FPT INDUSTRIAL E TOILETPAPER DE MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO
FERRARI JUNTAS PARA CELEBRAR O MAR, O DESEMPENHO E O DESIGN
Turim, 10 de setembro de 2019
Uma moça surfando em um motor como se estivesse em uma onda e olhando para o horizonte:
essa é uma das várias imagens criadas pelo hub criativo Toiletpaper formado pelo artista
Maurizio Cattelan e pelo fotógrafo Pierpaolo Ferrari para interpretar e representar o motor
marítimo C16 1000 da FPT Industrial. Titular de um Guinness World Record que alimenta a
embarcação a diesel mais rápida no mundo, neste enquadramento artístico, o motor representa
o ponto de partida para ir além dos limites da imaginação e alcançar novos objetivos
desafiadores.

A interpretação do motor C16 1000 da FPT Industrial pela Toiletpaper

O motor C16 1000 da FPT Industrial tornou-se o símbolo de uma parceria única entre
criatividade e engenharia, design e inovação. A FPT Industrial valoriza atitudes surpreendentes,
logo, essa colaboração com a Toiletpaper demonstra o empenho da marca em continuar um
percurso artístico iniciado em 2018. No ano passado, a parceria aceitou o desafio de colocar o
motor a gás natural mais potente da marca, o Cursor 13 NG, em um ambiente sustentável,
representado por uma selva repleta de plantas, arbustos, folhas e papagaios, destacando suas
características de sustentabilidade.

O motor a gás natural Cursor 13 ressaltado em um ambiente sustentável criado pela Toiletpaper

Cattelan e Ferrari explicam: "Sempre nos sentimos cativados pela potência e pelo formato
de motores em geral. Quando a FPT nos contatou pedindo que representássemos
livremente dois de seus motores mais potentes e sustentáveis, isso foi para nós um desafio
único, mas também divertido. Os motores da FPT ganham vida pelos olhos surreais da
Toiletpaper: a Toiletpaper capta suas almas e os transforma, fazendo deles o elemento
central do nosso mundo."
A Toiletpaper é uma revista e projeto criativo fundado por Cattelan e Ferrari em 2010. Ela
se caracteriza pela ausência de texto e pela abundância de imagens que combinam
publicidade e moda com uma linguagem satírica e irônica.
Este ano, o tema protagonista da Toiletpaper é o motor C16 1000 da FPT lndustrial,
reconhecido pelo seu desempenho e sua compacidade líderes no segmento, e captado pela
arte da Toiletpaper e a inovação e o compromisso com o design da FPT Industrial. As
imagens dessa colaboração serão exibidas no stand da FPT Industrial no Cannes Yachting
Festival (de 10 a 15 de setembro).
A Toiletpaper de Cattelan e Ferrari é parceira de longa data da marca de design italiana
Seletti. Juntas, produzem objetos de design que combinam o melhor das duas marcas. A
mais recente colaboração com a FPT Industrial conta com a produção de uma coleção
cápsula por parte da Seletti que adapta as imagens da FPT criadas pela Toiletpaper,
transformando-as em objetos do cotidiano. As almofadas dessa coleção especial estarão

disponíveis para venda na loja online da FPT Industrial a partir do final de setembro.

Poltronas da coleção cápsula da Seletti

Banco da coleção cápsula da Seletti

Almofadas da coleção cápsula da Seletti

Coloridos, inovadores e únicos: esses objetos representam uma nova direção para a FPT
Industrial, que continua navegando pelo mundo da arte, muito diferente de seu ambiente natural
industrial e que possibilita ideias inovadoras à marca através da seleção de parceiros
irreverentes, perspicazes, mas também profundos como a Toiletpaper de Maurizio Cattelan e
Pierpaolo Ferrari.
"Essa colaboração artística representa a forte ligação entre nossa marca e a arte, e a jornada
para humanizar a FPT Industrial que iniciamos no ano passado. O objetivo dessa jornada é
interligar ainda mais a FPT Industrial e nossos valores com nossos clientes e parceiros",
explicou Carlo Moroni, Head of Brand Communication da FPT Industrial. "Por esse motivo,
é com muito orgulho que apresentamos nossa colaboração com a Toiletpaper: o mais recente
passo avante nessa nova direção."
A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para veículos
on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000 colaboradores
em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial consiste de 73
distribuidores e cerca de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de produtos, incluindo seis
linhas de motores de 42 CV a 1.006 CV, transmissões com torques máximos de 200 Nm a 500 Nm e eixos dianteiros e

traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui a oferta mais completa de motores a
gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo motores com potências de 136 CV a 460 CV.
Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial em motores
industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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