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„A LETISZTULTSÁG TERET AD AZ
ÉRZELMEKNEK” – OLIVER HEILMER, A MINI
VEZETŐ FORMATERVEZŐJE AZ ÚJ MINI
COUNTRYMAN-RŐL ÉS A MÁRKA JÖVŐJÉRŐL

A MINI Countryman a hagyományokkal átitatott brit prémiumgyártó legnagyobb
és legsokoldalúbb modellje, amelynek legújabb nemzedéke készen áll rá, hogy
meghódítsa az utakat. Az autó formanyelve átfogó finomításokkal gazdagodott,
minden korábbinál jellegzetesebb karakterré emelve az új MINI Countryman-t.
Oliver Heilmer, a márka vezető formatervezője az újdonság kisugárzásáról, az
egyedi stílusjegyek fontosságáról és a jövőbeni MINI modellek alapelveként
meghatározott „letisztultságról” mesél.
Az új MINI Countryman felettébb praktikus, sportosan dinamikus és kiválóan
használja ki a rendelkezésére álló teret. Miként látja a modell jelentőségét a
MINI márka szemszögéből?
Oliver Heilmer: „A Countryman a MINI aktuális modellpalettájának legnagyobb
tagja. Egy tökéletes családi autó, kivételesen magas fokú hétköznapi
funkcionalitással – és a MINI jellegzetes egyéniségével. Szellemiségét tekintve
ugyanakkor kalandvágyó is, akivel szívesen indulsz útnak korábban fel nem
fedezett tájakra. Mindazonáltal, méretei ellenére továbbra is egy hamisítatlan
MINI, amely az ötletes megoldások sokszínűségét hozzávetőlegesen kicsi
alapterületen váltja valóra. Az új MINI Countryman esetében számtalan
stílusjegyet alkalmaztunk, amelyekkel ezt a remek karaktert helyezzük előtérbe.
Ezen elemek körül ugyanakkor szándékosan letisztult felületeket alkalmaztunk,
hogy ezzel kiemeljük az egyedi stílusjegyeket és az új MINI Countryman
érzelmekben gazdag karakterét.”
Ha kívülről nézzük, miből látjuk, hogy ez az új MINI Countryman?
Oliver Heilmer: „Megannyi jellegzetes részletet alkalmaztunk a MINI Countryman
új formanyelvén, amelyekkel a modell korszerűségét, kiegyensúlyozottságát és
határozottságát nyomatékosítjuk. Minden olyan jegyet, amelytől a Countryman
igazi MINI, még erősebben kihangsúlyoztunk. Szemből nézve a modell már
egészen messziről felismerhető: a fényszórók egyszerűnek tűnnek, mégis
csúcstechnológiát képviselnek, miközben megőriztük a szögletesen lekerekített
formát, amely még a MINI modellcsaládján belül is abszolút egyedinek számít. A
két fényszórót egy nagyméretű hűtőrács köti össze, amelyet króm vagy az
újdonságként alkalmazott Black Line keret szegélyez.
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Szemből nézve azonban a leglátványosabb változtatást a lökhárítón eszközöltük. A
korábbi nemzedék esetében itt a vízszintes elrendezést helyeztük előtérbe, most
azonban a masszív kisugárzás és a függőleges vonalak dominálnak. A szélső
légbeömlők immár függőlegesek és jelentős mértékben megnőttek, a karosszéria
színe pedig minden korábbinál nagyobb felületen köszön vissza. Az első lökhárító
fényezett részei elegáns keretbe foglalják az új kialakítás leglényegesebb pontjait.
Hátulnézetből a vadonatúj hátsó lámpák tűnnek fel azonnal, amelyek egyedülálló
kialakításukkal a csúcstechnológia mentén értelmezik újra a brit zászló
motívumait. A leglátványosabb részlet itt a lámpát borító üvegbura, amely a brit
zászló motívumai mentén, háromdimenziós formában emelkedik ki a síkból,
lekövetve ezzel a lámpatest fénydizájnját. Az üvegbura sötét árnyalata ugyanakkor
a modell magabiztosságát és exkluzivitását nyomatékosítja.
