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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. 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.



ur ser stora bilder på mjuka material ut i 
framtiden? Större? Mindre? Mera former? 

Andra material som tekniska textilier? Inbygg-
da funktioner á la dioder och mjuka bildskär-
mar? Jag tror att bilderna kommer vara precis 
så i framtiden, och dessutom ha en massa ytterli-
gare egenskaper som vi inte ens 
kan fantisera oss till idag.

Stora bilder ingår idag i den 
helhet som mässmonterbygga-
re, eventproducenter, inredare 
m fl skapar till slutkunder. Ofta 
blir det bäst resultat när den 
stora bilden är med från början 
i tänket, det är då kunden får ut 
mest resultat av att använda en 
stor bild.

 Vi har det stora privilegiet 
att jobba med kunder i många 
olika segment, alltifrån sceno-
grafer på teatern till mässmon-
terbyggare till fasadbilder till 
3D-specialprojekt till event mm 
– och dessutom i många olika 
länder runtom om i världen. Det 
är otroligt lärorikt och det finns 
så mycket kunskap och idéer som fungerar lika 
bra, oavsett vilket segment just du arbetar i. Vi 
delar gärna med oss av detta till dig!

Space Production, som du kan läsa om på 
sidan 12, är riktiga mästare på just helheten och 
projekten de levererar är alltid i världsklass. 
Apropå världsklass, så närmar vi oss slutfasen 
av vårt stora projekt Infinitus, vår maskin som 
skall trycka 12 × 50 meter i ett stycke utan skarv. 
Läs mer på sidan 5.

Ett annat mycket viktigt framtidsprojekt är ut-
bildningen Skylt- och storbildsproducent på Xenter 
i Botkyrka, vår vice VD Johanna  Schäfer sitter 
med i utbildningens ledningsgrupp. Äntligen 
finns det en utbildning som riktar sig direkt till 
vår bransch. Vi har även ett stort engagemang i 

utbildningen Digital Bildbehand-
lare på Fotoskolan i Stockholm.

Vi lanserar nu också ett helt 
nytt varumärke med tjänster 
och produkter, kallat Big Image 
Acoustics. Akustikdekor i olika 
former och uttryck med syfte att 
skapa bättre ljudmiljöer så väl 
som att vara dekorativa. Vi har 
redan några rejäla referenspro-
jekt, bland annat restaurang EAT 
i nya Mood-gallerian.

2012 har varit ett bra år för Big 
Image med nöjda kunder och ro-
liga projekt, nu inför 2013 satsar 
vi hårt och investerar i en mängd 
nya maskiner för att utöka våra 
möjligheter att leverera kreativa 
storbilder i ännu större volymer.

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

H

Andreas Skantze
VD big imAgE 

STORA BILDER 
I FRAMTIDEN

MITT BÄSTA 
KONSERTMINNE

Det är antingen första 
Rocktåget på Vad-
stena Slott, vi gjorde 
stora gitarrer på slöja 
som hängde framför 
högtalarna, eller Mary 
J Blige i en liten klubb-
spelning i New York 
2008 (köpte biljett av 
dörrvakten på hotellet 
i samband med en Big 
säljresa).

Läs om fler härliga 
minnen från våra med-
arbetare på sidan 23.
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BIG WORLD

SVENSK FORM I TOKYO
Tre av Sveriges främsta illustratörer och 
formgivare är släkt. Och samarbetspart-
ners. I en unik utställning på svenska 
ambassaden i Tokyo visar Anna och 
Stina Wirsén tillsammans med Pompe 
Hedengren upp verk de skapat med 
varandras hjälp, men också var och en 
för sig. Många av figurerna och former-
na känner vi igen från konstnärernas 
numera långa och uppmärksammade 
karriärer. Vissa verk är nya och ställs 
ut för första gången. Big Image har 
tryckt flera av utställningsobjekten. De 
flesta på Cloth 201, bl a i storlekarna 
300 × 700 cm och 150 × 1000 cm.

LYSANDE MONTER I STAVANGER
Hur når du ut som utställare bland hundratals 
montrar på en mässa? Jo, du tänker stort. På 
ONS i Stavanger, en av världens ledande mäss-
sor för global energiindustri, visade norska 
Colours vad det kan innebära att tänka just 
stort. De lät konstruera ett väl synligt versalt A 
som placerades vid montern för att fånga besö-
karnas uppmärksamhet. Bokstaven byggdes i 
aluminium med måtten 5 × 5 × 1 meter (bredd, 
höjd, djup) eftersom den skulle ses från fyra 
 sidor. Big Image klädde sedan ställningen i tyg 
som var anpassat för det ljusspel som skulle 
pågå inne i bokstaven. Snyggt, unikt – och 
stort. Dessutom, eller kanske därför, blev det 
besökarsuccé.

