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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.
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et finns inget bättre än när vi blir utma-
nade av våra kunder: ”Visst kan ni göra 

en bild som är 200 kvadratmeter stor, rund som 
en fotboll, går att använda både inomhus och 
utomhus, snabb att montera, lätt att lagra och 
färdig för leverans på fredag?” Ja, frågor av det 
slaget för projekt i olika storlekar är vanliga för 
våra duktiga projektledare och 
säljare – och vi antar i princip 
alltid utmaningen! Det spelar 
ingen roll om projektet innehål-
ler några få kvadratmeter tryck, 
eller ända upp till 100 000 kva-
dratmeter – det är passionen för 
stora bilder och vårt motto – En-
tusiastiskt Nöjda Kunder! – som 
driver oss framåt. De allra bästa 
idéerna och de mest okonventio-
nella lösningarna kommer alltid 
fram i dialog med kunderna.

Den situation som Big Image befinner sig i 
idag är den situation som vår grundare Werner 
Schäfer drömde om för snart 30 år sedan – och 
som han vågade satsa på! Just att våga lita på 
magkänslan, vara stolt över kärleken till stor-
bildsområdet och hitta okonventionella, ovän-
tade lösningar är något vi försöker göra idag 
också. Kanske är det bland annat liknande över-
tygelser som driver de personer vi skriver om 
i detta nummer, exempelvis Anna Hörling och 
Stina Wirsén på Brokiga (se sidan 8) och Jeppe 

Wikström med sitt A day in the world projekt (se 
sidan 17). Vi är mycket glada och stolta över vårt 
samarbete med dem.

Apropå samarbete så har vi haft ett omfat-
tande sådant med vårt tyska dotterbolag och 
Tekniska Universitetet i Berlin för att utveckla 
och bygga vår nya stora maskin Infinitus. Ma-

skinen är nu i produktion och 
vi är så glada för det att vi nästa 
spricker! Att se bilder i 12 me-
ters bredd gånger valfri längd 
(rekordet hittills är 38 meter) 
komma ut ur maskinen helt 
skarvfria känns helt fantastiskt 
– detta är verkligen en dröm 
som går i uppfyllelse!

I det här numret kan ni också 
läsa om att vi installerat 3 styck-
en nya maskiner i vår produk-

tion här i Sverige och att vi var med på Furniture 
Fair med våra nya ljudabsorbenter.

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

D

Andreas Skantze
vd big image 

STOR A BILDER 
ÄR VÅR PASSION

DETTA INSPIRERAR 
MIG JUST NU:

Att improvisera, möten 
med människor som foku-
serar på möjligheterna i en 
idé, av att se mina döttrar 
växa upp och ta egna 
beslut, och av att se min 
frus företag växa.
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BIG WORLD
BIG-HÄLSNINGAR FRÅN OLIKA DELAR AV VÄRLDEN 

FARVÄL TRISTESS
Paulette, titelpersonen i den franska filmen 
av Jerome Enrico, lever på fattigdomsgrän-
sen. Pensionen räcker inte ens till hyran i 
den lägenhet hon hyr i en förort till Paris. 
Men så uppmärksammar hon verksamheten 
som sker nere på gatan, någon slags försälj-
ning – av cannabis. Varför skulle inte även 
Paulette kunna sälja? Bildmässigt är denna 
svarta komedi mycket realistisk trots att den 
spelas in i studio. Big Images erfarenhet av 
dag och natt-illusioner gör att solen strålar 
i det dubbelsidiga fönstermotivet med hjälp 
av ljus framifrån. Samma fönstermotiv belyst 
bakifrån ger natten i Paulettes lägenhet den 
rätta kriminella energin.

EN AMERIKANSK UTMANING 
I VÄRLDSKLASS
Som den största och äldsta inomhusmäs-
san för blommor i världen, lockar Pennsyl-
vania Horticultural Societys Philadelphia 
Flower Show nästan 300 000 besökare årli-
gen. I år anlitades Big Image för att bland 
annat skapa växthus-taket på den enorma 
hangaren i Philadelphia, där mässan hålls. 
Takbilderna sublimerades på Mesh. En 
utmaning som krävde många timmars 
arbete och mycket huvudbry, men som 
vanligt blev resultatet lyckat. Läs mer om 
hur Big Image jobbade med mässan på 
bigimage.se.
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AKROBATISK FOLKSAGA I OSLO
Det Norske Teatret firar lyrikern Halldis Mo-
ren Vesaass 100-årsjubileum med att spela den 
gamla berättelsen Fossegrimen. Det är en vack-
er, mystisk och musikalisk uppsättning inspire-
rad av den verkliga historien om fiolvirtuosen 
Ole Bull Myllarguten. Big Image anlitades 
för att göra scenografins matta på Soft Carpet 
Luxe 18 × 14 meter (252 m2) som går i samma 
mönster som plockas upp i bild på väggen. 
Väggbilden är tryckt på Artist Heavy i måtten 
18 × 12 meter (216 m2).

OPERAFEST FÖR ALLA
Operafestivalen i Kristiansund arrang-
eras under två veckor i februari varje 
år. 10 000 besökare får ta del av ett 
40-tal opera- och musikteaterföreställ-
ningar från olika länder och i olika 
stilar. I år jobbade Big Image med två 
produktioner på festivalen – Kung för 
en dag och Madame Butterfly. Totalt 
tryckte vi 15 stycken bilder på Cloth 
201, tillsammans utgjorde bilderna 
hela 484 kvadratmeter.
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det är ännu en av bråda dagar på Big Image i Täby. 
Printrarna går på högvarv när vi gör Andreas Skantze 
sällskap ut i maskinhallen. Vi stannar till framför en 
av de två sprillans nya uv-printrarna med Svanen-god-
kända bläck som är i full färd att producera svindlan-
de 100 000 m2 digitaltryck till en (i skrivande stund) 
hemlig storkund inom klädbranschen. Den nya maski-
nen printar imponerande 150 m2 i timmen och gör det 
dels i högre kvalitet men också under hälften så kort 
tid som sin föregångare.

