
confusão e curiosidade. No entanto, a Dra. Prof. Birgit 
Eiglsperger, a diretora do instituto, estava confiante no 
projeto e passou no teste com louvor. Seis meses depois, os 
resultados foram apresentados ao público: nos dias 8 e 9 de 
maio de 2012, o Altes Rathaus realizou uma exposição de 14 
designs originais, espetaculares e ousados, incluindo o do 
vencedor, Johannes Steubl, um professor-aluno de 24 anos.

®Todas as ferramentas necessárias: CorelDRAW  Graphics Suite
Mas vamos prosseguir passo a passo. “Design sob encomenda” foi o 
nome do seminário que acompanhou o projeto dos estudantes. O 
seminário foi conduzido pelo orientador acadêmico Josef Mittlmeier 
e o doutorando Florian Pfab, e todos os alunos foram convidados a 
participar. “Naturalmente, a princípio estávamos mais interessados 
nos aspectos básicos do design de produtos, com um foco no 
design de carrocerias”, explica Josef Mittlmeier. 

“Depois, pediu-se aos alunos que buscassem inspiração na nossa 
linda e antiga cidade, criassem esboços e tirassem fotos.” Eles 
retornaram com uma ampla variedade de ideias: desde a rara 
borboleta Apollo, que é nativa da área de Regensburg, as 
carruagens de guerra romanas, o bolo Donauwelle e as janelas da 
catedral até a Porta Escocesa da igreja românica de St. James. “Em 
seguida, havia a questão de digitalizar os esboços e as fotos, bem 
como o modelo 2D do Smart e, depois, vinculá-los formalmente 
de uma forma coerente.” Para fazer isso, os participantes do 

®seminário usaram o CorelDRAW  Graphics Suite. 

Quem disse que os estudantes têm pouco a ver com o 
mundo profissional real? 14 alunos de arte da 
Universidade de Regensburg estão demonstrando 
exatamente o contrário. Em nome da Smart, eles estão 
criando pinturas incríveis para a carroceria do pequeno 

®utilitário urbano. O CorelDRAW  Graphics Suite está 
presente desde o início, e vem desempenhando um papel 
fundamental para o sucesso do projeto.

A ideia estava clara desde o início: a Daimler AG desejava criar 
uma carro pequeno e ecológico, com uma carroceria com 
desenhos personalizáveis e peças de fácil reposição. Um 
veículo compacto que proporcionasse individualidade e 
mobilidade aos usuários nos estreitos limites das megacidades 
de hoje. Resumindo: a Daimler AG desejava criar a mobilidade 
urbana do futuro. 

Um grupo de estudantes de Regensburg vem dando 
continuidade, com sucesso, ao sonho de tratar o Smart como 
uma obra de arte. Sua missão era: inspirar-se na tradição 
cultural de Regensburg e criar uma pintura original para a 
carroceria. O impulso foi dado por Martin C. Klein, gerente da 
filial de Regensburg da Daimler. Hoje ele admite que, quando 
propôs ao Institut für Kunsterziehung (Instituto para Educação 
Artística) “explorar as diversas analogias interessantes 
existentes entre a cidade de Regensburg e o Smart de uma 
forma artística”, a resposta que obteve foi uma mistura de 

Ultra Smart! O design de Stefanie Ortner é inspirado nas asas da borboleta Apollo.

     

Matthias Weich foi buscar inspiração na mostardeira. O tema vencedor foi exibido ao público em outubro de 2012, em um Smart real.
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“Nunca o uso do software Corel foi tão coerente, 
indispensável e universal como neste projeto”, observa Josef 

®Mittlmeier. “Preparei o material didático com o CorelDRAW  
® ™Graphics Suite e o Corel  PHOTO-PAINT  e os integrei às 

minhas apresentações do PowerPoint. Os estudantes criaram, 
aperfeiçoaram e modificaram os seus rascunhos com o 
CorelDRAW e prepararam e visualizaram os seus modelos do 
Smart com o Corel PHOTO-PAINT e o CorelDRAW.” 