BIG-HÄLSNINGAR FRÅN OLIKA DELAR AV VÄRLDEN 
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STÖRST, BäST & SkARpAST

Den ena är 73 år gammal, den andra är 34 år ung. Klaus Müller och 
Uwe  Napierkowski kommer inte bara från olika generationer utan 

också från olika skolor. Nu förenas de för att hitta det perfekta 
bläcket till världens största printer – Infinitus.

STÖRST, BÄST & SKARPAST

DET är DAgS att skriva ännu ett kapitel om Infinitus. 
Premiären kryper allt närmare för Big Image största 
nyhet någonsin. Under utvecklingsarbetet har inte 
bara Infinitus växt fram. Big Image anställda har också 
svetsats samman både på det professionella och det 
personliga planet. Tysklandschefen Manfred  Müller 
använde sin fingertoppskänsla och parade ihop en 
ung och talangfull med en gammal och rutinerad för 
att få till den perfekta mixen – och det perfekta bläck-
et. Tillsammans utgör teatermålaren Klaus Müller och 
tapetseraren Uwe Napierkowski en annorlunda duo.

Skillnader skapar som bekant dynamik. De kom-
mer från olika generationer, skolor och mentaliteter. 
Klaus Müller sitter vanligtvis för sig själv uppe i sitt la-
boratorium och arbetar analytiskt och minutiöst. Uwe 
Napierkowski återfinns för det mesta en våning ned, 
på golvet bland printrarna. Tidigare hade de bara ut-
bytt hälsningsfraser när de passerat varandra i korri-
dorerna. Nu ses de desto oftare. Deras gemensamma 
uppgift är att utveckla ett nytt vattenbaserat bläckre-
cept till Infinitus. Det är lättare sagt än gjort. Det finns 

TEXT /// BIRGIT HIEMANN FOTO /// BIG IMAGE
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KLAUS OM UWE
”Jag värdesätter hans gränslösa 
optimism och okuvliga iver. När 
min försiktighet drar i bromsen 

finns Uwe där med gasen och tar 
oss förbi hindren.”
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STÖRST, BäST & SkARpAST

gott om bläck- och maskinkomponenter på markna-
den att välja mellan. Pigment och bindemedel prövas 
i olika varianter för att åstadkomma en inkjet-skrivares 
skärpa och en airbrush-printers lyster på samma gång. 
Bläckpigmentens finkornighet och ljusreflekterande 
egenskaper är andra bitar som de arbetat mycket med. 
Efter två år av många tester och mycket experimente-
rande börjar de närma sig ett slutgiltigt recept. Under 
tiden har en ömsesidig respekt och en vänskap växt 
fram. Och snart också ett bläck för framtiden.

INFINITUS

Vad: Världens största printerprojekt

Samarbetspartner: Berlins Tekniska Universitet

Tryckteknik: Piezo

Kapacitet: 100 m2/h

Utskriftsbredd: 12 m

Bläck: Transparent, vattenbaserat 
och biologiskt nedbrytbart

Textilier: Obehandlad bomull

Produktionsklar: Våren 2013

4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965

UWE OM KLAUS
”Han är lugnet själv. Hans 
analytiska tillvägagångssätt 

är anmärkningsvärt.”
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Läs mer om utbildningen på xenter.se

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// PATRIK LARK

Skolan som banar 
väg för framtiden
För pionjärer finns inga handböcker. Inga föregångare att 
luta sig emot. Big Image kunskap bygger på passion, experi-
mentlusta och tusentals timmar av hårt arbete. Nu utbildas 
nästa generation storbildsproducenter. Skolan heter Xenter – 
och där bidrar Big Image med det kompetenskapital de byggt 
upp i nära tre decennier.

–När vi startade upp verksam-
heten för 25 år sedan var vi mer eller 
mindre synonyma med storbilds-
branschen, berättar  Johanna  Schäfer, 
marknadschef på Big Image.

Mycket har hänt sedan dess. 
Konkurrenter har tillkommit och 
tekniken har gått framåt. Men en 
naturlig återväxt för framtidens fa-
brikanter av storbildsupplevelser 
har alltjämt saknats. Fram till för 
ett år sedan när YH-utbildningen 
Skylt- och storbildsproducent på 
Xenter i Tumba slog upp portarna 
för sina första elever.

Vi spolar tillbaka bandet ytterli-
gare ett år. Börje Ahlstedt, initiativ-
tagare och lärare på utbildningen, 
hör av sig till Johanna Schäfer och 
presenterar en idé som hon genast 

blir förtjust och engagerad i. Han 
berättar vad som är på gång och 
undrar om hon tycker att det finns 
ett behov av en tvåårig YH-utbild-
ning för skylt- och storbildspro-
ducenter och erbjuds samtidigt en 
plats i ledningsgruppen. 

