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CUPRA coproductie 

RPM: Wat als emoties verboden waren? 
 

 Dit is het uitgangspunt van de serie in ontwikkeling RPM, die gecoproduceerd wordt 

door CUPRA met Vince Gerardis, mede-uitvoerende producent van Game of Thrones, 

Infinito Studios en Startling Media 

 De scifiserie speelt zich af in het jaar 2101 en is gemaakt door Albert Uría. Het is een 

samenleving waar emoties verboden zijn en een groep rebellen vecht om de mensheid te 

doen ontwaken 

 Natalia Reyes, Eduard Fernández en Juana Acosta maken deel uit van de prominente cast 

van deze productie waarin de CUPRA e-Racer een hoofdrol speelt 

 

Wat zou er gebeuren als, in de toekomst, emoties verboden waren? Dat is het verhaal van RPM, 

de nieuwe sciencefictionserie die wordt gecoproduceerd door Infinito Studios, Startling Media en 

CUPRA, samen met Game of Thrones mede-uitvoerend producent Vince Gerardis. De productie, 

die momenteel in ontwikkeling is, zal bestaan uit een eerste seizoen van 11 afleveringen.  

 

- Revolutions per minute. In het jaar 2101 hangt er een wolk van giftige mist boven Barcelona. 

De stad is een donkere plaats geworden. Deze duisternis wordt nog duidelijker in de mensheid: 

alle emoties zijn uitgebannen en worden gecontroleerd door een select groepje. Er is echter een 

groep rebellen die dit niet aanvaardt en met adrenaline het gezag tart. Zij zijn de ‘RPM's’, en zij 

gebruiken auto's uit een ander tijdperk om mee te doen aan illegale races. Hun missie? De 

mensheid wakker schudden.  

 

- De sensatie van het rijden. De titel van de serie is geen toeval. "De naam RPM verwijst naar 

het aantal omwentelingen per minuut van automotoren, maar tegelijkertijd gaat het over 

verschillende omwentelingen, zoals de emotionele revolutie van het gevoel te leven tijdens het 

rijden, en van het rebel zijn, van het gevoel mens te zijn", aldus Albert Uría, de bedenker en 

regisseur van de serie. In die zin heeft CUPRA een sleutelrol bij het vervullen van de opdracht van 

de ‘RPM's’. "Onze auto's zullen nu en in de toekomst, altijd verdedigen dat autorijden een 

emotie is. Dit sluit naadloos aan bij de filosofie van CUPRA", aldus Antonino Labate, directeur 

Strategie, Business Development & Operation van CUPRA. Hij voegt eraan toe: "We zijn een clan 

omdat we gevoelens hebben als we rijden, en auto's zijn heel belangrijk voor deze emoties; 

technologie zonder emoties is iets dat voor ons geen zin heeft." Daarom rijdt de 

hoofdrolspeelster, gespeeld door Natalia Reyes, in een CUPRA e-Racer, de eerste 100% 

elektrische touringracewagen ter wereld. 



 

 
 

 

 

- Een dystopische toekomst? Naar schatting zullen technologische implantaten over een paar 

jaar een gangbare oplossing zijn om onze gezondheid, connectiviteit en comfort te verbeteren. 

Maar in RPM neemt de technologie de controle over van de mensheid. Voor Uría is de verhaallijn 

van de serie "opgevat als een projectie met betrekking tot kunstmatige intelligentie; we 

hebben berekend waar we over 80-100 jaar zouden staan door middel van een sociologische, 

neurologische en antropologische studie". In dit scenario zonder emoties, "zijn de RPM's de 

enigen die de wereld kunnen redden; zij zijn de enigen uit de toekomst die zich kunnen 

verbinden met wie wij nu zijn", zegt de regisseur.  

 

- Bekend van Game of Thrones en Goya awards. De Spaanse regisseur, scenarioschrijver en 

producent Albert Uría (Maradona, Sueño Bendito; Amazon Prime), is de bedenker van de serie en 

regisseerde de teaser geschreven door Daniel Posada (El Chapo en Tijuana, Netflix Originals). Het 

heeft ook Oriol Uría (Maradona, Sueño Bendito; Amazon Prime) en Vince Gerardis (Game of 

Thrones, HBO) als uitvoerende producenten, en automerk CUPRA als co-producent. De cast 

bestaat uit topacteurs als Natalia Reyes (Terminator), Eduard Fernández (30 Coins) en de voor 

een Goya genomineerde actrice Juana Acosta. Daarnaast voerde het Bucharest Symphony 

Orchestra de soundtrack van de trailer uit, gecomponeerd door Toni M. Mir. 

Voor CUPRA "kan echte innovatie niet bestaan zonder de grenzen van bestaande conventies in 

vraag te stellen en te verleggen. Dit is onze spirit en wat ons drijft om de verwachtingen van wat 

een hedendaags merk kan zijn, te herdefiniëren. Daarom hebben we dit project aangepakt, 

waarvan ik denk dat het publiek het magisch zal vinden", besluit Ignacio Prieto, Hoofd Marketing 

van CUPRA. 
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CUPRA is an unconventional challenger brand based on stimulating style and contemporary performance that inspires the 

world from Barcelona with progressive cars and experiences. Launched in 2018 as a stand-alone brand, CUPRA has its own 

corporate headquarters and a racing car workshop in Martorell (Barcelona), in addition to a network of specialized points of 

sale around the world. 

 

In 2020, the brand maintained its upward trend with an 11% growth and 27,400 vehicles sold, thanks to the strong 

performance of the CUPRA Ateca and the CUPRA Leon as well as the market entry of the CUPRA Formentor, the first model 

uniquely designed and developed for the brand. In 2021, CUPRA aims to prove that electrification and sportiness are a perfect 

match with the launch of the plug-in hybrid versions of the CUPRA Formentor and its first 100% electric model, the CUPRA 

el-Born. 

 

CUPRA will participate this year in the off-road electric SUV's competition Extreme E. Moreover, it is also FC Barcelona’s 

official automotive and mobility partner and World Padel Tour’s premium sponsor. The CUPRA Tribe is made up of a team of 

ambassadors who share the brand values, such as the German goalkeeper Marc ter Stegen, the Swedish driver Mattias 

Ekström and five of the best padel players in the world, among others. 


