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I storbildsvärlden är bredden på utmaningarna 
nästan oändlig. Det kan handla om att synas 
och sticka ut på mässor, evenemang och i re-
klamkampanjer. Att sprida viktig information i 
stökig stadsmiljö eller att subtilt skapa en in-
bjudande stämning i en offentlig lokal. Överallt 
runt om oss finns stora bilder som på ett eller 
annat sätt är där för att kommu-
nicera. Och det är DET som gör 
den här världen så spännande. 
För hur syns man till exempel 
bäst på en mässa, vad är det se-
naste som gäller och hur kom-
mer framtiden att se ut på stora 
evenemang där många aktörer 
vill vara i blickfånget med sin 
verksamhet? Två av våra kunder 
delar med sig av sina erfarenhe-
ter på sidorna 19-20. 

En annan utmaning är att 
skapa en attraktiv helhet i det 
som ska kommuniceras – en 
som är noga med att ge sina fans 
en röd tråd genom musik, form-
språk och visuella uttryck är tur-
néaktuella Daniel Adams-Ray. 
För honom har vi på Big Image 
bland annat producerat en back-
drop som följer hans genom-
tänkta stil. Besök någon av hans 
konserter så får ni se. Arbetet 
med Daniel är ett tydligt exem-
pel på vad som är det roligaste 
i mitt jobb, att spåna fram lös-
ningar och förverkliga idéer. Alla 

har olika behov, förväntningar och syfte med att 
trycka stort. På Historiska museet i Stockholm 
visas just nu utställningen Massakern vid muren 
– slaget om Gotland 1361, en bildtät beskrivning 
av en mer än 650 år gammal händelse. På sidor-
na 7-10 berättar utställningsproducenten Lena 
Heijl om arbetet att ge besökarna tillgång till 

det världsunika historiska materi-
alet med hjälp av modern teknik. 

Förutom att hitta tekniska 
lösningar finns alltid ekonomin 
med som en faktor att förhålla 
sig till när ett projekt ska  
genomföras. Inom filmbran-
schen ser vi allt oftare ani-
merade miljöer även inom 
spelfilmsgenren. Men det kostar 
att animera, och i storfilmen om 
de älskade figurerna Pettson  
och Findus valde produktions-
teamet att låta skådespelarna 
röra sig i printade kulisser för 
att skapa den speciella miljön 
som så många har upplevt 
genom böckerna. Läs om hur 
det gick till på sidan 13. Vi job-
bar med många olika bran-
scher, men länken är alltid 
densamma - viljan att dela med 
sig av något, en känsla, en stäm-
ning eller kunskap om något vi 
bryr oss om.

Andreas Skantze
vd big image 
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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.

No.09 VÅREN 2014

SOMMARENS STÖRSTA  
UTMANING:

Att ladda rejält införhösten,  
då ska vi förverkliga 

några fler av alla våra idéer 
och drömprojekt!
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PLATTA BILDER TAR FORM 
I MUSIKVIDEO

Den folkkära svenska artisten Timbuktu är åter aktuell med 
en samling nya låtar. Till spåret "Annie Leibovitz" finns en 
nyligen släppt video som Big Image har tryck upp flertalet  
bilder till. Bland annat en bokhylla, cykel, trädstam och en soffa. 
Materialet heter Image Paper och ter sig trots att det är platt, 
mycket verkligt tillsammans med den övriga interiören.

LITTLE  IG THINGS
KORTA NEDSLAG I STORBILDSVÄRLDEN
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VÄLKOMMEN ENGLAND!
 
Vi är superglada att kunna säga hej och välkommen till England 
som nytt land i Big Image-familjen. Det är amerikanen Andy 
Brooks som tillsammans med kollegan Casey Hallas startar upp 
Big Images nya kontor. Andy känner sig mycket entusiastisk 
över att vara på plats i London dit han nyss flyttat från hemsta-
den New York.

KLASSISKA ANOR  
OCH STOR DEKOR
 
Hade du vägarna förbi anrika Teatro 
de’ll opera di Roma i Rom under april? 
Då kanske du såg den uppmärksammade 
balettföreställningen Verdi Danse. Den 
storslagna scenografin gjordes av Carlo 
Savi, och dekoren, som är i materialet 
American Mesh, trycktes på Infinitus.



I sommar åker Daniel Adams-
Ray på en lång landsom-

fattande turné med sitt band. 
I bagaget har de en mäktig 

scenshow, två album fulla med 
hits och en ny backdrop från 

Big Image.

Här kan du se Daniel Adams-Ray i 
sommar: 

23/5 Borås, Textile Fashion Center 
30/5 Umeå, Brännsbollsyran 
31/5 Furuvik, Furuviksparken 
7/6 Södertälje, Telgias Salonger 
27/6 Norrköping, Bråvalla Festival 
28/6 Skurup, Torsjö Live 
16/7 Visby, Gutekällaren 
20/7 Smögen, Sea Lodge 
23/7 Mariehamn, RockOff Festival 
1/8 Ulricehamn, Uport Festival 
2/8 Karlskrona, Skärgårdsfesten 
12/8 Göteborg, Göteborgs Kulturkalas 
16/8 Mellerud, Kaos-festivalen 
11/9 Gröna Lund, Stockholm
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Slaget om Gotland 1361 är det blodi-
gaste i Sveriges historia. Vad kan en  
medeltida massaker lära oss om vår 
samtid? Big Magazine träffade Histo-
riska museets producent Lena Heijl 
för att prata om en världsunik utställ-
ning och utmaningen med att skapa ett 
modernt historieberättande.

Det är en mild majdag på Östermalm. Runt fontänen 
vid stadsdelens nav Karlaplan sitter stans äldre publik 
och värmer sig i vårsolen. Jag fortsätter nedför Narva-
vägens esplanad och gör en promenad på några hund-
ra meter som ska föra mig långt mycket längre än så. 
Från vår 2014 till sommar 1361 – via Historiska museet 
och den nyöppnade utställningen: Massakern vid mu-
ren – slaget om Gotland. 