Johanna är sedan med och dis-
kuterar genom utbildningens inne-
håll som leder fram till en lyckosam 
ansökan om statligt stöd för att 
starta upp utbildningen. De vikti-
gaste kriterierna för att få starta en 
utbildning är att det finns ett tyd-
ligt behov och efterfrågan på ar-
betsmarknaden av den kompetens 
utbildningen leder till. Just utbytet 
med arbetsmarknaden är den del 
av utbildningen Big Image bidrar 
stort till. 

Av den 80 veckor långa utbildning-
en består 24 av längre LiA-perioder 
– lärande i arbete. Under dessa 
perioder kommer studenter ut till 
bl a Big Image för att just lära sig 
arbetet. Johanna är odelat positiv 
till initiativet till utbildningen.

–Storbildsbranschen är en 
mycket ung bransch och en kva-
litetshöjning är eftersträvansvärd. 
Vi har varit pionjärer på storbilds-
marknaden inte bara i Sverige utan 
även i andra delar av världen. En 
utbildning i storbilds-
kommunikation är 
därför inte bara 
välkommen utan 
nödvändig för att 
mediet ska kunna 
utvecklas.

DEN SPECIELLA  skolbyggnaden är ritad av Rodel Stintzing.

SKOLAN  delar lokaler med en restaurang 
och flera IT-företag.
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Operahuset i Zürich med byggår 1891 är ett av 
Europas allra finaste. Big Magazine träffade  operans 

konstnärlige ledare Jörg Zielinski för att prata 
 scenografi, storbild och samarbetet med Big Image.

Zielinski
VILL  FÖRMEDLA SCENENS KÄRNA

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

EN UPPSÄTTNING  av Mozarts Don Juan.

FOTO /// OPERNHAUS ZÜRICH
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 ɡ Vad tycker du att en bra scenografi ska 

innehålla?

Det bästa är om scenografin berättar något 
och förmedlar en historia. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara samma som utspelar sig 
på scenen. Jag gillar att variera traditionell 
teknik med ny. Alla stilgrepp har sin plats 
oavsett om det är teatermåleri, projektion 
eller storbildstryck.

 ɡ Om du ser tillbaka på de senaste 

20 åren. Vad har förändrats?

Idag lägger scenografer större tonvikt på 
material. Vi försöker ta vara på originalma-
terialet istället för att kopiera det med konst-
närliga medel. Förut simulerades mycket 
med modeller av plywood, färg och tyg. 
Scenografin stack ut istället för att smälta 
samman och bli en naturlig del av scenen. 
Publiken möter också mer visuella uttryck 

från ny teknik. Sedan märks det att överflö-
det i scenografibudgetarna från 60-talet och 
70-talet har försvunnit. Teaterdirektörer får 
försöka motivera kostnader och se till att all 
scenografi har en uppgift innan de tar ställ-
ning till inköp.

 ɡ Och hur ser framtiden ut?

Jag vet inte om jag vill kalla det en trend. 
Det är snarare en evolution än en revolution, 
men foto- och videokonst har fått högre sta-
tus under det senaste decenniet. Det innebär 
att scenuttrycket blivit tydligare. Det är mer 
kärnfullt och inte längre en djungel av bil-
der. Det innebär också att vi måste vara mer 
exakta. Samtidigt lurar det en förbannelse i 
detaljerna. Ett litet fel vid nära anblick kan 
mångdubblas på publikens avstånd. Det 
ställer högre krav på tekniken. 



”UTAN BIG IMAGE  SKULLE 

MINA UTTRYCKS FORMER 

BEGRÄNSAS”
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 ɡ Har traditionellt teaterhantverk någon chans att 

överleva i den nya tidåldern med digital teknik?

Självklart. Det kommer finnas plats för båda även i 
framtiden. Med storbildstryck kan vi trycka detaljri-
kedom på ett prisvärt sätt medan traditionellt måle-
ri fortfarande är oöverträffat när vi vill förmedla en 
särskild känsla i vissa situationer. I vår uppsättning 
av ”Den flygande holländaren” kombinerar vi starka 

visuella element med projektioner över en 3 m × 2 m 
storbild och skapar ett tredimensionellt intryck. Vår 
filosofi är att vi vill förmedla scenens kärna, den inre 
känslan. Om det sedan innebär att det krävs en hand-
målning eller ett digitalt tryck för halva priset är se-
kundärt. Pengarna får inte styra över det konstnärliga.

