Market Art Fair annonserar ett digitalt samarbete med Artsy
Market Art Fair var planerad att äga rum i april men på grund av de rådande omständigheterna med
Corona/Covid-19 är mässan framflyttad till september 25 - 27 i år. För att öka tillgängligheten och
förlänga mässans aktualitet öppnar Artsy och Market Art Fair en digital mässa där varje galleri kan
ställa ut verk i ett virtuella utställningsrum och bli direktkontaktade för förfrågningar och direktköp.
Det är viktigt att öka tillgängligheten och lyfta fram urvalet av gallerier som Market Art Fair gör.
Mässan äger rum bara några dagar per år, men på detta sätt kan vi förlänga intresset och skapa flera
momentum under året. - säger Saskia Neuman, VD Market Art Fair.
Den digitala mässan öppnar den 22 april, och varar i 4 veckor. För att få tillgång till Market Art
Fair’s Special Edition på Artsy gå in här.
Om Artsy
Artsy är en global plattform som främjar och möjliggör samlandet och upptäckandet av konst. Artsy
samarbetar med ledande museum, internationella gallerier, auktionshus och mässor, som bidrar till
världens största marknadsplats för konst. