
No.05 våren 2012 Inspiration från storbildsvärlden

BIBLISK BILDVÅR 
I VATIKANEN

Stämningsfull inramning till 
världens dyrbaraste böcker

KLIMATNEUTRAL
Från vision till verklighet

ECHOSTOP
En helt ny ljudbild

MISANTROPENS STORA 
ANSIKTE UTÅT

Storbild i rampljuset på Dramaten

Back to
 the 5

0’s !

ST
O

R
FI

LM
SP

RO
DU

KTIO
N I T

YSKLANDS HOLLYWOOD

STUDIOBAKGRUNDER FÖR “CHIC
KEN

 W
IT

H
 P

LU
M

S”



NUMMER 5 • VÅREN 2012

PONTONGRÄND 3, 183 68 TÄBY SWEDEN

PHONE: +46-(0)8-630 32 00  FAX: +46-(0)8-630 32 09

WWW.BIGIMAGESYSTEMS.COM

BIG MAGAZINE ÄR TRYCKT PÅ COCOON (100% RETURPAPPER)
OCH HAR KLIMATKOMPENSERATS. DESIGN: BROR RUDI CREATIVE

LEDAREN ............................................................................3
Några ord från big chief

BIG WORLD ........................................................................4
Hälsningar från en big world

MISANTROPENS STOR A ANSIKTE UTÅT .....6
Jättebild i fokus på Dramaten

BIBLISK BILDVÅR I VATIK ANEN .......................8
Stämningsfull utställningsinramning i finrummet

K LIMATNEUTR AL .....................................................11
Från vision till verklighet

CHICK EN WITH PLUMS .........................................12
Storbilder till storfilm i Tysklands Hollywood

ECHOSTOP ......................................................................18
En helt ny ljudbild 

DEN OÄNDLIGA HISTORIEN ..............................21
Randigt värre på Oldenburgs stadsteater

INFINITUS.......................................................................22
Infriar sömlösa drömmar

BIG IMAGE-MINNEN ................................................23

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. I Shanghai och i Svenljunga. På Broadway 
och på ditt bröllop. På Hötorgskrapans fasad och på väg-
gen i ert mötesrum. Oavsett om du behöver en bild på 
några kvadratmeter eller vill drapera ett helt varuhus till en 
gigantisk tårta har vi den expertis som behövs.

VI TRYCKER STORA BILDER PÅ MJUKA MATERIAL



bland blir saker bättre än vad man vågat 
hoppas på. Vår nya ljudabsorbent Echostop 

är en sådan. Den är gjord i polyester och kan helt 
förändra ljudupplevelsen i ett rum. Att den går 
att forma och dekorera är ytterligare en fördel 
förstås. Vi har slutfört flera 
referensinstallationer och ett 
vilt experimenterande pågår 
med nya former och lösning-
ar. Mer finns att läsa på si-
dan 18 i denna tidning.
Vi har tidigare skrivit om 
vårt drömprojekt Infinitus, 
vår nya maskin som kom-
mer kunna printa 12 × 50 
meter i ett stycke utan skarv. 
Nu börjar den ta form på 
plats i Berlin och som vanligt bjuder sådana här 
projekt på utmaningar vi aldrig kunnat dröm-
ma om. Men projektet går stadigt framåt och 
leveranser ut till er kunder kommer kunna ske 
senare i höst. En ny revolution inom scenografi 
är på gång!

När jag ändå pratar om maskiner så vill jag 
påminna om möjligheterna med våra skärma-
skiner. Alla bilder kan få oväntade former på 
ett mycket lätt sätt. Det händer också att vi en-
dast skär och bearbetar tyg åt kunder, helt utan 
print. Kontakta oss så berättar vi mer!

Mina resor är ett gyllene tillfälle att hålla ögo-
nen öppna för det senaste inom storbildsut-
vecklingen. De senaste resorna har gått till 
Rom, New York & Barcelona och intrycken är 
desamma var jag än kommer (även om bildkul-

turen är mycket varierande) 
– och det är att storbilden 
verkligen har mognat och 
fler riktigt kreativa lösning-
ar kommer fram. Storbilden 
njuter av det faktum att det 
inte finns några standard-
lösningar, utan det går att 
blanda material & former, 
belysning och interaktion 
huller om buller.

Om ni har några övriga 
frågor om Big  Image, eller idéer om vad vi kan 
göra bättre – kontakta mig gärna på tel 070-535 
61 19 eller e-mail  andreas@bigimage.se

JU KREATIVARE 
DESTO BÄTTRE!
I

Andreas Skantze
vd big image 

”Storbilden njuter av det 
faktum att det inte finns 

några standardlösningar, 
utan det går att blanda 

material & former, 
belysning och interaktion 

huller om buller.”

BAKGRUND� Scenografi från filmen Chicken with Plums där Big Image gjorde 
mängder av miljöbilder. Läs mer om arbetet på sid 12. Foto: Felix Odell.



4   BIG MAGAZINE • NUMMER 5 • VÅREN 2012

SCOTTSDALE
Go Daddy är ett av USa:s största 
webhotell som har växt med raketfart 
de senaste åren. För att fira detta bjöd 
företaget på ”Holiday Party” för 5 000 
personer på baseballarenan Chase 
Stadium. Dekormotiven hämtades från 
kända semesterorter som Big Image 
hjälpte kunden Extraordinary Events 
att ta fram. De stora bilderna trycktes 
sedan på Rolltex Wide.