 ɡ Behöver ni inte ta hänsyn till det menar du?

Det måste vi såklart. Men operahuset i Zürich är till 
skillnad från t ex många tyska scener lyckligt lottade. 
Det finns inte samma spartryck hos oss än så länge.

 ɡ Vad är det som lockar med storbildstryck?

De kreativa möjligheterna och naturligtvis de konkur-
renskraftiga priserna. Många scenografier skulle inte gå 
att göra utan storbildstryck. T ex bakbelysta bilder med 
tryck som kan växla mellan att försvinna och framträda 
som i ett trollslag eller de printade golven till baletter 
som också kommit allt mer.

LE COMTE ORY

PEER GYNT COPPELIA



”PENGARNA FÅR 

INTE STYRA ÖVER 

DET KONSTNÄRLIGA”

J Ö R G 
Z I E L I N S K I

Född 1964 i Berlin där han också studerat 

teater och scenisk gestaltning. 

Bosatt i Schweiz sedan 1991 där han började 

sin karriär på teatern i Basel. 

Arbetar som teknisk chef och konstnärlig 

ledare vid Zürich Operahus.

Undervisar vid Zürich Teaterhögskola och 

National Academy of Chinese Arts i Peking.

Zürich Operahus invigdes 1891 och har plats 

för 1100 åskådare. Den första operan som 

 sattes upp var Lohengrin av Wagner.

 ɡ Det finns flera storbildsproducenter. 

Varför har ni valt att samarbeta med 

Big Image?

Vad är det man brukar säga? Ändra aldrig 
på ett vinnande lag. Utan Big Image skulle 
mina uttrycks former begränsas. Vi får full 
service från start till mål. Det finns ett hel-
hetstänk och en teaterexpertis som jag är 
mycket förtjust i. Sen får vi ta del av den 
senaste tekniken, som t ex natt- och dagbil-
derna med dubbelsidigt tryck. Några sådana 
fanns inte på 90-talet.

…och inte heller Infinitus 12 m × 50 m söm-

lösa bilder.

Exakt. Det ger oss chansen att arbeta med 
helt annat ljus. Vi får möjligheter att skapa 
större uttryck och kan vidga och variera 
horisonten.

 ɡ Du undervisar bl a på Zürich konst-

högskola som samarbetar med Chinese 

Theatre Arts i Peking. Big Image har än så 

länge aldrig levererat någon scenografi till 

Kinas scener. Varför tror du att det är så? 

Vad gör asiater annorlunda?

Jag tror att kulturrevolutionen har förstört 
mycket kunskap om forntida hantverk. De 
saknar förståelse för hur olika tekniker kan 
kombineras. Detta begränsar förverkligan-
det idag. Det finns en tanke om att upple-
velsen är viktigare än den exakthet vi kan 
åstadkomma i Europa. Pekingoperan är en 
helt annan konstform. Det handlar alltid om 
att försöka fullända det redan befintliga. Här 
är vi mer öppna för förändring. Men vem 
vet? Det kanske ser annorlunda ut imorgon.

 ɡ Hur känner du inför premiärer där 

du haft ett finger med i spelet? Har du 

premiär nerver även som scenograf?

Det beror på. Är det mina egna uppsättning-
ar så hoppar jag över premiären. Men är jag 
produktionsledare så är jag gärna på plats. 
Den bästa känslan är: ”Wow, det här ser bra 
ut!” Det ger onekligen tillfredställelse.

 ɡ Betyder det att du kan slå till dig ro?

Nej, det vore slutet för alla konstnärer. Min 
högsta önskan är att motbevisa Newtons 
lag och trotsa gravitationen på scen. Vilken 
teater!
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tar plats i storbildsvärlden

De fyller mässhallar och 
 arenor dagligdags. Ingen 
utmaning är för stor eller 
för liten – Ove  Qvicklund 

på Space  Production har ett 
kärt öga för mjuka storbilder. 

Vi ringde upp honom och 
 frågade varför.

SPACE

titelN på Ove QvickluNds visitkort lyder 
Graphic Manager. Själv utnämner han sig 
skämtsamt till ”fackidiot” och uppmanar 
mig att kalla honom detsamma. 

Ove ansvarar för Space Production text- 
och bildavdelning i Göteborg med åtta an-
ställda. Totalt finns drygt 80 medarbetare 
inkluderat de två kontoren i Stockholm 
och Singapore. Tillsammans är de en mark-
nadsledande mäss- och eventproducent i 
Skandinavien, med en global arena som ar-
betsplats. Därtill är de sedan lång tid till-
baka en av Big Image största beställare av 
mjuka bilder.

