
RUTAN
Seminarium 
torsdag 21 maj 2015 
kl 10–16 i Galleriet 
Vandalorum

Torsdag 21 maj kl 10–16 arrangerar Vandalorum  
ett seminarium som tar avstamp i idén om en frizon  
i det offentliga rummet. Utgångspunkten för seminariet  
är vårens huvudutställning på Vandalorum, Rutan  
av filmregissör Ruben Östlund och filmproducent  
Kalle Boman. De inbjudna talarna kommer att 
presentera, analysera och debattera fenomen som 
har betydelse för vår samvaro i stadsmiljön, bl.a. 
platsens identitet, ogästvänlig design, mellanmänsklig 
tillit och ojämlikhet.

Rutan är en frizon 
där tillit och omsorg råder. 
I den har vi samma 
rättigheter och skyldigheter 
utan åtskillnad.

Plats: Galleriet, Vandalorum
Anmälan: senast 13 maj 2015 till info@vandalorum.se
Pris: 450 kr (250 kr stud, 400 kr Vandalorums Vänner)  
I priset ingår utställningsentré, fika och lunch (vänligen 
ange ev. specialdiet vid anmälan)

Per Molander är författare och generaldirektör för ISF. 
Med utgångspunkt i sin senaste bok Ojämlikhetens 
anatomi frågar han sig varför varje mänskligt samhälle 
utvecklar ojämlikhet och hur politiken kan förmå 
samhället att röra sig i motsatt riktning.

Lars Trägårdh är författare, debattör och professor i 
historia och civilsamhälleskunskap. Han berättar om hur 
det står till med tilliten i Sverige idag. Utgångspunkten 
är hans forskningsprojekt med Henrik Berggren som 
resulterade i boken Är svensken människa? 

Kristina Sahlqvist är adjungerande professor emerita i 
design vid Högskolan för Design och Konsthantverk 
/Göteborgs universitet. Hon föreläser om ogästvänlig 
design i det offentliga rummet.

Ruben Östlund är filmregissör och professor i filmisk 
gestaltning vid Akademin Valand. Filmerna De ofrivilliga 
och Play hade båda premiär i Cannes och Turist vann sex 
Guldbaggar och juryns pris i Cannes. Östlund utforskar 
bl.a. frågor om tillit och människans bristande förmåga 
att hjälpa och be om hjälp.

Kalle Boman är filmproducent och professor i filmisk 
gestaltning vid Akademin Valand. 2014 tilldelades Boman 
Hedersguldbaggen. Tillsammans med Ruben Östlund 
berättar han om idén och bakgrunden till Rutan. 

Seminariets moderator Lars Alkner är kulturchef  
i Värnamo kommun och tidigare journalist och chef  
på Värnamo Nyheter och Hallpressen.

Seminarieprogram

Talare:

Seminariet möjliggörs av:

Vandalorum, Skulpturvägen 2, Värnamo, 0370-30 22 00

Vandalorum är beläget vid Sydsvenska Krysset 
där E4:an korsar riksväg 27 (avfart 84).
Tåg till Rörstorp station (gångavstånd).
Tåg till Värnamo C (5 min taxi).

Mer info: 
www.vandalorum.se/seminarium-rutan


