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Gustaf Broms, performance, ‘MAHAPRALAYA–requiem for a vanishing’, video still.

Flygande mattor, fågeldisco och ASMR
Supermarket presenterar Performanceprogrammet 2021

Supermarket 2021 presenterar över 30 internationella samt svenska
performancekonstnärer i årets lokal Stadsgårdsterminalen ett stenkast från Slussen.
Växters hemliga liv, transformationens natur och skapandet av självbilder är alla
teman vi får ta del av. Performanceprogrammet innehåller det bästa av samtida
performancekonst och väver samman berättelser från hela världen.

ON-STAGE
Performancekonst som äger rum på en särskild scen för Talks- och performanceprogrammet,
belägen centralt i mässan och omgiven av utställningens myller och mångfald.

I en handgjord kostym transformerar sig Maja Fredin (SE) till en imitatör av en Elvis-imitatör, i
framförandet av ett karaoke-medley som manar till eftertanke om människans ohälsosamma
längtan efter lyx och överflöd.

Efter att ha tagit del av rapporter om det kraftigt minskade fågelbeståndet i världen blev Pasi
Autio (FI) inspirerad att skapa performanceverket Bird Disco. Genom att mixa samman
inspelad fågelsång till rytmiska, minimalistiska och psykadeliska discolåtar skapar han
tillsammans med Saku Koistinen (FI) en koreografi inspirerad av vingslag.



Stillhet, dans, improviserad poesi, dofter och vetenskapliga förklaringar är alla ingredienser i
konstnären och forskaren Antonio Irres (IT) performativa möte. Rör sig växter? Hur snabbt?
Hur rör de på sig? Hur relaterar de till sin omgivning?

Pernilla Iggström (GB/SE) adopterades till Sverige från Korea när hon var 8 månader
gammal. Hon vet inte vilka hennes biologiska föräldrar är, och inte heller sin födelseort. KV
Duong (GB/CA) föddes i Vietnam och levde där tills han var 6 år gammal, starkt påverkad av
arvet från Vietnamkriget. I sitt performance söker de efter vägar att återknyta med sina
födelseländer i utforskandet av kulturell och personlig identitet, förflyttning, tillhörighet,
hågkomst och förlust.

Maja Fredin, 'Searching for my Inner Elvis, In a Post Elvis Society', performance, karaoke medley, 2021.

OFF–STAGE
Runtom i Stadsgårdsterminalen kommer en serie performance att äga rum off-stage, och på
väntade och oväntade platser tar konstnärerna det offentliga rummet i anspråk.

Off-stage möter vi Axel Berger (SE) som i sitt performance Über Eats riktar ljuset mot
cykelbudens kravfyllda och smått surrealistiska vardag i hemleveransernas årtionde.



I projektet Safe place [.] Incarnate vill Konrad Juściński (PL) rikta blicken mot och mana till
reflektion kring begreppet en trygg plats och följaktligen utopia. Med särskilt fokus på
frågeställningar som rör människans existens i en given rumslighet.

Chih Tung Lin (FI) står för ett kort men intensivt möte med sitt performance Free Personal
Attention inspirerat av internetfenomenet ASMR videos (autonomous sensory meridian
response), vilka experimenterar med olika triggers för att skapa behaglig stimuli av våra
sinnen.

Nina Fountedakis (AT) performance CONNECT leker med begreppet anslutning, i relation till
individen såväl som gruppens styrka – i nuet men också över tid. I sig själva ganska
betydelselösa element som enskilda strån av gräs vävs samman för att bilda en
motståndskraftig helhet. Ett pågående performance som öppnar upp för eftertanke och
kanske en känsla av intimitet.

SCHWEIZISK MEDVERKAN UNDER SUPERMARKET 2021
I samarbete med Schweiz ambassad i Sverige lägger vi särskilt fokus på schweiziska
utställningsrum, performancekonst och konsnärssamtal under Supermarker 2021.

Med utgångspunkt i sin fascination över bågskyttets rika historia och medföljande
mytologiska betydelse presenterar Sara Koller (CH) performanceverket Shapeshifter. Ett verk
som berättar om energins förmåga att byta skepnad och ge upphov till nya förhållanden. Sara
ser sig själv som en politisk konstnär, som med modesta men bestämda steg jobbar för en
värdig samexistens i den politiska hetluften.

