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Ni håller just nu första numret av Big Magazine i 
handen. Vårt stolta bidrag till en större bildvärld. 
En värld vi vill dela med oss av till dig. Det  bjuds 
på inblickar från inspirerande projekt, reportage 
och massor av tips med vad man kan göra av en 
storbildsupplevelse. Jag hoppas att ni kommer ha 
glädje och nytta av Big Magazine.

Våra härligt kreativa kunder ger oss möjligheten att 
resa världen över och leverera storbildsupplevelser. 
Just nu är vi i Shanghai sedan några månader tillbaka 
och jobbar med den svenska paviljongen på vad som 
kommer att bli historiens största världsutställning. 
Dessa resor och erfarenheter är ovärderliga när det 
gäller att uppleva bildkommunikation i andra kulturer 
och komma på nya idéer.

Big Image gör ett fåtal riktigt stora projekt varje år, och 
dessa projekt lär oss alltid nya saker som kommer alla 
kunder till godo - de flesta projekt vi genomför inne-
håller annars bilder i betydligt mindre format på olika 
tyger.

En stor del av vår tid ägnar vi åt att utveckla storbilden, 
och efter drygt 23 år i branschen så fascineras vi fort-
farande över hur stora förändringar det går att göra 
samt hur utmanande det är att leverera en riktigt bra 
storbild! När det gäller trenden inom storformat så är 
den onekligen att tygbilden har tagit över helt, de hårda 
materialen får allt svårare att konkurrera mot tygets 

många fördelar. Vi möter även högre krav från kunder-
na på miljövänliga storbildslösningar, samt att lever-
anserna skall vara kompletta och innehålla allt från idé, 
originalarbete, print, sömnad, tillbehör, montage, 
demontage och återvinning. Det passar oss perfekt!

Just miljöarbetet fortsätter att vara en av våra stora 
satsningar under 2010, och vi printar som vi alltid gjort 
med vattenbaserat bläck på de flesta av våra maskiner. 
Sedan några år kör vi också med Svanen-certifierat 
bläck, och de flesta tyger är tillverkade av polyester-
fibrer men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Det här året har startat på ett positivt sätt för Big Image 
med investeringar i ny teknik och många fina projekt. 
Vi trycker gasen i botten och ökar förändringstakten 
under året för att kunna leverera ännu bättre storbilds-
upplevelser till er.

   Andreas Skantze 
   VD BIG IMAGE///

PREMIÄRNUMMER
- VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD AV STORA BILDER PÅ MJUKA MATERIAL!
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STOCKHOLM FURNITURE FAIR ///
Malmstensskolans monter. Big printade en 

20 m lång bild på Trevira Thick.
Fotograf: Johan Westin

Stora

hälsn
inga

r 

från...

TYSKLAND KANAL SAT 1 ///
Big printade fem stycken bakgrunder 

17 x 3 m vardera på Rolltex.

USA PRISUTDELNINGSGALA ///
Bästa quarterbacks på College Football 

i USA. Big printade 40 bilder, totalt 
130 m2 på Cloth 201.

USA BRÖLLOP ///
 ”Design by Sean” gjorde designen. 

Big printade två stycken mattor, 
10 x 8 m och 7 x 5,5 m på Eventfloor. 

Fotoreportage av Felix Odell som fick följa Cirkus Cirkörs senaste produk-
tion “Wear it like a crown” under några  repetitionsdagar. Föreställningen är 
regisserad av Tilde Björfors med musik av Rebekka Karljord och är på turné 

under våren och sommaren 2010. För mer info: www.cirkor.se



CIRKUS CIRKÖR ///
5 m2  Big Imagesublimerad print 

med samma motiv som fonden 
gör polyestertyget Rolltex 

Display tvättbart. Cirkus Cirkör 
sydde sedan scenkläder av detta.
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CIRKUS CIRKÖR /// 
Scenfonden 10 x 8 m tryckt på Cloth 201. 
Scenmattan är tillverkad i materialet 
Dance Floor.
 



