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MAGISKT BERÄTTANDE

SAS MED NY LUFT  
UNDER VINGARNA

SOM EN DANS I GRAZ

Illusionisten Brad Ross turnerar 
med storstilad scenografi

Skandinaviens mest anrika flygbolag 
har en ny jättekampanj i luften

Opernredoute Graz, en social höjdpunkt  
med äventyrliga inslag

& framtiden
S T U D I O D E K O R E N

Avancerad teknik och större efterfrågan ger  
branschen nya möjligheter.

ABBA
40år



r det bara jag som känner att sommarpro-
jekten knappt har hunnit avslutas innan 

det är dags att ta fram vinterjackan? Kanske är 
det för att säsongerna går i varandra hos oss på 
Big Image. Utmaningarna upphör aldrig att in-
spirera och den senaste tiden har 
vi bland annat haft glädjen att 
både göra en mängd filmstudio-
dekorer till kommande storfilmer 
och leverera flera spännande glo-
bala butikskampanjer inför julen. 

Vi lever i en tid där hela värl-
den är vårt naturliga arbetsfält, 
och det gäller att vi hänger med 
i utvecklingen - både den tek-
niska och de trendmässiga. Just nu märker vi 
till exempel en stor efterfrågan på just studio-
dekor - förmodligen på grund av att Tv-serier 
produceras som aldrig förr. De nya streaming-
tjänsterna skapar nya tittarmönster som i sin tur 
ökar efterfrågan på fler serier som alla behöver 
dekor vid inspelningarna, en utveckling vi väl-
komnar (läs mer om studiodekorens utveckling 
på sidan 10)!

Det bästa med mitt jobb är den stora bredden 
av uppgifter. Lika mycket som jag älskar nya 
tekniska lösningar, uppskattar jag det klassiska 

hantverk som tryck av stora bilder innebär. Som 
de enorma fasadbilderna vi nyligen gjorde för 
SAS. En sorts throwback till storbildbranschens 
ursprung, som aldrig går ur tiden (på sidan 20 
kan du läsa om det). 

I Babelsberg är den anrika 
och välanvända filmstudion 
under uppdatering - det är exte-
riörstudion som ska få den allra 
modernaste tekniken, ett spän-
nande projekt att följa och vara 
en del av, läs om det på sidan 
11. Förutom alla spännande pro-
jekt är jag även glad för att vi 
nu och framöver trycker Big 

Magazine på pappret Scandic 2000, som upp-
fyller alla våra högt ställda miljökrav. 

Har du en galen storbildsidé, en önskan om att 
ditt företag ska synas mer  eller bara vill bolla 
tankar om vad vi på Big Image egentligen kan 
göra, hör gärna av dig till mig. 

Tills dess, ha en skön vinter!

Ä

Andreas Skantze
vd big image 
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KLASSISKT OCH 
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VI TRYCKER STORA BILDER PÅ MJUKA MATERIAL
BIG IMAGE är idag en av de mest erfarna producenterna av 
storbildskommunikation i världen och är specialiserade på 
bilder på mjuka material. Vi har gedigen kunskap om teknik, 
hantverk och konstnärliga uttryckssätt. Big Image kunder 
finns överallt från Shanghai till Svenljunga. På Broadway och 
på ditt bröllop. På Hötorgskrapans fasad och på väggen i ert 
mötesrum. Oavsett om du behöver en bild på några kvadrat-
meter eller vill drapera ett helt varuhus till en gigantisk tårta 
har vi den expertis som behövs.
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“Efterfrågan på 
fler serier ökar 
behovet av ny 

dekor”
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BIG woRld

LITTLE BIG THINGS
NYTT OCH STORT TILL  
EXPERIENCE 
Det världskända varumärket Absolut 
Vodka lanserades 1979 och tillverkas i 
svenska Åhus. I staden finns sedan tre 
år tillbaka Experience, ett besökscenter 
dit nyfikna kan få guidade visningar ge-
nom företagets framgångshistoria och 
en inblick i hur drycken blir till. Big 
Image tryckte all grafik till centret, som 
i somras uppdaterades med nya fräscha 
bilder. De nya bilderna är totalt 43 kva-
dratmeter, och tryckta på Rolltex 229, 
som ger extra klara färger och är ett 
enkelt, tvättbart material. Bilderna är 
sedan sydda med kedarband uppe och 
kanal nere, anpassat för befintliga ske-
nor på plats i utställningen.

LYCKAD ALFONS 
ÅBERG-UTSTÄLLNING 
På Technichus Science Center i 
Härnösand satsade man i somras 
på en Alfons Åberg-utställning, till 
vilken Big Image fick förtroen-
det att trycka golvet. Bland annat 
trycktes två olika printar på 19 
kvadratmeter vardera. Materialet 
var dancefloor som är hållbart, har 
en fin tryckyta och ger en mjuk 
känsla under fötterna. 

STORSLAGET PÅ OPERAN 
Ett stort projekt som Big Image har arbetat med under 
hösten är en scenografi för Askungen på Opera di 
Roma i sammarbete med Artefatto. Allt som allt 233 
kvadratmeter av tyget Samba 631 som är tryckt på 
Durst 320 HS.

PUTIN PÅ TEATERN 
För Dresdens stadsoperett har Big Image tryckt två porträtt av Vladimir Putin. Bilderna agerar 
scenfond i Franz Lehárs välkända operett "Der Zarewitsch" från 1927 som nu har moderniserats 
och fått Rysslands president som en viktig karaktär. Båda bilderna är i materialet cloth, den mest 
uppseendeveckande är hela 5 x 10 meter stor och är tryckt på Infinitus. Den mindre är tryckt på 
Bopjet.