Jag har stämt träff med producenten Lena Heijl som föl-
jer mig upp genom husets trappor samtidigt som hon 
förklarar varför den utställning vi närmar oss kom till. 

Dels är det en väldigt känd historisk händelse, dels är mate-
rialet i sig helt världsunikt. En annan anledning är den sam-
tidsrelevans den har för oss idag. Jag vill att vi ska fundera 

TEXT // PER WRANGENBERG

BILD // KATARINA NIMMELVOLL

Det har hunnit gå tio år sedan Daniel 
Adams-Ray och Oskar Linnros slog ige-
nom med bandet Snook. Mycket vatten 
har runnit under broarna sedan dess. 
Idag har de varsin succékarriär i eget 
namn. Men redan då var Daniel Adams-
Ray en artist som inte enbart hängav sig 
åt det musikaliska, utan också engage-
rade sig extra för att skapa en enhetlig 
estetik. Grafisk form, mode och design 
har alltid legat honom nära till hands. 
Med det sagt är det fullt logiskt att han 
även med sitt andra soloalbum – ”Innan 
allt suddas ut” – tagit greppet om alla 
aspekter av sitt uttryck och låtit samma 
stilmässiga DNA löpa hela vägen från 
omslag och affischer till scenkläder och 
backdrop. 

Efter ett lyckat samarbete vid Daniels 
Way Out West-spelning förra året fick 
Big Image förnyat förtroende när som-
marens backdrop skulle printas. En de-
dikerad Daniel tog sig ut till Big Image 
i Täby för att stämma av detaljerna, 
däribland de blå och lila färgtonerna 
i mönstret. Efter en kort överläggning 
med Big Image projektledare Anders 
Jorderud gick den 8 x 6 m stora back-
dropen med tillhörande podietyger till 
produktion. 

Backdropen är printad på tyget Soft 
Image som ger fin färgåtergivning, lyster 
och fungerar utmärkt med ljussättning. 
Alltsammans ryms i en smidig låda på 
80 x 60 cm á 15 kg som passar perfekt in 
i turnébussen.

KARRIÄR KANTAD AV PRISER: 

Daniel Adams-Ray är 30 år, född i Nairobi och bor i 
Stockholm. 2005 vann han SM-guld i freestylerap, 
året efter utsågs han till “Årets rappare”. Som en del av 
Snook vann han 2004 Årets låt i P3 Guld, Grammis för 
Bästa hip hop 2006, samt Bästa svenska grupp i MTV 
Europe Music Awards 2007. Solosingeln “Gubben i 
lådan” var 2010 års mest spelade låt på Spotify liksom 
historiens sista Tracksetta, albumet “Svart, vitt och allt 
däremellan” sålde platina. Uppföljaren ”Innan allt sud-
das ut” släpptes hösten 2013. 2014 nominerades han av 
P3 Guld till Årets artist.

Här kan du se Daniel Adams-Ray  
i sommar:

30/5  Umeå, Brännsbollsyran 
31/5  Furuvik, Furuviksparken 
7/6  Södertälje, Telgias Salonger 
27/6  Norrköping, Bråvalla Festival 
28/6  Skurup, Torsjö Live 
16/7  Visby, Gutekällaren 
20/7  Smögen, Sea Lodge 
23/7  Mariehamn, RockOff Festival 
1/8  Ulricehamn, Uport Festival 
2/8  Karlskrona, Skärgårdsfesten 
12/8  Göteborg, Göteborgs Kulturkalas 
16/8  Mellerud, Kaos-festivalen 
11/9  Gröna Lund, Stockholm

TEXT // PER WRANGENBERG BILD // BIG IMAGE

och den röda tråden
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DANIEL  
ADAMS-RAY

Född: 1953  
Bor: Nyköping och Stockholm 

Familj: Man och två  
utflugna barn

 Gör: Utställningsproducent  
på Historiska museet

Lena Heijl 
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på vad det är som gör att människor börjar slåss och gå 
ut i krig. Det går att dra paralleller från det som hände 
på Gotland på medeltiden till såväl 90-talets grymheter på 
Balkan som till det som skett i Ukraina i år. Jag tror att 
historia hjälper oss att förstå och uppleva nuet.

Delar av materialet fanns utställt från att museet 
öppnade på 30-talet ända fram till 1992 när vånings-
planet tömdes till förmån för nya produktioner. 
Efter det så har det titt som tätt efterfrågats, både 
i huset och från andra länder. Även de som jobbar 
på museet har sneglat på det nere i magasinet med 
jämna mellanrum med känslan att det är för starkt 

för att gömmas undan. För tre år sen togs beslutet 
att göra utställningen på nytt och att gå igenom ma-
terialen från de stora utgrävningarna 1928-30 och 
den efterföljande publikationen från 1939-40. 

En spännande detalj när jag fick producentuppdra-
get var att jag gick till vår osteolog och bad henne ta fram 
all forskning som hade gjort på materialet. Det visade 
sig att nästan ingenting fanns gjort sedan 40-talet.

Vad kunde ny forskning tillföra det som redan fram-
kommit? Hur mycket mer kunde materialet ge? För 
att ta reda på det initierade museet flera forsknings-
projekt i samarbete med universiteten. Med hjälp 
av ny kunskap och världsunika fynd berättas histo-
rien om hur 1800 gotländska bönder gick en brutal 
död till mötes i slaget mot danskarna.

Utställningen består av tre rum. Det första rum-
met är tänkt att ge en lättbegriplig förståelse för 
den politiska historiska upptakten: Varför bestäm-
de sig den danske kungen Valdemar Atterdag att 

bege sig av till Gotland just då? Rummets väggar 
pryds av material som producerats i samarbete med 
Big Image. En bild av ringmuren samt två stora re-
produktioner av de två mest kända målningarna av 
händelsen. Båda skildrar samma plats men ur var-
sitt perspektiv. Carl Gustav Hellqvists ”Valdemar 
Atterdag brandskattar Visby” från 1882 och Sven 
X-et Erixsons ”Vi på muren” från 1942. Den senare 

FORMSPRÅKET är en mycket  
viktig del i arbetet med en utställning.  
För Massakern vid muren var  
Anna Asker utställningsformgivare.