– Vad vi gjort nu är att vi både ökat kapaciteten med 
det dubbla på vissa produkter samtidigt som vi mo-
derniserat maskinparken. Det betyder inte att vi hade 
gamla maskiner förut. Men nu har vi de allra senaste 
som över huvud taget existerar, berättar Andreas.

Inom loppet av två veckor i januari genomgick 

Bara den 
bästa tekniken 
är bra nog

maskinparken en operation modell större. Under full 
produktion byttes de två ”gamla” uv-printrarna ut och 
flyttade in hos Big Image lokaler i Berlin till förmån 
för de två nya. 

– Det innebär att vi även ökar produktionskapacite-
ten i Berlin samtidigt som vi får en helt marknadsledan-
de redundans. Vi kan alltså trycka exakt samma saker 
här som i Berlin, samma färgprofiler, samma material 
och vice versa och har på så sätt skyddat oss mot even-
tuella produktionsstörningar. Det finns knappt några 
företag i branschen som har den sortens kapacitet och 
produktionssäkerhet.

EUROPAS HÖGSTA KAPACITET
Under samma period utökades också antalet sublime-
ringsmaskiner från två till tre.

– Det gör att vi har tre maskiner som kan köra dyg-
net runt för sublimerat tryck på textiler, till mässmont-
rar och butiker t ex. Det gör att vi får en väldigt hög 
kapacitet men också en inbyggd säkerhet. Det är säl-
lan mer än en maskin strular samtidigt.

Vi fortsätter vår promenad runt maskinhallen och 
passerar de två stora skärmaskinerna, en dubbelkapa-
citet Big Image är ensamma i Europa om, innan vi får 
en glimt av något än mer exklusivt som står näst på 
tur – Infinitus Junior. Som namnet skvallrar om är 
det en mindre version av den jättelika Infinitus som 
återfinns i Berlin. 

– Den har samma fantastiska egenskaper som Infi-
nitus med den skillnaden att den trycker i något min-
dre dimensioner – 5 × 12 m. Tanken är att den ska 
göra entré på maskingolvet inom kort och komma i 
produktion under våren, avslöjar Andreas.

Mycket har förändrats sedan Big Image flyttade in 
i Täby 1998. Företaget har växt så det knakar, men det 
finns fortfarande plats för mer.

– Vi får plats genom att utnyttja den yta vi har ännu 
bättre. Vårt sätt att utöka kapaciteten har hela tiden 
varit att köpa snabbare maskiner så vi kan producera 
fler kvadratmeter under kortare tid.

Big Image inledde året med att växla upp 
mer än bara ett par snäpp. I januari dubb-
lades kapaciteten på vissa produkter när 
maskinparken gick från modern till världs-
ledande. Big Magazine besökte hemmaplan 
och lät VD:n Andreas Skantze berätta om ett 
mäktigt teknikskifte. 

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// BIG IMAGE
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ETT SAMARBETE

I TIDEN
Antalis och Big Image – en pappersgrossist, en storbilds-
producent – två företag med en gemensam kärlek till 
trycksaker. Vi besökte Antalis för att prata om en bransch 
i förändring och tanken bakom det nya showroomsamar-
betet med Big Image.

stureplan i centrala Stockholm är kanske inte i första hand syno-
nymt med papper. Likväl är det en plats där Europas största pappers-
grossist huserat i decennier. Sedan 1990 återfinns Antalis på adressen 
Birger Jarlsgatan 29. Utifrån kan ett förbipasserande, otränat öga 
missta lokalen för en ordinär pappershandel. Men den som saktar 
ner och blickar in genom de vackra fönstervalven förstår snabbt att 
här försiggår mer än så.

– Det här är en butik, ett skyltfönster och ett showroom i ett. Sen 
har vi en dummy-verkstad på nedervåningen också, berättar butiks- 
och konsulentchef, Åsa Johansson, när hon tar emot oss i entrén. 
8000 kunder kommer hit varje år. Vissa köper enstaka ark ur hyl-
lorna, andra vill kanske ha hjälp med rådgivning och somliga tittar 
in mest för att få inspiration. När vi öppnade satt alla reklambyråer 
inom fem kvarter. Vi ville att det här skulle bli en naturlig plats för 
folk i den grafiska världen. Ett ställe dit t ex formgivare skulle kunna 
vända sig för att få en omedelbar känsla för de produkter de ville 
skapa.

Åsa förklarar hur både branschen och Antalis förändrats genom 
åren. 

– När ett företag kom in förut och ville göra en katalog så trycktes 
den kanske i 3000 ex. Idag nöjer sig kanske samma företag med 500 
ex och lägger ut den som en pdf på hemsidan. Antalet ton papper har 
minskat, men vi har fortsatt att växa i takt med att andra produkter 
och affärsområden inom t ex förpackning och logistik gått framåt.

