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Gabriella Novak, Keep the distance #machine, 2019, foto av Gabriella Novak. 

 
Performancekonst under SUPERLOCAL 2020 
Hur kan vi rädda klimatet? Kan maskiner vara konstnärer? Vad delar vi egentligen 
med omvärlden om oss själva, och vad förblir outtalat? Är det verkligen insidan 
som räknas? 
 
Den vanligtvis internationella konstmässan SUPERMARKET – Stockholm 
Independent Art Fair har temporärt transformerats till SUPERLOCAL 2020. Fokus 
skiftas från det globala till det lokala och i performanceprogrammet ser vi 
aktuella verk av flera Stockholmsbaserade konstnärer, såväl on- som off-stage.  
 
 



Konstnären Diana Agunbiade-Kolawole (GB/NG/SE) frågar hur vi mår. I am fine, thank 
you. How are you? är ett performance som undersöker hur vardagliga samtal vanligtvis 
inleds – vad vi berättar om oss själva och vad som förblir outtalat.  
Torsdag 3 september  
 
Vid två tillfällen kommer multimedia- och performancekonstnären Gabriella Novak 
(SE) att med hjälp av tre ombyggda robotdammsugare och leksaksbilar ifrågasätta 
gränserna för kreativitet och konstskapande i verket Will you still love me? del I + II.  
Fredag 4 september och lördag 5 september  
 
Vi återser Heidi *ingentinget* Edström (SE) som kommer att framföra sitt 
performance Det är insidan som räknas, flera gånger, runt om i lokalen, där hon manar 
till reflektion kring kulturella värden i samtiden. Torsdag 3 september och fredag 4 
september 
 
I sitt performance Activities for Passing lägger konstnären Henrik Green (SE) fram enkla 
lösningar på samtidens många utmaningar. Genom att publiken uppmuntras att delta i 
en rad aktiviteter för att återknyta till sina sinnen i tider av informationsöverflöd och 
klimatångest ifrågasätts gradvis dessa enkla lösningar.  
Torsdag 3 september 
 

 
Imelda Cruz Linde,The Devourer of Hearts, illustration, 2020. 

 
The Devourer of Hearts är ett performance av konstnären Imelda Cruz Linde (SE), som 
suggestivt blandar tal, sång och musik med mytologi, fantasi och personliga berättelser. 
Lördag 5 september 
 



Stockholmsbaserade Hybris Healers (SE) bjuder på musik där neo-psychedelisk klang 
möter melankoliska toner. Torsdag 3 september 
I närheten av SUPERLOCALs Info Point på Kafé 44:  
 
Alla dagar kommer konstnärsduon Lundahl & Seitl i sin ateljé visa sitt senaste 
samarbete med brittiska studion ScanLAB Projects och arkitekturteoretikern Malin 
Zimm, Eternal Return/The Memor, som nominerats till årets Lumen Prize. Det är ett 
samspel av VR, live-performance, föremål, teknologi, musik och radioteknik som skapar 
en helhetsupplevelse för kroppen och dess sinnen. Föranmälan och upphämtning sker 
på SUPERLOCAL Info Point.  
  
Inte långt från SUPERLOCALs Info Point, hos konstnärs- och curatorkollektivet Flat 
Octopus, framför konstnären AnnaLeena Prykäri (FI) sitt performance From a 
Caretaker’s archive: to be handled with aftercare på SBG18, Swedenborgsgatan 18. 
Torsdag 3 september och fredag 4 september 
 

 
 
Performanceprogrammet som äger rum under SUPERLOCAL 2020 visar verk av 
Stockholmsbaserade konstnärer on- och off-stage, samt presenterar ett brett spektrum av 
performance från längre pågående verk till interaktiva upplevelser och musikperformance. 
Programmets fokus är att erbjuda performancekonst med stor variation, inspirerad av 
aktuella trender och skeenden inom samtidskonsten.   
 
Fullständigt program för Talks- och performance kommer snart att finnas på 
www.supermarketarfair.com. 

SUPERLOCAL Info Point 
Kafé, performance, samtal 
Torsdag–lördag 14–20, söndag 14–18 
Öppningstal torsdag 3 september, kl. 15 
Tjärhovsgatan 46, 116 28 Stockholm 
www.supermarketartfair.com 
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Öppningstal: torsdag 3 september, kl. 15 
 
Professional preview: torsdag 3 september 20–24. (Endast inbjudna och max 50 
personer i lokalen) 
 
Mer information:  
Felicia Gränd, Pressansvarig 
Email: press@supermarketartfair.com 
Tel: +46 (0)70 948 38 30 
 
Pressvisning: kontakta respektive galleri för visning 

AllArtNowLab: boukhari.abir@gmail.com 

Candyland: galleri@candyland.se 

Detroit Stockholm: mail@detroitstockholm.info 

Flat Octopus: flat.octopus@gmail.com 

Grafiska Sällskapet: galleri@grafiskasallskapet.se 

Hjorten: hjortenhjorten@hotmail.com 

ID:I Galleri: info@idigalleri.org 

Konstnärshuset: info@konstnarshuset.org 

Galleri Nef: gallerinef@gmail.com 

Galleri Nos: gallerinos@gmail.com 

Studio 44: info@studio44.se 

Tegen2: dror.feiler@gmail.com 

Galleri Toll: galleri.t.ropsten@gmail.com 
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