Bilden på ringmuren löper genom 
alla rum och har för avsikt att få 
besökaren att känna sig liten och 
trängd som ska påminna om hur de 
gotländska bönderna lär ha känt sig.

KÄNNA, LYSSNA, LÄSA 
- besökarna får använda flera sinnen på sin utställningstur.

EN AV MÅNGA utställningsbilder som trycktes av Big Image. 

– som är en samtidskommentar till Sveriges berömda 
neutralitet under världskriget – visar hur stans bor-
gare och handelsmän blundar för det som sker och 
vägrar öppna portarna till muren så att bönderna 
kan fly från de angripande danskarna. 

Bilden på ringmuren löper genom alla rum och 
har för avsikt att få besökaren att känna sig liten och 
trängd som ska påminna om hur de gotländska bön-
derna lär ha känt sig. I nästa rum står själva slaget. 
Här kan varken bönderna värja sig för danskarna 
eller besökaren värja sig för intrycken. Filmscener 
från ett återskapande av händelsen projiceras i sneda 
vinklar över rummet, ljud från stöveltramp, hästho-
var och bönderna dödskamp förflyttar oss till front-
linjen och ett förtätat inferno av känslor.

Lena förklarar att de har försökt ta fram det ex-
istentiella i händelsen genom att låta oss ta del av 
fem olika individer (tre gotlänningar och två dans-
kar) och deras livsöden. Museet lät en författare 
skriva vad som kan ha farit genom de fem indivi-
dernas huvud på ett sätt som talar tidlöst och direkt 
till besökaren. I montrarna visas deras välbevarade 
rustningar, skelettdelar och kranier upp. Väggarna 
pryds av ett stort antal Big Image-producerade bil-
der med medeltida motiv som både ramar in utställ-
ningen och hjälper till att berätta historien. I det 
tredje och sista rummet får vi veta hur forskarna an-
vänt sig av källmaterialet för att utvinna all kunskap. 
 
Hur har utställningen tagits emot?

Bra tycker jag. Vi har haft bra med besökare och många 
av dem har gett uttryck för det du känner. Att det är 
starkt. Att det dröjer sig kvar och att man tänker på det 
efteråt. Och det är det som är meningen. 

Hur ser din egen historiebakgrund ut?  
Hur hamnade du här?

I grunden har jag en arkeologutbildning från Lunds 
universitet. De senaste 25 åren har jag jobbat som mu-
seiansvarig i produktion i utställningar, främst i Skåne 
och här på Historiska museet sedan 2003. Historia och 
arkeologi är såklart ett stort intresse, men jag tycker att 
själva producentjobbet är utmaningen. 

massakern vid muren – slaget om gotland 1361 
I juli 1361 invaderas Gotland av Valdemar At-
terdags danska soldater och gotländska bönder 
griper till vapen för att försvara ön. Slutstriden 
står vid Visby ringmur. Ungefär 1 800 personer 
dör i slaget, varav de flesta gotlänningar. De 
begravs i stora massgravar, som grävs ut av ar-
keologer i början av 1900-talet. Tusentals rust-
ningsdelar och skelett finns bevarade från ett 
av Sveriges blodigaste slag. Rustningarnas ål-
der och omfattning gör materialet världsunikt. 
I utställningen presenteras valda delar av de 
mer än 650 år gamla rustningarna som harnesk 
och ringbrynjor. Här finns också möjlighet att 
själv prova eller känna på rekonstruktioner 
av bland annat en ringbrynjehuva, två olika 
rustningshjälmar och ett par stridshandskar.  
Källa: Historiska museet

Utställningen



NÄSTAN 400 ÅR gamla föremål och kroppsdelar finns att 
beskåda från slaget. 
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Det som på 90-talet började som ett litet kompis- 
häng i en källarlokal har idag utvecklats till världens 
största festival för datorentusiaster. Och i år blir festi-
valen ännu större.

Vi har redan sålt tusen biljetter fler till LAN-delen vid den 
här tidpunkten jämfört med ifjol, berättar Markus Lind-
mark, festivalansvarig på Dreamhack, när jag får tag i 
honom på huvudkontoret i Kista.

Av Dreamhacks 17 anställda är Markus märklig nog 
den enda som inte spelar dataspel – eller ”gamear” 
som de dedikerade säger. De dedikerade har på 
senare år växt explosionsartat och Dreamhack med 
dem. Från att göra två festivaler om året så arrangerar 
Dreamhack idag events så gott som varje månad – både 
i Sverige men också ute i Europa. I år i städer som Bu-
karest, Valencia och Moskva. I takt med att eventen 
blivit fler har också ordrarna till Big Image ökat. För 
att förhöja känslan för besökarna så jobbar Dreamhack 
mycket med stämningsskapande storbilder.

Vad är det ni printar?
Majoriteten av det vi printar till Dreamhack Summer är 
spelrelaterat: grafik för att lyfta miljön. Dekor till stora scenen 
samt infokartor och montermaterial till själva mässdelen.

Hur är det att jobba med Big Image?
Jag tänkte faktiskt på det innan du ringde. Det första jag 
kom och tänka på är att de har en djävulusisk leveranssä-
kerhet. Har vi missat någonting så ställer alltid Big Image 
upp och fixar det.

Markus berättar om ett mardrömsscenario från Dre-
amhack 2009. Två dagar innan festivalen skulle öpp-
na var två vepor på 180 m² som försvunna.

Det är då man ringer Anneli på Big Image och frågar ”Hej, 
du det har blivit ett litet problem här. Kan ni trycka nya 

vepor som vi kan komma och hämta fredag morgon?” Vi 
räknar inte med att någon ska kunna fixa det. Men fem 
minuter senare ringde Anneli tillbaka och sa ”Vi löser det!”. 
Nu hittade vi veporna en halvtimme senare så vi fick avbe-
ställa. Men den backupen, att kunna ställa upp och att lösa 
360 m² på 48 h. Det är sådant som gör att vi bara beställer 
från Big Image.
 

