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JEFF KOONS x BMW.
Specjalna edycja BMW serii 8 Gran Coupé zaprojektowana
przez artystę.

Monachium. Jeff Koons i Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG, ogłosili dziś,
że artysta stworzy specjalną edycję M850i xDrive Gran Coupé. Luksusowa edycja
serii 8 będzie miała swoją światową premierę na targach Frieze w Los Angeles
w lutym 2022 roku, po czym będzie dostępne w sprzedaży jako seria limitowana.
Już w 2010 roku amerykański artysta zaprojektował BMW M3 GT2 Art Car, który
wziął udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. W tym samym roku wokalista
rockowy Bono z U2 w artykule dla dziennika New York Times napisał, że to
właśnie Jeff Koons powinien uczestniczyć w procesie projektowania
samochodów przyszłości. BMW i Koons kontynuowali rozmowy, a teraz na
zaproszenie Angeliki Nollert, dyrektorki Neue Sammlung – The Design Museum,
z dumą ogłaszają swoją najnowszą współpracę w Pinakothek der Moderne.
Jeff Koons, artysta: — Jestem zaszczycony i bardzo się cieszę, że po raz
kolejny mogę współpracować z BMW i zaprojektować edycję specjalną BMW
serii 8 Gran Coupé. Intensywnie myślałem nad tym, co jest istotą tego pojazdu.
Co oznacza moc? Jak przekazać coś, co symbolizuje całą siłę BMW serii 8,
a jednocześnie zawiera w sobie pierwiastek ludzki? Wspaniale jest znowu być
członkiem rodziny BMW.
— Jestem dumny, że mogę ogłosić naszą nową współpracę z Jeffem Koonsem.
I powiem jedno: jestem zachwycony tym, co stworzył! Seria 8 Gran Coupé jest
mocno zakorzeniona w naszych sercach, a stworzony przez Jeffa design jest
pełen radości i pasji. Od początku współpracy Jeff podkreślał, jak bardzo jest
dumny z tego, że znów może być częścią rodziny BMW. Kilkudziesięciu naszych
inżynierów i projektantów dało z siebie wszystko, aby uczcić naszą współpracę
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i wprowadzić jego wizję w życie. Witaj w domu, Jeffie Koons! — powiedział
Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG.
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Adrian van Hooydonk, dyrektor działu projektowania BMW Group:—
W 2021 roku obchodzimy 50. rocznicę naszego globalnego zaangażowania
w kulturę. Jesteśmy wielkimi miłośnikami sztuki i odważnych głosów naszych
czasów. Emocje są naszą pasją, a współpraca z Jeffem Koonsem po raz kolejny
jest dla nas wspaniałym źródłem inspiracji. Z którym innym artystą praca nad serią
8 Gran Coupé byłaby lepsza? Stylistyka pojazdu czerpie inspirację ze sztuki
i technologii, tworząc wysoce emocjonalne przeżycia. To wielka przyjemność móc
ponownie pracować z Jeffem Koonsem nad stworzeniem czegoś naprawdę
wyjątkowego. To jeden z największych artystów naszych czasów, a także jeden
z najbardziej inspirujących i oddanych ludzi, z jakimi kiedykolwiek pracowałem.
Obecnie pojazdy są budowane w tajemnicy w zakładach BMW Group
w Dingolfing. Na kilka dni przed targami IAA MOBILITY 2021 podczas
ekskluzywnej imprezy w Pinakothek der Moderne, monachijskim muzeum sztuki
współczesnej, Jeff Koons i Oliver Zipse podzielili się pierwszymi spostrzeżeniami
i przedstawili szczegóły zaprojektowanej przez artystę serii 8 Gran Coupé.
THE 8 X JEFF KOONS jest uosobieniem precyzji, wyrafinowania
i rzemieślniczego kunsztu. Wielowarstwowa powłoka lakiernicza została nałożona
w ciągu 285 godzin pracy. Wyrazisty i imponujący design łączy w sobie
jedenaście kolorów – od niebieskiego, przez srebrny i żółty, aż po kolor czarny.
Każdego tygodnia produkowane są tylko dwa pojazdy. Wielobarwne wnętrze
zachwyca wysokiej jakości materiałami, najlepszymi skórami i wygrawerowanym
podpisem artysty. Fotele są utrzymane w intensywnej czerwieni i błękicie,
kolorach wyczynowej marki BMW M. Sportowa, mocna stylistyka wykorzystuje
elementy pop-artu oraz wzory geometryczne – to hołd dla wyrafinowanych linii
i kształtów serii 8 Gran Coupé.
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BMW 850i w 1990 roku było pierwszym modelem serii 8. Sławę przyniosło mu
wizjonerskie podejście do motoryzacji przyszłości, skierowane do miłośników
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samochodów, którzy cenią sobie perfekcyjne połączenie elegancji i osiągów.
W lutym 2022 roku BMW zaprezentuje edycję specjalną Jeffa Koonsa. W ramach
prezentacji w Monachium, Art Car amerykańskiego artysty wraz z „rzeźbami na
kółkach” Alexandra Caldera, Andy’ego Warhola, Roya Lichtensteina, Roberta
Rauschenberga, Johna Baldessariego i Esther Mahlangu zostaną wystawione
w muzeum Pinakothek der Moderne jako świadectwo międzynarodowego,
trwającego od 50 lat zaangażowania BMW Group w kulturę.
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl
BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących
na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej
jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów
produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji
w ponad 140 krajach.
W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy
motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł
5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia
2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania
i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość
i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od
łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska
YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska
Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/
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