SEAT i sztuka, czyli sekrety
rzeźbiarza samochodów
Gdy Michał Anioł pięć wieków temu mówił, że rzeźbiarstwo to odrzucanie z bryły
tego, co niepotrzebne, nie mógł znać Carlosa Arcosa z SEAT-a. Gdyby jednak znał,
pewnie zmieniłby zdanie – Carlos Acros niczego nie odrzuca, a mimo to tworzy
prawdziwe arcydzieła. Jego tworzone od podstaw rzeźby samochodów w skali 1:1 to
nie kolejny element cyklu produkcyjnego, lecz mistrzostwo designu i Sztuka przez
wielkie S.
Praca rzeźbiarza niewielu osobom kojarzy się z motoryzacją. Niesłusznie, bo w branży
motoryzacyjnej można spotkać prawdziwych artystów rzeźbiarstwa. Dzięki ich rękom ożywają
szkice projektantów, co pozwala zobaczyć, jak w rzeczywistości będą wyglądały linie nakreślone
do tej pory tylko na papierze albo w pamięci komputera. Taką pracę wykonuje Carlos Arcos, który
jest odpowiedzialny za modelowanie konstrukcji zewnętrznych dla SEAT-a.
– Postęp technologiczny w branży jest ogromny, co przekłada się także na etap tworzenia aut.
Choć projektanci mogą korzystać z rzeczywistości wirtualnej, model stworzony za pomocą
syntetycznej gliny jest nadal kluczową częścią procesu projektowania. To wtedy po raz pierwszy
można zobaczyć i poczuć prawdziwe wymiary samochodu, jego linie i kształty. Można go dotknąć
i ocenić – opowiada Carlos Arcos.
Najnowszym dziełem Carlosa i jego zespołu jest model SEAT Tarraco. Nowoczesny SUV był
projektem wyjątkowym – ze względu na jego duże rozmiary nad bryłą pracowało czterech
modelarzy. Przez dwa miesiące zużyto pięć ton gliny.
– W czasie pracy jestem w ciągłym kontakcie z projektantami. Zdarza się, że już podczas
modelowania auta na plany nanoszone są poprawki – ważne, żebyśmy nie tylko poznali je jak
najwcześniej, lecz przede wszystkim żebyśmy mogli wczuć się w zamysł designerów, wiedzieć,
jaki charakter ma samochód i co zmiany mają wyrażać. Wtedy najlepiej możemy oddać je na
tworzonym modelu – podkreśla hiszpański rzeźbiarz.
Po zamknięciu fazy projektowej gliniany samochód jest prawie nie do odróżnienia od jego
stalowych następców. Jest w pełni pomalowany lakierem i zawiera wszystkie charakterystyczne
elementy m.in. przednią kratkę, reflektory czy lusterka zewnętrzne. Ma nawet szyby w oknach.

– Używam rąk, aby poczuć samochód, jego linie, jego powierzchnię... To twórcza praca, która
zmienia się każdego dnia. Modelarze czy rzeźbiarze motoryzacyjni muszą do perfekcji opanować
umiejętność konwersji tego, co widzą w wymiarze 2D, na rzeczywistość przestrzenną. To
wymaga m.in. kontrolowania cieni i korelacji między liniami i powierzchniami podczas
modelowania – mówi Carlos Acros, który tworzy gliniane samochody od prawie dwudziestu lat.
Praca nad każdym modelem zaczyna się od podgrzania gliny do 60°C. Ta prosta z pozoru
czynność wymaga dużego doświadczenia – glina szybko się ochładza, więc do pieca
grzewczego trafić powinna dokładnie przemyślana liczba glinianych kostek. Bazowe kontury auta
wycinane są m.in. frezarką. Potem zaczyna się mozolna ręczna praca szpatułkami i dłutami.
Carlos Arcos nie ukrywa, że z każdym modelem SEAT-a czuje emocjonalną więź.
– Postrzegam je trochę jak własne dzieci. Kiedy po jakimś czasie widzę je na drodze, to czuję, że
w każdym z nich jest jakaś część mnie. Jestem z tego ogromnie dumny – zaznacza.
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SEAT jest jedyną firmą z sektora motoryzacyjnego, która projektuje, rozwija i produkuje
samochody w Hiszpanii. SEAT, będący częścią Grupy Volkswagen, to międzynarodowy koncern
z siedzibą w Martorell koło Barcelony, eksportujący około 80% swojej produkcji do ponad 75
krajów. W 2018 roku SEAT osiągnął ogólnoświatową sprzedaż na poziomie 517 600 pojazdów, co
stanowi najwyższy wynik w ciągu 68 lat jego istnienia.
Grupa SEAT zatrudnia 15 000 wykwalifikowanych pracowników w trzech zakładach
produkcyjnych w Barcelonie: Zona Franca, El Prat de Llobregat i Martorell, gdzie powstają między
innymi niezwykle popularne modele Ibiza i Leon. Ponadto firma produkuje modele Ateca i Toledo
w Republice Czeskiej, model Alhambra w Portugalii oraz model Mii na Słowacji.
Międzynarodowy koncern ma swoje Centrum Techniczne, które działa jako centrum wiedzy,
skupiając 1 000 inżynierów, będących siłą napędową innowacji dla tego największego
hiszpańskiego inwestora przemysłowego stawiającego na badania i rozwój. SEAT stosuje już
w swoich pojazdach najnowszą technologię łączności i jest obecnie zaangażowany w globalny
proces digitalizacji firmy w celu promowania mobilności przyszłości.