Essa não foi uma tarefa fácil e exigiu um enorme esforço dos 
participantes. “A superfície do Smart, por ser um veículo 
compacto, não oferece muito espaço para a pintura. Os 
elementos funcionais precisam estar integrados. Esse veículo 
pequeno e dinâmico é repleto de formas vibrantes.” Por esse 
motivo, era ainda mais essencial que os estudantes pudessem 
contar com um software rápido e intuitivo com o qual produzir 
gráficos vetoriais perfeitamente escaláveis. “Alguns estudantes 
trabalharam intensamente com programas de computador, 
enquanto outros desenharam principalmente à mão. Em geral, 
o processo criativo exigiu o trabalho conjunto das duas 
ferramentas”, afirmou Mittlmeier. Os estudantes analisaram e 
comentaram os seus rascunhos entre si diversas vezes durante 
os seminários. A seguir vieram as modificações e as alterações. 
“Nessa fase, o CorelDRAW também demonstrou ser uma 
excelente ferramenta. Com apenas alguns cliques, os estudantes 
puderam examinar diversas variações dos rascunhos, alterar 
cores, definir curvas e aplicar sombras.”

O resultado foram algumas criações surpreendentes. Regine 
Lenhardt apresentou um Smart disfarçado de carruagem de 
guerra romana. “Regensburg tem um passado romano 

glorioso”, explica ela. “Acho incrível os estudantes seguirem 
um processo de raciocínio orgânico: em geral, a forma do 
carro foi integrada às criações de uma maneira muito 
original”, afirma Mittlmeier, de 53 anos. Stefanie Ortner, por 
exemplo, vestiu o Smart de borboleta Apollo. Uma 
característica realmente marcante foi o uso da seta do veículo 
como se fosse um dos ocelos laranja da borboleta. Johannes 
Steubl, que ficou em primeiro lugar, inspirou-se na Porta 
Escocesa da Igreja de St. James: ele copiou a ornamentação 
das colunas de 1.000 anos do pórtico: gavinhas sinuosas que 
lembram vagamente uma tatuagem moderna e que conferem 
ao Smart uma aparência quase mística.

Os estudantes utilizaram as várias estações de trabalho com o 
CorelDRAW Graphics Suite que a universidade fornece. 
“Dispomos de quase 20 pools CIP na universidade”, explica 
Josef Mittlmeier. ‘CIP’ significa ‘Computer Investment 
Programme’, ou seja, programa de investimento em 
computador. O pool de computadores tem como objetivo 
proporcionar aos estudantes acesso à Internet, a 
computadores e a software especial. “Dessa maneira, os 
participantes do projeto puderam trabalhar no laboratório de 
computação, no salão de palestras e mesmo em casa.”

Indústria e arte: uma dupla tradicional na Universidade de 
Regensburg
A colaboração entre a indústria e o Institut für Kunsterziehung 
da universidade já é uma tradição. De 2002 a 2003, 
esculturas, imagens e fotografias em torno do tema ‘pão’ 
foram criadas com o apoio da Hofpfisterei, uma sofisticada 
cadeia de padarias de Munique. No próximo ano, Mittlmeier 
dará início a um projeto com a AVL, a maior empresa privada 
do mundo de desenvolvimento de sistemas de motores de 
trens com motores de combustão interna, bem como sistemas 
de teste e instrumentação.

Na verdade, o projeto ‘smART’ não foi um mero exercício 
teórico para estudantes de arte talentosos. O design vencedor 
foi realmente produzido: impresso em folha metálica e, 
depois, aplicado ao carro Smart. O CorelDRAW Graphics Suite 
foi usado durante o projeto para vetorizar os elementos 
visuais dos estênceis do aerógrafo e modificá-los de forma a 
adaptá-los à carroceria do carro, que foi apresentado à 
imprensa e ao público em geral em outubro de 2012. “Não 
poderia haver um melhor embaixador para o CorelDRAW 
Graphics Suite.”

Regine Lenhardt apresentou um Smart disfarçado de carruagem de guerra romana.
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