BIG WORLD
BIG-HÄLSNINGAR FRÅN OLIKA DELAR AV VÄRLDEN 



BIG MAGAZINE • NUMMER 5 • VÅREN 2012   5

BIG woRld

BERLIN
Vid Wannsee utanför Berlin kom 
tusentals besökare för att beskåda 
Katharina Thalbachs tolkning 
av Mozarts Trollflöjt. Mästerver-
ket  spelades under en 27 meter 
bred och 18 meter hög pyramid 
med vinyltryck som producerats 
av Big  Image. Ett musik- och 
scenkonststycke som med den 
enorma scenografin även blev en 
visuell fröjd för ögat.

AMSTERDAM
Hyresföreningen De 
 Alliantie bad den kände 
konstnären Lieve Prins 
att liva upp byggarbets-
platsen och ge invånar-
na ett positivt intryck 
av nybyggnationen. 
Resultatet blev en 300 
meter lång storbilds-
upplevelse där de bo-
ende i området kunde 
känna igen sig själva.

DE SJU HAVEN
Big Image har sedan många 
år samarbetat med Aidaflot-
tan som har 10 kryssnings-
fartyg som går runt alla 
världens hav. De bjuder på 
shower på utomhusdäck 
med färgstarka backdrops 
som måste måste klara både 
starka vindar och salt vatten. 
Här är ett exempel från Aida 
Diva med en backdrop i stor-
leken 900 × 341 cm i RollTex-
materialet.



MISANTROPENS 
STORA ANSIKTE 

UTÅT

BILD�EN som mäter 7,5 × 3,8 m är printad med inkjet på Artist Heavy.
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SenaSt MiSantropen SatteS 
upp på Dramaten var 1995. Den 
gången höll en viss Ingmar Bergman 
i trådarna. I november 2011 var det 
dags igen när den norske stjärn-
regissören Eirik Stubø tog sig an 
klassikern på Sveriges national-
scen. Han är känd för enkelhet på 
scenen, för sparsamhet i scenogra-
fi, men också i ord. Något som går 
igen även i denna uppsättning där 
karaktärerna och texten står i fokus 
på en nästintill tom scen. Men helt 
tom är den inte. Scenografin utgörs 
av en enda svartvit storbild av ett 
ansikte. Ansiktet tillhör karaktären 
Célimène som har en framträdande 
roll, inte bara bakom scenen utan 
också på densamma, där hon spe-
las av Livia Millhagen.
Big Image projektledare, Anders 
Jorderud, berättar mer om bildens 
tillkomst.

”Det fanns ett väldigt stort engage-
mang från produktionen, större än 
vad vi är vana vid. Ett helt team från 
Dramaten fanns på plats ute hos Big 
Image när bilden togs fram.”

Tillsammans med scenograf, 
ljussättare och projektledare gäll-
de det att hitta rätt känsla i bilden, 
att beräkna blänk, ställa in färger 
och kontrast för att försöka skapa 
en uppfattning om hur den skul-
le se ut i skala 1:1, ljussatt inför en 
full teatersalong. Mycket tid lades 
också ned på att justera bilden till 
ett resultat som både teamet och 
motivet för fotot kände sig bekvä-
ma med.
Storbilden av Célimène monterades 
på en stor väggskiva i fonden och 
är scenrummets, och även Alcestes, 
enda fokus. Alceste, som spelas av 
Andreas Rothlin Svensson, är mis-
antropen och sanningssägaren. 

Han ser sin omvärld i svart och vitt 
i motsats till Célimène som mer lik-
nar det kulörta konfettiregn som 
singlar över scenen. Han är allvar-
lig och karaktärsfast, medan hon 
är behagsjuk, färgstark och obe-
räknelig. Motsägelsefullt nog för-
älskar han sig ändå i henne som 
står för allt han föraktar.

Uppsättningen upplöser grän-
serna mellan tiden då den skrevs 
och tvåtusentalet. Den utspelar 
sig i en nutid där karaktärerna 
bär  moderna kläder istället för 
 peruk och där pjäsens karikaty-
rer är avskalade till lite mer verk-
liga människor. Scenografin låter 
skådespeleriet stå i centrum. Mis-
antropen spelades  november 
2011–april 2012 på Dramatens  
Lilla scen.

Misantropen är av många ansedd som 
 Molières bästa pjäs. Sedan den skrevs 1666 har 

den varit ett ständigt återkommande inslag 
på världens största teaterscener. Det senaste 

halvåret har den fått ännu ett liv på Dramaten 
i en avskalad tolkning där texten står i fokus 
och en enda bild fått utgöra en lika enkel som 

effektfull scenografi.

DRAMATEN

Kungliga Dramatiska Teatern 
är Sveriges nationalteater och 
grundades 1788 av Gustav III. 
Teatern spelar omkring tusen 
föreställningar per år på de 
sex scenerna. Den nuvarande 
huvudbyggnaden vid Nybro-
plan stod färdig 1908 och in-
vigdes samma år med August 
Strindbergs genombrottspjäs, 
Mäster Olof.