-EN FÖRSVINNANDE 
 VACKER VÄRLD

Sverige har just upplevt den  
 kallaste och mest snörika vintern 
på mycket länge. Årstiden delade 

oss likt en glaciärspricka. Somliga för-
älskade sig handlöst i vinterns nygamla 
ansikte. Andra omfamnade den mer 
motvilligt med korslagda armar.  
För Mireille de la Lez har de senaste 
månadernas väderlek, just varit en lek 
i kontrast till det allvarsamma klimat 
hon levt stora delar av 2000-talet i.

                                                                         
För drygt 10 år sedan stod IT-chefen Mireille 
i värmen bakom ett drinkbord på Stureplan 
i Stockholm. Ingen, allra minst hon själv, 
kunde då föreställa sig att hon inte långt 
senare skulle byta ut värmen mot polarkyla 
och drinkbordet mot en kamera tusentals mil 
bort från huvudstadens folkmyller.   » 

FOTO /// MIREILLE DE LA LEZ   

TEXT /// PER WRANGENBERG     
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Jag är helt övertygad om att det du är förälskad i, 
det engagerar du dig i. Ska vi kunna göra krafttag så 
krävs det att vi känner någonting. Just därför ville jag 
ta fram ett material med situationer fyllda av färger 
och känslor.« Det krävde tid, tålamod och tuffhet. 
Mireille tillbringade sammanlagt över 1000 dagar 
på Arktis. Många av dessa handlade om väntan. Att 
ligga på mage, sitta i gömslen och vara beredd på att 
tillfälle skulle ges.  

Arktis är ett gnistrande vackert polarlandskap. 
Men det är också en plats där människans litenhet 
är extra påtaglig. Inte minst om man heter Mireille 
och är 155 cm lång bredvid den tre gånger så reslige 
isbjörnen.  

  »Det är så otroligt lätt att förälska sig i det djuret.
Även på bild letar den sig in i folks hjärtan. Men det 
är viktigt att hålla den på avstånd för att undvika 
konfrontationer. När den väl får vittring är det 
blodtörst och hunger som gör att den söker upp dig. 
En gång sköt jag ett skrämselskott från 200 m. Då åt 
den upp krutresterna från patronen. Just då var jag 
inte så kaxig,«  berättar Mireille.

Det är ett hårt liv på de norra breddgraderna. 
Inte bara för isbjörnen. Kampen för överlevnad 
pågår också för fjällräven, sälen, valrossen och 
spetsbergsrenen.  Den is Mireille skidade över i början 
av sin expedition är nu öppet hav. Det faktum att 
Arktis smälter är en verklighet som får konsekvenser 
i flera led. Isbjörnar drunknar när de inte överlever 
de nya längre simturerna. Sälarna, som isbjörnen 
huvudsakligen livnär sig på, blir omöjliga att fånga 
när den helt plötsligt inte har någon is att vila på. 
I januari, när det vanligtvis är 30 minusgrader, har 
Mireille upplevt plötsliga regn. Regn som bildar ett 
decimetertjockt lager av is över tundran och på så 
sätt gömmer spetsbergsrenens föda. Följden blir att 

Big Magazine besökte Naturhistoriska Riksmuseet för 
att träffa naturfotografen Mireille vid vernissagen av 
utställningen ”Värld av is” - en varm och kärleksfull 
hyllning till Arktis kalla, kärva värld där tillståndet 
för vår miljö och djurlivets framtid finns i fokus. 

  »Allt började med att jag kom över några 
forskningsrapporter, förklarar Mireille.  Arktis är en 
spännande värld, men det var miljöfrågan i sig som 
förde mig dit. Det här var på 90-talet, då skrevs det 
inte så mycket som idag. Men den information jag 
kom över var tillräcklig för att göra mig bekymrad.

Istiden rinner bokstavligen ut för Arktis. Studier har 
visat att det är den plats där globala förändringar får 
störst effekt, där tecknen på ismassornas smältning 
och rubbningar i växt- och djurriket först blir 
synliga.

