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REPRESENTATION OCH MAKT 
Välkommen till SUPERMARKETS pressvisning!

Under årets Supermarket vill vi rikta strålkastaren mot olika strukturer inom konstvälden. 
Perspektiven är bland andra jämställdhet, kulturell kontext och ekonomisk makt. Genom temat 
”Invisibility – who represents who?” vill vi titta på hur villkoren ser ut för olika aktörer på den samtida 
konstscenen. Varför speglar inte konsthögskolorna dagens interkulturella samhälle? Hur skiljer sig 
synen på konstruktionerna ”fine art” och ”contemporary art” mellan väst och resten av världen? Vi 
tittar också närmre på vår egen roll på den konstnärsdrivna scenen. Vilken konst finns representerad 
hos oss och hur får vi syn på det vi inte känner till? Dessa är några av de frågeställningar som tas 
upp under seminareprogrammet TALKS panelsamtal och debatter med svenska och internationella 
deltagare. 

Under pressvisningen ges möjlighet att träffa våra utställare. Tala med konstnärer från Syrien, 
Palestina, Iran, Mexiko, Argentina, Ryssland och Ukraina, Tanzania, USA, Kanada och många fler 
länder. Här ges en unik chans att få en inblick i olika strömningar inom samtidskonsten långt utanför 
Sveriges gränser. 

Pressvisningen är en förhandstitt och en chans att prata med utställare i lugn och ro. Installationen 
av utställningarna pågår fram till öppningen kl 19.00. (Professional Preview 19.00-24.00)

PRESSVISNING Onsdag 15 april kl 15.00
Foajén/Exit, Svarta Huset, Telefonplan
Pressdisk i entrén. Ackreditering: accred@supermarketartfair.com
Vi bjuder på fika! 

Vill du komma i kontakt med någon av våra utställare? Hör av dig så försöker vi ordna det! 

Press och ackreditering:
Mathilda Hogg
+46 (0)70 403 79 09 
press@supermarketartfair.com                        
accred@supermarketartfair.com.

Pontus Raud, projektledare: 
+46(0)709 45 17 24
pontus@supermarketartfair.com
Andreas Ribbung, projektledare: 
+46(0)703 36 58 62
andreas@supermarketartfair.com 
Meggi Sandell, projektledare: 
meggi@supermarketartfair.com
Izabella Borzecka, projektkoordinator: 
+46(0)76-237 89 65
izabella@supermarketartfair.com

Pressmaterial på hemsidan:
www.supermarketartfair.com

Dolanbay, ’Untitled Singular Act’, Supermarket 2014. Foto: Joakim Erixon Flodman.



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.