SCENOGRAFIN på dramatens lilla scen skapades av Kari Gravklev.

MED�VERKAND�E 
Andreas Rothlin 
Svensson, Ellen 
Jelinek, Torkel 
Petersson, Angela 
Kovács, Per 
Mattsson, Martin 
Wallström, Livia 
Millhagen, David 
Mjönes.

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// DRAMATEN



Bibeln är världens mest brända och bannlysta bok. Ändå har den 
överlevt på ett sätt som vittnar om att den har tusen liv. Big Image 
begav sig till Vatikanen för att hjälpa till att ge den ännu ett i den 

unika utställningen ”Verbum Domini”. Vägen dit var krokig, läro-
rik och en utmaning ingen annan lik.

BIBLISK 
BILDVÅR I 

VATIKANEN

GUTENBERGS TRYCKPRESS återskapades 
som en del av den  påkostade utställningen.

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// ALESSIA GIULIANI
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BIBlIsk BIldVÅR I VAtIkANEN

alla vägar bär till Rom, heter det. Ett uttryck som 
också världens största privata samling av sällsynta 
bibliska texter och artefakter, The Green Collection, 
enades kring när de för första gången korsade Atlan-
ten för att visa upp sig utanför USa – i Vatikanens ut-
ställningshall. 

Utställningen visades i åtta olika gallerier som be-
rättar historien om hur de judiska, ortodoxa, katolska 
och den protestantiska religionerna har bidragit till 
översättning och utveckling och bevarandet av bibeln. 
Till utställningen behövdes även scenografier i form av 
stenväggar, murar och valv för att rama in konstskat-
terna och bibelns berättelser i sina rätta rum. 

En rekognoseringsresa till Vatikanen gjordes för att 
ta mått, samla info och utveckla idéer för att sedan 
kunna omsätta allt till en order. På plats kom också 
önskemål från kunden att Big Image även skulle ta 
fram innehållet på bilderna – hitta, anpassa och retu-
schera dem för att slutligen producera och montera.

Projektet slutade inte där. Istället tog det en helt 
ny vändning. När byggtiden drog igång hade utställ-
ningslokalens utseende plötsligt ändrats och när de 
första bilderna var på plats kom en förfrågan på en 
utökad order för både inomhus- och utomhusbilder. 

”Vår amerikanska 
kund fick titta på 
Google Earth och 
 försöka beräkna 

mått efter eget 
 huvud och bygga 
lite på ren chans”

STENVÄGGAR framtagna av Big Image 
skapade lämplig miljö för de historiska 
föremål som visades upp i Vatikanen.

BÖCKERNA som ställdes ut är några av 
de mest värdefulla och sällsynta i världen.
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BIBlIsk BIldVÅR I VAtIkANEN

Big Image vd, Andreas Skantze, berättar mer:
”Det saknades riktiga ritningar på utställningslo-

kalen i Vatikanen. Vår amerikanska kund fick titta på 
Google Earth och försöka beräkna mått efter eget hu-
vud och bygga lite på ren chans. Därför var vi också 
tvungna att ta fram ett system där vi inte bestämde 
slutstorleken på bilderna för att kunna anpassa och 
skära till dem på plats. Det är ingenting vi är vana vid 
i en värld där alla är fixerade vid givna mått och mil-
limetrar. Här visste vi inte ens på en meter.”

Allteftersom utställningen byggdes kom nya samtal 
och mail med bråda önskemål från Rom. Det ledde till 
att den sista tredjedelen av ordern levererades i realtid. 
Big Image projektledare jobbade alltså jämsides själva 
utställningens byggnation för att pussla ihop de sista 
delarna till perfektion.

”Det är första gången någonsin vi bygger en utställ-
ning under själva byggtiden. Vi är så programmerade 
att allt ska förberedas i god tid, vara packat och klart 
innan start.”

Varken Rom eller ”Verbum Domini” byggdes på en 
dag. Utställningen (Guds ord) pågår 1 mars–15 maj.

VATIKANEN
Mitt i Rom, på västra sidan om floden 
Tibern, ligger världens minsta stat - 
Vatikanen. Vatikanen är samlings- och 
vallfärdsplats för världens alla katoliker 
och miljontals turister besöker varje 
år huvudattraktionen i Vatikanen, den 
mäktiga Peterskyrkan med de intillig-
gande Vatikanmuseerna. Sedan 1378 har 
Vatikanen varit påvens residens.

Påven är bosatt i Vatikanpalatset och 
är en av drygt 800 invånare, de flesta är 
präster och nunnor men här bor även en 
del administrativ personal. Vatikanstaten 
etablerades som självständig stat 1929.

För den som vill ha en glimt av påven 
finns lite olika alternativ. Varje söndag 
12.00 välsignar han folkmassan vid Pi-
azza San Pietro framför Peterskyrkan och 
på sommaren sker detta vid sommarpa-
latset ett par mil utanför Rom.

KARD�INAL Giovanni Lajolo på 
rundvandring i utställningen.



Fn:S deFinition av klimatneutral innebär att verk-
samheten bedrivs på ett sätt som inte producerar 
något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska upp-
nås genom att reducera den egna klimatpåverkan så 
mycket som möjligt och använda kompensation för 
att neutralisera återstående utsläpp.

