
Pressmeddelande 2016-04-14

Seminarieprogrammet TALKS på 
SUPERMARKET 2016 – Stockholm Independent Art Fair

Den 22–24 april är Supermarket TALKS tillbaka med fyra seminarier på agendan. TALKS är 
SUPERMARKETs seminarieprogram som lyfter fram aktuella diskussioner inom samtidskonsten.

I år firar den internationella konstmässan SUPERMARKET sitt 10-års jubileum och fokuserar på den 
konstnärsdrivna konstscenen, vad som har hänt de senaste 10 åren och hur det ser ut idag. Årets 
TALKS-program består av fyra seminarier som behandlar högaktuella ämnen med anknytning till 
bildkonsten.

Först ut på programmet är ”Konstnärerna och internet”. Ska privatpersoner inte få lägga upp 
foton av offentlig konst på sociala medier? Så vinklade media ett beslut som nyligen togs av 
Högsta Domstolen. Domen gällde en stor databas med offentlig konst där bilder publiceras utan 
konstnärernas tillstånd. I seminariet på fredag den 22 april kl. 17.00 diskuterar Bildupphovsrätts 
ordförande Åsa Berndtsson och jurist Erik Forslund utmaningarna med konstnärlig upphovsrätt på 
internet och hur det kan lösas. Moderator är Stefan Ahlenius. 

Lördagens TALKS-program startar kl. 13.00 med SUPERMARKETs seminarium ”Reinventing 
independence – ten years with the artist-run scene” som fokuserar specifikt på årets tema. Kl.15.00 
diskuteras fristäder för förföljda bildkonstnärer ”Sanctuaries for artists”. Erik Berggren modererar 
ett samtal med Niels Hebert och Anna Livion-Ingvarsson, grundare av Gävles fristad för konstnärer 
på flykt, samt grundaren av Intimnoe mesto i St Petersburg, Marina Maraeva, som har en bakgrund 
som jurist.

Årets TALKS-program avslutas på söndag kl. 13.00 med Erik Berggrens seminarium ”Closed Borders, 
New Territories and Absent Subjects – contemporary art on migration”. Tillsammans med utställare 
på SUPERMARKET som kommer från konfliktdrabbade länder diskuterar Erik Berggren och Axel 
Andersson representation av migration i frånvaron av migranten och dess relation till politiken.

Det samlade programmet för Supermarket TALKS och Red Spot finns här.
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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.
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