(B/NL)

MAGAZINE

2
sign.nl | jaargang 26 | maart 2014 | nr.

Vakblad voor zeefdruk & Sign

silkscreen

sign

TS Visuals geeft Markthal Rotterdam kleur
Preview: Vakbeurs ‘Hardenberg’ - CarSignPro - InPrint
Spelen met vormgeheugen pvc-folie bij carwrappen
01_Cover.indd 1

14-02-14 14:22

In Beeld

A u te u r Wouter Mooij

S u b limat ie

‘Horn of Plenty’
TS Visuals maakt moderne ‘Sixtijnse Kapel’ in Markthal Rotterdam
Momenteel wordt druk gewerkt aan de voltooiing van Markthal Rotterdam. Vanwege de
vorm een architectonisch hoogstandje, maar absolute blikvanger is een fotografische
3D-afbeelding (Horn of Plenty) van ruim 9.000 vierkante meter op de binnengevel. TS
Visuals uit Oudkarspel tekent voor de productie van de 4.350 unieke panelen met sublimatie printwerk. Een logistiek huzarenstukje, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met
Aldowa Plaatwerk, verantwoordelijk voor de montage.

Sinds oktober 2013 verlaat elke twee
weken een batch met unieke panelen het
pand van TS Visuals in Oudkarspel, waarmee een nieuwe wandsectie van 15 meter
breedte is te bekleden van de in aanbouw
zijnde Markthal Rotterdam. In totaal moeten meer dan vierduizend geperforeerde
aluminiumpanelen met akoestische eigenschappen worden voorzien van een unieke, krasvaste afbeelding. Tezamen vormen
de gevelplaten een megavisual, Horn of
Plenty genaamd (zie kader), van een

‘Michelangelo-achtige’ allure. Het gebruikte sublimatie printproces zorgt voor een
fotorealistisch beeld in hoge resolutie met
enorm krachtige kleuren.
Sublimatie
TS Visuals is gespecialiseerd in grootformaat printen en duurzaam decoreren op
tal van materialen: van gelakt aluminium,
staal, hpl, mdf en glas tot textiel en kunststoffen. Het project Markthal Rotterdam
brengt alle disciplines samen waar TS

Visuals voor staat, aldus directeur Thijs
Sepers. “Hoe kunnen we met een print
waarde toevoegen aan een oppervlak?
Decoratie en functionaliteit samenvoegen,
dat is wat wij hier doen en daarvoor
gebruiken we onder andere sublimatie;
een proces dat gebruikmaakt van hittegevoelige inkten die, onder druk en een temperatuur van 200 graden Celsius, een verbinding aangaan met een speciaal hiervoor gecoat oppervlak. Afbeelding en
materiaal worden dan één, met een
onovertroffen beeldkwaliteit. Met de
mogelijkheid om het om te zetten in verschillende vormen.”
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Coating
Door de functionaliteit van de visual als
uitgangspunt te nemen en daar de te
gebruiken coating op af te stemmen, kan
maatwerk worden geleverd. “Markthal
Rotterdam is daarop geen uitzondering,
alleen is de schaal waarop we hier opereren echt bijzonder”, aldus Sepers. “We
hebben het over meer dan 6 kilometer
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Staand voor een testmuur met originele panelen, tonen Vincent Post
(links) en Thijs Sepers een verkleinde print op een origineel paneel

Het hoogste punt waarop de platen moeten worden gemonteerd is 35,7 meter.
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zoals wordt gebruikt in Markthal Rotterdam. De perforatie is nodig

Foto: Kees Stuip Fotografie.
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Op deze foto zijn de op spanninggebrachte kabels, waartussen straks het glas op de kopgevels wordt gehangen om de markthal af te sluiten, goed te zien.
Foto: Kees Stuip Fotografie.

prints op meer dan 4.000 panelen.”
Uitgangspunt was het produceren van
unieke afbeeldingen in hoge resolutie op
aluminiumpanelen (152x152 cm) van 2 mm
dik, die ook nog eens zijn geperforeerd om
de akoestische eigenschappen van het
materiaal achter de platen tot z’n recht te

laten komen. “Grootste uitdaging was alle
eisen die aan het paneel worden gesteld te
verenigen in één coating.”
Gaatjes
Vincent Post, die sinds 1 januari als commercieel adviseur bij TS Visuals in dienst is

getreden, vult aan: “Omdat we ervoor
hebben gekozen de speciaal ontwikkelde
transparante coating ná het perforeren
aan te brengen, is er absoluut geen corrosievorming op de randen van de gaatjes
mogelijk. Ook wordt de inkt nu op deze
randen vergast. De afbeelding wordt echt >>>