Az új MINI Countryman hátsó lökhárítójának leginkább meghatározó eleme a
karosszériavédő sáv – kiváltképp az ALL4 csomag részeként –, amelyre még
erőteljesebb hangsúlyt fektettünk. És akárcsak az első lökhárító esetében, itt is a
függőleges elrendezés dominál: a lökhárító széleibe helyezett lámpák ugyancsak
függőlegesen állnak.
Az autó egyik legkülönlegesebb részlete mégis az új keréktárcsa-garnitúra, amely
kizárólag az ALL4 csomag részeként elérhető. Ezek a modern keréktárcsák
kéttónusú fényezéssel érhetők el az új MINI Countryman alá, ahol erőt és
határozott fellépést garantálnak. A küllők sötétszürkére fényezett és szálcsiszolt
felületeinek találkozása rendkívül modern benyomást kelt, miközben az új MINI
Countryman egyedi részleteire helyezi a hangsúlyt.”
Mennyire fontosak a részletek az összhatás szempontjából?
Oliver Heilmer: „A részletek rengeteget tesznek hozzá az autó egészéről kialakult
képhez. Már csupán az apró részletek megváltoztatásával is képes vagy egy
teljesen új modell benyomását kelteni. Valójában a részletek árulják el egy autóról,
hogy melyik korban született. Vegyük például a fényszórókat: ezek az elemek nem
csupán az autó arcát határozzák meg, de rengeteget elárulnak az adott kor
technológiai fejlettségéről is. Vagy ott vannak a króm felületek: a króm hosszú
időn keresztül a MINI meghatározó felületkezelési eljárása volt. A Black Line
stílusjegyek bevezetésével azonban az új MINI Countryman érdekes alternatívát
mutat. Ez utóbbi a MINI összes króm elemét magasfényű feketére cseréli,
amelyekkel az egész karosszéria sportosabb és modernebb benyomást kelt –
különösen az új karosszériafényezési árnyalatként kikevert Sage Green metál
fényezéssel párosítva.”
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Idén már a jellegzetesen egyedi stílusjegyekkel felvértezett, tisztán elektromos
MINI is az utakon gurul. Visszaköszön majd eme stílusjegyek valamelyike a plugin hibrid MINI Countryman-en is?
Oliver Heilmer: „A MINI Cooper SE Countryman ALL4 két világ egyediségét
ötvözi: a töltőnyíláson ott a jellegzetes „E” jelzés, a hűtőrácson pedig a Cooper S
modellek kiváltságaként ismert „S” betű – mindkettő Electric Yellow színben, így a
plug-in hibrid MINI Countryman hálózatról tölthető génjei azonnal feltűnnek. A
zéró emissziójú mobilitás lehetőségére az utastérben is tettünk utalásokat, és
noha a teljes mértékben digitális műszeregység a hajtáslánc-technológia
kiforrottságát és innovatív karakterét nyomatékosítja, a hajtáslánc-specifikus
elemek semennyire nem árnyékolják be a modell koncepciójának harmóniáját. Az
első és legfontosabb, hogy meggyőzzük ügyfeleinket arról, hogy a MINI-t válasszák
– a márkát, az életérzést, az élményt. A hajtáslánc-technológia milyensége csak
ezután következik a fontossági listán.”
Milyen utastéri változtatásokat eszközöltek az új MINI Countryman-ben?
Oliver Heilmer: „A Countryman a MINI modellcsaládjának legfiatalabb tagja, amely
modern utastéri hangulatot áraszt. A szellőzőrostélyok függőleges elrendezése
teret engedett a teljes mértékben digitális műszeregységnek és a központi kijelzőt
ölelő, újratervezett kör alakú műszerfalnak – amely az autó legendás stílusjegye. A
központi kijelző környékét sokkal letisztultabban alakítottuk ki: nincsenek többé
önálló kapcsolók, csak egy csúcstechnológiás érintőképernyő. Ez az egész
középkonzolnak látványosabb és modernebb kisugárzást kölcsönöz.”
