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COLORS & DESIGN BY R-M®  

Rémi Grégy e Raphaël Jean-Bart da Strate School of 

Design são os vencedores da 4ª edição  

A R-M, marca premium da BASF para a industria de repintura automóvel, anunciou os 

vencedores da 4ª edição do concurso “Colors & Design” com duas escolas francesas 

de design -  Créapole e Strate School of Design. Rémi Grégy e Raphaël Jean-Bart da 

Strate School of Design convenceram o júri, composto por especialistas em cor e 

jornalistas, com o seu design Acura Silex. A R-M em França apoia jovens talentos e 

escolas como a Créapole através de formações em cor e aplicação de tinta no R-M 

Refinish Competence Center, por forma a aumentar a consciência do importante papel 

da cor no design individual para veículos modernos em cooperação com designers 

automóveis ou fabricantes de automóveis.  

A 4ª edição do concurso contou com a participação de dez estudantes de design automóvel 

da Creápole e da Strate School of Design. Pela primeira vez os alunos tiveram que, em 

poucos minutos, apresentar o seu trabalho aos membros do júri e convencê-los da 

relevância da sua criação.  

“Os alunos são os designers do futuro, o futuro da nossa marca. Nesse sentido, o concurso 

Colors & Design é uma grande iniciativa na qual participo com entusiasmo. É essencial 

transmitir os nossos conhecimentos e experiências aos jovens, orientá-los e encorajá-los a 

expressar a sua própria criatividade. As nossas escolas devem despertar esse espírito 

criativo para divulgar o design e know-how francês por todo o mundo”, diz Nicolas 

Brissonneau, especialista em design para a Peugeot Citröen e membro do júri este ano.  

 

 

 

 



 
 

 

Pódio da Edição 2017  

1º: Rémi Grégy e Raphaël Jean-Bart (Strate School Design), pelo seu design "Acura Silex". 

O objetivo era trabalhar sob a forma e a sua interpretação. O projeto combina o conhecimento 

técnico e o interesse pessoal por veículos de duas rodas. É interessante a criação de 

contrastes nas diferentes partes do veículo e as várias combinações de cor usadas – branco, 

cinza escuro, cinza claro, vermelho e preto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3o: Haris Rustemovic (Créapole) com o seu "Bentley Lightning Spur". O design do 

modelo é uma projeção de um Bentley, orientado pela arte e opulência do automóvel. O 

vermelho foi a cor escolhida para tornar o design mais atraente e expressar essa 

opulência. 

2º: Eole Montredon (Strate School of Design) e o seu veículo "Suspens", projetado na 

íntegra com têxteis. Este design inovador distingue-se pelas suas belas curvas. Este é o 

projeto Sydney Hardy na competição BMW. Para a escolha da cor, a aspiração foi 

selecionar uma sombra fora do comum para um modelo deste tipo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“2017 foi uma edição particularmente brilhante. Os projetos atingiram altos níveis de 

qualidade com uma interessante abordagem colorimétrica na pesquisa e associação de 

cores”, afirma Véronique Barbier.  

 

R-M Automotive Refinish Paints: uma importante divisão da BASF Coatings 

Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas de repintura automóvel, 

centrando-se nas tintas aquosas eco eficientes e tintas com grande teor de sólidos. Ao utilizar 

estes sistemas, todos os requerimentos legais de redução de solventes podem ser cumpridos 

em qualquer parte do mundo e, tendo em conta a aparência e resistência, os produtos cumprem 

os mesmos padrões de qualidade que as tintas à base de solventes. Nesta área, a empresa 

oferece uma ampla variedade de serviços de apoio ao cliente. A R-M Automotive Refinish Paints 

é aprovada pelos principais fabricantes de automóveis para reparação pós-venda e escolhido 

pelas mais prestigiadas empresas automóveis do mundo pela sua experiência em cor. 

 

 

O design “Mercedes-Benz DTW 2030” de Carla Chataignon e Martin Chatelier’s (Strate 

School of Design) foi o centro das atenções. O projeto é inspirado nas esculturas de  

Emmanuel Zuniri’s. Um efeito de contraste entre a parte superior e inferior do veículo foi 

criado para dar a impressão de que o compartimento do passageiro estava a voar. A 

escolha da cor baseia-se na coloração histórica dos antigos carros de corrida Mercedes. 



 
 

 

 

 

Para mais informações: 

R-M Automotive Paints 

Sara Marcón Berdejo 

sara.marcon@basf.com  

www.rmpaint.com 
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