DET TRYCKTA VINNER I LÄNGDEN
En av de kunder som däremot börjat beställa allt mer papper från 
Antalis på sistone är Big Image. Under våren trycks den första stora 
pappersordern ute i Täby på papper från Antalis. Den nya digitala 
tekniken printar både så pass snabbt och skarpt att det numer är 
gångbart att använda ett så slätt material som papper. Utöver det 
rent affärsmässiga har storbildsproducenten Big Image och pappers-
grossisten Antalis något annat gemensamt – kärleken till trycksaker.

– Vi är båda angelägna om att få den grafiska världen att inse att 
det tryckta är oslagbart, att det är mer värt att lägga pengarna på t 
ex en vepa istället för en tidningsannons. 

Längst in i lokalen finns sedan april ett samtalsvänligt rum inra-
mat av bl a akustikdekor från Big Image Acoustics. 

– När det kommer till större material så är det inte så lätt att få 
tag i referensprodukter. Då kände vi att vi ville hitta ett samarbete. 
Utifrån det föddes en idé om att göra någonting tillsammans med 
Big Image i vårt showroom. Tanken är att både vi och Big Image 
ska kunna hålla möten och workshops här med kunder. Eller bara 
bjuda på en kaffe och en croissant i en lika inspirerande som infor-
merande miljö.

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

TA DET LUGNT  

i rofylld ljudmiljö.

DESIGNA  akustik-

dekoren efter egen 

smak.

LJUDDÄMPANDE  himmel.



BLANDAD KOMPOTT  av Anna 
och Stinas skapelser.
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Brokigai
systrar 

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

Varsin profession men samma passion för det brokiga. 
 Designern Anna Hörling och illustratören Stina Wirsén lät två 
konstnärskap krocka för att skapa ett tredje. Big  Magazine blev 

inbjudna till deras ateljé för ett samtal om lek, systerskap och 
en livslång kärlek till japansk estetik.

vårens vinylknaster är tillbaka. Ljudet från gam-
malt grus som möter nya sneakers gör sig påmint på 
Hornsgatans trottoarer. Vi viker av och ned på den min-
dre publika Pustergränd där systrarna Anna  Hörling 
och Stina Wirsén hälsar oss välkomna in i ateljén.

Den är central, men samtidigt lite hemlig. Taxichauf-
förerna vet aldrig var den ligger, säger Stina medan 
hon häller upp kaffe och ställer fram en vete längd på 
köksbordet. Det är inte bara hemtrevligt. Efter tio år 
i samma lokal är det också så gott som hemma. Tio år 
kan låta som en evighet, men det har pågått längre och 
började långt tidigare än så.

– Vi lekte jättemycket när vi var små. Vi ritade, klipp-
te och klistrade och gjorde väl egentligen allt som 
många barn gillar. Men kanske gillade vi det mer än 
många andra, säger Anna samtidigt som Stina berättar 
om betydelsen av att de är uppvuxna i en sådan miljö.

En sådan miljö är en sådan som består av två konst-
skolade föräldrar. Mamma Carin är bildlärare och 
barnboksförfattare, pappa Christian formgivare och 
skulp tör. Under uppväxten i Älvsjö fanns det inte 

bara ett arv utan också en miljö med tillgång till fing-
erfärg, material och natur som inspirerade och lade 
grund för en skaparglädje för två äpplen inte långt 
fallna från trädet.

TIDIGT VALDA KONSTNÄRSBANOR
Det skiljer fyra år mellan storasyster Anna och lillasys-
ter Stina. Det skiljer också en del hur deras konstnär-
lighet tar sig uttryck.

– Det var tydligt väldigt tidigt att Stina var så duk-
tig på att rita. Då var det bara att välja något annat. 
Sen gillar jag tredimensionella former mer. Jag tror att 
man gör sådana val i förhållande till varandra som sys-
kon. Inte på ett sorgligt sätt vill jag understryka. Utan 
mer att rita gubbar det får andra göra, säger Anna och 
riktar ett leende mot Stina som förklarar att de är väl-
digt olika i sin kreativitet.

Olikheterna och likheterna blir ännu tydligare om vi 
tar en titt på deras digra och gedigna Cv:n. De ömsom 
följs åt ömsom spretar åt alla möjliga håll. De har båda 
gått på Nyckelviksskolan och Konstfack men i olika 
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kullar och inriktningar. Stina var under 20 år 
illustratör i Dagens Nyheter och blev ett upp-
skattat och känt namn genom sina teckning-
ars karakteristiska uttryck. Hon har också 
gjort modeporträtt och illustrationer åt en 
lång rad aktade kunder och magasin samt 
kommit ut med barnböcker – både i eget 
namn och tillsammans med mamma Carin.

Anna är utbildad industridesigner och har 
bl a gjort glasögonkollektioner åt  Lexington. 
Därtill har hon hunnit med att formge ar-
maturer, ge ut handböcker om sömnad och 
varit inredningsreporter. Med tiden har de 
också hunnit med att skaffat familj och tre 
barn vardera. Något de däremot inte hunnit 
med sedan barndomen är att leka.

När barnen började bli större ville vi hitta 
på något som gjorde att vi kunde leka ihop 
igen. Det var då vi bestämde oss för att försö-
ka skapa varumärket Brokiga i slutet av 2007.

”Man behöver inte vara tyst för att man 
är liten. Man behöver inte vara söt och 
man får ta plats.”

Brokiga består av ett antal figurer där alla 
utgår från samma grundform. Alla är olika 
och alla är lika bra. Man behöver inte vara 
tyst för att man är liten. Man behöver inte 
vara söt och man får ta plats. Eftersom Anna 
är industridesigner så kändes det som att de 
Brokiga var tacksamma att göra mönster av. 
Sen har vi ju båda en faiblesse för Japan. Det 
var du som började, berättar Stina och låter 
stora syster ta vid.