F
o

to
: C

. M
. F

al
si

ni



BIG MAGAZINE • NUMMER 10 • HÖSTEN 2014   7

ABBA:s vinst med Waterloo i Brighton den 6 april 1974 
blev startskottet på en succésaga utan dess like. Europa 
var erövrat och världen låg för deras fötter. Därefter 
följde ett långt pärlband av år med rekord i musika-
liska fullträffar, framgång och försäljning.

40 år efter genombrottet kommer nu den officiella 
fotoboken som berättar historien om ABBA i bild-
form. Mellan pärmarna på den tre kilo tunga boken 
ryms 400 sidor med 600 bilder från alla eror och 
epoker – från barndom till toppen av berömmelse. 
Abbornas avslappnade relation till foto och foto-
grafer löper som en gyllene tråd genom hela boken.  
Bilder med ikoniska scenkläder från världsturnéer 
och videoinspelningar samsas med intimt material 
från livet som grupp och som två kärlekspar som 
levde – och sedermera löstes upp – i rampljuset.  
Aldrig tidigare har så många bilder återgivits på ett 
så intimt och storslaget sätt.

Boken ges ut av Max Ström förlag och har tagits fram i 
nära samarbete med Abborna själva som även bidragit 
med egna berättelser till bilderna. 

STORBILD PÅ HEDERSPLATS

40-årsjubileet av genombrottet och bokreleasen firades 
med dunder och brak, disco och dans på Tate Modern 
Museum i London inför tusentalet entusiastiska fans. 
Nattklubbskänsla rådde mellan museets väggar,  
prydda av bilder från boken, där en strid ström av  
ABBA-hits gjorde det svårt för besökarna att stå still. 
En 15 x 15 m stor släpbelyst bild från Big Image fick 
äran att hänga på bästa plats framme vid scenkanten. 

– Bilden trycktes på stretchtex. När bilden är så 
pass stor så måste den vikas. Strechtex är det material 
som fungerar bäst vid sådana tillfällen eftersom 
materialet inte lämnar några veck efter sig, säger  
Anders Jorderud, projektledare på Big Image. 

Det är söndag och invigning av årets Stockholm Open. 
Fri entré och familjedag har lockat både erfarna entu-
siaster och nyfikna närboende till den anrika tennis-
stadion på Lidingövägen.

Kungliga Tennishallen har en speciell atmos-
fär. Spelarna brukar likna känslan med att spela 
hemma i någons vardagsrum. Det är något visst med  
Stockholm Open. Centre Courtens träläktare från 
1943 skapar en intimitet som dagens moderna arenor 
inte kan konkurrera med.

Vanligtvis huserar hallen 19 tennisbanor. Men under 
fem bråda dagar har ett arbetslag om 20 från Dohrns 
jobbat hårt för att förvandla tennisbanornas antal till 
tre och skapa eventytor i världsklass av de resterande. 

– Det är fjärde året i rad vi har helhetsansvar för 
Stockholm Open, säger Stefan Dohrn, projektledare 
på Dohrns. Den korta byggtiden betyder att allt måste 
stämma och vara väl förberett.

Stockholm Open är Dohrns enskilt största projekt. 
Runt huvudbanan har de byggt upp något som kan 
liknas vid en mässa för svensk tennis där det mesta är 
Dohrns verk.

– Förutom hela evenemanget med entréer, plats för 
sponsorer, restauranger, barer och skyltning bygger vi 
även de flesta sponsorernas etableringar. Kungliga är 
lite annorlunda i det avseendet att det inte är en kon-
ventionell evenemangslokal utan en k-märkt bygg-
nad. Det gör att det finns omfattande regler kring hur  
exponeringar får ser ut. 

Dohrns trycker det mesta själva men har sedan 2011 
tagit hjälp av Big Image när det kommer till de största 
bilderna. I år handlar det om över 500 m² print.

– Det Big Image bidrar med är bildstorlek, byggtek-
nik, kvalitet och framför allt leveranssäkerhet.

M DERNT EVENT  
I ANRIK L KAL

The photobook
“Nattklubbskänsla rådde  
mellan museets väggar, 

prydda av bilder från 
boken”

KUNGLIGA TENNISHALLEN:

Arenan, ritad av Sture Frölén, tillkom 
på initiativ av Kung Gustav V och några 
av den tidens främsta entreprenörer 
med Marcus Wallenberg i spetsen. 
Hallen kostade 3 miljoner kronor (ca 
60 miljoner i dagens penningvärde) att 
bygga och stod färdig i oktober 1943.

STOCKOLM OPEN:
Turneringen har spelats sedan 1969 
och vunnits av storspelare som John 
McEnroe, Ivan Lendl, Boris Becker och 
Roger Federer.

SVENSKA VINNARE: 

Björn Borg (1980)

Mats Wilander (1983)

Stefan Edberg (1986, 1987)

Thomas Enqvist (1995, 1996, 1999)

Jonas Björkman (1997)

Thomas Johansson (2000, 2004)

ATT FIRA
1974 slog ABBA igenom med dunder och 
brak på den internationella scenen med 
låten Waterloo. 40 år senare ställde den 
ständigt aktuella jubilaren till med fest 
för att fira genombrottet och releasen av 
en officiell fotobok med aldrig tidigare 

publicerat material.