–Jag har känt till Big Image och deras 
grundare Werner Schäfer ända sedan 1987. 
Vid den tiden höll jag själv på med tygbilder 
via en agentur som jag drev under 15 år för 
ett företag i England. Jag började på Space 
för fem år sedan. Men samarbetet mellan 
Big Image och Space startade långt tidigare 
än så, berättar Ove.

Han beskriver relationen till Big Image 
som okomplicerad och talar om en outtalad 
förståelse för varandras önskemål. 

TEXT /// PER WRANGENBERG
FOTO /// SPACE PRODUCTION

ETT RUM  utformat som en jordglob symboliserade 
Sandviks världsomspännande verksamhet.



–Det är egentligen ett väldigt enkelt sam-
arbete. Det är en massa saker som sitter i 
Big Image ryggmärg som också sitter i min 
som jag inte behöver framföra verbalt. Jag 
har en bakgrund som körsnär och lägger väl-
digt stor vikt vid sömnad. En bild är aldrig 
bättre än sin sista söm och när det kommer 
till finish är Big Image hundraprocentiga.

Logistiska lösningar är en annan sak som 
Space värdesätter i samarbetet. I dagens 
storbildsvärld är tiderna för att rigga och 
riva en utställning allt kortare. I och med att 
timmarna har blivit färre och dyrbarare är 
det ännu viktigare att allt klaffar.

–När vi får leveranser från Big Image är 
de alltid uppmärkta och packade med över-
kanten först för att förenkla upphängningen. 
Det är såna detaljer som är A och O när man 
 bygger stora produktioner. Vi har jobbat 
med Volvo Ocean Race vid ett flertal tillfäl-
len där Big Image varit inblandade. Där gör 
vi dubbla uppsättningar av allting. Ibland 
har man en hamn i två olika länder samti-
digt som det är kort tävlingsdistans. Då hin-
ner du inte riva och bygga innan de är i mål 
utan måste helt enkelt ha ännu ett exemplar.

Tidigare i år producerade Space en stor-
slagen utställning i Sandviken i samband 

”…NÄR DET KOMMER TILL 
FINISH ÄR BIG IMAGE 

HUNDRAPROCENTIGA.”
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SpAcE TAR plATS I SToRBIldSväRldEN

3000 M2  printade tyger användes på mässan.

ATT ARBETA  i en gruva – så här kan det kännas.



med att företaget Sandvik firade 150 år. Utställning-
en pågick under hela maj månad i stans gigantiska 
inomhushall Göransson Arena som till vardags rym-
mer en fullstor bandyplan. 40 000 besökare tog sig 
dit under jubileumsperioden när framtidens teknik-
områden och företagets kopplingar till dessa visades 
upp på ett lärorikt och underhållande sätt. Arenan 
förvandlades till ett sprakande äventyrsland och 
en spännande mötesplats för alla nyfikna. Genom 
hundra tals aktiviteter kunde man upptäcka och lära 
nya saker om framtidens energi, om rymdtransporter 
och gruvgångar. 

–Totalt använde vi oss av drygt 3000 m² printade 
tyger. Av dessa skapade vi bl a en tidslinje över företa-
gets historia som täckte en hel kortsida. Sen tillverka-
de vi även en jordglob som kläddes in i tyg. Där fick vi 
hjälp av Big Image med rendering och originalarbete 

för att få allt att passa. Det var lite av en utmaning när 
vi inte hade fått de exakta måtten från vår leverantör i 
USA. Men det löste sig väldigt bra till slut.

–Vi använder oss ofta av Big Image sublimerings-
maskiner eftersom vi trycker mycket text och detaljer. 
Det blir vassare och en ökad läsbarhet än t ex med 
airbrush-teknik som lämpar sig bättre för teatrar och 
scenografi. Oftast sysslar vi med bild kombinerat med 
text. Då måste texten ha kantskärpa. Varken Sandvik 
eller någon annan kund vill ha en pixlig pay-off, säger 
Ove. Och vi kan inte annat än att hålla med. 

Med lång erfarenhet av branschen kan Ove urskilja 
vissa trender. Det finns fortfarande en tendens till att 
bilderna blir större och större men den stora skillna-
den är den att de måste kommunicera både på kort 
och långt betraktningsavstånd. Förut krävdes bara 
 endera. Idag finns det en teknik för det som saknades 
förr i tiden.
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SpAcE TAR plATS I SToRBIldSväRldEN

FLEXIBILITET,  erfarenhet och ett stort mått is i magen gör att Ove och 
hans kollegor klarar av spänningsmoment som det här – när de inte visste 
om tygkartan skulle passa ställningen. Men det gjorde den.

INNE I GLOBEN  fick besökaren ta del av Sandviks projekt runt om i världen.

