vão viajar de Hanover até ao MAN Truck Forum, em 
Munique, onde todos os visitantes e convidados poderão admirar estes 
camiões únicos. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