Anna berättar om sitt första besök till 
Japan som 21-åring. Jag fick en total form-
upplevelsechock. Det finns en avskalad este-
tik som vi har gemensamt. Återhållsamt men 
med en finess som kanske inte är uppenbar 
vid första anblick. Jag älskar deras klassiska, 
traditionella formspråk och färgerna.

I Japan finns de Brokiga i alla möjliga 
former. Figurerna pryder bland annat pors-
lin, skrivbordstillbehör, kläder, klockor och 
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Stina Wirsén

Anna Hörling

Födelseår: 1968

Familj: Man och tre barn

Titel: Illustratör

Inspireras av: Att göra så pass olika saker i olika 
genrer. Barnböcker, modeteckningar, författar-
porträtt, m m 

Aktuellt: Ställer ut Brokiga illustrationer på Bror 
Hjorths Hus i Uppsala 20/4–2/6

Födelseår: 1964

Familj: Man och tre barn

Titel: Designer

Inspireras av: Att vara i trädgården, loppisar och 
Villa Necchi i Milano. Ett fantastiskt hem och 
museum jag varmt kan rekommendera

Aktuellt: Jobbar med en ny glasögonkollektion för 
Lexington och skriver på en instruktionsbok om 
broderi tillsammans med två japanskor

ANNA OCH STINA  i ateljén 
på Södermalm.
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OVAN  Tack vare samarbetet med Big Image 
kunde ambassadens entré fyllas med mönster 
från golv till tak.

VÄNSTER  Ett uppdrag för den modiga.

HÖGER  Dalahästar möter Kokeshidockor - 
handmålade traditionella leksaker från Sverige 
och Japan.

NEDAN VÄNSTER  Ett experiment med hand-
målade prickar på textilskärmar. När lampan är 
tänd blir prickarna mörka och när den är släckt 
är prickarna vita (ljusast).

NEDAN HÖGER  Blått, svart och vitt - Mönstret 
”Fujji” av Pompe Hedengren.
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lampor. Samarbetet med japanska leverantörer och 
formgivare har blivit en injektion, berättar Stina.

I början kändes det som att man bara gav och gav. 
Nu får vi tillbaka värsta surprisen. De kan vara allt 
från heltossiga till skitfina och lite konstiga. Det kom-
mer verkligen in en tredje part. Och det på ett väldigt 
härligt sätt tycker jag. Det mesta som kommer däri-
från är otroligt välgjort.

ETT OEMOTSTÅNDLIGT ERBJUDANDE
Kärleken till Japan bidrog också till att de under förra 
året, trots mycket kort om tid, tackade ja till Svensk 
Forms förfrågan om att producera en utställning till 
Tokyo Design Week. Tillsammans med formgivaren 
(tillika Stinas man) Pompe Hedengren skapade de 
Stockholm Graphic Interiors.

När de fick beställningen så var det inte klart vilken 
lokal som skulle användas. Efter ett tag fick vi veta att 
vi skulle hålla till hos svenska ambassaden. Det är ett 
väldigt avlångt rum, men med en fantastisk takhöjd 
på nästan åtta meter. Det var där och då vi kontaktade 
Big Image eftersom vi verkligen kände att vi ville fylla 
det här rummet på bästa sätt utan att det kändes fut-
tigt. De hjälpte oss att klä in rummet i långa mönster-
printade vepor. Det blev verkligen lyckat.

Under våren håller Brokiga på Big Image att hitta for-
men för ett samarbete där deras mönstrade prints kan 
klä in Big Image ljudabsorbenter Big Acoustics. 

Just det här med att hitta produkter där själva 
grundidén är att man kan ta tillvara spill tänder vi på. 
Det tycker vi är jätteroligt, säger Stina. På samma sätt 
håller vi nu på att titta på dockor. De ska naturligt-
vis produceras miljömedvetet och rättvisemärkt. Sånt 
som går att garantera. Och då passar de jättebra att 
hitta ett samarbete med någon som kan ta tillvara på 
spillmaterial. Det ligger i linje med vår filosofi och 
med Brokiga, då blir varje docka unik när man bygger 
av något som ligger och skräpar och som annars skulle 
hamna i papperskorgen. Det är en rolig och fin tanke. 

Innan jag går frågar jag dem hur det är att jobba 
ihop som syskon.

Jag ser mest bara fördelar. Vi har våra tydliga roller 
i våra professioner. Jag är bättre på repro och trycktek-
nik och Anna kan det tredimensionella. Sen känner vi 
varandra så pass bra att vi vad den andra tycker. Vi får 
ofta mail ifrån Japan. Då brukar den som ser mailet 
först svara varpå den andra brukar fylla i med ”Jag 
håller med”. Vi är rätt överens om vad Brokiga ska 
vara, säger Stina. Eftersom vi har andra uppdrag och 
kunder så blir det extra roligt att mötas kring det här 
projektet. Det är nästan som att leka.

"…vi kontaktade Big 
Image eftersom vi 
verkligen kände att 
vi ville fylla det här 
rummet på bästa sätt"

SVENSKA AMBASSADEN  i Tokyo fylldes snabbt av 
nyfikna besökare.
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”Star Quiz”, ”Super Champion ”, 
 ”Gottschalk Live” och ”Smartast i Landet” 

är fyra av Tysklands största underhåll-
ningsprogram. Samtliga livesänds framför 

storpublik. Samtliga framför storbilder 
från Big Image. Jörn Denneborg på pro-

duktionsbolaget Studio Hamburg berättar 
mer om det lyckade samarbetet.

t v - s u c c é  i

Tyskland

PUBLIKEN  är ett viktigt inslag 
i varje livesänd tv-show.