DUBBLA
ANLEDNINGAR

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// MAX STRÖM

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// DOHRNS

Stockholm Open i Kungliga Tennishallen är en av Sveriges mest anrika  
idrottsturneringar. För fjärde året i rad har Dohrns i uppdrag att göra  

den k-märkta byggnaden redo för höstens stora tennisfest.
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På SPåRET MEd Ny dEkoRABBA THE MUSEUM

Dekor för film – och framför allt Tv – är på 
stark frammarsch. Med avancerad teknik 
och större efterfrågan står branschen inför 
en ny spännande tid. Big Magazine har tagit 
tempen på den europeiska marknaden för 
att få ett hum om var utvecklingen är idag.

& framtiden

”Unbelievable” bygger på Ross egen historia – från 
femårskalaset där en inbjuden trollkarl fick honom 
att bli biten av magi via tonårens uppträdanden på 
lokala talangjakter till positionen som världsberömd 
illusionist. Genom att mästerligt blanda ljussättning, 
scendekor och koreografi med magi illustrerar Ross 
hur hans företrädare i branschen inspirerat honom till 
de nummer han utför idag.

Det stora temat med ”Unbelieveable” är att magi 
finns överallt, säger Ross.

Big Image fick trolla lite på egen hand för att säker-
ställa att den scendekor och backdrop de producerade 
för ”Unbelievable” svarade upp till de höga krav Ross 
produktion ställde innan leveransen packades ned i 
en smidig låda för sin resa över Atlanten.

MATERIAL OCH DESIGN FÖR TURNÉ

När en scendekor och backdrop av hög kvalitet och 
hållbarhet kom på tal tänkte showens scenograf,  

Jim Youman, omedelbart på Big Image. Youman har 
jobbat med Big Image förut och kände att han kunde 
lita på att de kunde trycka hans motiv på ett tyg som 
höll både för scen och ett krävande liv på turné. 

– Digitalt tryck har utvecklats i takt med datorerna, 
förklarar Youman. Det finns inget problem med  
exakthet eftersom bläcket absorberas in i tyget. Det 
betyder att färgen inte kan spricka längs vecken,  
vilket annars kan hända när till exempel en backdrop 
packas upp och ned gång på gång.

Ross själv är mycket nöjd med kvaliteten på leve-
ransen från Big Image.

– Jag har fått mycket komplimanger för kombina-
tionen av material och design. Scendekoren tar ljuset 
på ett sätt som ger den en fyllig känsla även om  
materialet inte är så tungt. Magiker och illusionister 
är som musiker och bildkonstnärer. De utmanar  
sinnet med ljud och bild. Magi utmanar sinnet med 
rekvisita. Vår rekvisita är en förlängning av oss.

NYHETER FRÅN FILMLABBET, sid 11

HOMMAGE TILL PARIS, Sid 15

BRAD ROSS
Yrke: Illusionist

Influenser: David Copperfield  
och sin farfar

Utmärkelser: Merlin Award 2010, 
magivärldens motsvarighet  

till en Oscar.

S T U D I O D E K O R E N

När illusionisten Brad Ross planerade en ny show löd ledtemat ”Go big or go home”.  
Resultatet blev ”Unbelieveable” – en storslagen produktion som under sommaren sattes 

upp 114 gånger på Silver Dollar City i Branson, Missouri. Nu åker den ut på världsturné.

MAGISKT BERÄTTANDE

FOTO /// TGC PHOTOGRAPHYTEXT /// HEATHER BEAL
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Vad har flytten till Babelsberg 
med närheten till Studio Babels-
berg för betydelse för Big Image?
– För oss var det världens möjlig-
het att flytta Big Image Tyskland till 
Babelsberg, vägg i vägg med Studio 
Babelsberg. Det gör att vi kan komma 
närmare kunderna och få chans att 
lära oss av de personer som verkligen 
kan filmstudiodekor. Samtidigt så kan 
de se allt vi har att erbjuda dem på 
nära håll. Jag tror det är en win-win 
för oss båda.

Vad ser du komma framöver 
inom studiodekorvärlden?
– På Tv-sidan så producerades det 
mer Tv-serier än vad det någonsin 
har gjorts. Idag har Tv-serier både 
budget och tid att beställa den typ av 
studiodekor som tidigare var förbehål-
len filmproduktion. Det är vi väldigt 
glada för. Tillväxten inom Tv-produk-
tion kommer att öka, leveranserna 
från oss likaså. Det är i alla fall vad 
jag tror. Det beror framför allt på det 
nya härliga utbudet av strömmade 

kanaler som Netflix, HBO Nordic och 
Viaplay som har bidragit till att det 
finns en större marknad för Tv-serier 
idag.

Varför är Day & Night-bilderna 
så gångbara inom Tv- och 
filmproduktion?
– Tv och film spelas in helt ickelinjärt. 
Med det menas att scenerna inte spe-
las in i den ordning vi ser dem. Day 
& Night-bilder gör så att det till exem-
pel går att spela in en nattscen på en 
dagscen på en skymningsscen på en 
nattscen igen. Det är bara att ändra 
ljussättningen.

Hur funkar en Day & Night-bild?
– Vi printar tyget på båda sidor, dag-
motivet på framsidan och nattmotivet 
på baksidan. Genom att bakbelysa bil-
den så framträder nattbilden genom 
dagbilden. Det är otroligt snyggt, 
verkligt och rationellt.

Vilken betydelse har tillkomsten 
av Infinitus för Big Image när 

det kommer till studiodekor?
– En av anledningarna till att vi 
byggde Infinitus var för att kunna  
erbjuda ännu bättre studiodekorer 
som framför allt kunde printas i 
stora storlekar utan söm så att de 
gick att bakbelysa utan några synliga 
skarvar. Film- och Tv-produktioner  
är en av vårastörsta marknader för 
Infinitus tillsammans med teater-  
och operascenen. 

ÖKAD TV-PRODUKTION 
STÄLLER KRAV

Big Image har länge stått längst fram i ledet av leverantörer 
för studiodekor. Än mer nu efter sjösättningen av Infinitus och 
flytten till Babelsberg, säger Big Image VD, Andreas Skantze.

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// BIG IMAGE

EN VÄRLDSOMVÄLVANDE  
UTVECKLING

Big Image grundades 1981 av Werner 
Schäfer som hade insett fördelen med 
att trycka bilder på tyg som inte be-
hövde hanteras med den försiktighet 
ömtåliga pappersbilder kräver. 1987 
köpte han en begagnad airbrushprinter 
från USA som han började trycka på. 
1998 flyttade Big Image till sina nuva-
rande lokaler i en gammal flyghangar 
i Täby och 1995 startades Big Images 
systerföretag i Berlin. Idag jobbar  
cirka 60 personer på de båda företagen. 
2012 presenterade Big Image Infinitus - 
världens största printer. Sedan 2004 är 
Andreas Skantze VD för Big Image.

De senaste 15 åren har den gamla 
”Berliner Strasse” varit spelplats 
för 350 nationella och internatio-
nella film- och Tv-produktioner. 
Bland annat var Roman Polanski 
här och spelade in den Oscars-
belönade ”Pianisten”, Quentin 
Tarantino med ”Inglorious  
Bastards” likaså. Nu ska allt rivas. 
Varför?

– Hyresavtalet för lokalerna hade löpt 
ut. Dessutom har produktionerna 
som kommit och gått under åren satt 
sina spår. Vi får inte glömma bort att  
”Berliner Strasse” från början bara var 
tänkt att finnas i tre år.

Var det också en chans att bygga 
en ny uppdaterad version av  
“Berliner Strasse”? 

– Exakt. Samtidigt tar vi med oss  
erfarenheterna från den gamla studi-
on och låter de flyta in i konceptet med 
den nya. Tidigare var vi begränsade 
av tekniska förutsättningar. Till ex-
empel svetsade stålkonstruktioner som 
krävde mycket tid och arbete för att 
förändra utseendemässigt. Idag är vi 
mycket mer flexibla med de modulära 
hybridkulisserna.

Hur ser möjligheterna ut med  
modulära hybridkulisser?

– Det betyder att vi kan kombinera 
klassiska fasadbyggen med både green-
screen-element och digitalt tryckta 
bildbakgrunder. Den verkliga sceno-
grafin blandar sig med den virtuella. 
Vi kan bygga bort bärande konstruktio-
ner snabbt, se till att husen försvinner 
helt eller delvis och till exempel ta 
bort gamla marksprickor eller tillfoga 
nya. Även trottoarer och gatstenar är 
utbytbara.

Åt vilket håll går trenden? Kom-
mer man att spela in helt framför 
greenscreen i framtiden?

– Nej. Det är för svårt att fuska hela 
vägen med HD och 3D. För ögat blir

Studio Babelsberg bygger Europas modernaste utomhusstudio. Första spadtaget – ett tio  

meter högt provtryck - är taget. Big Magazine träffade scenografen Joris Hamann för att 

prata om 12 miljoner euro-projektet och fördelarna med så kallade modulära hybridkulisser. NYHETER FRÅN FILMLABBET

FOTO /// STUDIO BABELSBERG

TEXT /// BIRGIT HIEMANN
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NyA PERSPEkTIv I fIlMväRldEN

”BERLINER STRASSE”

Den nya ”Berliner Strasse”: Den mest moderna 
och avancerade utomhusstudion för film i Europa.

Storlek: 12 000 m2. Dubbelt så stor som sin 
föregångare.

Prislapp: 12 miljoner euro

Dimensioner: 130 m lång med 16 m höga  
variabla fasadväggar.

Inriktning: Modulära hybridkulisser. Klassiskt 
byggda fasader kombineras med modern teknik 
som greenscreen och digitala storbilder.

JORIS HAMANN

Ålder: 51

Yrke: Scenograf och art director för långfilm och Tv.

Utbildning: Faschschule of Art Heiligendamm

Bor: Nära Potsdam med fru och två döttrar, bara ett 
stenkast från Studio Babelsberg.

Eftersom produktionen kan rotera på samma 
plats för de olika scenerna?

– Exakt. Det sparar en massa tid och pengar för 
tillstånd och avspärrningar av publika gator. 
En dags filmande av en storfilm kan lätt kosta  
200 000 euro. Och då är inte ens lönerna för  
skådespelarna inräknade.

Vad har Studio Babelsberg som konkurren-
terna saknar?

– Förutom ”Berliner Strasse” så erbjuder vi medie- 
centret i Babelsberg med ett komplett paket av  
tjänster: bra produktionsförhållanden, studiokom-
plex, hallar att hyra, stora verkstäder och erfarenhet 
från över 100 år av filmskapande. 

Många amerikanska storfilmsproduktioner 
söker sig hit. Varför?