Hur fungerar då detta i praktiken? Det skiljer sig 
självfallet från företag till företag och bransch till 
bransch. Big Image tog hjälp av expertisen hos Re-
spect – ett konsultbolag som specialiserat sig på just 
klimat- och hållbarhetsfrågor. Därefter kartlades alla 
moment i verksamheten som genererade koldioxid, 
vilket visade sig vara uteslutande transporter. Affärs-
systemet kopplades sedan samman med Google Maps 
för att beräkna antal kilometer för varje frakt och le-
verans. Därtill används ett verktyg som räknar om 
sträckan till antal gram koldioxid beroende på om le-
veransen färdas med lastbil, flygplan, budbil eller mo-
torcykel. På så vis går det att avgöra vilket leveranssätt 
som är mest fördelaktigt för miljön.

KL IMATNEUTR AL
FRÅN VISION TILL VERKLIGHET

Det årliga (2010) överskottet koldioxid för Big Image 
beräknades till 86 ton. Överskottet koldioxid kom-
penseras med ett trädplanteringsprojekt i Uganda 
som Respect hjälpt till att förmedla. Där har Big Ima-
ge investerat i träd i en omfattning som absorberar 86 
ton koldioxid. På det sättet åstadkoms ett nollsum-
mespel. Den största vinnaren är självfallet klimatet. 
Men en klimatneutral verksamhet generar också po-
sitiva biprodukter i form av konkurrensfördelar och 
kostnadsbesparingar. 

Kan vilket företag som helst bli klimatneutralt?
Det finns anpassade program för såväl mindre verk-
samheter som stora internationella koncerner. Kli-
matneutrala företag återfinns i en mängd branscher, 
statliga myndigheter, kommuner och organisationer. 
Företag vars verksamhet motverkar en hållbar utveck-
ling kvalificerar sig däremot inte av förklarliga skäl.

SÅ BLIR DITT FÖRETAG 
KLIMATNEUTRALT

1. Beräkna direkta och indirek-
ta klimatpåverkande utsläpp.

2. Ta fram åtgärdsprogram för 
att minska utsläppen.

3. Kompensera för de utsläpp 
som inte kunnat reduceras 
med egna åtgärder. Detta 
görs i form av ett verifierat 
klimatkompensationsprojekt.

Vill ditt företag bli klimat-
neutralt? Läs mer på 
www.klimatneutral.se!

Att minska sin miljöpåverkan har länge varit en självklar am-
bition hos de flesta företag. Ändå har det varit svårt att göra 
detta mätbart på ett trovärdigt sätt. Begreppet klimatneutral 

är ett välkommet exempel på motsatsen. 

•

TRÄD�SKOTT redo att planteras i Kikonda, Uganda.

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// RESPECT



Chicken with Plums
Babelsberg utanför Berlin är för Tyskland vad Hollywood är 

för amerikansk filmindustri. Här spelas majoriteten av all 
inhemsk film in. Big Image mångåriga relation till Babelsberg 

stärktes än en gång när seriealbumet ”Chicken with Plums” 
förvandlades till en sagoskimrande spelfilm – inspelad helt 

och hållet i studiomiljö.

TEXT /// BIRGIT HIEMANN  BEARBETNING /// PER WRANGENBERG

FOTO /// FELIX ODELL, PATRICIA KHAN
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ChICkEN wIth PlUMs

det är Februari 2010. Scenografen 
Udo Kramer ska just släcka lampan för 
natten när telefonen ringer. När han sva-
rar presenterar sig rösten på andra sidan 
luren som Marjane Satrapi.

”Känner du till mig? Du måste bara hjäl-
pa mig med mig med min nya långfilm”

Visst känner han till henne. Han kan 
inte låta bli att hänföras av den iranska 
konstnärens charm och skicklighet. Sva-
ret blir ett självklart och långtifrån sömn-
drucket ja.

För den som, till skillnad från Udo, 
inte känner till Marjan Satrapi är hon en 
iransk serietecknare med en unik berät-
tarbegåvning som rör sig obehindrat mel-
lan olika uttrycksformer. Efter sin lysande 
animerade långfilmsdebut  Persepolis, 
som byggde på hennes självbiografiska 
seriealbum och var regisserad tillsam-
mans med serietecknaren och filmskapa-
ren Vincent Paronnaud, var det dags för 
ännu en variant på samma framgångskon-
cept: Chicken with Plums. Filmen bygger 
på ett annat av Satrapis album, men den 
här gången är animationen ersatt av en 
sagoskimrande spelfilmsstil.

Chicken with Plums handlar om den 
begåvade violinisten Nasser-Ali som 
tappar livslusten när hustrun (Isabella 
Rossellini) slår sönder hans älskade in-
strument under ett gräl. När han inte lyck-
as hitta en ny fiol med samma egenskaper 
bestämmer Nasser-Ali sig för att dö. Ge-
nom tillbakablickar på hans liv förstår vi 
undan för undan det drastiska beslutet.