TEXT /// PER WRANGENBERG FOTO /// ARD, BIG IMAGE
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stUdIo HAMBURG

Vilken av alla storbilder från Big Image är den första du 
kommer att tänka på? 
Vinterlandskapet till ard-showen ”Pilawas stora frå-
gesport”. En lång överdimensionerad airbrush-bild 
tryckt på Cloth-tyg., 9,60 m hög och 150 m lång.

Och hur var den?
Den var verkligen gigantisk. Och förtrollande vacker i 
kombination med traditionell scenteknik.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en  storbild till tv?
Bilden måste vara anpassad till sitt sammanhang. Det 
finns alltid tekniska skillnader som man måste ta hän-
syn till beroende på vilket tv-format det handlar om. 
Vid frågesportsprogram efterfrågas ofta storbilder med 
logotyper och grafik medan bakgrunder för tv-serier 
som t ex ”Soko Wismar” gärna får vara mer diffusa.

Ni har en målarverkstad på Studio Hamburg. Betyder det 
att ni fortfarande målar för tv?
Nu är det väldigt sällsynt att vi målar något för tv. Men 
vi producerar även scenografi för teatrar och musika-
ler, då krävs det fortfarande en del måleri. Sist vi må-
lade något till en scenografi till tv var nog 15 år sedan. 
Det fanns en övergångsperiod då vi tryckte konturerna 
i svartvitt och fyllde i för hand med måleri. Men de ori-
ginal vi får in idag håller så hög kvalitet att vi kan låta 
Big Image trycka det färdiga resultatet direkt.

Är det bara en fråga om uttrycket?
Huvudsakligen, skulle jag säga. Produktioner för tv 
och teatrar har olika önskemål om uttryck. Ibland kan 
en massa specialeffekter snarare stjälpa än hjälpa. Nu 
när nästan allt sänds i Hd-format ökar kraven på preci-
sion och finish. Bilderna måste alltid vara högupplös-
ta. En hamnsiluett till en tv-serie skulle aldrig kunna 
målas för hand och skapa samma verklighetstrogna 
resultat som en digital storbild.

Vart är vi på väg? Kan du se några trender?
För 20 år sedan gissade många att allt skulle göras i 
en studio eller på en dator idag. Så har det inte blivit. 
Inom showbusiness går det allt mer mot 3d-effekter. 
Men tekniken är fortfarande för dyr och långt från 
alla tittare har en tv anpassad för 3d. En annan trend 
är att gå tillbaka till det äkta. Dekorativa element som 
kullersten eller fasader tegel visas i regel fortfarande i 
rutan. Kalla det nostalgi, eller realism i hög kvalitet.

Vad är det Big Image kan erbjuda er som inte andra kan 
erbjuda?
Bildstorlek, jämn kvalitet och kundservice oavsett om 
det handlar om bakbelyst, ljuslådor eller vågformade, 
skrynkelfria bilder. Big image har ett stort produkt-
sortiment och har alltid kunna erbjuda oss en lösning.

Och med Infinitus blir det ännu större: 
12 × 50 meter...
Det är definitivt intressant. Det 150 m långa vinter-
landskapet vi tryckte till ”Pilawas stora frågesport” 
hade 24 sömmar. Med Infinitus hade det bara blivit 
två. Det är ett enormt kliv framåt i kvalitet.

”Bilden måste vara 
anpassad till sitt 

sammanhang.”

LJUS OCH DEKOR  är in i minsta detalj förberett.
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HARMoNIsk INspIRAtIoN pÅ MöBElMässAN

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

5–9 februari pågick den största och vikti-
gaste mötesplatsen för skandinavisk design 
– Furniture & Light Fair – på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö. Under fem dagar visades framti-
dens trender upp för arkitekter, modeföretag 
och nyfikna besökare där Materialbibliote-
kets Big Image-producerade monter ”Future 
Color & Material Trends” agerade naturlig 
samlingsplats.

Cecilie Brand, projektledare för Big Image 
Acoustics, berättar mer.

Vi fick i uppgift att bygga en 150 m2 stor 
monter som också skulle fungera som en akus-
tiklösning. Vi lät väggarna bestå av hundratals 
specialskurna Echostop-skivor laminerade i 
svart och vitt tyg som skapade ett luftigt, gar-
dinliknande intryck.

Mässhallen har en takhöjd på sex meter 
vilket innebar en rätt maffig installation som 
krävde lite pyssel.

Echostop-skivorna är inte fullt så långt 
långa så de fick lamineras ihop och genomgå 
noggranna hållbarhetstester innan vi gick vi-
dare med produktionen. Sedan skars skivorna 
i olika längder för att få till ett ömsom öpp-
nare ömsom mer slutet rum.

KAFÉ, UTSTÄLLNING OCH 
FÖRELÄSNINGSSAL I ETT
Montern huserade dels en utställning om tre 
framtida färgpaletter och dels en mer upple-
velsebaserad där besökaren bokstavligen fick 
komma i kontakt och känna på framtidens ma-
terialtrender, däribland Big Image Acoustics. 
Montern fungerade också som ett populärt 
café och hade två dagliga föreläsningar i Ma-
terialbibliotekets regi.