ÖVERALLT  fanns saker att testa 
och historier att lära sig av.



16   BIG MAGAZINE • NUMMER 6 • HÖSTEN 2012

iFa i BerliN är världens största mässa för 
hemelektronik. När Samsung presenterade 
sin nya tvättmaskin Ecobubble där, gjordes 
det grandiost. Den södra ingången till mäss-
hallen bestod nämligen av en 14 m × 13 m × 8 
m stor modell av maskinen.

Ecobubble utlovar ren tvätt redan vid 
låga temperaturer med 30 % lägre energi-
förbrukning. Tricket är ett nytt system för 
tillsättning av tvätt- och sköljmedel. Istället 
för att det spolas direkt in i textilierna i trum-
man går blandningen in i en pump som till-
sätter luft. Tvättmedlet löses upp och skum 
bildas. De små bubblorna tränger in i textil-
fibrerna och ger en effektivare rengöring. 
Nytt är också den självrengörande trumman 
som skyddar strukturen i textilierna och ger 
en skonsammare tvätt.

Big Image har levererat till Samsung och 
iFA tidigare. Men då har det handlat om mer 
konventionella uttryck som mässväggar, 

Stora innovationer kräver stora 
 lanseringar. Det gäller inte minst 
om man ska synas på den gigantiska 
 hemelektronikmässan IFA i Berlin.

 Tvättäkta 
 entré i 
 jätteformat

TEXT /// BIRGIT HIEMANN
BEARBETNING /// PER WRANGENBERG
FOTO /// BIG IMAGE

2,30 m

MÄSSBESÖKARNA  välkomnades in genom 
den 14 meter höga tvättmaskinen.
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MÄSSAN

IFA (Internationale Funkaustellung) i Berlin är 
 världens största mässa för hemelektronik. Sedan 
1924 har det varit den självklara scenen för fram-
tidens tekniktrender. 2012 års upplaga besöktes 
av 240 000 personer och omsatte affärer värda 3,8 
milj. euro. Utöver Ecobubble visade Samsung även 
upp sin första smartphone med Windows 8.

jalusier och utomhusbanderoller. En gigan-
tisk tvättmaskin var något helt nytt. Kon-
struktörerna i Studio Babelsberg stod alltså 
inför en ordentlig utmaning. Den stora frå-
gan var vilket material som bäst kunde ef-
terlikna tvättmaskinens trumma. Valet föll 
på  SpaceTex – en silvrig polyester-polamid-
blandning som trycktes upp i 32 olika delar 
och former. Totalt kläddes utsidan med 700 
m² vinyl.

–Big Image assisterade Samsung från start 
till mål. Vid produktioner av den här dignite-
ten är vi närvarande hela tiden, säger  Manfred 
Müller, chef för Big Image Tyskland, på plats 
dagen till ära. Fram- och sidopanelerna his-
sades upp med lyftkran. Därefter limmades 
de 32 bilderna, en efter en, fast i trumman. 
Efter några hektiska timmar av noggrant ar-
bete satt alla bitar på plats. Det fanns varken 
utrymme för misstag eller svettiga handflator, 
säger Manfred med glimten i ögat.

TRUMMANS INSIDA  
trycktes på silvrigt 

SpaceTex-material.

DEN 13 M HÖGA  ställningen 
byggdes av Art Department 
Studio Babelsberg.



vi träFFar erwiN priB vid Spinner Bridge – 
ett trendigt tillhåll för bikers i Berlin tillika ett 
prisvärt lunchställe med gott om plats för t ex 
ett filmteam. Erwin är vänlig och tillbakalutad. 
Han ursäktar sig för att plocka upp telefonen 
och ringa ett kort jobbsamtal om färgskalor för 
den pågående produktionen ”Hans sista lopp”.

–Kör på färger i våra skalor. Orange och kan-
ske blått? Grått går också bra, säger han och 
lägger på.

”Hans sista lopp” är en berättelse om den legen-
dariske maratonlöparen Paul Averhoff som vann 
Sydneys maraton 1958. Nu har Paul hunnit bli 70 
år och har förflyttats till ålderdomshemmet där 
han bor tillsammans med sin dödssjuka fru. De 
aktiviteter hemmet erbjuder i form av körsång 
och handarbete håller på att dra ner Paul i en 
djup depression. Han drömmer om svunna tider 
och bestämmer sig för att en sista gång snöra på 
sig löparskorna. Kompisarna på hemmet tror att 

En legendarisk maratonlöpares sista lopp. En film om att åldras. 
Och en prisad scenograf med öga för detaljer. Big Magazine följde 

med på filminspelningen av ”Sein letztes Rennen” (Hans sista lopp). 

