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Proefproject Pininfarina Sergio

Klassiek ontwerp met  
de nieuwste software
De computer is, dat zal duidelijk zijn, al enige tijd een onmis-

baar hulpmiddel bij het ontwerpen van alle mogelijke objec-

ten. Dat geldt zeker voor de auto. Tijdens een uniek bezoek 

aan het designcentrum van Pininfarina even buiten Turijn 

wordt duidelijk dat ambachtelijk werk en de digitale wereld 

steeds meer verweven raken.

Smaken verschillen, maar als het om design gaat 
was het Sergio-prototype van Pininfarina tijdens 
de autosalon van Genève een highlight. Een 
eerbetoon aan de overleden Sergio Pininfarina. 
In dat licht is het passend dat dit prototype voor 
het fameuze designhuis een technische mijlpaal 

betekent. Wellicht een eerste stap om een al lan-
ger gekoesterde wens werkelijkheid te maken. 
Maatwerk auto’s waren er al – zoals de speciale 
Ferrari van Eric Clapton – maar de Italianen wil-
len zelf ‘back to the future’. Terugkeren naar hun 
wortels als ontwerper en bouwer van speciale 

kleine series bijzondere automodellen.
Zo zal de Sergio in een serie van maximaal 
zes stuks worden geproduceerd. Bij voorbaat 
een verzamelaarsstuk. Volgens Fabio Filippini, 
designdirecteur en de belangrijkste creatieve 
man van Pininfarina komt een unieke auto als 
de Ferrari SP12 EC – de initialen van Clapton – 
tussen de twee en drie miljoen uit. We kunnen 
ons niet beheersen om er een praktisch vraagje 
tussendoor te gooien: wat als Clapton crasht? 
“Soms krijg je meteen wat reservedelen mee 
die in een voorstadium van het ontwerp zijn 
gemaakt. Vaak gaan in elk geval de mallen met 
de auto mee, zodat je de unieke onderdelen 
kunt laten maken.”

Nieuwste techniek voor de Sergio
Terug naar de aanleiding van ons bezoek. Filip-
pini legt uit hoe een recent intern project op zijn 
plaats viel bij de bouw van de Ferrari Sergio.  
“We zijn vorig jaar gestart met de nieuwste 
virtuele gereedschappen. Deels omdat het zeer 
goed werkt bij facelifts – grote verwachtingen 
en weinig geld – en deels om bij projecten 
als de SP12 EC, en zeker ook voor onze grote 
opdrachtgevers, sneller 3D-voorstellen te kun-
nen doen. Zodat je efficiënt tot een keuze kunt 
komen én de gekozen optie makkelijker in een 
model kunt omzetten.”
“Om de voordelen te beoordelen zijn in 2012 
proefprojecten uitgevoerd. Simultaan met de 

Een kunststof 1:1 model 
blijft in de studio’s van 
Pininfarina favoriet om de 
proporties en afmetingen 
van een nieuw ontwerp te 
beoordelen
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meer klassieke aanpak, schetsen en kleimodel, 
en daarnaast via de digitale route met de nieuw-
ste computer designtechniek en -engineering 
platforms.” Gaandeweg kreeg het testproject 
een dramatische wending. In juli vorig jaar over-
leed Sergio Pininfarina op 85-jarige leeftijd.
Filippini: “We wilden zijn erfenis vastleggen 
in een eerbetoon. Een nieuw ontwerp dat zijn 
erfgoed naar de toekomst zou vertalen. Die auto 
moest vanzelfsprekend op zijn geliefde auto-
salon van Genève worden onthuld. Begin maart 
dus. Groot probleem was wel dat het simpelweg 
te kort dag was. Je gaat na zo’n gebeurtenis niet 
de volgende dag aan het werk, dus het werd 
september voor het plan echt vorm kreeg. En 
pas in oktober lagen de eerste schetsen op tafel”.
De tijdsdruk was enorm, terwijl het resultaat 
juist in dit geval absoluut ‘af ’ moest zijn. De 
Pininfarina-ploeg greep onder leiding van de 
huidige topman Paolo Pininfarina terug naar 
zijn eigen roots. “Het eerbetoon aan mijn vader 
moest een Ferrari worden. Hij heeft zestig jaar 
met ze samengewerkt, aan zo’n honderd Ferrari 
modellen.”
Filippini: “Een Ferrari is het iconische Pininfarina-
design. We kozen voor een barchetta-model, 
omdat zo’n ontwerp toch de meeste extreme en 
emotionele sportwagen is. De Dino Berlinetta 
uit 1965 diende als inspiratiebron, omdat het 
Sergio’s eerste ontwerp voor Ferrari was. 
Daarnaast keken we naar de racewagens uit de 
zestiger en zeventiger jaren”.