Första dagen använde sig föreläsarna bara 
av sin egen röststyrka och ljudet blev rätt rö-
rigt, berättar Cecilie. När de tog på sig mik-
rofoner dag två så blev inte ljudet högre till 
volymen, men akustiskt upplevdes det mycket 
klarare och renare. Det blev en påtaglig för-
bättring tack vare Big Image Acoustics. Det 
märktes också när folk pratade i telefon inne i 
mässhallen. Det gick knappt att göra sig hörd 
utanför montern, medan vi märkte att folk 
sökte sig in i den för den behagliga ljudmil-
jöns skull.

Det var många som tog med sig vår folder 
och vi har märkt av ett ökat intresse för snygga 
akustiklösningar från arkitekter och inredare 
som ringt och bokat in möten efter att ha be-
sökt mässan.

Det våras för Big Image Acoustics.

Harmonisk inspiration 
på möbelmässan

En lågmäld oas i mäss myllrets sorliga 
centrum. Med Big  Image Acoustics är det 
fullt möjligt. Materialbibliotekets monter 
mötte Furniture Fair & Lights besökare 
med en  behaglig ljudbild.

…består av det ljuddämpande materialet Echostop som är speciellt 
framtaget för att förbättra akustiken i ett rum. Echostop-skivorna kan 
kombineras i antal och/eller skäras till för att åstadkomma önskad storlek 
och form. Echostop-skivorna kan kläs eller lamineras i enfärgat eller prin-
tat motiv för att kombinera estetik och akustik på bästa sätt.

BIG IMAGE ACOUSTICS

PÅ STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2013  mötte 37 000 besökare 
från 58 olika länder 729 utställare på 40 000 m² mässområde.



EN SÄRSKILD VARDAG

TEXT /// PER WRANGENBERG

Fotoprojektet A Day in the World uppmanade en hel värld att dela 
med sig av sin vardag. Resultatet blev allt annat än vardagligt. Big 
Magazine träffade fotografen och initiativtagaren Jeppe Wikström 

för att prata om en tusendelad tidskapsel i fotoformat.

det är en tisdag i mars. Våren har just slagit 
in fönstret. I Nybroviken ligger tusen skärvor 
av is sammanlänkade som mosaik. En brev-
bärare i shorts cyklar förbi. Jag plockar fram 
tele fonen och förevigar allt med en bild innan 
jag fortsätter min promenad mot Skeppshol-
men där jag stämt träff med Jeppe Wikström 
på bokförlaget Max Ström. Jeppe är inte bara 
en flerfaldigt prisad fotograf utan också och en 
av iniativitagarna till fotoprojektet A Day in the 
World. Under en tisdag i maj förra året upp-
manades människor från hela världen att dela 
med sig av sin vardag, sin ögonblicksbild, sin 
brevbärare i shorts. 

I mötesrummet hos Max Ström på Skepps-
holmen förklarar Jeppe Wikström vad de ville 
åstadkomma.

– Det vi ville göra var att skapa en tids kapsel av 
vardagsliv eftersom det så väldigt sällan skild-
ras på ett medvetet och strukturerat sätt. Det är 
bara att titta på oss själva. Vi har inte så myck-
et bilder från jobb och skola utan det är mest 
semestrar, födelsedagar och högtider. Vi ville 
samla människor över hela världen kring ett 
självporträtt av mänskligheten.

Responsen överträffade alla förväntningar. 
60 000 människor från fler än 160 länder del-
tog och delade med sig av över 100 000 bilder. 
Stora siffror. Men Jeppe är framför allt överväl-
digad av storheten i bilderna.

– De håller en enormt hög kvalitet, då menar 
jag inte bara bildmässigt. Utan att det är så in-
nerliga, självutlämnande och personliga bil-
der. Det är många som delat med sig av livets 
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starkaste ögonblick. Vi fick inte in bilder enbart 
från de stora länderna utan också från Nord-
korea och Burkina Faso.

DIGITAL TEKNIK GÖR FOTO MER JÄMSTÄLLT
Samtliga bilder synades två gånger om av en 
internationell jury bestående av sju personer 
från fem kontinenter. De 1 000 bästa bilderna, 
inte nödvändigt de bästa var för sig, utan de 
1 000 bilder som tillsammans skapade en re-
presentativ bild av livet på jorden valdes ut för 
att utgöra boken och utställningen A Day In 
The World.

– 99 % av bilderna är tagna med digitalka-
mera, vare femte bild med en mobiltelefonka-
mera och endast en procent på film med analog 
kamera, berättar Jeppe. Det har gjorts liknan-
de, om än mindre, projekt tidigare. I dessa har 
majoriteten av deltagarna bestått av manliga 
yrkesfotografer. Den här gången är de flesta 
amatörer och 52 % kvinnor. Det är ett tecken 
i tiden. Att kameran finns i var mans och kvin-
nas hand och blivit allas egendom på något vis.

Jeppe plockar ned ett exemplar av boken 
från en hylla och slår upp sidan med Desmond 
Tutus inledningsord för att sätta fingret på ett 
citat om på fotografiets unika egenskaper som 
kommunikatör – dess omedelbarhet och för-
måga att överbrygga de hinder som kan utgö-
ras av språk, kultur och kön. Fotografiet är ett 

redskap som hjälper oss att se varandra, förstå 
varandra och skapa möjligheter till en bättre 
värld. En värld som utställningen ”A Day in the 
World” är på väg runt i.