Eftersom Dreamhack trycker så pass mycket så är det 
många som försökt få över dem till andra leverantö-
rer. Markus berättar att de testtryckte någon gång i 
Polen och tjänade 80 kr/ m². 
Men samtidigt var det inte samma tryck, materialtjock-
lek och veporna blev lite randiga. Det har jag aldrig 
upplevt hos Big Image. Sen vet vi att har vi lagt en or-
der och fått godkänt på originalen så kommer allt i tid.  
Vi behöver aldrig oroa oss. Vi är extremt nöjda.

Dreamhack 
– världens största datorfestival

I sommar väntas 25 000 besökare till Dreamhack Summer i Jönköping.  
Dreamhack växer så det knakar på alla håll och kanter – i antal events,  

omsatta kronor och beställda kvadratmeter från Big Image. 

 Detta är Dreamhack: 
Dreamhack Summer 2014 äger rum 14 - 17 juni på Elmia 
i Jönköping och pågår dygnet runt. Festivalen erbjuder 
allt du kan önska inom data och digital underhållning. 
Dreamhack består bl.a. av själva lanet där 9000 besökare 
har en fast punkt vid sin dator varifrån de kan se speltäv-
lingar på storbildsskärmar. I mässdelen DreamExpo kan 
man titta på och testköra den senaste tekniken, ta del av 
seminarier, föreläsningar och ställa upp i tävlingar.

 

TEXT // PER WRANGENBERG BILD //BIG IMAGE

Jag tänkte faktiskt på det innan du ringde. 

Det första jag kom och tänka på är  

att de har en djävulusisk leveranssäkerhet.  

Har vi missat någonting så ställer alltid  

Big Image upp och fixar det.

Historiska museet är ett av Sveriges största 
museer. Museets samlingar består av arkeo-
logiska föremål från det geografiska område 
som idag kallas Sverige. Museets samlingar 
består också av  svensk kyrkokonst. Föremå-
len kommer från hela landet och alla tider. 
Samlingarna omfattar fler än 10 miljoner 
enskilda föremål fördelade på ca 34 000  
inventarienummer. I utställningarna visas 
historien som spänner över tusentals år, från 
 vår äldsta forntid till vikingatid och medeltid.  
Källa: Historiska museet

Historien är företrädesvis skriven om män, 
av män. Hur förhåller du dig till det som 
utställningsproducent?

En hel del faktiskt. Även om genusperspektivet i det 
här fallet var mer än utmanande. Här är det så tyd-
ligt att huvudpersonerna är män. Däremot så finns 
kvinnorna bakom och framför allt efter. Minst hälf-
ten av Gotlands män dog under slaget. Det innebar 
att kvinnorna fick dra ett otroligt tungt lass efteråt.

Andra utställningar har vi faktiskt omarbetat ur 
genusperspektiv, till exempel den om Vikingar. Den 
var ursprungligen väldigt manlig i sitt estetiska ut-
tryck. Männen poserade i kraftfulla poser medan 
kvinnorna framställdes som små och undergivna. Nu 
har vi lyft kvinnorna för att skapa en mer jämlik bild. 
Det är inte så mycket som krävs egentligen. Vi försöker 
även få en jämn geografisk representation från vilka 
delar av landet vi tar fram fynd.

Hur ser du på utställningsmediets utveckling? 
I den här utställningen finns det en hel del  
teknik kopplad till utställningen i form av 
pekskärmar, bildspel, appar och projektioner. 
Vad tillför det?

Jag tror att det ger oss möjlighet att bygga mer på dju-
pet och att det gör materialet mer lättillgängligt. Det 
vi har som är unikt är ändå autenticiteten och origi-
nalföremålen som vi låter spela huvudrollen. Utställ-
ningsmediet är väldigt svårt egentligen. Jag tycker att 
man kanske inte utnyttjar tredimensionaliteten till-
räckligt många gånger. Väldigt ofta upplever jag att 
en utställning är en bok på väggen. Det är synd. Jag 
tycker att man ska utnyttja att man bokstavligen går 
in i någonting där man tittar, lyssnar och egentligen 
använder hela kroppen. Det är det som jag tycker är 
så spännande med mediet. Att vara länken mellan all 
ny kunskap, våra föremål och att få berätta något som 
är spännande på ett begripligt sätt.

Hela Sveriges historia 
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AkUstIk I dEN höGRE skolAN

Berlin 1995: Mitt i storstadsmyll-
ret. Mitt på en av Berlins vackras-
te platser. Människor promenerar 
genom Brandenburger Tor, cy-
klister njuter av sommardagen 
och föräldrar drar barnvagnar 
över historiska trottoarer. Vi be-
finner oss mitt i allt detta, men 
ändå inte. Allt som syns vid Pa-
riser Platz är bara en illusion ska-
pad av en enorm panoramabild 
där arkitekten visar hur platsen 
kan se ut om tio år – en känsla av 
fysiskt närhet via tredimensionell 
fiktion. 

260 000 besökare kunde ta del 
av Pariser Platz, Potsdamer Platz, 
Schloss och Alexanderplatz fram-
tida utseende 2005 redan tio år i 
förväg. Bakom idén stod Yadegar 
Asisi. Arkitekten och konstnären 

målade upp bilden av stadspla-
nerarnas framtida verk på den 
verkliga platsen och bjöd fol-
ket på en fantastisk förhandsvis-
ning – med hjälp av 12 m x 50 m 
stora bilder som syddes ihop 
till en gigantisk 360 graders 
panoramabild.

GAMMAL TEKNIK  
GÅR IGEN

Ordet panorama kommer från 
grekiskans pan (hel) och horarma 
(syn). Panoramabilden har riktigt 
gamla anor och uppfanns av eng-
elsmannen Robert Barker redan 
1788 när han målade en 360 gra-
ders målning över Edinburgh.  
I modern tid levde länge panora-
mabilden ett liv i dvala tills Asisi 

väckte nytt liv i den i Bonn 1993 
med Big Image gesällverk. Asisi 
själv kallade sitt verk ”Rom 312” 
och skapade det utifrån ett svart-
vitt foto och reproduktion av en 
målning av Alexander von Wag-
ner och Josef Bühlman. Efter 
Bonn och Berlin följde utställ-
ningar i Dresden och Leipzig 
– här har panoramakonsten hit-
tat permanent hem i gamla gas-
klockor. För att översätta ett tyskt 
ordspråk: de dödförklarade lever 
längre.