– Vårt tekniska kunnande och vår punktlighet. Sen 
är många förtjusta i den slags handgjorda dekor och 
den atmosfär som bara finns här. Att företag som Big 
Image finns precis runt hörnet är också till gagn för 
alla inblandade.

varje detalj så tydlig. Sedan tror jag att det blir svårt 
att hitta skådespelare som är helt bekväma med att 
bara orientera sig framför en greenscreen. Så svaret 
är nog att det kommer att bli en kombination av  
tekniker. Hur de kombineras kommer bero på sceno-
grafens krav och produktionens budget. 

Vilka scener lämpar sig bäst att förenkla med 
greenscreen respektive storbildstryck?

– Utsikten mellan två hus vid ett vägslut skulle  
absolut kunna bestå av en tryckt bild från Big  
Image och en husfasad ovanför takfoten skulle gå  
att göra med greenscreen.

Hur mycket av själva Berlin har fastnat i “Ber-
liner Strasse” genom åren?

– Många skruvade filmer är inspelade här, till  
exempel har ”Sun Alley” av Leander Haussmann och 
Matti Geschonnecks tragiska komedi ”Boxhagen Place” 
Berlin som spelplats. Det finns en stor efterfrågan på 
Berlin-miljöer. Därför bygger vi gatustrukturer 
från stadens 20- och 30-tal med tillhörande caféer,  
varuhus och pubar. Med en sådan grund ger det  
möjlighet att variera sig.
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Luc Bessons genreöverskridande 3 Days to Kill 
består av en del action, en del drama och en del 
svart komedi. När den hårdkokte CIA-agenten 
Ethan Renner (Kevin Costner) hamnar på sjuk-
hus efter ett misslyckat uppdrag, får han veta 
att han bara har månader kvar att leva. Han om-
värderar snabbt sitt liv och beslutar sig för att 
förbättra sin usla relation till sin fru och dotter 
som han under alla år tagit avstånd från av  
säkerhetsskäl. Men innan han blir fri måste han 
utföra ett sista uppdrag, att oskadliggöra en av 
världens mest hänsynslösa terrorister. Ett tufft 
jobb för en dödssjuk agent som samtidigt ska 
försöka hålla koll på sin tonårsdotter som inte 
har några höga tankar om honom. Lyckas han 
kommer han få testa en ny medicin som even-
tuellt kan rädda hans liv. Själva handlingen är 
ändå sekundär och överglänses av en lång rad 
absurda detaljer. 3 Days to Kill är också ett  
kärleksbrev till Paris med snabba biljakter,  
promenader längs Seine och en lysande slutscen 
i en takvåning med utsikt över Eiffeltornet. Den 
magnifika utsikten över Paris nattsilhuett kom 
från ett 230 m2 Big Image-trick. Scenen spelades 
in dagtid i Luc Bessons filmstudio La Cité du  
Cinema i norra Paris. Det besparade produk-
tionen oerhört mycket tid och pengar eftersom 
varken dåligt väder eller försenade filmtillstånd 
kunde försätta produktionsteamet och skåde-
spelarna i några kostsamma väntelägen. 

– Studiobilder ger producenterna större frihet 
och utrymme att leka med olika ljussättningar 
och stämningar innan kameran rullar i skarpt läge, 
berättar Johann Bernellon, kundrådgivare Big 
Image Frankrike. 

Luc Besson och Big Image har samarbetat förut. 
Actionälskare kanske minns Taken 2, med Liam 
Neeson i huvudrollen, som får sin uppföljare 
med Taken 3 i början av 2015. Också den med 
Big Image-tryck som ingrediens.

I actiondramakomedin ”3 Days to Kill” jagar agent Ethan Kenner, 
spelad av Kevin Costner, en terrorist genom den franska 

 huvudstaden. En absurd, underhållande och typisk Luc Beson-film 
med typiskt Big Image-print. 

LUC BESSON

Född: 1958 i Paris
Yrke: Filmskapare
Mest känd för: León, Det femte elementet, 
Taken 2 och Det stora blå.
Föräldrarna var dykinstruktörer, när Luc var 17 år 
råkade han ut för en dykolycka. Efter det började 
han skriva manus till filmen Det stora blå.

MAGNIFIK PARISVY från Luc Bessons egen filmstudio.

FÖRUTOM KÄRLEK och humor är action en viktig ingrediens i filmen.
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HOMMAGE
till PARISHOMMAGE
till PARIS

“Studiobilder  
ger producenterna  

större frihet”
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Perspektiv och 
framåtblick

Vad jobbar du med just nu?
– Håller precis på att avsluta inspelningen av Tv-
filmerna om Maria Wern för Tv4.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb 
som set designer?
– Den största utmaningen, men kanske inte det mest 
spännande svaret, skulle jag säga är att matcha 
budgeten mot ambitionsnivån och alla idéer man vill 
förverkliga.

Vilken teknisk lösning önskar du dig i fram-
tiden?
– Jag vilja ha en egen 3d-skrivare och även den tek-
niska kunskapen att rita saker till den. Då kunde jag 
snabbt och billigt skriva ut föremål. Det skulle till 
exempel vara praktiskt när man vill ha en speciell, 
annorlunda och ovanlig grej som man kan behöva 
ha fler exemplar av. 

Vad jobbar du med just nu?
– Jag arbetar med att utveckla Arts Partner  
Stockholm AB som är Sveriges första företag  
med heltäckande fine-art service för gallerier, 
konstinstitutioner, konstnärer och konstsamlare. Vi 
ordnar tryck och fine art printar, ramar och doku-
menterar, transporterar och hänger konst. 