CHICKEN WITH PLUMS,� Marjane Satrapis senaste mästerverk på bioduken, 
utspelar sig i 50-talets Teheran. Big Image tryckte upp totalt 1 400 m2 kulisser 

på bomullstyg med airbrushteknik till filmen som helt spelades in i studiomiljö.
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ChICkEN wIth PlUMs

Filmen är en humoristisk hyllning till musiken, 
poesin och livet. Spelplatsen: 50-talets orienta-
liska Teheran. I ärlighetens namn är det en san-
ning med modifikation. Studio Babelsberg och 
Big Image gjorde resan i tid och rum möjlig.

Det var filmklassiker som Ett, två, tre av Billy 
Wilder (inspelad i Berlin 1961) som inspirerade 
art directorn Stefan Hauck när han skapade den 
50-talsinspirerade surrealistiska, studiolooken 
för Chicken with Plums.

”Det finns inte utrymme, 

varken fysiskt eller i 
budget, 

att ha varje kuliss inn
e för 

målning i studion i vec
kor.”

”Men på den tiden handmålades alla tidstypis-
ka miljöer, skyltar och attribut i skala 1:1. Idag 
är det alltför tids- och kostnadskrävande. Det 
finns inte utrymme, varken fysiskt eller i bud-
get, att ha varje kuliss inne för målning i studi-
on i veckor. Det var aldrig ett alternativ”, säger 
Stefan Hauck. 

SKÅD�ESPELARNA agerade ibland direkt 
framför panoramakulisserna som bidrog till 
att ge filmen dess surrelistiska studiolook.

KLASSISK utkikskuliss printad på bomull 
som inte ger några reflexer i kameran. 
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ChICkEN wIth PlUMs

Lösningen fick istället bli att digita-
lisera Udo Kramers små handmålade 
förlagor och sedan låta förvandla och 
förstora upp dem till jätteformat – ett 
uppdrag som gjort för Big Image.

Under maj 2010 slet den ukrainska 
konstnären Ilona Voychyk dag och 
natt för att färdigställa förlagorna. Fär-
gen hann nätt och jämnt torka innan 
bilderna plockades ned från staffliet 
för att avfotograferas och skickas till 
Big Image. Proportioner stämdes av 
och storlekar drogs upp. Färger, ljus 
och skärpa justerades sedan till ett per-
fekt printat resultat och till produk-
tionens stora belåtenhet. Allt som allt 
trycktes 50 airbrush-bilder motsvaran-
de mäktiga 1400 kvadratmeter.

I september 2011 premiärvisades 
Chicken with Plums på filmfestiva-
len i Venedig där den togs emot med 
rungande applåder och stående ova-
tioner. ”En fest för ögonen och ett 
stort bevis på att fantastiska effekter 
utan datorns hjälp är möjlig” – löd 
presskårens omdöme. Vi kan inte an-
nat än att hålla med.

TOTALT trycktes 
50 airbrushbilder 

i storformat.

TRAD�ITIONELLA och digitala 
tekniker samspelade för att realisera 

scenografen Udo Kramers vision.
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ChICkEN wIth PlUMs

INGREDIENSER 
(2 PORTIONER)
2 kycklingfiléer
1 msk olja
1 dl matlagningsgrädde
4 skivor ost
200 gram torkade plommon 
2 msk hackad lök
1 tsk gurkmeja
salt och peppar

Källa: Shahlas Kök (2007)

Kyckling med plommon 
– originalreceptet Klassisk iransk kycklingrätt med 

fruktig kryddning. Gör så här:

Skölj plommonen och stek dem. 
Därefter steks löken. Blanda 
plommon, lök och kryddor. Skiva 
kycklingfilén på längden, så att 
det blir två tunna skivor av varje 
filé. Banka därefter ut dem för-
siktigt, så att de inte går sönder. 
Lägg en ostskiva på varje filéskiva. 
Lägg därefter lite av plommon- 
och lökblandningen i mitten och 
rulla ihop till en liten rulad. Stek 
1–2 minuter i stekpanna på hög 
värme i olja. Häll på grädden och 
sänk till medelvärme. Låt puttra i 
5 minuter. 

CHICKEN WITH PLUMS – FILMEN Vad händer när en stor violinist får sitt älskade instrument krossat? Han ger sig ut på jakt efter sitt dunkla för-
flutna. Marjane Satrapi och Vincent Paronnaud berättar historien om en stor, ouppfylld kärlek, som hållits levande genom konsten. En storartad 
historia som väcks till liv av storartat skådespeleri: Mathieu Amalric, Isabella Rosselini, Maria de Medeiros samt den unga persiska skådespeler-
skan tillika pianisten Golshifteh Debbouze.



I sydvästra Berlin, nära Potsdam, 
ligger Tysklands och Europas eget 
Hollywood – Studio  Babelsberg. 
Här har det producerats film 
 sedan 1912, vilket gör den till värl-
dens äldsta filmstudio och vaggan 
för tysk film. Här skapades UFa:s 
legen dariska mellankrigsfilmer 
och här blev Marlene Dietrich och 
Zarah Leander stjärnor.

Babelsberg undkom bombning-
arna under andra världskriget och 
har överlevt fem politiska system: 
kejsardömet, Weimarrepubliken, 
nationalsocialismen, Öst- och 
Västtyskland. Under nazisttiden 
producerades mer än 1 000 filmer 
i filmstudion Babelsberg, de flesta 
av dem underhållningsfilmer, som 
skulle avleda folkets tankar från 
kriget. Efter kriget producerade 

Östtysklands statliga filmbolag 
deFa många filmer i Babelsberg. 
Första tiden präglades av filmer 
med en tydlig politisk agenda. 
Man skulle helt enkelt marknads-
föra socialistiska ideal, göra anti-
kapitalistiska filmer.