Berlin maj 2014: Big Images 
VD, Werner Schäfer, befinner sig 
vid Pariser Platz. Han förundras, 
iakttar och säger med ett leende.  
Panoramat vid den amerikanska 
ambassaden såg annorlunda ut 1995. 
Men det är fortfarande en rund sak. 

TEXT // BIRGIT HIEMANN BILD // BIG IMAGE

BERLIN RUNT

Sven Nordqvists världsberömda barnbokserie om Pettson & Findus  
har flyttat in i biosalongerna. Big Magazine gjorde ett nedslag  

på produktionsplatsen i Köln vid inspelningen av ”Roligheter”.

Pettson, Findus
& storbildsmagin

"Kulisserna överträffar allt jag någonsin sett inom 
filmproduktion. Då tänker jag speciellt på den gigan-
tiska scenografin från Big Image. Om den stått på höj-
den skulle de kunnat misstas för ett obskyrt torn från 
Kölnerdomen."

Stora ord från den stora skådespelare Ulrich  
Noehte – som spelar Pettson och filmens ena huvud-
roll. Den andra innehas självfallet av den animerade 
katten Findus. 

Det som började med en barnboksserie i Sverige på 
80-talet har växt till en internationell framgångssaga. 

Böckerna om den knäppa gubben Pettson och den 
trotsiga katten Findus säljs i miljontal världen över. 
Deras roliga, rörande berättelser om kärlek, vän-
skap och tillit finns också som radiopjäser, teater-
uppsättningar, sånger, musikaler och tecknad film. 
Det senaste tillskottet ”Roligheter” är till hälften 
en traditionell spelfilm och till häften en animerad 
film. Människorna spelas av skådespelare medan 
djuren med bärande roller – för enkelhetens skull 
– är tecknade.

TEXT // BIRGIT HIEMANN BILD // PRODUCER TRADEWIND PICTURES

ETT GIGANTISKT COLLAGE  
– en 133 m bred x 17 m hög scenografi från Big Image.

Panoramabilder berättar historia och framtid med perfekta illusioner.  
Yadegar Asisi har återupplivat en nästan glömd konstform.
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PETTSON & FINDUS - ROLIGHETER (PETTERSSON & FINDUS – KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT)
MANUS: SVEN NORDQVIST (ORIGINALBERÄTTELSE), THOMAS SPRINGER (FILMMANUS) REGI: ALI SAMADI AHADI 
SKÅDESPELARE: MARIANNE SÄGEBRECHT, ULRICH NOETHEN M FL. SVENSKA RÖSTER: IMA NILSSON,  
CLAES MÅNSSON, ALLAN SVENSSON, EWA ROOS, VICKI BENCKERT, ANNIKA HERLITZ

ENORMT BILDCOLLAGE SKAPAR MILJÖN

Inuti inspelningsstudion i Köln byggde 
scenografen Bertram Strauss upp en full-
skalig bondgård. Där fanns allt från la-
dugård och hus till riktiga djur, växter 
och massvis av grus och lera. Två träd-
gårdsmästare anlitades för att hålla växter 
och blommor levande i det torra klima-
tet med stark belysning istället för solljus. 
För att förverkliga Sven Nordqvists fan-
tastivärld tog produktionen hjälp av verk-
ligheten. Bakgrunderna består av motiv 
hämtade från schweiziska alperna, spanska 
Pyrenéerna och kullarna i Bayern. Tillsam-
mans bildar de ett gigantiskt collage – en 
133 m x 17 m hög scenografi från Big Image.

Från produktionsbolagets idé till färdigt 
tryck från Big Image tog det tio veckor. Bil-
den syddes ihop med 17 sömmar. 

Det här var 2012. Idag hade vi använt oss av 
Infinitus och klarat oss på bara fyra sömmar, säger 
Big Image kundrådgivare, Andreas Paul.

Frågan kvarstår. Varför animeras inte 
scenografin också? Svaret är att det fort-
farande är för kostsamt och tidskrävande 
produktionstekniskt att spela in hela lång-
filmer framför så kallad green screen. En 
uppföljare till filmen är redan inplanerad 
och kommer att utspela sig i ett vidsträckt 
vinterlandskap.

Pettson & Findus:
Pettson bor i ett litet rött hus och 
tillbringar dagarna med att hugga 
ved, uppfinna saker och ting, 
fiska och mata sina kycklingar. 
Egentligen har han allt han behö-
ver. Men ibland kan Pettson ändå 
känna sig lite ensam. 

Därför blir lyckan stor när hans 
snälla granne Beda hälsar på med 
en present: katten Findus. Ännu 
roligare blir det när Findus bör-
jar prata och en stor vänskap tar 
sin början.

Om filmen:
Den tyska biopubliken har redan tagit Pettson 
& Findus till sina hjärtan. Över en halv miljon 
besökte biosalongerna de sju första veckorna 
efter premiären. Filmen går upp i en svensk 
version 1 augusti 2014. Där görs rösterna av 
Claes Månsson (Pettson), Ima Nilsson (Fin-
dus), Allan Svensson (Gustavsson) och Annika 
Rynger (hönan).
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Den suger verkligen in kunderna till sjökortsavdel-
ningen. Vi har haft öppet ett halvår och fortfarande 
kommer det in folk och säger ”Gud, vad fint det är i 
butiken med de här bilderna”. Vi otroligt stolta över 
att vi varit med och byggt upp allt från början. Vi är 
jättenöjda med resultatet, säger Thomas.
Sommaren står för dörren och med den butikens 
tre starkaste månader. För ett par år sedan fanns 
en liten rädsla att intresset för papperskartor 
skulle avta med den digitala utvecklingen med 
gps-tjänster och kartfunktioner i smartphones. 
Den rädslan visade vara helt obefogad.

