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Julia Adzuki, ‘Ashes to Ashes’, tactile sound tree instrument and performance, at Earthbound, by Secret
Hotel, Earthwise & Co., 2021, photo: Franseska Mortensen

Talks & Performances under konstmässan
SUPERMARKET 2022

Supermarket 2022 – Stockholm Independent Art Fair bjuder på ett fullspäckat
program av performancekonst och talks på aktuella teman från konstscenen. I
vår nya lokal, i hjärtat av Skärholmen centrum, tar vi tempen på samtidskonstens
stora och små frågor med tongivande gäster och nytänkande performancekonst.
Hur fungerar minnet, och är det bedrägligt? Och hur kan miljösorg praktiseras?
Läs vidare för höjdpunkter ur årets program.

Performances
Performanceprogrammet innehåller 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.



I Memory & Society utforskar Jasmin Schaitl (AT) hur minnen kan väckas till liv och
återupplevas vid beröring. En inte okomplicerad process som ofta resulterar i att nuet
förvränger vår uppfattning av minnen från det förgångna. Presenteras av det tjeckiska
galleriet Altán Klamovka.

Värmlandsduon Simon Torssell Lerin & Bettina Hvidevold Hystad (SE) låter bildkonst
och experimentell musik mötas i det fleråriga projektet Electronic Flora. Inspelningar av
bio-elektriska spänningar från växter, fångade med hjälp av speciella censorer
ackompanjeras av synt och elektrisk gitarr, och bildar tillsammans en unik
ljudupplevelse. Efter konserten bjuds besökare in att testa censorerna för att lyssna på
sina egna bio-elektriska signaler.

Lerin/Hystad, ‘Electronic Flora’, 2018

When Routine Becomes Ritual av Stella Dieden Richter (SE) är ett performance i tre akter
som kretsar kring en kropp, en dörr och vaselin.



The Ministry of Environmental Grief | Julia Adzuki (SE) visar performanceverket
Ashes to Ashes, som genom att kombinera spoken word poesi med taktila ljud och ett
trädinstrument väcker frågor om hur vi sörjer en omgivning förlorad till antropocen. The
Ministry of Environmental Grief är en oberoende konstnärlig plattform med avsikt att
dokumentera upplevelser av miljösorg.

Duon PRZ – Eva Pagmar & Eloranta Maija Eloranta (SE) kickar igång framträdandet 71
+ detox: en absurd dans som rör sig mot hysteriskt skratt – toppat med svarta pyjamasar
och en hatt.

Talks
Till talksprogrammet har svenska och internationella gäster bjudits in för att presentera
aktuella teman, paneldiskussioner och seminarier med utgångspunkt i samtidskonstens
utmaningar.

Pınar Derin Gençer (TR/SE) tittar närmare på begreppet lycka, med utgångspunkt i
psykologin och speciellt hur forskningsfältet på 1960-talet började diskutera hur lycka
bäst mäts. Kan vi urskönja korn av lycka i performancekonsten? Och på vilket sätt?

Galleri Toll som drivs av Maria Toll (SE) är en utställningsmonter i Ropstens
tunnelbana. På andra sidan sundet i Köpenhamn driver Anne-Louise Knudsen (DK),
utställningsrummet Ta·da i en tvättomat. Hur är det att driva ett semi-publikt
utställningsrum? Och dessutom helt på egen hand? Ett samtal mellan Maria Toll och
Anne-Louise Knudsen.

Ta·da och Galleri Toll, Anne-Louise Knudsen och Maria Toll, 2022

IASPIS panelsamtal på temat att överleva utan offentliga medel, utforskar hur
konstnärsdrivna utställningsrum skapar socialt och kulturellt värde inom den bredare
kontexten av konstvärlden. Dock sliter ofta konstnärsdrivna initiativ med att hålla
verksamheten rullande, och anledningen är i regel bristande möjligheter till finansiering



– eller låg prioritet från både privata och offentliga instanser. Går det att synliggöra den
rika flora den konstnärsdrivna scenen är genom nya former för finansiering? Och hur
skulle dessa kunna se ut? Med KX Gallery (BY), Ortega y Gasset Gallery (US), Lateral
Art Space (RO), Al Mahatta / Visual Arts Forum (PS). Samtalet modereras av Valerio
Del Baglivo (IT/SE), gästcurator på IASPIS.

Se komplett lista över deltagare i Talk & Performance-programmet längre ned, och
besök vår hemsida för alla programpunker.
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Fullständig lista över årets deltagare:

Rafat Asad | Al Mahatta | Visual Arts Forum (PS)

Alberte Skronski (DK) | Presented by Detroit Stockholm

Alexandra Kostrubala (SE/US)

Altán Klamovka Gallery (CZ)

Ausstellungsraum EULENGASSE (DE)

AXENÉO7 (CA)

b a s e m e n t (AT)

Charlie Fjätström (SE/NO) & Deborah Eisinger (NL/DE)

Daisuke Takeya (JP) | Presented by Candyland

David Karlsson (SE)

Elinor Tollerz Bratteby & Sanna Söderholm (SE)

Elle Cockerel (Timo Tähkänen) (FI) | Presented by Galleria
Huuto

Eva Zaragozá (ES) | Presented by Fosforita

Garage33. Gallery-Shelter (UA)

Giorgiana Zachia (SE)



IASPIS (SE)

Inari Virmakoski (FI)

Indigo Richards (DK) | Presented by QWERTY

Jan Pfeiffer (CZ) | Presented by Altán Klamovka

Jasmin Schaitl (AT)

Joe Rowley (UK/SE) & Giulia Busetti (IT)

Konrad Juściński (PL)

KX Gallery (BY)

Kulturprofilerna (SE) | Malin Arnedotter Bengtsson, Moa
Cedercrona, Sarali Borg, Beata Sjöstedt, Heidi Edström,
Stella Dieden Richter, Lovisa Fahlgren, Lior Nønne Malue
Hansen, Kat Østergaard, Lovisa Gauffin Wohlfarth

Lateral Art Space (RO)

Leif Holmstrand & Jonas Örtemark (SE)

Lisa W Carlson (SE) | Presented by Galleri LOKOMOTIV

Lola Diaz Cantoni (AR) & Jorien Ketelaar (NL)

Lucie Gottlieb (FR/SE)

Maria Toll (SE), Anne-Louise Knudsen (DK)

Max Presneill (UK/US)

Max Valentin (SE)

Mirka Flander & Jari Haanperä (FI)

Nasim Aghili (SE)

Niigata Eya (JP)

Ortega y Gasset Gallery (US)

Patricia Bidi (UK)

Petra Boonstra (NL)

Pınar Derin Gençer (TR/SE)

PRZ 71+ | Eva Pagmar & Eloranta Maija Eloranta (SE)

Robert Stasinski (SE)

Sebastian Rudolph Jensen & Emelié Sterner (SE)

Seçil Yaylalı & Zeynep Okyay (TR)



Simon Torssell Lerin & Bettina Hvidevold Hystad (SE)

Stella Dieden Richter (SE)

The Ministry of Environmental Grief | Julia Adzuki (SE)

Valerio Del Baglivo (IT/SE)