   »Jag kände att jag 
levde i en bubbla och 
gjorde  ingenting gott  
för någon annan, för-
utom att vara en trevlig    
medmänniska. Jag ville 
göra något mer. Nu är 
klimat debatten lyft,
men den handlar än 
idag mycket om siffror. 
Det behövs. Men bud-
skapet behöver också 
kommuniceras på ett 
annat sätt. 

Big Image har ett stort grönt hjärta som slår alldeles extra för miljön. 
Vi har en tydlig strävan efter att de val vi gör ska präglas av ett tänk som 
sätter en långsiktig, hållbar utveckling i fokus.  

All el vi använder är producerad från vind-    
kraft och våra lokaler i Täby värms med fjärr- 
värme. Alla nya tjänstebilar är miljöbilar och 
samtliga transporter vi gör till våra kunder 
samordnas. De gånger vi behöver resa längre 
väljer vi alltid klimatkompenserade flygbiljet-
ter och hotellrum. Vi källsorterar och återvin-
ner allt papper och metall. All annat spill för-

TIPS ///
Fortsätt resan i boken ”Värld av is” 
med foton av Mireille de la Lez.

bränns i moderna miljövänliga anläggningar 
där energin blir till fjärrvärme. Våra leveranser 
packas i återvinningsbart PE-baserat material 
och wellpapp. Vår Durstprinter printar med 
Svanen-certifierat bläck. Till sublimering och 
Airbrush används vattenbaserade bläck. Vi 
har även slutat använda blyband och arbetar 
medvetet mot en PVC-fri produktion.

många djurarter riskerar att duka under.
  »Vi har själva skapat förändringen i den här 
riktningen, eller åtminstone förstärkt den,« menar 
Mireille. Det är vi som ställt till det och också vårt 
ansvar att ställa saker till rätta. Vi måste sträva 
efter ett hållbart samhälle där vi lever i balans med 
naturen och inte våldför oss på den och förbrukar 

alla resurser.  Vi är en del 
av problemet, men också av 
lösningen. Värld av is  finns att 
se på Naturhistoriska Riksmuseet fram till den 29 
augusti 2010 och är pro-ducerad i samarbete med 
Big Image, Diabolaget och Naturvårdsverket.
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BIGS GRÖNA HJÄRTA 

VÄRLD AV IS ///
Roomwrap på totalt 380 m2 tryckt med svanenmärkt bläck på Vinyl 157.

»...jag levde i en bubbla och 
gjorde ingenting gott för 

någon annan...«

UTSTÄLLNINGEN “ VÄRLD AV IS” PÅ NATUR-
HISTORISKA RIKSMUSEET 

PÅGÅR FRÅN 26 JANUARI TILL 29 AUGUSTI 2010

MIREILLE DE LA LEZ ///
Utsedd till årets naturfotograf 2010.  
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Kinesiska Shanghai är en världsstad som verkligen lyser av 
neon och framåtanda. Den moderna metropolen i Mittens 
rike bjuder på ett spännande möte mellan öst och väst och 
dina sinnen på en aldrig sinande kavalkad av intryck. Staden 
är också Kinas viktigaste nav för handel och finans och är 
enligt många bedömare Östasiens framtida finans- och 
affärscentrum.

Info ///
1. Dit autatio nsOlor inim 

2. volobore modo erat

Big in

SHANGHAI

TEXT /// PER WRANGENBERG



Det är svårt att tänka sig någon mer självklar plats 
för Världsutställningen Expo 2010.  En utställn-
ing som kommer pågå 1 maj – 31 oktober 2010 
och förväntas bli den största genom tiderna med 
70 miljoner besökare. I stort sett alla länder kom-
mer närvara för att visa upp sina bästa sidor och 
utveckla sina relationer till Kina.
 
Big Image har under de senaste månaderna funnits 
på plats i Shanghai för att leverera en spektakulär 
storbildslösning till den svenska paviljongen. Ett 
riktigt hedersuppdrag och jättejobb som innefattar 
allt från projektledning, print, sömnad, konstruk-
tion, tillverkning, frakt till koordination av arbetet 
på plats tillsammans med ett kinesiskt byggbolag.
Big Image VD, Andreas Skantze, berättar mer.
  
