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Kimmo Schroderus, Contemporary Beelzebub #1, rostfritt stål, 2021, ställer ut med Galleria Sculptor på Supermarket 2021.

Nystart och 15-årskalas för konstmässan SUPERMARKET
under 2021

Den 14–17 oktober 2021 välkomnar vi återigen såväl konstentusiaster som professionella
till SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair. Vi passar också på att fira 15 år på
konstscenen med ett sprudlande program av konstnärsdrivna utställningsrum,
performancekonst, konstnärssamtal, satellitutställningar runtom i stan – och mycket
mer. Den 13 oktober blir det pressvisning (vi återkommer med tidpunkt), som även
kommer att streamas live via länk. Exakt plats i huvudstaden avslöjar vi inom kort.

2021 års utställare som är över 50 till antalet inkluderar höjdpunkter som Durden and Ray (Los
Angeles, USA), Nieuwe Vide (Haarlem, Nederländerna) och Ormston House (Limerick, Irland).
Premiär blir det för bland annat Niigata Eya (Niigata, Japan), VÃO – Independent Art Space
(São Paulo, Brasilien) samt Molekyl Gallery (Malmö, Sverige) – och femte gången gillt för
tm•galleria (Helsingfors, Finland). I samarbete med Schweiz ambassad i Sverige presenterar vi
en stark schweizisk medverkan som inkluderar utställningsrum, performancekonst och



konstnärssamtal. Mässan gästas av bland annat Voltage (Basel), body&soul (Geneve), espace
libre visarte Biel/Bienne och Lumpen Station (Biel/Bienne), samt Window of FAME (Zürich).
Fullständig lista över medverkande gallerier presenteras under de kommande månaderna.

Under 2020 skiftade vi temporärt form från internationell konstmässa till uppskattat lokalt
evenemang under parollen SUPERLOCAL 2020 – med satellitutställningar från Hjorthagen i norr
till Tallkrogen i söder. Något som också inspirerat årets tema, ”Shapeshifters”, som berör idén
om transformation, metamorfos, mytologi och vår fascination över att kunna träda in i helt nya
roller och identiteter. Mer om årets tema går att läsa på vår hemsida, som även den bytt
skepnad för en ännu bättre användarupplevelse.

– Pandemin har inte oväntat skakat om kulturlivet i grunden, men samtidigt visat sig vara ett stålbad
som bevisar hur anpassningsbar och livskraftig den konstnärsdrivna konstscenen är, säger
Supermarkets konstnärliga ledare Alice Máselníková, Andreas Ribbung och Pontus Raud i ett
gemensamt uttalande.

Vår ambition är att återskapa den fysiska mötesplats för internationell samtidskonst
SUPERMARKET varit sedan starten, inom ramen för vad pandemin tillåter. Det innebär att vi
utöver mer än 50 utställare återser det publika Talks & Performance-programmet som
genomgående under mässan visar rykande färsk performancekonst samt bjuder på
stimulerande paneldiskussioner och presentationer med tongivande gäster. Återkommer gör
även meetings-programmet, Professional Networking Participants-programmet (PNP) och
SUPERMARKET FORUM exklusivt för aktörer inom konstfältet.

Under sommaren och fram till höstens insprång kommer vi regelbundet att gå ut med
uppdateringar och nyheter allteftersom programmet tar form. Vi reserverar oss för eventuella
ändringar och/eller avbokningar av årets utställare och andra gäster till följd av rådande
COVID-19 pandemi.

Pressvisning: 13 oktober. Vi återkommer med tidpunkt.
Ackreditering: accred@supermarketartfair.com
Publika datum: 14–17 oktober 2021
Professional preview och Supermarket Forum: 13 oktober.
Anmäl dig till Supermarket Forum via forum@supermarketartfair.com
Mer information: Felicia Gränd, Pressansvarig, email: press@supermarketartfair.com, tel: +46
(0)70 948 38 30
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