Bestaande Ferrari als basis
Voor het inmiddels ‘Sergio’ gedoopte project 
kon vanwege de tijdsdruk geen totaal nieuwe 
auto worden ontworpen. Als uitgangspunt voor 
de barchetta werd daarom gekozen voor het 
rollende gedeelte van de Ferrari 458 Spider. 
Een auto die door Pinifarina is getekend. Vanaf 
dag één draaide het hele project met de zegen 
en medewerking van Ferrari-topman Luca di 
Montezemolo, onderstreept Filippini.

“Tien van onze 22 designers kregen twee weken 
de tijd om de auto te tekenen die we voor ogen 
hadden – het was inmiddels al eind september. 
Eerlijk gezegd sprong er meteen al één uit, maar 
voor de zekerheid ging een tweede die ons 
erg beviel in de eerste maand ook de volgende 
ontwerpfase in. Het inmiddels al in een testfase 
lopende project met de 3D Experience en Catia 
softwaretechnologie van Dassault Systèmes viel 
daarbij helemaal op zijn plaats.”
Met de nieuwe generatie software konden 
designers en engineers zeer snel en veelal met 
meerdere mensen tegelijk samenwerken om met 
een ongekend krap tijdschema tot resultaten te 
komen. Het nog net iets bevalliger stoeldesign 
kreeg van een technicus in luttele minuten een 
nieuw stoelframe dat daar precies in paste.
Daarbij kon de techneut in kwestie overigens net 

zo makkelijk in Brazilië zitten, waar Pininfarina het 
dezer dagen rondom de komende Olympische 
zomerspelen bijzonder druk heeft. Het Italiaanse 
ontwerpconcern heeft vestigingen in diverse 
uithoeken van de wereld en vanaf alle locaties 
kan met de nieuwe software simultaan en inter-
actief aan een ontwerp worden gewerkt. Zonder 
dat gigabytes grote computerfiles in de rondte 
hoeven te flitsen. Er kan zogezegd ‘in the cloud’ 
gewerkt worden.

Toch een model frezen
“De 458 Spider zat letterlijk al in ons systeem 
omdat we hem hebben ontworpen. Op die basis 
konden de Pininfarina-designers bij de Sergio 
in het vroegste stadium hun creativiteit de vrije 
loop laten en experimenteren met verschillende 
ontwerpen. Om telkens heel snel de meest ge-

Het tekenbord van de 
moderne ontwerper is 
een beeldscherm met een 
elektronische pen.

In het computerontwerp kan meteen gepast 
worden of al het nodige wel binnen de 

gekozen modellering past.

Met ‘rendering’ over een lijnstructuur ontstaat een al heel realistisch, bijna fotografisch beeld hoe het ontwerp eruit zal zien.
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En zo is-ie dan geworden, de in een half jaar uit de grond gestampte Sergio als volledig functionerend studiemodel.

schikte te kiezen. Al snel leverde dat een letterlijk 
en figuurlijk passende vorm en configuratie op.”
Na de definitieve keuze werd die vorm toch eerst 
nog vertaald naar een tastbare uitvoering, door 
hem vanuit de ontwerpcomputers met CNC 
techniek uit een blok wit hardschuim te frezen. 
Waarom eigenlijk?
“De 3D ontwerptechniek werkt enorm realistisch. 
Je kunt de auto letterlijk van alle kanten bekijken 
en in een zelfgekozen achtergrond zetten. Toch 
maken we voor de zekerheid een model om de 
proporties te checken. Overigens zal dat voor 
onze grote klanten in de toekomst sowieso nodig 
blijven, veelal hebben de CEO’s – de topmensen 
– er moeite mee als ze een voorstel niet tastbaar 
voor hun neus hebben staan.”
Pininfaria zelf hield het uiteindelijk bij ‘anderhalf’ 
model uit witschuim. Een voor de eerste beoor-
deling van de proporties, en één autohelft voor 
de enigszins aangepaste definitieve versie. Ken-
nelijk durfden zelfs zij het in dit cruciale project 
niet aan om voor hun oordeel puur op een beeld-
scherm of projectie af te gaan. Al had dat achteraf 
gezien goed gekund, meldt het designteam.
“Feitelijk hebben we aan het eerste gemaakte 
complete model alleen details met de hand 
aangepast: de holle vorm boven de wielkasten is 
heel voorzichtig iets opgevuld om een vloeiende 
vorm te krijgen.” 
Het was inmiddels al januari. Daarna was er toch 
nog tijd om naar details van de afwerking, het 
interieur en de kleurkeuzen te kijken. Uiteinde-
lijk was het definitieve model twee weken voor 
de autosalon van Genève klaar. Saillant detail: 
het schema was zo krap dat in de eerste perskit 
gebruik werd gemaakt van digitaal gegenereerd 
beeld uit de Dassault Systèmes-techniek. Regel-
recht uit de designafdeling.