När sen muren kom till i början av 
60-talet blev filmerna annorlunda. 
Nu synliggjorde filmarna proble-
men i samhället. Teorin är att det 
berodde på att man nu liksom var 
fast i öst och var tvungen att lösa 
de problem som fanns. Efter hand 
började dock detta störa ledningen 
i landet och censuren förbjöd fler 
och fler filmer. På 80-talet började 
öst falla samman och när muren till 
slut föll ändrades förutsättningar-
na för Babelsbergs filmstudio, som 
nu skulle privatiseras.

ST UD IO BABE LSBERG
Numera förverkligas cirka 80 pro-
cent av alla tyska biofilmer i  Studio 
Babelsberg, eller med dess hjälp. 
Sedan millennieskiftet har även 
(delar av) många internationella 
filmer spelats in här, bland annat 
Pianisten (2002),  Valkyria (2007), 
The Reader (2008),  Inglorious 
 Basterds (2008), The Ghost Writer 
(2010).

BESÖK BABELSBERG
Ta pendeltåget till Babelsberg sta-
tion, därifrån buss några få håll-
platser till Filmpark Babelsberg. 
Här finns en hel stad uppbyggd 
med olika hus som används i fil-
mer. Parken består av flera attrak-
tioner, film- och tv-studior.

STUD�IO BABELSBERG är med 
sin hundraåriga historia världens 
äldsta idag aktiva filmstudio.



en helt ny ljudbild

INSID�AN AV ETT SMYCKESKRIN var inspirationen 
för innertaket i Rigolettos nyrenoverade biosalonger.
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det är Fredag förmiddag på Fotografiska muse-
et i Stockholm. Portarna har just öppnats och vi har 
tagit oss upp till restaurangdelen för att träffa Big 
Image grundare, Werner Schäfer. Han är här för att 
delta i företagets personaldag, men också för att prata 
Echostop och innertakslösningar med Big Magazine.

Vi slår oss ned vid ett bord. Ett efter ett befolkas de 
av besökare som, liksom vi, inte kan låta bli att hänfö-
ras av utsikten genom panoramafönstren mot Stock-
holms inlopp. Vattnet ligger stilla, men ljudnivån runt 
om oss tilltar. I bakgrunden blandas barnskrik och 
bestickslammer med klirrande koppar och fat. I taket 
ovanför oss sitter kvadratiska ljudabsorbenter för att 
dämpa kakofonin. De består av samma massproduce-
rade skivor som återfinns i åtskilliga publika miljöer.

 ”Visst, de gör jobbet men taket skulle kunna vara 
trevligare att titta på”, konstaterar Werner och berättar 
om hur Big Image nya akustiklösning Echostop föddes.

Av en slump kom vi i kontakt med ett företag i Små-
land som tillverkade stoppningsmaterial i form av po-
lyesterskivor. Deras kunder fanns företrädesvis inom 
bil- och möbelindustrin och hade ingen inriktning på 
akustikmarknaden.

De fem cm tjocka polyesterskivorna visade sig vara 
perfekt lämpade som ljudabsorbenter. När de röklika 
ljudvågorna möter polyestertrådarna bromsas de upp 
och efterklangstiden kortas. Efterklangstid är den en-
het som används för att mäta akustisk komfort. Kort 
efterklangstid minskar eko och ökar hörbarheten i 
samtal, även när många förs parallellt i samma rum.

Big Image kompetens inom print, sömnad och 
skärteknik i kombination med ljudabsorbenterna syd-
des ihop till det akustikpaket som nu går under pro-
duktnamnet Echostop. Det är inredning, dekoration 
och funktion i ett, förklarar Werner.

Ljudabsorbenterna kan sättas samman till valfri 
storlek och form, kläs med printade eller oprintade 
textiler som sticker ut eller smälter in i inredningen. 

Det mesta är möjligt. Med Echostop är det enkelt att 
skapa en vacker, välljudande ljudmiljö som gör sig 
lika bra längs väggar som i tak.

Just i tak finns det fantastiska möjligheter. Istället 
för att renovera hela innertak finns numera alternativet 
att sätta upp ett spänntak av väv. Echostop-skivorna 
går utmärkt att klä in i samma väv. Tillsammans bil-
dar de ett ljuddämpat innertak. En oerhört prisvärd 
och lättmonterad lösning som tilltalar inredningsarki-
tekter, ekonomi- och inte minst arbetsmiljöansvariga.

Echostop gör sig lika bra på kontoret som hemma, 
på sjukhus, slott eller kanske till och med i Stock-
holms klassiska stadsbibliotek. I alla fall om Werner 
fick bestämma.

 I början av mars såg jag på nyheterna att Stadsbib-
lioteket i Stockholm riskerar 50 000 i böter om de inte 
gör något åt bullerproblemen i lokalerna. Jag tror vi 
skulle kunna lösa det riktigt snyggt om vi fick chansen.

 I Werners värld är allt möjligt.