HETT PÅ MARKNADEN

Vi säljer mer kartor än någonsin. Visst har vi märkt av 
ett litet tapp på stadskartor, en sådan funkar utmärkt i 
en smartphone då man bara behöver överblicka ett par 
kvarter. Men alla andra kartor står sig stadigt, samti-
digt som vi säljer mer och mer av våra nischade kartor.
I butiken finns kartor över precis allting: vand-
rings-, fastighets-, cykel-, kanot och bilkartor för 
att nämna en bråkdel. Kartorna har även fått ett 
rejält uppsving hos en annan kundgrupp. De 
som sätter dem på väggen istället för att till ex-
empel förvara dem i handskfacket på bilen eller 
hopvikta i väskan.
Väggkartor går stadigt uppåt. De har synts mycket i in-
redningsprogram och magasin på sistone. Vi har tagit 
fram några nedtonade kartor som inte har så myck-
et orter och geografisk information som mer är till för  
dekoration. Det är något väldigt inspirerande med 
kartor, säger Thomas.

Drottninggatan i Stockholm är en aldrig sinande ström 
av människor. Alla är i rörelse. Alla är på väg någon-
stans. Så även jag. Rödljuset i korsningen Mäster  
Samuelsgatan får folkmassan att ta tillfällig paus. 
Några få bilar hinner passera innan promenadgatan 
återupptar sin puls.
Jag följer inte strömmen utan viker istället vänster för 
att några steg senare öppna dörren till Kartbutikens 
nya lokaler där butikschefen Thomas Wäsche hälsar 
mig välkommen. Jag är här för att prata om en ny era 
– både för butiken och kartan som produkt. Efter 15 
år på Vasagatan gick flytten i december förra året till 
Mäster Samuelsgatan. Med den nya adressen öppnade 
sig också nya möjligheter.

Jag och mina kollegor fick fria händer att bestämma inred-
ningen. Det var väldigt roligt. När vi fick chansen att göra 
allt från scratch så började vi spåna kring vad vi ville visa. 
Då såg vi de stora fönstren och gick upp till korsningen vid 
Drottninggatan och märkte att det var väldigt bra insyn även 
därifrån. Vi insåg direkt att vi måste upp med något stort på 
väggen som syns och lockar, säger Thomas.
Valet av världskartan som motiv med sin visuella slag-
kraft var givet. Dels sätter den fingret på vilka Kartbu-
tiken är samtidigt som den drar till sig blickar på ett 
universellt formspråk från alla som går förbi. En ar-
kitektbyrå hjälpte till att förverkliga all inredning och 
Big Image fick uppdraget att producera världskartan 
samt en sagolikt vacker vägg med sjökortsmotiv.

Visar vägen
Kartbutiken

När Sveriges största och mest välsorterade kartbutik bytte lokal satte sig  
personalen ned med ett vitt ark och en värld av möjligheter. Hur skulle den 
nya butiken se ut? Med en produkt lika dekorativ som informativ var valet av  
inredning självklart. Big Magazine träffade butikschefen Thomas Wäsche för 

att prata om kartans position 2014.

”Jag och mina kollegor fick fria  
händer att bestämma inredningen. 
Det var väldigt roligt.”

KARTBUTIKEN

Adress: Mäster Samuelsgatan 54, Stockholm 
Öppnade: 2 december 2013 
Säljer: Kartor är huvudprodukt men butiken 
är även överlägset störst i stan på reseguider. 
Utöver det så säljs mängder av jordglober, 
atlasböcker och diverse roliga kartprylar.

THOMAS WÄSCHE 
 
Titel: Butikschef 
År i butiken: 15 
Bor: Tumba 
Familj: Fru och två barn
Favoritkarta: Jag kan nog inte säga att jag har 
någon speciell.
Favoritresmål: Jag älskar södra Kalifornien. Jag 
har bilat runt där en hel del kring San Diego och 
Oceanside. Längs kusten finns det en massa små 
surfersamhällen som är otroligt laid back.

TEXT // PER WRANGENBERG BILD // BIG IMAGE
KARTVÄGGARNA lockar och inspirerar
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Nordbygg i Älvsjö ger besökarna bästa överblick 
över utvecklingen inom bygg-, VVS- och fastighets-
branschen. I april presenterade 900 utställare sina 
produkter och tjänster samtidigt som de slogs om be-
sökarnas uppmärksamhet. Nordbygg är en utmanan-
de mässa för den som vill sticka ut. Det i sin tur ställer 
stora krav på mässproducenterna. Vi ringde upp två 
av de största för att ta tempen på branschen 2014.

Hur tänkte ni med Tapwells monter till Nordbygg?
Nordbygg är en rätt stökig mässa, både att bygga på och att 
synas på. Det är lite intrycksfestival man har att tampas 
med. Där kan det mest effektiva och slagkraftiga vara att 
renodla budskapet så mycket som möjligt. Att försöka hitta 
något som känns lugnt och vilsamt för ögat kan vara en 
bra taktik. Tapwell är en tacksam kund som jobbar väldigt 
mycket med bild på ett bra sätt. De är inte så traditionella 
som andra tillverkare av badrumsprodukter utan jobbar 
mycket med ett humoristiskt bildspråk. Den stora fondväg-
gen är placerad i ett läge i hallen som gör att den möter 
besökarna direkt. En stor bild som den förmedlar snabbt 
en känsla.

Hur ställer ni er till att använda bilder på mässa?
Vi tycker väldigt mycket om det. Är det något som funkar 
sämre på mässor så är det väldigt texttunga budskap med 
långa c-uppsatser som man tvingas läsa. Utställarna har 
inte så lång tid på sig på en mässa att fånga folks uppmärk-
samhet. Då är bilder väldigt tacksamma eftersom de talar 
direkt till besökaren.

Vad ser du för trender i mässvärlden?
Formmässigt kan jag känna att trenden är den att det blir 
färre färdiga montersystem i aluminium och mer och mer 
av snickrade montrar. TV-program som Äntligen Hemma 
och Roomservice har höjt folks krav på både form och på 
finish. Den stora byggboomen som kom för några år sen 
har gjort avtryck på mässorna också.