Aanpassingen
Toch lag de oorsprong van de Sergio weer in een 
met de hand op papier gemaakte schets die als 
richtinggevend idee diende. Maar men wist al 
heel snel tijdens het ontstaan van de Sergio wat 
de eigenschappen van bepaalde onderdelen 
zouden zijn en wat alles zou wegen. Of de spe-
ciale, deels uit een blok doorzichtige kunststof 
gefreesde koplampen voldoende plaats hadden. 
En of het daadwerkelijk te produceren is.
“Een van belangrijkste veranderingen in het ont-

staansproces was dat we de voorkant wat smaller 
hebben gemaakt, om meer overeenkomst met 
de Dino Berlinetta te krijgen. Daarvoor moet dan 
natuurlijk wèl alles veranderen, van de bevesti-
gingspunten en leidingen tot de radiateur zelf. 
Maar met de nieuwe techniek was dat relatief 
snel te realiseren.”
Het is verrassend om te zien hoe een ruwe 
ontwerpschets anno 2013 wordt gedigitaliseerd 
en vertaald naar een driedimensionale lijnteke-
ning. Die in een volgende stap al virtueel met 
een structuur als gaaswerk wordt ingevuld, dat 
op zijn beurt verrassend vlot naar een aardig 
realistisch oppervlak evolueert. De zogenaamde 
ICEM-techniek. Het gebeurt bijna letterlijk terwijl 
je erbij staat te kijken.

3D-printen en ‘kleien’
Xavier Melkonian van Dassault Systèmes illus-
treert de razendsnelle ontwikkeling naar de 3D 
Experience-techniek van nu: “Een paar software-
generaties geleden had je mainframecomputers 
nodig waar je letterlijk tussendoor kon wan-
delen. Inmiddels is een gewoon werkstation of 
zelfs een laptop voldoende. Eventueel met een 
grafische box als je het groot wilt projecteren”.
De grenzen van het creatieve proces worden 

kortom steeds meer weggenomen.
“Design en engineering versmelten. De toe-
komst is aan slimme producten. Het gaat niet 
alleen om iets moois maken. Bij een telefoon-
ontwerp gaat het bijvoorbeeld meteen om de 
integratie van de interface en de bediening. Of 
hoe hoogwaardig het product aandoet.”
Voor het design is de stap van tekening naar 
conceptmodel hoe dan ook cruciaal. “Sinds kort 
kun je daarvoor schetsen met een digitale pen. 
En in de volgende stap zit een mogelijkheid die 
sterk doet denken aan het werken met model-
leerklei. Simpelweg door aan het ontwerp te 
trekken of te duwen. De designer is tekenaar en 
beeldhouwer tegelijk. We hebben het voor een 
deel zo ontwikkeld omdat BMW er erg enthousi-
ast over was.”
Gaan we het ontwerp binnenkort digitaal prin-
ten? Melkonian: “Een auto is dan wel erg groot, 
maar inderdaad gebeurt het al met andere 
designs. Binnen twee uur heb je uit de ontwerp-
computer dan een tastbaar beoordelingsexem-
plaar”. Gaat Pininfarina na deze onverwacht 
versnelde proef met het gebruik van dergelijke 
3D-techniek helemaal om? Filippini: “Beter 
gereedschap is altijd welkom, maar het creatieve 
proces blijft centraal. Voorlopig zul je bij Pinin-
farina ook nog gewoon tekenpapier vinden”.
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Het kunstenaarschap van een echte handmatige schets  
blijft bij Pininfarina, als eerste aanzet voor een nieuw ontwerp.

13AMT010z072   72 16-10-13   14:34

3