– Utställningsdelen har varit ett spännande 
samarbete med Big Image. Vi lät det växa fram 
hur det skulle gestaltas. Dels ville vi göra nå-
gonting som är lätt att transportera, men fram-
för allt ville vi göra något som inte blev för 
”konsttjusigt”. Vi ville inte att uttrycket skulle 
kännas för elegant och finkulturellt. Det här 
är en dokumentärutställning och ingenting 
annat. Då var vepor ett väldigt spännande ma-
terial att arbeta med.

431 amatör- och yrkesfotografer från 80 länder 
ingår i utställningen med 460 bilder som till-
sammans representerar samtliga världsdelar. 
Utställningen är producerad i två exemplar 
och öppnades simultant på Världskulturmuse-
et i Göteborg och på Kulturhuset i Stockholm i 

»VI HAR INTE SÅ  MYCKET 
BILDER FRÅN JOBB OCH 
SKOLA UTAN DET ÄR MEST 
SEMESTRAR, FÖDELSEDAGAR 
OCH HÖGTIDER.«

BILDER  att känna igen sig i och förundras över.
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höstas. Just nu visas den på Dunkers Kulturhus 
i Helsingborg fram till 1 september. 
– Den ska visas på fn och det finns förfrågning-
ar från hela världen, Sydafrika och Bangladesh 
för att nämna de senaste, avslöjar Jeppe. 

VARDAGSÖGONBLICKEN UTGÖR LIVET
Boken A Day in the World finns utgiven i Sveri-
ge, Norge, Finland, England, Irland, usa, Ka-
nada, Australien, Nya Zeeland, Tyskland och 
Holland. I den går det att läsa att materialet 
från projektet kommer att bevaras för framti-
den som ett slags tidskapslar hos flera institu-
tioner världen över.

– Även den allra enklaste bild kan bli vär-
defull när den skapats med ett medvetet syfte. 
Alla deltagande fotografer har genom det här 
projektet sänt ett budskap till framtiden: det 
här var vi, det här är vad vi gjorde, det här var 
vår värld den 15 maj 2012.

På vägen från Skeppsholmen tar jag fram te-
lefonen och tittar på bilden av brevbäraren i 
shorts. Jag tänker att det här var jag, det här 
är vad jag gjorde, det här var min värld den 11 
mars 2013. En alldeles särskild vardag.

Födelseår: 1963 • Titel: Fotograf och bokförläggare 
Fotoböcker i urval: Havsskärgård (1994), Staden (1996), En dag 
i Sverige (2003), Stockholm från ovan (2005), Svensk kust (2007)

Om sina framgångar och förkärlek till tidskrävande och stora foto-
projekt: Jag tror att vi på förlaget alltid förenat idé och genomföran-
de med slutanvändare. När vi drar igång så ser vi till att genomföra 
det med en medvetenhet om att de här bilderna kommer att be-
höva kunna visas i en bok och i en utställning eller vad det nu kan 
vara. Vi har en stor förståelse för hela processen redan från start

A Day In The World: 2010 var Jeppe Wikström med och grundade 
Expressions of Humankind, en ideell stiftelse med syfte att 
”genom den fotografiska bilden verka för ökad förståelse 
mellan människor och folk”. I styrelsen finns bland annat 
Marika Stolpe, Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson. 
Tillsammans initierade de världens största  fotoprojekt 
”A Day In The World”. Den 15 maj 2012 laddades 
 nästan 100 000 bilder från 165 länder upp på 
 projektets hemsida aday.org. 

JEPPE WIKSTRÖM

PROJEKTET  visar världen 
i stort och smått.
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INfINItUs stoRslAGNA scENdEBUt 

LUCIO SILLA

Lucio Silla är en 
italiensk opera i tre 
delar komponerad av 
Wolfgang Amadeus 
Mozart. Han skrev 
den som 16-åring och 
den framfördes första 
gången 1772 på Teatro 
Regio Ducal i Milano. 

INFINITUS 
STORSLAGNA 
SCENDEBUT

Big Image har investerat tre år av tid, 
pengar och passion i utvecklingsarbetet med 

världens största printerprojekt – Infinitus. 
Under Mozartveckan i Salzburg gjorde den 

första produktionen efterlängtad debut. 
”Lucio Silla” är början på en ny sömlös era i 

storbildsvärlden. Äntligen!

TEXT /// PER WRANGENBERG

FOTO /// MATTHIAS BAUS, WERNER SCHÄFER, 
STUDIO BABELSBERG
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INfINItUs stoRslAGNA scENdEBUt 

kulturåret i salzburg inleddes även i år 
med Mozart veckan för att fira stadens stora 
son på födelse dagen. Det bjöds traditions-
enligt på förstklassig musik och skönsång 
– den här gången från stjärnor som Roland 
Villazón, Olga Peretyatko och  Marianne 
 Crebassa. Ändå var mycket annorlunda 
under Mozart veckans inledande föreställ-
ning. Regissören  Marshall Pynowski och 
scenografen Antoine Fontaine till operan 
”Lucio Silla” ville, väl medvetna om de tek-
niska begränsningarna för konst och hant-
verk, iscensätta det historiska originalet i 
scenografin så långt det var möjligt. Motiven 
med romersk arkitektur, idylliska landskap 
skapades med en blandning av digitalt tryck 
och klassiskt måleri. 

Martin Kern, chef för Visual Media på Salz-
burg  Festival, var tveksam till att det alls 
skulle gå att ordna. 

– Det är både fysiskt och finansiellt omöj-
ligt att måla en 11 × 23 meter lång bild. Det går 
bara inte. Visst, du kan måla i sektioner men 
du kommer ändå inte undan de fula söm-
marna som blir synliga vid bakbelysning.

