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Regiör Ruen Ötlund tillamman med kådepelarna Clae ang, Terr Notar och liaeth Mo från The quare. Foto: Anna erner,
venka Filmintitutet

The quare vinner Guldpalmen
2017-05-28

Ruben Östlund tilldelades i kväll, det finaste priset i filmvärlden – Palme d’Or eller Guldpalmen, för sin
omtalade film The Square på den 70årsjubilerande Cannes filmfestival. Det är 25 år sedan den
prestigefulla palmen gick till en svensk film, 1992 mottog Billie August priset för Den goda viljan.

Regiören och manuförfattaren Ruen Ötlund atirika drama The quare med land andra Clae
ang, liaeth Mo, Dominic Wet, Chritopher Læø och Annica Liljelad i rollerna har varit omtalad
edan de förta viningarna i örjan av Canne lmfetival. The quare är Ötlund fjärde lång lm om
deltar i Canne efter Turit (2014), Pla (2011) och De ofrivilliga (2008), men den förta om tävlat om
det nate priet av dem alla: Guldpalmen.
– Fantatikt! Hitorikt! Jag är å glad å Ruen och han team vägnar. Ruen lmer är en landning
av ociala experiment och litterär idétradition, och i den kärningpunkten är han extraordinär, inte ara i
verige utan i världen. Deutom får han lmer puliken att känna ig oekväm - på äta möjliga ätt.
Om venkarna adar i fontänen på ergel torg för att hlla det venka ihockelandlaget, hur ka vi då
häla det här lmteamet välkomna tillaka till verige? äger Pia Lunderg, chef för utlandenheten på
venka Filmintitutet.

The quare har premiär på venka iografer över hela landet den 25 auguti och ditriuera av Triart
Film. Filmen producera av rik Hemmendorff för Plattform Produktion och har fått töd av Filmintitutet
tidigare lång lmkonulent Magdalena Jangard. Den älj internationellt av Coproduction Of ce.
Filmen har redan ålt till ett 50-tal länder – däriland UA, torritannien, Frankrike, railien, Kina och
Rland.
The quare är ett träffande atirikt drama om peglar vår amtid - om gemenkap, civilkurage och den
väletällda männikan ehov av jälvcentrering i en allt oäkrare omvärld.
The quare följer upp Ruen Ötlund exfaldigt Guldaggeelönade Turit om land annat tilldelade
Prix du Jur i ektionen Un Certain Regard på Canne lmfetival 2014 och lev Golden Gloe-nominerad
för äta icke-engelkpråkiga lm.
Några pre-citat om lmen:
“What a warm, mart, plendidl humane lm thi i” (The Guardian)
“An original, viceral, uncomfortale and eential viewing experience” (creendail)
“What’ perhap mot impreive aout Otlund’ evolving tle a a lmmaker and ocial commentator i
hi compulion to enrich ever cene he create with a multitude of tone and nuance acro the eriocomic pectrum.” (Hollwood reporter)
Deutom elönade produktiondeigner Joe n Åerg med VULCAIN PRIZ FOR ARTITTCHNICIAN för ”remarkale artitic contriution to match the inventivene of the lm The quare.”
För intervjuer och preilder hänvia till:
Johanna trand johanna.trand@triart.e 070-7327366
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