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Gertrud Alfredsson, The unspoken language, 2010, Molekyl Gallery 

 

Supermarket 2020 visar hundratals internationella 
konstnärer i Skrapan, mitt på Södermalm 
 
Ett växande internationellt intresse för Supermarket – Stockholm Independent Art Fair 
och en lokal på bästa tänkbara plats; förväntningarna är höga på Sveriges enda 
konstmässa för konstnärsdrivna gallerier.  
 
Nästa upplaga av Supermarket presenterar en rad Schweiziska konstnärsdrivna initiativ. I 
samarbete med Schweiz ambassad i Stockholm gästas mässan av inte mindre än fem 
utställningsrum från landets olika språkområden: Body & Soul från Geneve, Espace Libre från 
Bielle/Biel, Sonnenstube från Lugano, Voltage från Basel samt Window of Fame från Zürich.   
 
För första gången ställer Supermarket ut 126 Artist-Run Gallery från Galway, ett av de 
konstnärsdrivna gallerier i Irland som hållit på längst. Återkommer gör också Ormston House 
från Limerick, som denna gång presenterar Kevin Gaffneys film ”Far from the reach of the sun”. 
En film som utspelar sig i en nära framtid där vem som helst med hjälp av staten godkänt 
preparat kan byta kön, för att kunna uppnå tillfredsställelse på helt nya sätt. Ytterligare en 
utställare från de Brittiska öarna är ArtCan från London, som presenterar ”The Fabrication of 
Self”, där besökaren bjuds in till en labyrintisk värld, att reflektera över effekterna av den 
fabricerade självbilden. Också från London, och för andra gången, kommer Turps Art School, 
som bland annat startades av Marcus Harvey, en av de så kallade Young British Artists. 
  



Från Central- och Östeuropa presenterar mässan utställningsrum som Camera från 
Cluj-Napoca, Rumänien, PHOTOPORT från Bratislava, Slovakien och 35m2 från Prag, Tjeckien. De 
senare kommer att erbjuda karaoke i en platsspecifik installation. NONSNS från Moskva 
presenterar ”Supermarket of Successfulness” som noterat att framgångsrika konstnärer verkar 
ha nått sin topp när de säljs som souvenirer i presentbutiker.  
 
Molekyl Gallery från Malmö kommer att visa en soloutställning med keramiska verk och 
teckningar av Gertrud Alfredsson. Galleri Verkligheten från Umeå visar å sin sida fotografier av 
Johannes Samuelsson.   
 
Några utomeuropeiska konstnärsdrivna initiativ inkluderar Niigata Eya från Niigata, Japan, som 
ställer ut tre samtida målare som fördjupar sig i den mänskliga existensen och återskapar 
atmosfären i utställningsrummet i Niigata. OFF-SITE from Taipei, Taiwan, presenterar en 
soloutställning med Tania Tsongs intrikata vävda objekt och fotografier. VÃO – Independent Art 
Space från São Paulo, Brasilien, ställer ut åtta konstnärer från sina ateljéer, som utforskar en 
mångfald av medier och beskriver det med orden ”8 Researches. 8 Horizons. 8 Tones. 8 Layers. 8 
Weights. 8 Rythms. 8 Intensities.” NOKS independent art space från Istanbul, Turkiet, visar fem 
konstnärers olika sätt att tolka José Saramagos novell ”Sagan om den okända ön” genom måleri, 
performance och video. Från Iran kommer Paadmaan Projects, en konstnärsdriven 
tvärvetenskaplig plattform grundad 2018, där Paadmaan kan översättas till ’skydd’ på svenska.  
   
För andra året i rad kommer också ”Associate galleries” vara en del av Supermarket. Närmare 
bestämt konstnärsdrivna utställningsrum som presenterar konst i egna lokaler parallellt med 
mässan, de flesta på gångavstånd. Medverkar gör bland annat Candyland, Detroit Stockholm, 
Flat Octopus, Grafiska Sällskapet, hangmenProjects, ID:I galleri, Nationalgalleriet och 
Tegen2.  
 
Fullständigt lista över alla utställare presenteras i mars.  
 
Pressvisning: onsdag 22 april, kl. 11. Ackreditering: accred@supermarketartfair.com 
Supermarket Forum och Professional preview: onsdag 22 april, kl. 13–18 samt 18–22.  
Publika datum: 23–26 april 2020, Publik vernissage: torsdag 23 april, kl. 18–22. 
Öppettider: torsdag 11–22, fredag–lördag 11–20, söndag 11–18. Morgonprogram dagligen, kl. 
10–11. 
Adress: Götgatan 78, 118 30 Stockholm.  
Mer information: Felicia Gränd, Pressansvarig, email: press@supermarketartfair.com, tel: +46 
(0)70 948 38 30 
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