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Kulturminister Amanda Lind inviger SUPERMARKET 2019  
 
Årets upplaga av den konstnärsdrivna mässan SUPERMARKET 2019 – Stockholm 
Independent Art Fair öppnar för publik torsdagen den 4 april kl. 18. Det är med glädje vi 
kan berätta att kulturminister Amanda Lind håller öppningstalet och slår upp dörrarna 
för den senaste upplagan av mässan.  
 
Den 4–7 april, en vecka innan Stockholm Art Week, presenterar SUPERMARKET 2019 
inte mindre än 50  konstnärsinitiativ från 45 städer runt om i världen och totalt 
medverkar över 150 konstnärer.   
 
“Det är med stor entusiasm vi ser att kulturministern uttrycker ett genuint intresse för 
den konstnärsdrivna konstscenen och inte minst de värderingar vi kontinuerligt arbetar 
med att främja. Vi ser det som en viktig signal att gräsrotsrörelser inte förbises,” säger 
Andreas Ribbung, Pontus Raud och Alice Máselníková, som utgör projektgruppen 
bakom SUPERMARKET. 
 
Målet för Supermarket – Stockholm Independent Art Fair är att visa upp 
konstnärsinitiativ från hela världen och skapa möjligheter för nya nätverk på den 
svenska och internationella konstscenen. Det är en mässa som strävar efter att erbjuda 



besökaren konstupplevelser snarare än att fokusera på försäljning. Med målsättningen 
att stimulera allmänhetens intresse för frågeställningar, teman och trender relevanta 
för samtidskonsten, presenterar SUPERMARKET varje år ett inkluderande program av 
TALKS & PERFORMANCES tillgängligt för alla besökare.  
 
Öppningstal av kulturminister Amanda Lind inleds strax efter kl. 18 torsdagen 
den 4 april.   
 
Pressvisning: Onsdag 3 april kl 15. Ansökan om ackreditering: 
accred@supermarketartfair.com 
Publika datum: 4–7 april 2019, publik öppning av mässan: torsdag 4 april, kl. 18–22 
Adress: Sickla Front, Uddvägen 7, Sickla, tvärbana- och busshållplats Sickla 
Öppettider: torsdag 18–22, fredag–lördag 11–20, söndag 11–18 
För mer information: Felicia Gränd, pressansvarig, email: 
press@supermarketartfair.com, tel: 070 948 38 30. Kasia Syty, pressassistent, email: 
kasia@supermarketartfair.com  
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