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

UTSIKTEN  från Pauls och Margrots rum bestod 
av en 18 × 5 m backdrop tryckt av Big Image.

FOTO /// STEFFEN GEITNER
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han har blivit galen när han berättar att han 
tänkt anmäla sig till  Berlin Maraton – och 
vinna det. Till filmen har Erwin Prieb stått 
för scenografin.

–Utmaningen är att skapa något som 
inte existerar vid första anblick. Mycket av 
handlingen utspelar sig på ålderdomshem-
met där jag har försökt skapa en modern, 
funktionell estetik med en slags asketisk 
elegans.

Scenografin består av betong blandat 
med glas och ger ett lite kallt intryck. Kylan 
kompenseras med de mer levande åldring-
arna. Deras attribut har en kantstött his-
toria som bär en patina som påminner om 
att de är vid livets slutstation. Hela ålder-
domshemmet är uppbyggt i en studio där 
Big Image bidragit med en 18 × 5 m stor 
bakgrundsbild.

Till en början går Pauls comebackförsök 
dåligt och formen är eländig. Men ivrigt på-
hejad av den yngre vårdaren Tobias och sin 
fru Margrot får han sakta men säkert upp 
flåset igen. När frun plötsligt dör faller Paul 
i djup sorg och allt ställs på sin spets. Ska 
han delta för att tysta tvivlarna och hålla det 
löfte han gav till Margrot innan hon dog?

Filmen går upp på de tyska biograferna 
hösten 2013. 

”UTMANINGEN ÄR ATT SKAPA 
NÅGOT SOM INTE EXISTERAR 

VID FÖRSTA ANBLICK.”

ETT FILMTEAM 
I VÄRLDSKLASS

Bakom kameran åter-
finns en samling prisade 
kulturarbetare. Regis-
sören Killian Riedhof har 
vunnit tyska tv-priset 
för serien ”Homevideo”. 
Kostymören Gabriele 
Binder har tidigare ar-
betat med ”De andras 
liv” som vann en Oscar 
för bästa utländska film 
2007. Filmfotografen 
Judith Kaufmann vann 
tyska filmfotopriset för 
”Die Fremde” 2010. 
Erwin Prieb har vunnit 
tyska filmpriset för 
”Absurdistan” 2008 och 
har jobbat med ”The 
Patience Stone” som 
är Afghanistans offici-
ella bidrag till nästa års 
Oscars nominering.

ÅLDERDOMSHEMMET  byggdes upp 
från ingenting i filmstudion.

TRISTESSEN  på hemmet fick Paul 
att snöra på sig löpardojorna igen.



 Förr förknippades bra akustiklösningar med 
 begränsad valfrihet och estetisk kompromiss – ett 
nödvändigt ont som inredare drog sig för att be-

fatta sig med. Men nu är det slut med det. Äntligen 
finns nämligen en dekor full av möjligheter som 

tilltalar både öga och öra!

BIG IMAGE

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// FELIX ODELL, BIG IMAGE
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BIG IMAGE AcoUSTIcS

AkUSTikLöSNiNgAr brUkADE 
vara synonymt med kvadratiska, 
massproducerade plattor som för 
all del skonade öronen men som ty-
värr även hade en tendens att skava 
i ögonen. De gjorde jobbet men sär-
skilt trevlig blev aldrig ljudbilden 
att vila blicken på. Främst för att 
den var svår att förändra utseende-
mässigt och därför svår att passa in 
i övrig inredning. Nu behöver inte 
längre det ena utesluta det andra. 
Med Big Image Acoustics finns alla 
möjligheter att skapa akustiklös-
ningar i valfria former, klädda i ut-
bytbara tyger och prints. 

Big Magazine besökte Big  Images 
hemmaplan i Täby för att träffa de-
signern och säljaren Cecilie Brand. 
När hon tar emot mig möts jag 
också av framtidens akustikdekor 
– Big Image Acoustics – som för-
gyller det egna kontorslandskapet 
sedan i höst.

–Inför sommaren så gjorde jag 
en enkät med mina kollegor om 
vår kontorsmiljö. De fick bland 
annat svara på hur de ville sitta pla-
cerade, komma med önske mål om 
färg- och möbelval och dela med 
sig av sina tankar kring ljudmiljön, 
berättar Cecilie.

Resultatet andas Big Image. Det 
är vågat och vackert. Snyggt utan 
att vara sterilt och skruvat utan 
att ge ett stökigt intryck. Det vita 
blandas upp med varma, starka 
färger och funktionella lösningar. 
I receptionstaket hänger några fi-
gurskurna små moln som inte bara 
är dekorativa utan också förbättrar 
akustiken med sitt absorbentmate-
rial. Det öppna kontorslandskapet 
har gått från rörigt och kaotiskt till 
lugnt och harmoniskt efter Cecilies 
renovering.