»Sweco, som är huvudansvarig för utformandet 
av den svenska paviljongen, krävde mer eller min-
dre att vi skulle få uppdraget.  Det är det första 
stora projekt vi utför på plats i Shanghai.  Vi har 
gjort flera resor dit för att träffa personer på plats, 
klättra på ställningar och mäta byggnader. Vi tar 
i princip hand om allt som har med storbildskom-
munikation att göra.«

De stora bilderna består av fantastiska fotografier 
signerade Mattias Klum och visar upp en magisk, 
svensk skog som utgör en betydande del av pavil-
jongens visuella intryck. Arkitekturens ramverk är 
asymmetriska och lutande väggar i kubform som i 
sin tur klätts i material printat med Svanen-
certifierat bläck.

Paviljongen och utställningen ska tillsammans 
visa upp Sverige som ett av världens mest innova-
tiva länder – ett samhälle där staden, naturen och 
människan utvecklas tillsammans. 

SHANGHAI ///
1. Svenska paviljongen under uppbyggnad  2. Konstruktör på plats 3. 3D-skiss av den svenska paviljongen utifrån 4. 3D-skiss av 

interiören i den svenska paviljongen 5. 3D-skiss av den kinesiska paviljongen

»...innefattar allt från 
projektledning, print, 
sömnad, konstruktion, 
tillverkning, frakt...« 

1

2

54

3

SHANGHAI ///
Inne i paviljongen pryds väggarna av sex st bilder 
á 17 x 19 m printade på nätvinyl med polyesterbas 

med Svanen-cerifierat bläck. Sammanlagt 2000 m2.
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Scenografi är mer än bara en framträdande bakgrund. Scenografi handlar om att bygga upp visuella 
världar som fångar både uppsättningens själ och skådeplats. Big Magazine ringde upp Jan Erik Nilsson, 
teknisk ansvarig vid GöteborgsOperan, för att prata lite om hur de jobbar med scenografi.

Vad är den största utmaningen med 
att ta fram en ny scenografi?

  »Utmaningen ligger i att lösa de 
konstnärliga problemen som sceno-
grafen kommer med rent tekniskt. 
Att hitta konstruktionslösningar och 
undvika att bli en nejsägare. Vi har 
en vision om att vara ett av Europas 
intressantaste operahus. Vi försöker 
anamma det genom att säga ja till 
de bästa uppsättningarna. För att 
klara det har vi en väldigt stark kon-
struktionsavdelning som omvandlar 
scenografens idéer till arbetsritnin-
gar åt våra hantverkare.« 

Vad är viktigast i samarbetet med 
scenografen?

GUYS AND DOLLS ///
Scenograf: Mikael Varhelyi 

Fotograf: Mats Bäcker
Sju bilder, totalt 164 m2 tryckt på 

American Mesh 203 samt två bilder, 
totalt 40 m2 tryckt på Cloth 201, 

tryckteknik Airbrush.

THAIS ///
Scenograf: Johan Engels, Fotograf: Mats Bäcker

Fem fonder, totalt 330 m2 tryckt på Cloth 201, tryckteknik Airbrush.

  »Ju bättre underlag från sceno-
grafen, desto bättre produktion. 
Duktiga scenografer lämnar ofta 
bra underlag och är väl förberedda. 
Det gör att vi kan ta fram lyckade 
och säkra konstruktioner.  Något 
som är betydelsefullt, särskilt när vi 
skickar upp en hel kör på ett högt 
podium. Sedan är det såklart oer-
hört viktigt att kalkylerna hålls.« 

Hur har scenografin förändrats över 
tid?

   »Förr i tiden så handmålades  
mycket av dekoren. Men eftersom 
vi idag är en mer slimmad organi-
sation så lämnar vi allt mer grejer 

Scenografi med tryck i

till tryck. Vi är nog en av de teatrar 
som trycker allra mest.« 

Fonder är inget nytt i teatervärlden. 
Det som är nytt är typen av fonder. 
Numera finns ett helt annat urval 
av material med nya egenskaper. 
T ex slöjor och transparenta textil-
er med ljusgenomsläpp. Det är ett 
område där just Big Image byggt 
upp en väldigt bra kunskapsbank 
som gör dem till en populär sam-
arbetspartner för  GöteborgsOp-
eran.

