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Red Spot på Supermarket 2016: Deltagande konstnärer
Den 21–24 april kommer performancescenen Red Spot att visa ny, innovativ performance av
konstnärer från hela världen.
Red Spot är Supermarkets programpunkt som visar det senaste inom samtida performance på den
internationella konstscenen. Först ut i år är ”Jam Cardell” där hemliga gäster bjuder på en spelning
tillsammans med Jan Cardells musikaliska skulpturer. Red Spot får även besök av ljudkonstnärerna
Ann Rosén och Sofia Härdig från Fylkingen. De kommer att framföra ”Sound Performance” respektive
”LIVE SENTENCES”, två genreöverskridande ljudperformance. På scenen ser vi även Katherine Nolan
från det irländska galleriet MART Gallery, och Dorinel Marc håller en performanceworkshop där
besökare är välkomna att delta. Dorinels workshop pågår fortlöpande den 21–24 april.
Den experimentella plattformen Weld kommer också till Supermarket med en förhandsvisning av
Weld Companys föreställning ”Phoenix” i koreografi av Rebecka Stillman som visas på Dansens Hus
den 28 och 29 april.
Vid sidan av det kommer en hel del annat att hända ute i själva utställningen. Till exempel ser vi
performancekonstnärerna Joakim Stampe och Chuyia Chia från Göteborg framträda på olika platser
i och utanför mässan. Performancegalleriet Galeria Racjez från Polen kommer att omvandla sitt
utställningsbås till en interaktiv performanceutställning, och Grafik i Väst i samarbete med Grafiska
Sällskapet presenterar verket ”Printmaking as Performance”.
Den 24 april uppmärksammas Fashion Revolution Day över hela världen, som samma dag kommer
att besöka Supermarket och visa ett performanceverk av den svenska designern Amandah
Andersson. Fashion Revolution Day arbetar för hållbar utveckling inom modeindustrin.
Ovan är endast ett litet urval av vad som finns att se på årets Red Spot. Programmet uppdateras
kontinuerligt med nya performance och annat, på www.supermarketartfair.com
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När? 21–24 april 2016, pressvisning 20 april
Var? Svarta huset, LM Ericssons väg 26, Telefonplan
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.