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?
–  Vår största utmaning är att kunna leverera myck-
et hög kvalitet på arbete till ett pris som även de 
mest priskänsliga kunderna har råd med. 

Vilken teknisk lösning skulle underlätta ar-
betet om den fanns?
– Vi skulle behöva en trollerilåda, ett affärsstöd-
system som kan hantera tid och materialkostnader 
med spill och ställtider på ett avancerat sätt. 

Genom åren har storbildstryckets och scenografins roll utvecklats och fyllt 
olika funktioner. Historien säger ofta mer om framtiden än vad vi kan ana.  
Därför har Big Magazine gjort en snabb tillbakablick och bett några proffs  

på området tänka framåt. 
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1600-TAL 

Olika typer av Laterna Magica 
byggs. En uppfinning där man 
lät en ljusstråle belysa en målad 
glasskiva som på detta sätt proji-
cerade bilden på en vägg.

1893
Thomas Edison bygger USA:s 
första filmstudio ”Black Maria” 
i West Orange, New Jersey. 
Han tillfrågar lokala cirkus-
artister och skådespelare att 
uppträda framför sin kamera.

1964 
Chroma Key-tekniken får sitt genomslag i film-
världen och dess utvecklare Petro Vlahos får 
en Oscar för bästa specialeffekt. Tekniken gör 
det möjligt att osynliggöra objekt i film- och 
Tv-produktioner. Med datorprogram kan man 
enkelt lägga in bakgrunder och specialeffekter 
i filmer istället för den gröna (greenscreen) eller 
blåa (bluescreen) bakgrunden.

1976
Steadicam slår igenom i första 
Rocky-filmen – ett kameratillbehör 
som absorberar vibrationer och skak-
ningar och låter kameramannen eller 
kvinnan röra sig på ojämna ytor.

Guy Ekholm
Utbildningsansvarig yrkeshögskolan 

Xenter

Inca Leijonborg
Set designer Magnolia Agency

Anders Boqvist
Anders Boqvist, Arts Partner Stockholm AB

Vad är dina främsta arbetsupp-
gifter?
– Att skapa bra relationer med de 
företag som är verksamma inom seg-
menten skyltar, storbild och mässor. 
Av vår utbildnings totalt 80 veckor är 
24 veckor praktik ute på ett bransch-
företag. 

Vilka utmaningar ser du som de 
vanligaste i ditt jobb?
– Att företagen inom skyltar, storbild 
och mässor/event visar engagemang 

och förståelse för att det behövs en 
professionell utbildning inom dessa 
segment som gör att det i framtiden 
blir enklare för dem att rekrytera med-
arbetare med en gedigen kunskap. 

Vilken teknisk lösning önskar 
du dig i framtiden?
– Jag tycker det händer så mycket  
nytt hela tiden, både kreativt, ma-
skinellt och materialmässigt, så det 
behövs snarare tid att hinna imple-
mentera och uppdatera kunskapen.

2012
Big Image lanserar världens 
största printer, Infinitus.

Foto: Library of Congress:  
American Memory Collection

Foto: Andreas Praefcke

Foto: Eckhard Etzold

Foto: John E Fry

1965
Den första provsändning-
en med färg-Tv i Sverige 
görs och visar en mode-
visning från en provisorisk 
studio i Philipshuset i 
Stockholm.
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Som en dans i Graz

Prick 21.30 höjer chefsdirigenten Dirk Kaftan takt- 
pinnen. Orkestern slår an tonen och festligheterna kan 
börja. Slängpolska, vals och uppträdanden från ba-
lettskolan samsas om vartannat på dansgolvet under 
invigningen av Graz Opernredoute, som hålls i det 
som kanske är världens vackraste balsal.

De senaste 16 åren har den glittrande tillställningen 
lockat runt 2500 gäster. Biljetterna är exklusiva och 
är alltid slutsålda långt innan den stora kvällen när-
mar sig. Förutom att dansa, träffa människor och få 
klä upp sig får balgästerna en kulinarisk upplevelse 
under kvällens middagssittning. När gästerna inte 
är på dansgolvet kan de vila benen, mingla, släcka 
törsten och samla krafterna i någon av de åtta olika  
salarna; Havana Lounge, Casino Champagnebaren, 
Konstloungen, Dansbaren, Diskoteket, Fotoloungen, 
Eau de Parfum eller årets nyhet – Beduintältet.

Richard Stoltz, producent från den ansvariga event-
byrån, kallar Graz Opernredoute för ett äventyr. Och 
det är just vad det är. Ett spännande äventyr som bju-
der gästerna på oväntade upplevelser i de uppbyggda 
världarna. I samma äventyrliga anda föreställde sig 

studiodesignern, Mignon Ritter, ett orientaliskt tält 
med elefanter, tak och mattor i färger och mönster – 
allt som hämtat ur ”Tusen och en natt”. En idé som 
många nog rynkade pannan åt eftersom den verkade 
nästan omöjlig att göra riktigt bra. Men Mignon Ritter 
visste vad han ville, och gav sig inte. Det ombona-
de tältet byggdes upp i aulan bakom operahuset och 
blev genast en väldigt populär oas för besökarna.  
Precis som ursprungsplanen löd, är det en sagovärld 
som öppnar sig där inne. Varmt, inbjudande, mystiskt 
och välkomnande, omöjligt att inte bli betagen av.

– Tältet blev en riktig myshörna för hela Operaredoute, 
säger Andreas Paul, kundrådgivare på Big Image. 