TEXT /// PER WRANGENBERG
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  »...särskilt när vi skickar 
upp en hel kör på ett högt 
podium...«



KONSTEN 
ATT•SES 
&•SYNAS 
PÅ•STAN

K     ultur är ett komplext begrepp som av 
många uppfattas mer fjärmande än   
 folkligt. Festival däremot, är nästintill 

ett motsatsord med en bred inkluderande klang.  
Att förena dessa två med ännu ett knivigt begrepp 
som PR låter som en mardrömslik trestegsraket 
för de flesta. Lisa Nilsson, VD på PR-byrån 
Small World, är av en annan åsikt. Hon 
drömmer sött om just den sortens utmaningar. 

Big Magazine besökte kontoret på Södermalm i 
Stockholm för att prata PR, kulturfestival och den 
ädla konsten att ses och synas på stan. Small World 
är nyinflyttade i en vacker gammal pepparkaksfabrik. 
Våren är även den nyanländ. 

Det skarpa ljuset gör sig påmint genom kontorets 
storslagna fönstervalv. Utanför studsar Birk och 
Ronjaskriken från Katarina skolgård medan gatu-
arbetare blåser asfalten ren från vintergrus, redo för 
sommaren. Sommar är också synonymt med festivaler. 
Stockholms Kulturfestival och Small World började 
som en liten kärleksaffär 2006 och har sedan dess 
utvecklats till en lång och lyckad relation som idag 

omfattar PR, marknadsföring, områdesdesign och 
projektutveckling. 
   »Vi har varit med från starten och tillsammans 
med staben utvecklat festivalen från en liten tredagars 
försöksfestival till en stor stadsfest med över 300 000 
besök årligen,« berättar Lisa Nilsson.

Under festivalen växeldrar ett enormt gratisutbud av 
bl a teater, dans, opera, rockkonserter, författarläsn-
ingar, cirkus, stadsvandringar sida vid sida på stadens 
gator och torg.

»Vi tog bl a fram fyra meter 
höga flygplansvingar och 

printade dem...« 
   »2008 hade vi kommit till en punkt där vi ville öka 
synligheten på plats. Traditionellt har en festival ett 
stängt område. Kulturfestivalen utspelar sig i ett kilo-
meterlångt offentligt rum, vilket gör det svårt att åstad-
komma en sammanhållen synlighet. Vi ville skapa en 
stråkkänsla så att alla besökare förstår att det är just 
Kulturfestivalen de besökt. Efter att ha låtit en utställ- 
      »

18

LISA NILSSON ///
VD Small World PR, 

www.smallworld.se 

SMALL WORLD PR ///
Kontoret ligger i en gammal pepparkaks-
fabrik alldeles intill Nytorget i Stockholm

BIG MAGAZINE • NUMMER 1 • 2010



TEXT /// PER WRANGENBERG 
FOTO /// FELIX ODELL

KULTURFESTIVALEN ///
Formgivare: Karin Nilsson. Byrå: Small World 

Scenvepor 2 st á 2,77 x 9,2 m tryckt på PA Mesh 231.
www.kulturfestivalen.stockholm.se

19

ningsarkitekt se över området konstruerade vi med 
hjälp av Big Image en mängd moduler. Det är en ut-
maning när det inte finns möjlighet att fästa saker 
på väggar och golv eftersom vi håller till i parker och 
på torg. Vi tog bl a fram fyra meter höga flygplansvin-
gar och printade dem med festivalinformation. 
Från en vinge såg besökaren nästa vinge på ett sätt 
som länkade samman området till ett pärlband.

Hur har samarbetet med Big Image sett ut rent 
praktiskt?

Vi har fått stöd i allt från att klura fram läsbarhets-
höjder till hur vi ska placera trycken. Vi pratar 
sjuhundra kvadratmeter vepa. Alla går in ett sam-
arbete med sina respektive kompetenser. 

