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„Tetované“ trucky MAN 

Porota, v ktorej zasadol aj nemecký spevák a herec Peter Maffay, 

za najkreatívnejšieho umelca v projekte „MAN Tattoo Trucks“ 

vyhlásila Sebastiana Bielera. 

Spoločnosť MAN odštartovala medzinárodný veľtrh úžitkových vozidiel IAA 

2014 netradičnou svetovou premiérou: Pred hlavnou stanicou v Hannoveri 

odhalila šesť pomaľovaných truckov pod názvom „MAN Tattoo Trucks“ 

(Tetované trucky MAN). Fantasticky pomaľované ťahače návesov sú 

výsledkom medzinárodnej dizajnérskej súťaže, účastníci ktorej mali za 

úlohou vytvoriť pojazdné umelecké diela na základe hudobných inšpirácií. 

Pointou bolo nájsť toho, kto dokáže na truckoch najfascinujúcejším 

spôsobom farbami a tvarmi interpretovať texty piesní z nového albumu Petra 

Maffaya „Wenn das so ist“ (Keď je to tak).  

„Každý z týchto šiestich ťahačov je jedinečný. Cítime sa nesmierne poctení, 

že pre tieto pojazdné umelecké diela slúžili ako inšpirácia práve naše 

skladby. A chceli by sme sa pokloniť aj pred majstrami, ktorí dizajnové 

inšpirácie preniesli priamo na kamióny,“ povedal Peter Maffay, odkazujúc na 

ľudí, ktorí s ním na novom albume spolupracovali. Pomaľované trucky MAN 

budú prevážať javiskovú techniku v rámci spevákovho turné po Nemecku, 

ktoré je naplánované na začiatok roku 2015.  

Prvú cenu 10 000 eur získal za svoj návrh východonemecký umelec 

Sebastian Bieler. Porota pritom tri najlepšie návrhy vyhodnocovala na 

základe farebnej kompozície, umeleckej interpretácie skladieb, vizuálneho 

efektu, kreativity a remeselného vypracovania.  

Sebastian Bieler sa narodil v Drážďanoch a na Drážďanskej akadémii 

výtvarných umení študoval maľbu a grafický dizajn. V takmer všetkých jeho 

prácach je cítiť silný vplyv sprejerského umenia. „Už v minulosti som maľoval 

autá týmto štýlom, teraz som však prvýkrát maľoval kamión. Skladba 

Schwarze Linien (Čierne čiary) sadne k môjmu ‘free’ spôsobu tvorby takmer 
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dokonale. Čierne čiary sú vlastne kľúčovou súčasťou mojej umeleckej tvorby, 

aj keď som si skoro istý, že Peter Maffay by sám svoju skladbu interpretoval 

inak,” povedal S. Bieler o svojej práci na dizajne trucku.  

Vozidlá do súťaže MAN Tattoo Trucks pomaľovali technikou aibrush 

renomovaní umelci Walter Maurer, Martin Dippel a jeho tím v letiskovom 

hangári vo Fürstenfeldbrucku neďaleko Mníchova. Maliari v minulosti spolu 

so svetoznámymi umelcami pop artu navrhli tiež známe automobily BMW Art 

Cars.  

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


