Market Art Fair - Listan på konstnärerna
tillkännages
Med ett fortsatt ökat intresse för Nordisk samtidskonst befäster Market Art Fair
sin position som Nordens ledande mässa för samtidskonst. Årets upplaga äger
rum på Liljevalchs 24 – 26 april 2020. Tidigare under året tillkännagavs vilka
gallerier som kommer att delta på Market Art Fair. Nu offentliggörs listan med de
konstnärer som kommer att ställas ut.
Urvalet av de deltagande gallerierna för Market Art Fair 2020 görs av den oberoende urvalskommittén
som består av Marianne Torp (Chief Curator SMK, Danmark), Jeanette Steinsland (Director Gallery
Steinsland Berliner, Stockholm), Magnus af Petersens (Independent Curator, Stockholm), Pilvi
Kalhama (Director EMMA Museum, Esboo), Eivind Furnesvik (Director STANDARD (OSLO), Oslo) and
chairman Lars Nittve (Museum Director Emeritus, Sverige).
Urvalskommittén har i år valt att anta endast 33 utställande gallerier vilken är en minskning från
föregående år. Detta möjliggör en optimerad yta för de antagna gallerierna och mässan kommer att
kunna säkerställa en högre kvalité och en bra upplevelse för besökarna.
Flera nya gallerier ställer ut för fösta gången. Berg Gallery (Stockholm), Dorothee Nilsson Gallery
(Berlin), Galleri Arnstedt (Båstad), Golsa (Oslo) samt att OSL Contemporary (Oslo) som åter är på
mässan efter flera års uppehåll.
Intressant att se är att det är rekordmånga norska gallerier som deltar i årets mässa. Galleri Haaken,
Galleri Riis, Gerhardsen Gerner, Golsa, OSL Contemporary, och STANDARD (OLSO).
”Flera tunga eftertraktade konstnärsnamn finns i årets upplaga av Market Art Fair i kombination med
flera nya stjärnor. Market Art Fair kommer att ge en otroligt bra överblick av den nordiska
konstscenen" – Säger Saskia Neuman, Director Market Art Fair.

Market Art fair kommer dessutom att bjuda på ett utökat program med konstnärssamtal, visningar samt
samarbeten med andra aktörer runt om i staden. Ett detaljerat program kommer att offentliggöras
online inom kort.
Market Art Fair presslunch kommer äga rum den 23 april, kl. 11:00 på Liljevalchs.

Här hittar du en fullständig lista av medverkande gallerier och utställningar
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