Ljud blir lätt till oljud när de ska samsas mellan 
samma väggar. Höjda ljudnivåer höjer kraven på 

akustiklösningar – snygga sådana. Big Image lösning 
heter Echostop. En fröjd för såväl öra som öga och en 

välkommen nyhet för både ljud- och bildlandskap.

TEXT /// PER WRANGENBERG  FOTO /// BROR RUDI, LARS DAHLSTRÖM

INNERTAKET installeras smidigt med hjälp av en speciallist-lösning.
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BIOGRAF RIGOLETTO
På Kungsgatan i Stockholm ligger den anrika bio-
grafen Rigoletto. Biografen öppnade första gången 
1939 med alla attribut som hör en klassisk biosalong 
till: maffig ridå, elegant foajé och art deco-inredning. 
Drygt 70 år senare har biografen genomgått en var-
sam renovering som ska lyfta Rigoletto till sina forna 
glansdagar. Nostalgiskt nytt är ledorden. De fyra bio-
salongerna har blivit tre. Istället för att måla om in-
nertaken i salongerna har Rigoletto valt en betydligt 

GREEN HOTEL
Green Hotel i Tällberg i Dalarna är inget vanligt ho-
tell. Den idylliska placeringen med milsvid utsikt 
över Siljan lockar gäster från hela världen. Det genu-
ina tilltalar alldeles särskilt. Inte minst företag som 
gärna förlägger sina årliga konferenser på Green. En 
plats för viktiga möten, varvat med lugn och rekrea-
tion. Hotellets majestätiska matsal rymmer ett stort 
antal gäster på en och samma gång. Men för en tid 
sedan började den livliga, goda stämningen bli lite 
för högljudd för allas trevnad. Ljudmiljön hade växt 
till ett bekymmer. Green insåg att de behövde komma 

snabbare och kostnadseffektivare lösning än vad en kon-
ventionell renovering skulle inneburit. De befintliga 
akustiklösningarna i taken har klätts in med spännväv 
från Big Image. En spännväv som printats med ett motiv 
av rött, veckat siden. Allt för den rätta biokänslan. Med 
inredningens hjälp vill Rigoletto bjuda besökarna på en 
helhetsupplevelse som är lika magisk som en galapre-
miär. Biografen nyöppnar under maj månad.

tillrätta med akustikproblemet för att skapa bästa 
tänkbara miljö för sina konferensgäster. Samtidigt var 
det viktigt att behålla den autentiska känslan i loka-
len. Att föra in ljudabsorbenter riskerade att förfula 
och förta det ursprungliga uttrycket. Green hittade 
lösningen hos Big Image. Ett ljuddämpat innertak be-
stående av skivor från Echostop monterades. Skivor-
na kläddes sedan med en spännväv som motivprintats 
med hotellets karaktäristika kurbitsmålning. Resulta-
tet – en efterlängtad ljudmiljö i estetisk enlighet med  
hotellets själ.

ECHOSTOP I TAKET har gjort ljudbilden i Green Hotels 
matsal lika harmonisk som resten av vistelsen där.
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i FantaSinS Förtrollande värld 
är allt möjligt. Huvudkaraktären 
Bastian Balthazar Bux har helt slu-
kats in i den via boken Den oändliga 
historien han stulit med sig från en 
mystisk bokaffär. En helt ny värld 
öppnar sig. Flera till och med. 
Oraklet är en av de 23 scenbilderna 
som trollbinder Bastian och publi-
ken under föreställningen.

Framför den stora randiga bak-
grunden grupperar sig nio kolon-
ner. De är också randiga. Som ni 
hör: ränder, ränder och ännu fler 
ränder. Kors och tvärs, i svart och 
vitt. Tillsammans skapar de ett när-
mast hypnotiskt intryck som får 
hjärnan att gå på högvarv. Plöts-
ligt faller ett ljus ovanifrån, scenen 
rasar samman och berättelsens 

Den oändliga historien är en tysk fantasy- och även-
tyrsbok skriven av Michael Ende som gavs ut första 
gången 1979. Boken blev även en filmatiserad publik-
succé under 1980-talet. Nyligen sattes en scenversion 
upp på Oldenburgs klassiska stadsteater. Big Image 
såg till att ränderna aldrig gick ur scenen.

hjälte Bastian hittar den magi han 
letat efter till den unga publikens 
förtjusning.

Att åstadkomma det rejält ran-
diga intrycket krävde en del trix. 
Flaggtyget som användes till ko-
lonnerna bestod av mycket skirt 
polyestertyg tryckt med ett gra-
fiskt mönster. För att de inte skulle 
fladdra syddes träramar in i över- 
och nederkant för att fixera tyget. 
Ränderna är tryckta med sublime-
ringsteknik. Det betyder att fär-
gerna trängt djupt in tygfibrerna 
med hjälp av värme. När de ljus-
sätts uppstår exakt det knivskarpa, 
randiga intrycket som eftersträvas.
TEXT /// PER WRANGENBERG
FOTO /// OLDENBURGISCHEN 
 STAATSTHEATER

DEN 
OÄNDLIGA 
HISTORIEN

RAND�IGT VÄRRE En stor utmaning 
för konfektionsavdelningen var att 
få kolonnerna trådrätt sydda för att 
inte bryta den hypnotiska illusionen 
på scenen.

