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Talks under SUPERLOCAL 2020 
Hur förhåller vi oss till fake news och är vi tillräckligt källkritiska? Hur jobbar 
konstnärsdrivna gallerier runt om i Stockholm? Hur fungerar internationella 
samarbeten mellan konstnärsdrivna initiativ? Och vad händer när man inte längre har 
lust att göra konst?  
 
Den vanligtvis internationella konstmässan SUPERMARKET – Stockholm Independent 
Art Fair har temporärt transformerats till SUPERLOCAL 2020.  
I samtal och debatter diskuteras aktuella ämnen från den Stockholmbaserade och 
internationella konstnärsdrivna konstscenen.  
 
I anknytning till årets tema FABRICATED kommer journalistikforskarna Ester Pollack och 
Sigurd Allern att diskutera journalistikens och vår egen källkritiska kompetens samt hur vi 
förhåller oss till falska nyheter och förvrängd fakta. Vem kan man lita på? Källkritik i lögnens 
tid är ett samtal med utgångspunkt i boken Källkritik! Journalistik i lögnens tid av Allern och 
Pollack. Lördag 5 september 
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Artist-Run Network Europe (ARNE) är ett projekt delfinansierat av Kreativa Europa 
med syfte att utveckla kunskaper och erfarenheter inom den självorganiserade 
utställningsverksamheten i samarbete med ett antal europeiska konstnärsdrivna 
initiativ. Projektledarna för ARNE, Alice Máselníková och Andreas Ribbung, 
presenterar projektet närmare. Torsdag 3 september 
 
SUPERMARKET Art Shots har i flera år varit en viktig del av Talksprogrammet och  visar 
aktuella strömningar inom den svenska och internationella konstnärsdrivna 
konstscenen. Inspirerat av PechaKucha-formatet presenterar ett antal av SUPERLOCALs 
utställare på tio minuter och tio bilder sitt initiativ, ett aktuellt projekt eller en konstnär. 
De inbjudna initiativen är Candyland, ID:I Galleri, Flat Octopus, Galleri Toll och Detroit 
Stockholm. Fredag 4 september 
 
ARTIST-RUN PANEL Stockholm är organiserat av Jasmin Glaab (CH), grundare av det 
konstnärsdrivna galleriet kunsthallekleinbasel. Samtalet mellan Glaab och inbjudna 
representanter från SUPERLOCALs utställare har som mål att gemensamt titta på det 
förflutna, nuet och framtiden för Stockholms konstnärsdrivna konstscen. Detta ingår i 
projektet ARTIST-RUN PANELS som agerar som ett icke platsbundet samtalsforum, till för 
att öppna upp för samarbeten mellan de självorganiserade, internationella 
konstinitiativen. Lördag 5 september 
 
Kan man tröttna på att producera år efter år? Varför tröttnar somliga konstnärer och 
författare och väljer bort den kreativa karriären? Kulturtidskriften Hjärnstorm bjuder in 



gäster för att debattera frågan om konstnärskapet måste vara livslångt, som också är 
temat i deras nya nummer 138/139 Jag lägger av. Fredag 4 september 
 

 
 
Talksprogrammet bjuder in svenska och internationella gäster att presentera aktuella teman, 
paneldiskussioner och seminarier med utgångspunkt i samtidskonstens utmaningar. Årets 
tema Fabricated reflekteras i programmet. 
 
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 
Tjärhovsgatan 46, 116 28 Stockholm 
www.supermarketartfair.com 

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 
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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 

 
 
 