»Idag är miljötänk och 
hållbarhet ett ledord i alla 

sammanhang,..«
Vi har kompetens att skapa synlighet, men vi behöver 
hjälp med hantverket. Det går inte att fuska med fin-
ish och där har allt löpt fläckfritt. I slutändan är det 
helt avgörande att allt är välsytt och att trycktekniken 
håller högsta klass. Det som särskiljer Big Image från 

många andra partners är att de tagit ett helhetsansvar. 
Vi har jobbat tätt tillsammans i ett team och på så sätt 
hittat smarta lösningar. Sedan är logistiken en väldigt 
stor utmaning. Där har vi fått deras hjälp att märka 
upp delarna så att saker hamnat i rätt ordning, på rätt 
plats och på rätt lastbil i monteringsresan längst det 
vidsträckta området.

Hur ser framtidens PR ut?

Idag är miljötänk och hållbarhet ett ledord i alla 
sammanhang, så även inom PR och event. En annan 
trend är att allt blir mer och mer innehållsbaserat. 
Det räcker inte längre med att bara synas. Det gäller 
att tänka ett steg längre och t ex göra något extra av 
platsen. 

Under förra året försökte vi hitta en balans där vi både 
utnyttjade och respekterade det faktum att vi höll till 
i ett stadsrum. Ett lyckat exempel på det var utsmyck-
ningen av Sergels torg och Brunkebergstorg. Tillsam-
mans med Stockholmskällan och Big Image tog vi 
fram gigantiska arkivfoton med motiv över hur platsen 
såg ut förr i tiden. Det lyfte området till en spännande 
dimension och bjöd besökarna på en uppskattad resa 
genom stadens historia.
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FESTIVALSOMMAR
ENLIGT BIG

FOTO /// JESPER FRISK www.rockfoto.se

Festivaler

Sommartider är festivaltider, vilket betyder 
att det är dags för backdrops! Här delar fem 
medarbetare med sig av sina festivalfavoriter.

Siesta!
Sweden Rock Festival
Stockholm Jazz Festival
West Coast Riot
Metaltown
Pier Pressure
Peace & Love
Roskildefestivalen
Lida Country Festival
Sundsvalls Gatufest
Hultsfredsfestivalen
Getaway Rock Festival
Stadsfesten Skellefteå
Åmåls Bluesfest
Arvikafestivalen
Melt! Festival
Gagnef
Emmabodafestivalen
Stockholm Pride
Storsjöyran
Piteå Dansar Och Ler
Visfestival Holmön
Uppsala Reggaefestival
Sonisphere
Way Out West
Malmöfestivalen
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DANIEL ÅBERG ///
Position: Print operator
Favoritfestival: Peace and Love i Borlänge 28/6-3/7
Varför: Extremt många bra bokningar i år.

BACKDROPSINFO ///
Alla backdrops är tryckta med Airbrush på Cloth 201.

Martin Stenmarck, 6 x 12 m, samt ett par små, totalt 116 m2

Lars Winnerbäck, 12 x 6 & 14 x 2 m.
Sahara Hotnights, 8 x 5 m.

Ulf Lundell, 6 x 12 m.

För mer tips om backdrops, gå in på 
www.bigimagesystems.com

LINUS HALLEGREN ///
Position: Print operator
Favoritfestival: Sonisphere, Stora Skuggan, Stockholm 7 augusti
Varför: Många klassiska stora hårdrocksband på samma ställe.

STOCKHOLM
S KULTURFESTIVAL

- Pågår 10-15 augusti 2010 -

ANDERS EKLUND /// 
Position: Gruppledare konfektionen
Favoritfestival: Sweden Rock Festival i Sölvesborg 9 – 12 juni Varför: Stort hårdrocksfan och då är det här den bästa festivalen. I år framträder cirka 60 band.

JOHANNA SCHÄFER /// 
Position: Vice VD
Favoritfestival: Way Out West i Göteborg 12 -14 augusti. 
Varför: De har gjort fantastiska bokningar förr om åren och i år kommer La Roux! 
En riktigt festival men man slipper tälta utan kan bo hos goda vänner i stan. 

