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Nordens största konstmässa är inget snabbköp för konst 

SUPERMARKET återvänder till det nya Kulturhuset Stadsteatern i februari 2014. Här visas den 
mest nydanande och aktuella konsten från den internationella samtidsscenen. Med över 80 
utställare från 30 länder är det Nordens i särklass största internationella konsthändelse och 
arrangeras för nionde året i rad. Namnet till trots är SUPERMARKET inget snabbköp för konst, 
istället står innehållet i fokus. Temat för året är Difference(s).

Några av höjdpunkterna är galleri AllArtNow från Damaskus som dock sedan två år hyst familjer 
på flykt undan kriget samt Bhotsun Art från Lhasa som verkligen är ett undergroundgalleri. Av 
rädsla för de kinesiska myndigheterna bjuder de bara in vänner och kollegor till sina utställningar. 
Georgien och Irland är två länder som syns extra mycket i år, eftersom de representeras av flera 
gallerier. Supermarket 2014 erbjuder en vandring till världens olika konstscener när över 200 
konstnärer tar sig till Stockholm för att möta den svenska publiken.

- Vi blir ständigt lika överraskade av att så många gallerier vill komma. Men det har blivit 
svårare för gallerier att ta sig till Stockholm av flera orsaker, t ex avslagna bidrags- och 
visumansökningar, säger Meggi Sandell, en av projektledarna för SUPERMARKET.  

Difference(s) ger utrymme åt mångfald, olikheter och skillnader – såväl geografiska och 
ekonomiska som konstnärliga och meningsskapande. Temat omfattar SUPERMARKETS 
konstmagasin samt seminarieprogrammet SUPERMARKET TALKS. Under TALKS kommer bland 
annat KRO att leda ett panelsamtal med utvalda partiledare och politiker inför valet i september. 

Mer information: www.supermarketartfair.com

 NÄR OCH VAR? 14–16 februari, Kulturhuset Stadsteatern plan 3 och 5. 
 ÖPPET: Fredag 11–22. Lördag–söndag 11–20.

 PRESSVISNING: Klockan 13, torsdag 13 februari, våning 3.

KONTAKT
Pontus Raud, projektledare: +46 709 45 17 24, pontus@supermarketartfair.com
Andreas Ribbung, projektledare: +46 703 36 58 62, andreas@supermarketartfair.com
Meggi Sandell, projektledare: meggi@supermarketartfair.com
Izabella Borzecka, projektkoordinator: izabella@supermarketartfair.com
Mathilda Hogg, press/ackreditering: +46 704 03 79 09
press@supermarketartfair.com eller accred@supermarketartfair.com

 OM SUPERMARKET
 Konstnärsdriven mässa för konstnärsdrivna gallerier. Syftet är att visa konstnärsinitiativ   
 från hela världen och därigenom skapa en nätverksplattform för den svenska och 
 internationella konstscenen. 



EXHIBITION BOOTHS
00130Gallery Helsinki, Helsinki, Finland 
1646, THe HaGue, neTHerlands
3:e våninGen/3rd Floor, GoTHenburG, sweden
aadk CenTro neGra, blanCa, sPain
allarTnow, damasCus, syria
alPineum ProduzenTenGalerie, luCerne, swiTzerland
a.m.180 ColleCTive, PraGue, CzeCH rePubliC
arT on armiTaGe, CHiCaGo, uniTed sTaTes
arTellewa arT sPaCe, Cairo, eGyPT
arTisTs’ assoCiaTion oF oulu, oulu, Finland
aTeljén Hea, sunne, sweden
aTlanTiC House, CaPe Town, souTH aFriCa
bHoTsun arT, lHasa, TibeT, CHina
Galleri box, GoTHenburG, sweden
Candyland, sToCkHolm, sweden
CCa Tbilisi, Tbilisi, GeorGia
CirkulaTionsCenTralen, malmö, sweden
daily TemPorary, sToCkHolm, sweden
deTroiT sToCkHolm, sToCkHolm, sweden
duPlex100m2, sarajevo, bosnia and HerzeGovina
ed video media arTs CenTre, GuelPH, Canada
Galeria enTroPia, wroCław, Poland 
exTra muros, Pol’n, nanTes, FranCe
Fiber arT sweden, sToCkHolm, sweden
FilmverksTaden, vaasa, Finland
FraGmenT s, london, uniTed kinGdom
GoCarT Gallery, visby, sweden
GraFik i väsT, GoTHenburG, sweden
GraFiska sällskaPeT, sToCkHolm, sweden
GrünTaler9, berlin, Germany
Gudran, alexandria, eGyPT
HarP arT lab, HarPlinGe, sweden
Galleria HuuTo, Helsinki, Finland
id:i Galleri, sToCkHolm, sweden 
kallio kunsTHalle, Helsinki, Finland
kunsTenaarsiniTiaTieF |elders, THe HaGue, neTHerlands
kunsTsCHlaGer, reykjavík, iCeland
laTeral arTsPaCe, Cluj-naPoCa, romania
Galleri lokomoTiv, örnsköldsvik, sweden
Galleri maskinen, umeå, sweden
mnky bizz GrouP, las veGas, uniTed sTaTes
museolaboraTorio, CiTTà sanT’anGelo, iTaly

THe museum oF ForGeTTinG, norrköPinG, sweden 
muu Galleria, Helsinki, Finland
naTionalGallerieT, sToCkHolm, sweden
Gallery neCTar/Geoair, Tbilisi, GeorGia
nesT, den HaaG, neTHerlands
oCCuPy sPaCe, limeriCk, ireland
ok Corral, CoPenHaGen, denmark
oonaGH younG Gallery, dublin, ireland
ormsTon House, limeriCk, ireland
PaPer, manCHesTer, uniTed kinGdom
Peek-a-boo Gallery (GoTHam sTudios inC), PerTH, ausTralia 
Plan b, amsTerdam, neTHerlands
PlaTForm, vaasa, Finland
QwerTy, odense/berlin, denmark/Germany
rajaTila Gallery, TamPere, Finland
Galleria sCulPTor, Helsinki, Finland
Galleri se konsT, Falun, sweden
slakTHusaTeljéerna, sToCkHolm, sweden
sTudio 44, sToCkHolm, sweden
s. y. l. a. n T e n H e i m, bonn, Germany
Tal, rio de janeiro, brazil
TeGen 2, sToCkHolm, sweden
THe room below, kanazawa, jaPan
TidskriFTen HjärnsTorm, sToCkHolm, sweden
TuPajumi FoundaTion, roTTerdam, neTHerlands
Galleri verkliGHeTen, umeå, sweden 
Galleria visu, kokkola, Finland
waTer Tower arT FesT, soFia, bulGaria
zeTa Gallery, Tirana, albania
Ў Gallery, minsk, belarus

PrESENTaTION STaNdS
kkv, naCka, sweden
konsTkonsulenTerna i sveriGe, sweden
konsTnärsCenTrum ösT, sToCkHolm, sweden
konsTPersPekTiv, sToCkHolm, sweden
kro/kiF, sweden
kulTurTidskriFTen Cora, sToCkHolm, sweden
nordiC arT assoCiaTion Finland (nkF), Finland
nordiC arT assoCiaTion sweden (nkF), sweden
oei, sToCkHolm, sweden
sveriGes allmänna konsTFöreninG, sweden

addiTional ParTners and Funders oF our exHibiTors are PresenTed on THe websiTe.

Please noTe THaT THe lisT may be subjeCT To CHanGes.