Det dekorativa tyget beställde österrikarna från Big 
Image. Tältet bestod av 22 printade tygstycken som 
trycktes på Rolltex med mycket kort leveranstid.

– Så snabbt och så mycket i den storleken och av den kva-
liteten kan bara Big Image trycka, säger Stoltz, som samar-
betat med företaget i åratal.

En bättre komplimang går det inte att få.

Baldansen Opernredoute i Graz är en social höjdpunkt där Österrikes 
toppar från kultur, media, politik och näringsliv möts på parkettgolvet  

i dansant tre fjärdedelstakt. I år kunde de däremellan pusta ut i  
ett beduintält. Assalamu alaikum!

“Orientaliskt tält med elefanter, tak och  
mattor i färger och mönster…”
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VÄRLDSUNIKT OPERAHUS

Den första Opernredoute ägde rum på operan i Graz 1999 och 
hålls sedan dess traditionellt den sista lördagen i januari varje år.

De ordinarie stolarna tas bort och istället installeras ett 700 m2 

stort parkettgolv. 150 anställda jobbar med förberedelserna och 
ytterligare 200 jobbar under dagen för själva Opernredoute. 

Operan i Graz är Österrikes näst största operahus och bygg-
des 1899 i nybarock stil. Operan har genom tiderna inte bara 
spelat de klassiska verken utan också befrämjat nutida inhem-
ska kompositörer.

ETT MATERIAL ATT LITA PÅ

Rolltex som är materialet i beduintältet är ett polyestertyg som 
ofta används till mässor, events, skyltfönster, ljudabsorbenter 
och butiksdekor. Det installeras smidigt med Big Images mon-
tersystem FlexiT, där tyget sätts runt ramar eller med kardborre 
på monterväggar. Rolltex är tåligt och printas med sublime-
ringsteknik och vattenbaserat bläck som ger en fin skärpa.

Materialbredd: 320cm

Vikt: 220g/m2

Flamskydd: B1
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dEN lIllA SjÖjUNGfRUN På SToRA ScEN

SAS
med ny luft under 

vingarna

– Det här är starten på en längre förflyttning som SAS hål-
ler på att göra där vi tydliggör vilka som bolaget framför 
allt vänder sig till, säger Johan Östlund, kundansvarig 
för SAS, på reklambyrån Åkestam Holst.

Kampanjen som går under namnet ”We are travelers” 
riktar sig till frekventa resenärer. De som reser minst 
fem gånger per år, oavsett om det är i privat eller i 
affärer.

– Är du en person som sätter ett värde på att flyg är mer 
än bara en transport från A till Ö så är SAS ditt val. Den 
här kampanjen handlar om att koppla SAS till den kate-
gori människor som reser ofta och är erfarna. Det är de 
resenärerna vi talar till, säger Johan Östlund.

ÖKAT RESANDE HÖJER KRAV PÅ 
FLYGKOMFORTEN

2012 gjorde svenskarna nästan 13 miljoner semester-
resor utomlands. Det är en ökning med 6 procent 
jämfört med 2011, då vi gjorde 12,1 miljoner resor. 
Räknar man med dagsresorna, det vill säga resor utan 
övernattning som oftast går till våra grannländer 
Danmark, Norge och Finland, gör svenskarna totalt 
17,8 miljoner resor per år.

Det gäller således att hitta sin plats i konkurrensen 
och utveckla koncept som motsvarar efterfrågan.  
Östlund fortsätter:

– SAS som det marknadsledande flygbolaget strävar 
efter att hela tiden jobba med produkter och tjänster 
som gör att resan blir mer glädjefull än alternativen. 
Flyg ska vara något som är kopplat till en form av förvän-
tan med positiva associationer.

HÅLLBARHET KRÄVER  
HANTVERKSKUNSKAP

Stora bilder som informationsbärare fyller en stor roll i sam-
hället. Trycktekniken är relativt enkel att förstå, det är desto 
svårare att förverkliga idén på ett effektivt och hållbart sätt. 
Processen måste föregås av noggranna val av material, 
bläck och monteringssystem för att den slutgiltiga produkten 
ska hålla för väder och vind under den planerade tiden. Big 
Image har lång erfarenhet av att skapa slitstarka och skarpa 
fasadvepor för både enstaka evenemang och rikstäckande 
kampanjer. 

”We are travelers” är en bred kampanj som syns i allt 
från Tv, bio, print, webb, mobila tjänster och även 
i storbildsformat från Big Image på sex flygplatser 
runt om i landet. Stockholm, Malmö, Göteborg, 
Umeå, Östersund och Visby har alla varsin storslagen 
utomhusvepa med kampanjbilden i nära anslutning 
till slutprodukten.

– De bildval vi jobbar med har ett mäktigt anslag med 
planet och resenärerna tillsammans. Det kommer fram 
extra bra när det dras upp i jätteformat i närhet till själva 
flygplatsen, säger Johan Östlund. 

Allt som allt levererade Big Image sex utomhusve-
por och en inomusvepa på sammanlagt 660 kvadrat-
meter tryckt på Netvinyl 110F.

Vad är en bra flygning för dig?
– Jag har bott utomlands i många år och flugit en 

hel del. Jag tycker att fredagsflighter efter en lång  
arbetsvecka är de absolut bästa. Till exempel mellan 
London och Stockholm när varken dator eller telefon stör. 
Istället ett glas vin och två timmar ren avslappning. Det 
tröttnar jag aldrig på. Då känner jag harmoni.Skandinaviens mest anrika flygbolag 

– har en ny jättekampanj i luften.  
I cockpit för den sitter reklambyrån 
Åkestam Holst. Vi tog ett snack med 

Johan Östlund, kundansvarig för SAS, 
om flyget som mer än bara ett  

transportmedel.