D�EKOREN 
trycktes på 
flaggtyg med 
sublimerings-
teknik.



i Förra nuMret gläntade vi för första gång-
en på dörren till Big Image största nyhet nå-
gonsin – printerprojektet Infinitus. Här följer 
fortsättningen på vad som kommer bli ett ban-
brytande och bestående inslag i storbildsvärl-
den från och med hösten 2012.

Kort resumé: Sedan flera år tillbaka arbetar 
Big Image utvecklingsgrupp tillsammans med 
Berlins Tekniska Universitet med att skapa stor-
bildsvärldens största printerprojekt, Infinitus. 
Ett helt nytt färgrecept har också utvecklats till 
den nya trycktekniken. Innehållet är en affärs-
hemlighet, en vattenbaserad och nedbrytbar så-
dan. Receptet är blandat och anpassat för att 
matcha trycktekniken och de olika materialen. 
Allt för att framhäva lyster, skärpa och djup till 
fullo. Samma höga kvalitet som alltid och snäll-
lare mot miljön än någonsin. Men framför allt 
ger Infinitus din tryckfrihet nya dimensioner. 
Med en rekordhög hastighet printar den 12 × 50 
m i ett enda sömlöst stycke. Big Image grunda-
re, Werner Schäfer, berättar mer:

”Vi har under alla år kunnat leverera stora bil-
der, men då med hjälp av skarvar. Skarvandet 

kräver en oerhörd noggrannhet och följdaktli-
gen mycket tid i produktionen. Med Infinitus ra-
deras både det momentet och sömmarna ut helt.”

De tunna, transparenta färgerna som an-
vänds med Infinitus har fantastiska egenska-
per. Till skillnad från t ex tjockare handmålade 
bilder så går Infinitus bilder att bakbelysa med 
perfekt färgåtergivning. Med sömlösheten för-
svinner också de mörka strecken från skarvar-
na som numer är ett minne blott. Något som 
välkomnas av hela kulturvärldens tekniska di-
rektörer, scenografer och ljussättare. Och ännu 
fler än så.

”Det finns stor efterfrågan på sömlösa bilder 
från mäss- och eventproducenter och även vid 
produktlanseringar och stora offentliga instal-
lationer. Vi har också projekt där vi levererar bil-
der till stora ljusgårdar och aulor. Stora bilder 
som ska agera dekorativt, men också ge ett visst 
skydd mot solen. Det faktum att den nya tek-
niken inte bara printar med högre upplösning 
utan också fem gånger snabbare gör att vi kan 
öka kapaciteten samtidigt som vi kapar leverans-
tiderna”, säger Werner Schäfer.

INFINITUS
infriar sömlösa drömmar

INFINITUS
Status: Världens största printerprojekt

Skapare: Big Image och Berlins  
Tekniska Universitet

Tryckkapacitet: 100 m2/timme

Tryckdimensioner: 12 × 50 m – och 
mer därtill. 

Premiär: Hösten 2012

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// FELIX ODELL, MAGNUS PETTERSSON
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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 HÖST!

M I N N E N
från

B I G  I M A G E

PELLE /// IT-DRIFT 
OCH SUPPORT

Inte många har sett Werner Schäfer (Big Image grundare) på gränsen 
till sammanbrott. Jag är en av de få. En solig måndagsmorgon 1989 
möts jag av en Werner som jobbat dygnet runt hela helgen för att få 
ordning på den nyinköpta maskinen som inte ville fungera och som 
innebar en stor ekonomisk risk för Werner och hans familj. I ren ilska 
sparkar Werner hårt på en skåplucka, varpå foten fastnar i luckan, 
något som ser rätt roligt ut i allt elände. I sitt försök att få loss foten så 
lossnar skåpluckan från skåpet men sitter fortfarande kvar på foten. 
Skåpluckan får vad den tål och lite till men låter sig till sist besegras, 
lyckligtvis även maskinen som till slut började fungera.

ANDERS /// KUNDSERVICE 

Sedan 1997 har vi en levande flos-
klista på kontoret. Den består idag 
av över 600 helt knasiga felsäg-
ningar och floskler. Har man en mo-
tig stund kan man ta sig en titt på 
flosklistan så tar det inte lång stund 
tills man är på gott humör igen! 

SUSI /// ADMINISTRATION

Jag såg nyligen ett foto av min son 
från 1992 när han var två år gammal 
och stod med roller och målade räck-
et utanför vår alldeles nya byggnad i 
Täby. Det var ett härligt minne! 

LOTTA /// KONFEKTIONEN

Jag gillar att få utmaningar i efterbearbet-
ningen. I synnerhet när det gäller sömnad. 
Därför minns jag särskilt Shanghaiutställ-
ningen som vi gjorde för ett par år sedan 
som var ett enormt stort projekt och väl-
digt knepig med många tekniska bryderier 
och inte en enda rät vinkel på alla bilder.

JEANETTE /// 
KUNDSERVICE

Första gången jag klev in 
i Bigs lokaler fick jag mig 
en rejäl wow-upplevelse. 
Kan man göra så stora 
bilder? Nu har jag jobbat 
på Big i 5 år och jag kan 
fortfarande förbluffas över 
de fantastiska produkterna 
vi levererar varje dag. 
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