Mi mindent árul el nekünk a jövőről az új MINI Countryman?
Oliver Heilmer: „Az új MINI Countryman már most azt a „letisztultságot”
hangsúlyozó formatervezési alapelvet képviseli, amelyet a jövőben a MINI-vel
követni kívánunk. Az egyes részletek elhagyásával a megmaradó elemek nagyobb
teret kapnak és még nagyobb hatást érhetnek el. Az autó karakterét helyezzük a
középpontba, és az élményt, amit kínál. Az első lépés ehhez a stílusjegyek
letisztítása, amelyet a funkcionalitás letisztítása követ. A lényeg, hogy minden
lépésnél szem előtt tartsuk, mi a legfontosabb. Minden más hátra kerül.”
Mit várhatunk a jövőben a MINI-től?
Oliver Heilmer: „Azt szeretnénk, ha az emberek a MINI-ben elsősorban az élményt
látnák. A letisztultság, a lényegtelen dolgok mellőzése kulcsfontosságú e téren. De
ez nem jelenti azt, hogy bármiben is lemaradnánk vagy hogy bármit is kikerülnénk.
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Hiszen a letisztultság teret ad az érzelmeknek: ahelyett, hogy arra próbálunk meg
válaszolni, „Mi többet csinálhatnánk még?”, arra koncentrálunk, hogy „Mi az,
amire ügyfelünknek valóban szüksége van ahhoz, hogy személyes kapcsolat
alakuljon ki a MINI és közte?” Mint ilyen, a jövő MINI modelljeit „bajtársaknak”
látjuk, és pontosan ez a fajta személyes kapcsolat az, amelyről a MINI szól:
ügyfeleink önmagukat akarják viszontlátni MINI-jükben és napról napra erősebbé
akarják tenni ezt a köteléket.”
Egy utolsó kérdés: hogyan állítaná össze a saját MINI Countryman modelljét?
Hogyan néz ki „a tervező választása”?
Oliver Heilmer: „Személy szerint nagyon szeretem a MINI Countryman Cooper S
kivitelt (maximális teljesítmény: 131 kW / 178 lóerő; gyorsulás 0-100 km/óra: 7,3
másodperc; végsebesség: 222 km/óra; átlagos üzemanyag-fogyasztás: 6,2 – 6,5 liter
/ 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás: 142 – 149 gramm / km) ALL4
csomaggal, Black Line stílusjegyekkel, Sage Green fényezéssel. Az én
választásomban a Carbon Black árnyalatú MINI Yours Leather Lounge a nyerő,
amely igazi figyelemfelkeltő változat. Számomra ez a modell jelenti a MINI
egyediségének, kalandvágyának és terepjáró képességének egységét – az új MINI
Countryman karakterének megtestesítőjeként is hívhatnánk.”
Kövesse a MINI vezető formatervezőjét az Instagramon is: Oliver.Heilmer.
**
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Salgó András, vállalati kommunikációs menedzser
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A BMW Group magyar nyelvű sajtóoldala a következő címen érhető el:
www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/hu/startpage.html
A BMW Group
A BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group
a világ vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi
és mobilitási szolgáltatásokat is kínál. Világcégként a BMW Group 15 országban összesen
31 járműgyártó és -összeszerelő létesítményt üzemeltet, termékeit pedig értékesítési
hálózatán keresztül a világ több mint 140 országában forgalmazza.
2019-ben a BMW Group több mint 2,5 millió darab gépkocsit és több mint 175 000 darab
motorkerékpárt értékesített világszerte. 104,210 milliárd eurós összbevételével a vállalat a
2019-es pénzügyi évben 7,118 milliárd eurós nyereséget termelt. A 2019. december 31-i
összesítés szerint a BMW Group világszerte 133 778 embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A
vállalat stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is
fenntartható értéklánc, a termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az
erőforrások megőrzése iránti elkötelezettség.
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