Hur tycker du att samarbetet med Big Image 
fungerar?
Jag skulle nog kunna arbeta som Big Images ambassadör. 
Det är lätt vår bästa leverantör om du frågar mig. Det 
finns inget mer att önska. De levererar över det man för-
väntar sig varje gång.

Vad är det för egenskaper som gör att du håller 
dem så högt?
Leveranssäkerhet är ett av ledorden. När vi beställer från 
andra leverantörer händer det att vi får ligga på, kontrol-
lera och vara väldigt specifika. Med Big Image kan jag 
släppa väldigt mycket av det. Dels har vi jobbat upp en så 
bra kontakt. Dels är de själva väldigt måna om att resul-
tatet ska möta deras egna krav. Slutresultatet blir ofta lite 
bättre än förväntat. Det här är en ganska stressig bransch 
generellt. Många leverantörer öser bara på och så har 
man otur kan det bli fel när man står där på plats. Big 
Image återkopplar alltid fyra steg innan det händer och 
löser problem innan de blir problem.

MÄSSORNAS MÄSTARE
Idag avlöser mässorna varandra på löpande band. Det finns mässor om det mesta – 
för de flesta. Big Magazine tog avstamp på Nordbygg och ringde upp två av landets 

största mässproducenter för att ta tempen på branschen 2014.
TEXT // PER WRANGENBERG BILD // BIG IMAGE

STORA FRAGOR  
TAR PLATS

Känner du till det mystiska med svarta hål? 
Hur vårt universum kom till? Eller vad det 
sjätte sinnet egentligen är för något? Inte? 
Då är det tyska programmet “Lesch kosmos” 
något för dig. Där tar fysikern, astronomen, 
naturfilosofen och författaren Harald Lesch 
regelbundet upp just det där svårdefinierade 
som rör världen, rymden och oss människor. 
Idag följer nästan två miljoner tittare pro-
grammet som har blivit en enorm publiksuc-
cé. En av anledningarna är huvudpersonen 
själv som initierat och karismatiskt förmed-
lar forskning från hela världen. En annan an-
ledning till framgången är den moderna och 
inbjudande tv-studion.

STORSLAGNA ÄMNEN I STOR DEKOR

I tv-studion i München passerar tid och rum, 
framåt och bakåt, upp och ner - allt i en fros-
sa av färger. De tredimensionella elementen 
tycks flyta i horisonten och gör en nästan yr. 
Och det kanske är det som är meningen? Att 
visa på det storslagna och svindlande i äm-
nena som tas upp. Det var när programmet 
bytte namn som den nya studiodekoren fick 
sig en rejäl ansiktslyftning.

Vi ville ge tittarna en tredimensionell känsla. 
Den specialmonterade bakgrunden är tänkt att 

dra uppmärksamhet till det nya formatet med den nya titeln och det 
nya innehållet, berättar Christiane Götz - Sobel som är chef för 
kanalen ZDF:s vetenskaps- och teknikredaktion.
Men en stor förändring görs inte i en handvändning.

Idéer är lätta att komma på, men praktiskt har det varit en utma-
ning att få ihop allt. Till exempel har det varit svårt att komma undan 
att sömmar i bakgrundsdekoren faktiskt stör, något som inte går att 
maskera ens för en tv-publik, fortsätter Christiane.

INFINITUS GAV NYA MÖJLIGHETER

Snart nådde ryktet om världens största printer produktionsbo-
laget Bavaria Studios & Production Services GmbH, som pro-
ducerar programmet. 

Utan Infinitus hade vi haft mycket sämre förutsättningar. Nu har 
vi en enda söm på den 70 meter långa dekoren. Till skillnad från 
den föregående bakgrunden i polyester är den nya i bomull mer flexi-
bel och går enkelt att förändra i storlek, säger Tina Schmitt som  
jobbar med projektet.

När frågan om material och printer var löst återstod den om 
vilken färg dekoren skulle ha. Redaktörerna beslutade till slut 
att använda en oansenlig gråbrun ton med låg kontrast i valven, 
och mindre färgomfång än den gamla bakgrunden. Detta för att 
alla ljuseffekter och projektioner på till exempel djupa hav och 
regnskog skulle framträda mer. TV-teamet är entusiastiska och 
den kreativa programledaren Lesch kan fortsätta att inspirera 
sina fans i många år än.

Vetenskapliga ämnen kan 
ibland vara svåra att ta till sig. 

Därför har det tyska tv-pro-
grammet “Lesch kosmos”  

arbetat fram ett formspråk för 
att göra de intressanta frågorna 

tillgängliga för alla – och nu 
gör programmet succé. 

TEXT // BIRGIT HIEMANN

BILD // WERNER SCHÄFER
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GUSTAV LOOFT  
projektledare

Byggboomen har gjort avtryck

NAMN: Gustav Looft
JOBBAR PÅ: Looft
TITEL: Projektledare
UPPGIFT: Koordinerar produktionen 
av montrarna och ser till att allting 
sker på rätt sätt och i rätt tid. Förser 
montrarna med grafiskt innehåll

RENA UTTRYCK utmärker sig i vimlet.
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EN GÅNG INFINITUS, 
ALLTID INFINITUS

Förra året förtrollades Salzburg-
festivalen av Infinitus storslagna  

scendebut med uppsättningen  
”Lucio Silla”. Nu har Big Image fått 

förnyat förtroende.

Det var inte många månader sedan det svettades or-
dentligt inne på Big Image i Berlin inför leveransen 
av den första Infinitus-utskriften. Är färgerna de rätta? 
Sitter tygets trådar som de ska? Håller skrivhuvudena 

måttet i världens största textilskrivare? Beställaren då 
var ingen mindre än Salzburgfestivalen.

Efter fullträffen med ”Lucio Silla” i fjol har Big 
Image i år tagit sig an den största operaproduktio-
nen i företagets historia. Antagligen måste de ha gjort 
något – om inte det mesta – rätt. Big Image relation 
med Salzburgfestivalen bär på en lång tradition.  
I över tio år har de producerat scenografi till festiva-
len. I början var bildbredden tre meter, sen fem meter 
– och idag hela tolv meter.