–Vi kom fram till att vi gärna 
sitter tillsammans men att vi ändå 
vill behålla möjligheten att vara 
privata vid skrivborden. Vi löste 
det genom att sätta upp sluttan-
de skärmväggar mellan oss. På 
så sätt känner man sig varken ut- 
eller instängd. Skärmarnas akus-
tikfunktion har också förändrat 
hur vi arbetar. Förut gick flera av 
oss undan till tysta mötesrum när 
vi tog telefonsamtal. Idag tar vi fler 
samtal vid skrivborden och kan till 
och med lyssna på lite musik utan 
hörlurar utan att vi stör varandra. 
Det har blivit ännu roligare att 
komma till jobbet helt enkelt!

VÄLKOMMEN  till Big Images hemtrevliga kontor 
och verkstad i Täby, utanför Stockholm.

MEDARBETARNA  bestämde tillsammans 
vilka egenskaper kontorsmiljön skulle ha.
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BIG IMAGE AcoUSTIcS

MILJÖN ÄR LIKA VIKTIG SOM MATEN
Akustikdekor är på stark frammarsch. Det 
märks inte minst på det ökade antal beställ-
ningar som kommer in till Big Image. Åhléns 
julskyltning kommer för första gången att 
delvis bestå av Big Image Acoustics-lösning-
ar och under året har Cecilie bland annat job-
bat med Täby Enskilda Gymnasium och ett 
caseprojekt vid  Hörselskadades Riksförbund 
kongress i Västerås. Den senaste Big Image 
Acoustics-lösningen återfinns hos restaurang 
EAT i Stockholms nyöppnade galleria, Mood. 
Hos EAT samsas den klassiska europeiska bi-
stron med kinesisk kokkonst när den är som 
allra bäst. För att också bli sams med den 
livliga ljudmiljön och göra den behagligare 
för både matgäster och medarbetare har EAT 
tagit hjälp av Big Image.

–Vår akustiker besökte restaurangen för 
att ta fram testvärden och beräknade hur 

många kvadratmeter absorbentmaterial som 
behövdes. Han blåste på ordentligt med ovä-
sen och decibel med sin mätutrustning och 
kom fram till att det skulle räcka med ca 20 
m²  absorbentmaterial. Akustik är en exakt 
veten skap. Det är lika viktigt att det inte blir 
för dämpat, annars kan det kännas som om 
man sitter i en låda, berättar Cecilie.

EAT ville både dekorera väggarna och för-
bättra akustiken. Big Image levererade två 
lösningar i en. Numera sitter två 10 m × 1,5 m 
stora Big Image Acoustics-tavlor på plats i 
restaurangen. De är klädda i prints med fan-
tastiska fotocollage från restaurangens egna 
besök till Hong Kong och skapar både en 
härlig inramning och en akustikatmosfär 
som förhöjer matupplevelsen för flera sin-
nen samtidigt. Big Image Acoustics är där. 
Och här för att stanna. 

”AKUSTIK ÄR 
EN EXAKT 
VETENSKAP”

DEN PRISBELÖNADE  restaurangen 
EAT vill att gästerna ska vara nöjda 
med allt – även ljudnivån.



JEANETTE /// PROJEKTANSVARIG

Robbie Williams på Stadion 2003. Redan 1999 
satt jag inne på Cirkus och vi väntade på att 
han skulle komma in men det gjorde han aldrig 
… konserten avblåstes pga hastigt insjuknan-
de. När han mycket försenad gjorde magisk 
entré på Stadion 4 år senare var allt förlåtet.

CALLE M /// ORIGINAL

Håkan Hellström i Göteborg 
sommaren 2011. Vi var utom-
hus, vädret var perfekt. Blev 
värsta grymma grejen.

KRISTINA /// 
PLANERARE KONFEKTIONEN

Veronika Maggio tillsammans med 
symfoniorkestern på Berwaldhallen. En 
rolig upplevelse att höra henne på ett 
nytt sätt med maffiga symfoniorkestern.

VÅRA BÄSTA

KONSERTMINNEN

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.

CALLE L /// PRINT

Önskekonsertupplevelsen 
skulle vara att gå backstage 
efter en Meshuggah spelning.

NÄSTA NUMMER AV BIG MAGAZINE KOMMER I VÅR!

EVA /// EKONOMIANSVARIG

The Wall-konserten på Potzdamer 
Platz i Berlin juni 1990! Starkaste 
minnet var när de rev den för kvällen 
uppbyggda muren i takt med musi-
ken. Sen såklart att äta pretzels och 
dricka öl bland massor av människor.
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