
BMW M1 bolo prvým autom s odznakom M určeným pre „bežných“ motoristov. 
Auto sa predstavilo verejnosti na parížskom autosalóne v roku 1978.  
Bol to jediný automobil s motorom v strede, ktorý automobilka BMW masovo 
vyrábala. Dizajn automobilu navrhol Giorgetto Giugiaro.

Radový šesťvalcový benzínový motor so zdvihovým objemom 3453 cm³  
s dvomi vačkovými hriadeľmi v hlave valcov a viacbodovým vstrekovaním paliva 
dosahoval maximálny výkon 204kW / 277k v 6 500ot. a 330Nm v 5000ot. 
Maximálna rýchlosť bola 265km/h. Motor bol spojený s 5-stupňovou manuálnou 
prevodovkou od spoločnosti ZF. Vozidlo disponovalo 40-percentným  
samosvorným diferenciálom.

Andy Warhol BMW M1, 1979

“Milujem to auto. Dopadlo to lepšie ako umelecké dielo.”
Človek, ktorý spravil z plechovky od polievky umelecké dielo alebo sa usiloval 
o zatvorenie obchodného domu, aby mohol byť zachovaný ako múzeum  
pre potomkov, nevidí žiaden konflikt medzi technológiou a kreativitou.  
Namiesto toho, aby najskôr navrhol zmenšený model a finálne dokončenie 
nechal na svojich asistentov, ako to robili jeho predchodcovia, pop-artová 
legenda namaľovala BMW M1 od začiatku až do konca sama.  
“Snažil som sa poskytnúť živé zobrazenie rýchlosti. Ak je auto naozaj rýchle, 
všetky obrysy a farby budú rozmazané.” 

Andy Warhol

Meno Andy Warhol je kvintesenciou pop artu. Narodil sa v roku 1928  
v Pittsburghu v USA ako Andrew Warhola slovenským prisťahovalcom do USA 
rusínskej národnosti z dediny Miková v okrese Stropkov na Slovensku.. V rokoch 
1945 až 1949 študoval na Carnegie Institute of Technology. Svoju umeleckú 
kariéru začal ako komerčný umelec a už v roku 1952 bol úspešný na vlastnej 
výstave v New Yorku. V roku 1956 bola jeho práca ocenená prestížnou cenou Art 
Director’s Club Award. V roku 1962 vznikla legendárna „Továreň“ – negácia  
a zvrátenie tradičných umeleckých myšlienok, aké tu ešte neboli.  
Známe sa stali jeho portréty celebrít a maľby triviálnych predmetov. 
 Warhol zomrel v New Yorku v roku 1987.

Výrobca:  Karosserie Baur, BMW M  
 GmBH
Produkcia: 1978–1981, Turín IT,  
 Mníchov DE
Celkový počet vyrobených kusov: 453 
Dizajnér: Giorgetto Giugiaro,  
 Italdesign

NÁPRAVA A PODVOZOK

Trieda:  Športové vozidlo (S)
Karoséria:  2-dverové coupé
Pohon:  Zadný 

VÝKON

Motor 3.5 L M88/1 I6[1]
Prevodovka  5-stupňový manuál

ROZMERY

Rázvor 2,600 mm 
Dĺžka 4,361 mm 
Šírka 1,824 mm 
Výška 1,140 mm 
Váha 1,300 kg