Kunstwerk
De megavisual die straks op de binnengevel van Markthal
Rotterdam prijkt, is het ontwerp ‘Horn of Plenty’ van kunstenaar Arno Coenen, dat samen met kunstproducent
Mothership is ontwikkeld. Het is gekozen door projectontwikkelaar Provast uit in totaal negen inzendingen afkomstig van internationale kunstenaars. Geïnspireerd op stillevens van oude meesters, verbeeldt het de verse waar die
op de markt wordt uitgestald. Bezoekers die omhoog kijken, zien een kleurrijke ‘hemel’ van groente, vlees, vis,
brood en bloemen, waar het zonlicht net doorheen lijkt te
breken. Opgebouwd uit losse elementen gecreëerd op de
computer, die haarscherp en vloeiend in een
3D-perspectief zijn samengebracht met behulp van software van Pixar Animation Studios. Het gehele bestand
bestaat uit bijna 400.000 megapixels (1,47 terrabyte).
Elk paneel heeft een unieke code die de exacte
positie in de gevel aangeeft. De witte vlakken

Het ‘platgeslagen’ ontwerp van Arno Coenen-Mothership. E

zijn ramen.
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> > > ‘Horn of Plenty’

Van een afstand
is absoluut niets
te zien van de
‘akoestische gaatjes’. Foto: Kees
Stuip Fotografie.

volledig opgenomen door het materiaal.
Vanaf de grond zijn de gaatjes dan ook
absoluut niet zichtbaar.”
De speciaal ontwikkelde coating is bijzonder krasvast, met een mooi hoogglanseffect en biedt door z’n UV-block een hoge
kleur- en lichtechtheid. Graffitibestendig
en goed te reinigen. Kwaliteitscontrole
gedurende het hele proces is een belangrijke rode draad, aldus Sepers. “Het
Rotterdamse architectenbureau MVRDV
stelt hoge eisen aan de consistentie qua
kleur. Er mag niet één dissonant tussen zitten. We hebben een heel color manage-
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ment protocol ontwikkeld, met verschillende ijkpunten in het productieproces, om
die garantie te kunnen geven. Van het
maken van testprints, regelmatig kalibreren tot gestandaardiseerde substraten.”
Logistiek
Het printen op sublimatiepapier en vervolgens sublimeren is één ding, zorgen dat
de juiste plaat op de juiste plek komt in de
enorme markthal een andere. “Het is een
logistiek huzarenstukje”, aldus Sepers.
“Dit vergt veel voorbereiding en goed
samenspel van alle betrokkenen.” Zo moe-

Eerste markthal
In veel grote buitenlandse steden - zoals Londen, Parijs en Barcelona - zijn markthallen gemeengoed.
Rotterdam krijgt nu de eerste markthal van Nederland, een spectaculair ontwerp van het Rotterdamse
architectenbureau MVRDV. De combinatie met woningen in de overkapping is uniek in de wereld.
Bouwer J.P. van Eesteren realiseert, in opdracht van Provast, hier een multifunctioneel gebouw met een
enorme parkeerplaats en 228 huur- en koopappartementen over de volle breedte van de boog aan
beide kanten. De helft van de appartementen kijkt uit op de hal. De appartementen op de top hebben
zelfs een patio met daarin een glazenvenster dat zicht biedt op het marktactiviteiten. Op de begane
grond en op de eerste verdieping van de markthal komen aan de zijkanten winkels en horeca. De kopgevels worden afgesloten met glazen ruiten die zijn bevestigd in een raamwerk van op spanning
gebrachte stalen kabels.
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ten de meer dan vierduizend panelen niet
alleen worden voorzien van een unieke
print, er worden ook nog eens zeven verschillende plaatformaten gehanteerd. De
tolerantie in de maatvoering van de constructie, waarop de panelen moeten worden bevestigd, is slechts 5 millimeter. Het
enorme bestand van afbeelding (1,47 terrabyte) is opgeknipt in losse printbestanden per paneel, elk voorzien van een
kleurprofiel en een unieke code. Dit unieke nummer, dat in feite de coördinaten
weergeeft in een XYZ-assenstelsel, is weer
gekoppeld aan een montageplan, zodat
elk paneel precies op de juiste plaats komt
in de visual van 9.000 vierkante meter
(11.000 als de wanden op de begane
grond ook nog worden meegerekend).
De geprinte panelen verlaten Oudkarspel
in secties op pallets, gestapeld in omgekeerde volgorde van montage. Alles moet
exact kloppen, zeker omdat halverwege
de boogvorm ‘boven’ in ‘onder’ verandert.
Post: “Voor de monteur die op locatie
bovenop de steiger staat, is niet te zien
wat het voorstelt. Alleen al een framboos
bestaat uit 21 panelen; hij ziet louter een
rode plaat met gaatjes. Pas na montage
komt de visual op afstand tot leven. Maar
als iedereen zich aan het productie- en
legplan houdt, kunnen er in principe geen
fouten worden gemaakt. Tot nu toe gaat
het voortreffelijk. Een kwestie van goede
voorbereiding.”
www.tsvisuals.nl en
www.markthalrotterdam.nl

Zelfs nu het complex nog in aanbouw is, oogt
Artist impression Markthal Rotterdam.

de megavisual al indrukwekkend.
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