766 världsunika kvadratmetrar 
Scenmålarna gjorde bilderna i mindre skala 
som fotades av, digitaliserades och redige-
rades innan de trycktes upp i full skala av 
Infinitus. På så sätt gick det att bevara det 
målade uttrycket. Med den fördelen att de-
taljer kunde läggas till eller tas bort och fär-
ger kunde bytas ut och korrigeras.

– Den tid och de pengar det besparar oss 
är ovärderlig. Kreativa herrar som Shepherd 
och Müller på Big Image ger oss scenprodu-
center helt nya möjligheter och en ny fram-
tid, säger Kern.

”Det är både fysiskt 
och finansiellt omöjligt 
att måla en 11 × 23 
meter lång bild. 
Det går bara inte.”

Mozartveckan är ett arrangemang med 
världsomspännande renommé och  Salzburg 
Festival är en storkund med höga krav. 
Något som Big Image är väl medvetna om 
efter ett tio år långt samarbete. Att Infinitus 
766 första kvadratmeter tyg levererades just 
hit är alltså ingen tillfällighet.

– Vi har ett långt och framgångsrikt sam-
arbete sen tidigare och har största förtroen-
de för Big Image. Vi delar synen på kvalitet 
och deras anställda har de bäst tränade ögo-
nen i branschen, säger Kern.

På Big Image fanns det ändå lite premiär-
nerver inför scendebuten. På spel stod inte 
bara en god kundrelation utan också tre 
års forskning och utvecklingskostnader på 
500 000 euro. En investering som nu bör-
jat betala av sig. För Big Image grundare, 
 Werner Schäfer, är det en dröm som äntligen 
gått i uppfyllelse.

– Det har varit både spännande och slit-
samma år. Att äntligen se bilden på plats i 
Salzburg framkallade en tår, berättar Werner.
Martin Kern på Salzburg Studios blickar 
framåt och har redan siktet inställt på nästa 
Inifinitus-order. Wagners ”Mästersångarna i 
Nürnberg” – med premiär i augusti.

INFINITUS – EN UNIK PRINTER

Tillsammans med Tekniska Universite-
tet i Berlin har Big Image under de tre 
senaste åren utvecklat världens största 
skrivare för textila bilder. Infinitus printar 
upp till 12 m brett och 50 m långt – utan 
störande sömmar. De huvudsakliga 
kunderna finns inom opera, teater, film 
och tv-produktion. 
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Spännande framtid i Babelsberg
Med Infinitus intåg har Big Image i Berlin växt ur sina 
lokaler i Stahnsdorf. I början av juni slås dörrarna upp 
på den nya adressen på Westzlaer Strasse i Potsdam. Den 
3 000 m2 stora produktionsanläggningen ligger vägg i 
vägg med Europas största filmproduktionscentrum i 
 Studio Babelsberg.

Andreas Skantze, vd på Big Image i Täby berättar:
– Placeringen är unik och optimal ur alla synpunkter. 

En stor del av Europas filmproduktion finns bokstavligen 
runt knuten. Jason Bourne-filmerna spelades t ex in bara 
ett stenkast från våra lokaler. Med det nya läget får vi pro-
menadavstånd till många kunder i branschen.

Och så fortsätter drömmen som Werner en gång hade, 
kämpade för och gjorde till verklighet. 

VÄLKOMMEN IN!

EUROPAS SVAR  på 
 Hollywood ger ett 
häpnadsväckande 
intryck.

MODELL  över Bigs nya lokaler.

STORSLAGEN RYMD  
i den nya verkstaden.



Hej, vem är du?
– Jag heter Olle Lindqvist

Vad gör du på Big Image?
– Jag ansvar för Big Images försäljning på 
den nordamerikanska marknaden.

Hur är det att jobba med storbildstryck i USA?
– Det är mycket roligt. Vi fokuserar på de 
kunder som använder riktigt stora bilder så 
våra viktigaste kundgrupper är teatrar och 
stora företagsevenemang. För dessa kunder 
har Big Image ett antal unika fördelar och 
vi arbetar med kunder över hela usa. Vi har 
relativt få kunder men har ett mycket nära 
samarbete med alla. 

Vilka utmaningar är störst i ditt jobb?
– Att våra kunder är så utspridda, även i stör-
re städer har vi bara ett fåtal kunder. Detta 
göra att det ofta är kostsamt att besöka dem. 
Det är flera av de kunder som vi arbetat med 
i många år som vi aldrig har träffat. 

Big Image produkter är vanligen helt av-
görande för många evenemangskunder men 
på grund av korta ledtider leveras de ofta 
ändå inte förrän dagen innan evenemanget 
vilket gör oss helt beroende av att frakterna 
fungerar. Lyckligtvis har vi haft väldigt få 
problem med detta.

Vad märker du av för storbildstrender just nu?
– Det tog kanske lite längre tid för bilder på 
tyg att riktigt vinna fotfäste i usa än i Eu-
ropa men idag är trenden mycket klar. Kon-
kurrensen ökar givetvis hela tiden men just 
inom segmentet som behöver riktigt stora 
bilder här Big Image fortfarande en mycket 
stark ställning inte minst efter introduktio-
nen av Infinitus. 

Vad har du för kul projekt på g?
– Oj, de är många – flera stora teaterpro-
jekt för både Broadway och Las Vegas till 
exempel.

OLLE LINDQVIST

Ålder: 57 år • Bor: St Louis Park, 
Minnesota • Familj: Hustru och två 
söner • År på Big Image: 10.

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!

HELLO!
My name is

Olle
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