Hanga Séra (HU/CH), som kommer med  Window of Fame från Zürich väcker i sitt
performance Me, Me & Me! frågor om identitet, självbild och självuppfattning i relation till vår
sociala omgivning.

A Free Woman av Marisa Cornejo (CH) lockar besökaren att reflektera över gemensamma
minnen och flykt när hon trycker linoleumsnitt av sin far, konstnären Eugenio Cornejo, på sin
egen kropp.

Angela Marzullo (CH) presenterar i Voltages bås ett performance med sig själv som
huvudkaraktär i en resa på en flygande matta. En resa som illustreras genom en serie
affischer, som tar oss till feministiska marcher och demonstrationer. Med på resan har hon
revolutionens verktyg – husmoderns trotjänare som nu fått nytt syfte. En mopphink, två små
borstar, en sopborste och en varmvattenflaska.

Christoph Draeger (CH) & Dorit Chrysler (AT) kommer att uppträda på två platser samtidigt,
på plats i Stockholm och via Zoom från Bertolt Brechts grav i Berlin. Verket är inspirerat av
Brechts tankar om lärande genom skådespel, rollspel, anammandet av attityder och inte
minst genom att bryta upp barriären mellan skådespelaren och publiken.



Marisa Cornejo, ‘Poster of La Huella’, inkjet print, 56 x 70 cm, 2013. foto: Marisa Cornejo

Se fullständig lista över medverkande performancekonstnärer längre ned.

Performanceprogrammet visar verk av svenska och internationella konstnärer on- och
off-stage, samt presenterar ett brett spektrum av performance från längre pågående verk till
interaktiva eller i form av föreläsningar. Varje år utökas programmet med ett flertal inbjudna
gäster samt konstnärer, och programmet utvidgas med fokus på mångfald för att stimulera
en alltmer intresserad publik med dagsaktuella ämnen och trender i samtidskonsten.
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar och/eller avbokningar av årets utställare och andra
gäster till följd av rådande COVID-19 pandemi.

Fullständig lista över årets deltagare:

Alexandra Kostrubala (SE/US)
Andrea Marioni (CH)
Anna Kinbom (SE) & Miyuki Inoue (JP/NL)
Angela Marzullo (CH) | Voltage
Antonín Brinda (CZ) & Benjamin Alfons Vojta (CZ/SE)
Antonio Irre (IT)
Axel Berger (SE)
The Carousel Institute of Arts (GB) & ZsaZsa Hessels (NL)
Chih Tung Lin (FI)
Christoph Draeger (CH) & Dorit Chrysler (AT)
Devin Cohen (MX) | Liliput Galería Experimental
Elinor Tollerz Bratteby (SE) & Sanna Söderholm (SE) | FYLKINGEN
Emille de Blanche (SE) and Nikolay Evdokimov (RU) | GHLOW
Gordon Monahan (CA)
Gustaf Broms (SE)
Hanga Séra (HU/CH) | Window of Fame
Henrik Green (SE)
Josef Ka (FI/RU)
Joanne Grüne-Yanoff (SE/US)
Konrad Juściński (PL)
Lovisa Johansson (SE), Wenche Tankred (SE)  | FYLKINGEN
Maja Fredin (SE)
Marija Griniuk (LT/DK/FI) | BiteVilnius Air
Maria Norrman (SE)
Maria Hilmersson Landgren (SE)
Marisa Cornejo (CL/FR/CH)
Michael Hamory (SE)
Natalia Papaeva (RU/NL)
Nina Fountedakis (AT)
Pasi Autio (FI) & Saku Koistinen (FI)
Paola Torres Nuñez del Prado (PE/SE)
Pernilla Iggström (GB/SE), Christine Manderla (De), KV Duong (GB/CA), Lesley Oldaker (GB) and
Rachel Maggart (GB/US) | ArtCan

mailto:accred@supermarketartfair.com
mailto:press@supermarketartfair.com


Pınar Derin Gençer (TR/SE)
Sara Koller (CH)
Sebastian Öberg (SE)