ÅKESTAM/HOLST

Grundades: 1998
Uppdragsgivare i urval: SAS, Ikea,  
Pressbyrån, Folksam, Audi, ATG
Antal anställda: 75

SAS

Grundades: 1946
Antal anställda: 9 000
Flottstorlek: 141
Destinationer: 136
Flighter/dygn: 1 100
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“De bildval vi jobbar med har 
ett mäktigt anslag med planet 
och resenärerna tillsammans”

STORSLAGNA 660 KVADRATMETER NYTRYCKT NETVINYL 110F. 
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välkoMMEN ITAlIEN

• FÄRGSPRAKANDE VITT •
VAD GÖR DU PÅ BIG IMAGE? 
- Jag jobbar som tryckare vid Inifinitus-printern, där 
jag varit med och tagit fram bläcket under utvecklings-
arbetet. Sen är jag också ansvarig för färglabb och 
färgproduktion.

HUR LÄNGE HAR DU VARIT PÅ  
BIG IMAGE? 
- Jag fick ett jobberbjudande när jag var 21,  
så sedan 1997.

VAD ÄR STÖRSTA UTMANINGEN I DITT  
ARBETE? 
- Att överträffa kundernas förväntningar och få dem att 
känna ”wow!” när de ser det färdiga resultatet.

HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN FÖR  
TRYCKTA BILDER? 
- Kunderna älskar de stora, sömlösa och dubbelsidiga 
natt- och dagbilderna. Så vi sitter med riktigt bra kort 
på handen. 

MARTIN SCHOLZ

Ålder: 38
Familj: Fru och två barn
Bor: Teltow
Yrke: Tryckare

VET DU någon som skulle bli glad över att få nästa nummer eller vill du inte få Big Magazine längre? 
Maila info@bigimage.se.

De senaste nyheterna i storbildsvärlden får du genom att prenumerera på Bigs nyhetsbrev och genom 
att kika in på vår Facebooksida� Anmäl dig på www.bigimage.se, skicka ett mail till ovanstående 
adress eller ring oss på 08-630 32 00�

NÄSTA NUMMER AV BIG MAGAZINE KOMMER I VÅR!

I år firar Lindex 60 år och i nästan ett års tid har 
kommunikationsbyrån Relevent arbetat med att 
stärka Lindex position på modekartan. Tillsam-
mans med Lindex har de jobbat fram kommunika-
tion, manus, dramaturgi och scenografi. Torsdagen 
den 11 september var det dags för genomförandet 
när drygt 1200 medarbetare i ledande befattning 
från samtliga kontor och butiker i världen samla-
des på Svenska Mässan i Göteborg.

STORSLAGET UTAN PRINT

Även 200 externa gäster bjöds in under eftermid-
dagen – journalister, fastighetsägare, samarbets-
partner, designer med flera. På programmet stod 
en två timmars inblick i ”World Of Lindex” där 
såväl filmer som paneldebatter behandlade ämnen 
som mode, produktion, CSR, butikskoncept och 
hur det är att jobba på Lindex. Petra Mede ledde 
den sex timmar långa livesändningen med ära  
och elegans.

Scenografin byggdes av Mediatec och Space  
Production - med tyger från Big Image. Den här 
gången helt utan print.

– All färg, form och kommunikation projicerades på vita 
tyger för att skapa dynamik, säger Ove Qvicklund, 
Graphics Manager, på Space Production.

Hur kom Big Image in i bilden?

– Vi ville åt de riktigt stora tygerna, utan skarv. Deras 
Stretchtex-tyg har visat sig fungera utmärkt att proji-
cera på.

Hur har reaktionerna varit?

– Vi har fått väldigt positiv feedback på jobbet.

Det är inte helt ovanligt med beställningar av 
oprintat tyg till Big Image.

Upp till 10 % av det vi levererar är oprintat, ofta då som  
komplement till bilderna, säger Anders Jorderud, 
projektledare, Big Image.

Ibland är det stora ytor som kunderna vill täcka av. 
Ibland är det en kostnadsfråga att välja projicering 
framför print. Det är ett bra exempel på att vi inte 
bara printar bilder. Vi har även tygerna och vi kan 
sömnad också.

Vad är viktigast att tänka på vid projiceringar?

– Att det är väldigt mörklagt runt omkring. Och att tyget 
inte är transparent. De flesta material är vita i grunden.  
De går att använda som en bioduk om det görs på  
rätt sätt. 

HELLO!
My name is

Olle

Lindex firade 60 år med pompa och ståt 
under ett storslaget kalas på Svenska 
Mässan i Göteborg. Relevent fixade  
festen där Space Production var en av 

flera samarbetspartners.

Lindex: finskägd modekedja med över 480 butiker i 
Norden, Baltikum, Ryssland, Centraleuropa, Balkan 
och Mellanöstern.
Grundat: 1954 i Allingsås. 
Antal anställda: ca 5000

Space Production: marknadsledande när det kom-
mer till event- och mässproduktion i Skandinavien.  
Växer också stort inom affärsområden som grafisk  
produktion och fasta inredningar.
Huvudkontor: Göteborg
Antal anställda: 80 st
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Martin
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