Kvalitetslyftet med Infinitus är enormt. De är välförtjänt 
marknadsledande, säger festivalens fastighetsansvarig, 
Michael Vitus.

Hur går arbetet till att ta fram en monter?
De flesta kunder vi jobbar med har sin egen reklambyrå som förser 
oss med bilder. Där är jag mellanhanden som kommer in och ser 
till att allt funkar med mått och design. Projektledaren tar input 
från kunden och briefar mig om behoven. Det kan vara att de t ex 
vill ha en loungekänsla, en bardisk, eller kanske skapa någon rolig 
aktivitet i montern för att få in besökarna. Vi har en fortlöpande 
dialog med kunden. Ofta kan de vara så att de inte riktigt de vill ha 
innan de sett ett förslag.

Hur ställer ni er till att använda bilder på mässa?
De flesta kunderna vill inte att själva profilerna syns och då är det 
väldigt tacksamt att jobba med textilbilder som det både går att 
trycka budskap och täcka ytor med. 

Vad ser du för trender i mässvärlden?
Finishen på montrarna är mycket snyggare nu än för några år 
sedan. Jag tror man blivit mer designmedvetna. Det ska helst 
vara stilrent, enkelt och inte så mycket plotter. Det är samma med 
produkterna. Det ligger mer på det sociala, på människorna och 
själva mötet.

Hur tycker du att samarbetet med Big Image fungerar?
Vi har alltid en dialog för att komma fram till bästa lösningen; vilket 
material som är bäst, hur ett tyg ska sitta, en takvepa monteras eller 
en duk bakbelysas för att allt ska bli så bra som möjligt. Jag tycker 
att det funkar jättebra.

TEXT // BIRGIT HIEMANN BILD // FERDINAND WÖRGERBAUER

Fokus ligger på mötet
NAMN: Hanna Bengtsson
JOBBAR PÅ: Expoline
TITEL: Kreatör /Originalare
UPPGIFT: Ritar mässmontrar i 
3D, har koll på den kreativa  
processen med monterbyggen.

HANNA BENGTSSON  
k r e a t ö r

STORA FONDER  
skapar stämning

FONDEN I FIERRABAS 
är inspirerad av ett historisk  
kopparstick

ENKLA BUDSKAP  
håller länge
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EN GÅNG INFINItUs – AlltId INFINItUs

Hur länge har du arbetat  
på Big Image?
Jag var den första som anställdes på Big Image  
Tyskland, i april 1995. Det är redan 19 år sedan. Det 
har varit underbart att se hur företaget har utvecklats.

Vad är din huvuduppgift  
på jobbet?
Det är att genomföra marknadsföringen av företaget. 
Genom mina många års erfarenhet med Big Image 
kan jag hjälpa till med mer flexibla insatser på andra 
avdelningar också. Helt enkelt där det behövs en hand.
 
Hur ser marknaden ut för stora  
bilder i Tyskland, enligt dig?
Storbildskommunikation är i ständig förändring. Men 
Big Image arbetar dagligen med nya innovationer 
för att möta förändringarna och möta konkurrensen 
genom att vara steget före.

Vilka är utmaningarna?
Den största utmaningen i den dagliga verksamheten 
är att se till att alla våra projekt utvecklas i den takt 
våra kunder vill och att alla samarbeten ska vara 
harmoniska. 

Vad det roligaste med ditt jobb?
Jag tycker att det är spännande att man inte alltid 
kan förutse exakt vad som kommer att hända här-
näst. Kunder med en ny idéer, storslagna projekt och 
ett problem som vi måste hittat en lösning på. Det 
viktigaste för mig på Big Image är att ha glädje i ar-
betet och att få möta nya och intressanta utmaningar. 
Det bästa är att efter arbetsdagens slut kunna känna:  
Wow, vad bra det blev!

Hej Christine!

Operavärldens viktigaste festival:
 
Salzburgfestivalen är en av världens 
mest exklusiva musikfestivaler. Den in-
vigdes redan 1922 och har sedan dess 
etablerat sig som den viktigaste festi-
valen för opera, teater och konserter 
med klassisk musik. I år arrangeras 
den 18/7-31/8. Fierrrabas har premiär 
den 13/8. 
 
Biljetter finns på salzburgerfestspiele.at/.

INFINITUS UTMANADES ORDENTLIGT

Våra fondmålare behöver en månad att färdig-
ställa en scenografi för hand på 200 m². Till 
Schubert-operan ”Fierrabas” behövde vi 5000 
m² scenografi. Med andra ord fanns det inte 
mycket tid över att fundera på. 

Utmaningen 2014: Scenografen Ferdinand 
Wogerbauer och regissören Peter Stein bestäm-
de sig för ett historiskt motiv gjort med kop-
parstick. Som förlaga användes Gustave Dors 
svartvita, detaljrika illustrationer av filigran.  
Det var det som var den springande punkten, säger 
Big Image kundrådgivare Andreas Paul. 

Att hålla de fina detaljerna knivskarpa. Med 
Infinitus är fantastiskt nog inställningar med 
sådan hög precision möjliga.

Är du intresserad av att veta  

mer om Big Images arbete? 

Maila dina tankar och frågor  

till info@bigimage.se

Fierrabas – en mästares storverk:
 
Österrikaren Franz Schubert (1797-
1828) är ett av de mest välbekanta 
namnen i musikhistorien. Hans pro-
duktion under det korta liv han levde 
är enorm och sträcker sig över impo-
nerande 1000 verk. Schuberts mest 
betydande verk – Fierrabas – är en hero- 
isk-romantisk opera i tre akter med 
talad dialog av Schubert till ett libretto 
av Josef Kupelweister. Uruppförandet 
ägde rum 1897 i Karlsruhe.

SKISSER på detaljnivå för att resultatet ska bli fulländat. 

FÄRDIG SCENBILD efter många timmars arbete

500 m2 storslagen scenografi. 

MODELLEN verkar som arbetets karta.

CHRISTINE WELACK
ÅLDER: 47  

FAMILJ: Har ett förhållande och 2 barn.  
BOR: Berlin
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