PIERRE ERIXON ///
Position: Operatör
Favoritfestival: Roskilde 1-4 Juli
Varför: Bra blandning av musik, alla är positiva 

och glada, dessutom är det extra kul att det är i Danmark.



väcktes 
redan under uppväxten i 
Berlin. De stora bilderna var något nytt och Werner 
vill använda dem till att göra bildupplevelsen ännu 
större. Han bestämde sig för att köpa en egen 
begagnad airbrushprinter från USA. 1987 ställde han 
upp den i en tom fabrikslokal i Täby och grundade Big 
Image som då hette ScanaPrint AB.

Printern hade ett oändligt komplicerat system med 
hundratals rattar som skulle ställas in åt olika håll. 
Han fick det inte att fungera. Skulle han ge upp eller 
fortsätta? Efter många sömnlösa nätter av grubblande 
bestämde han sig för att satsa allt. Werner lärde sig 
storbildprintrarnas teknologi från grunden och kom 
dessutom att utveckla den. I samarbete med studenter 
från KTH tog han trycktekniken till en ny nivå för att 
kunna skapa bilder i ännu högre kvalitet.

1995 startade Werner 
Big Image systerföretag 
i Berlin. Nu jobbar 
cirka 60 personer på de 
båda företagen. 1998 
flyttade Big Image till sina 
nuvarande lokaler i en 
gammal flyghangar i Täby. 

Idag är Werner ägare och 
styrelseordförande och 
fungerar bl.a. som inspiratör 
medan hans dotter Johanna 
och VD:n Andreas Skantze 
leder familjeföretaget och 
för visionen vidare; att göra 
världen mer spännande genom 
storbildsupplevelser.

Historien om Big Image startade 1981. 
Werner Schäfer arbetade som industri-
fotograf och reste till Australien då han 

först kom i kontakt med de riktigt stora bilderna. 
Det var kärlek vid första ögonkastet. Inte bara för 
att storleken gjorde så mycket för bilden. Werner 
insåg snabbt fördelen med att trycka bilder på tyg 
som inte behövde hanteras med den försiktighet 
ömtåliga pappersbilder kräver. Bilder på tyg kunde 
snabbt plockas ned, vikas ihop och användas igen 
och igen. Den insikten skulle göra honom till en 
frontfigur i världen när det gäller konsten att 
trycka stora bilder på mjuka material.

När Werner kom hem från Australien fick han 
snart korn på en av få tryckpressar i världen för 
storbildsformat. Den fanns i Liverpooltrakten och 
ägdes av ett företag som just börjat producera stora 
bilder. Werner blev deras generalagent 
för Skandinavien och sålde under några 
år flest stora bilder i Europa. Ändå 
var han inte riktigt nöjd. Bilderna höll 
inte tillräckligt hög kvalitet. Werners 
intresse för kultur 

NAMN /// WERNER SCHÄFER
VEM /// GRUNDARE AV BIG IMAGE
ÅLDER /// 70 ÅR 

SÅ SKAPADE 
WERNER BIG IMAGE

TEXT /// PER WRANGENBERG
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-Det var 20 år sedan Berlinmuren föll.
-För 40 år sedan gick den första människan på månen.
-Sverige förlorade Finland för 200 år sedan.
-Big Image byggde sin 12 meter långa digitala 
airbrushmaskin för 10 år sedan.
-Människan började nyttja elden för 500.000 år sedan.
-Werner Schäfer, grundaren till Big Image, fyllde 70 år!

Då kan det se ut såhär:
          

6 SKÄL ATT FIRA HOS BIG!

Vet du någon som skulle bli glad över att få nästa exemplar, 
hade vi rätt adress till dig eller vill du inte ha nästa nummer? 
Skicka ett mail till info@bigimage.se

Är du nyfiken på att veta mer om oss, har du frågor eller vill beställa 
prover. Läs mer på www.bigimagesystems.com eller hör av dig till oss! 08-
630 32 00 eller på info@bigimage.se 

NÄSTA 

NUMMER AV 

BIG MAGAZINE 

KOMMER 

I HÖST. 




