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Representation är temat på årets Supermarket 

För tionde året i rad arrangeras konstmässan för konstnärsdrivna gallerier och Supermarket flyttar 
i år in i Svarta Huset mittemot Konstfack vid Telefonplan. Med 64 utställare från 29 olika länder blir 
det en mässa lika fylld av mångfald, möten och upplevelser – och som vanligt med ett fullspäckat och 
aktuellt seminarieprogram för både konstnärer och besökare. 

I år introduceras flera nya länder på Supermarket. Bland utställarna ser vi det iranska galleriet 
Parkingallery från Teheran vars presentation handlar om ’den vita kuben’ som fristad och skydd 
mot stressen och tristessen i staden utanför. Al-Mahatta Gallery från Palestina kämpar för att 
skapa en konstnärlig fristad i kontaktytan mellan konflikt och kultur och Nafasi Art Space, ett av få 
konstnärsdrivna gallerier i Tanzania visar den senaste samtidskonsten från Dar es Salaam. Galleri 
Urgente från Buenos Aires fraktar verk till Supermarket hopvikta i en vanlig resväska, en kommentar 
till svårigheterna att exportera konst utanför Argentina. Dessutom kommer syriska AllArtNow 
tillbaka med ännu en viktig utställning som låter oss blicka in i de syriska konstnärernas verklighet. 

Seminarieprogrammet TALKS har i år titeln ”Invisibility – who represents who?” och presenterar 
föreläsningar och samtal om representation i konstvärlden där perspektiven är jämställdhet, kultur 
och ekonomisk makt. Den egyptiske curatorn och konstkritikern Bassam El Baroni föreläser om 
konstruktionerna ”fine art” och ”contemporary art” och hur begreppen skiljer sig mellan väst 
och resten av världen. Konstnärerna Rehema Chachage och Diana Kamara från Nafasi Art Space 
samtalar med idéhistoriken Mikela Lundahl om kön, makt och villkor inom konsten i Tanzania. 
Programpunkter på svenska erbjuds också, bland annat ett panelsamtal om konstkritik och makt, 
debatt om Creative Commons eller upphovsrättsersättning och samtal om bristen på mångfald på 
högre konstutbildningar.

Som vanligt anordnar Supermarket också performancescenen Red Spot som visar ny, innovativ 
performancekonst av konstnärer från hela världen, i år från Indonesien, Estland, Spanien, Irland och 
Finland.

Fullständigt program för TALKS och Red Spot kommer på hemsidan i slutet av mars.
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Supermarket är en konstmässa som drivs 
av konstnärer. Konstnärsdrivna gallerier och 
liknande initiativ från hela världen ställer ut 
hundratals konstnärer. 
Med sin tydliga inriktning och ett program 
för nätverksmöten har Supermarket blivit 
en unik nätverksplattform för svenska och 
internationella konstnärer.



Exhibition StAnDS:
1646, The hague
galleri 54, goThenburg
al-MahaTTa gallery, raMallah
allarTnow, DaMascus
alpineuM proDuzenTengalerie, lucerne
a.M.180 collecTive, prague
anTena esTuDio, Mexico ciTy
arT on arMiTage, chicago
arTellewa arT space, cairo
axel obiger, berlin
axenÉo7, gaTineau
bang arT now cenTre, saguenay
galleri box, goThenburg
canDylanD, sTockholM
cirkulaTionscenTralen, MalMö
club solo, breDa
DeTroiT sTockholM, sTockholM
DiensTgebäuDe, zurich
Duplex100M2, sarajevo
eulengasse, FrankFurT
FilMverksTaDen, vaasa
gocarT gallery, visby
graFiska sällskapeT, sTockholM
hangMen projecTs, sTockholM
iD:i galleri, sTockholM
inTerviewrooM11, eDinburgh
galleri konsTepiDeMin, goThenburg
kunsThuis syb, beeTsTerzwaag
köTTinspekTionen, uppsala
laTeral arTspace, cluj-napoca
Miza galeri, Tirana
MuseuM oF conTeMporary cuTs, isTanbul
Muu galleria, helsinki

naFasi arT space, Dar es salaaM
open place, kyiv
orMsTon house, liMerick
paraziT, sainT peTersburg
parkingallery, Tehran
pasaj, isTanbul
phoTographic cenTre peri, Turku
pink cube, oslo
plan b, aMsTerDaM
sanT Marc, sineu
galleria sculpTor, helsinki
sever-7, sainT peTersburg
silveraDo, poznan
sTuDio44, sTockholM
Tegen2, sTockholM
The rooM below, kanazawa
TiTanik gallery, Turku
uDsTillingssTeDeT Tys, copenhagen
urgenTe, buenos aires
various arTisTs, brussels
galleri verkligheTen, uMeå
verksTaD: ruM För konsT, norrköping
Ў gallery oF conTeMporary arT, Minsk

PrESEntAtion StAnDS:
bilaga – liMiTeD eDiTions, goThenburg
konsTkonsulenTerna i sverige
konsTnärernas kollekTivverksTaD, nacka
konsTperspekTiv, MalMö/sTockholM
konsTpool, sTockholM
nkF norDic arT associaTion FinlanD
plaTTForM, MalMö
TiDskriFTen hjärnsTorM, sTockholM

aDDiTional parTners anD FunDers oF our exhibiTors are presenTeD on The websiTe.


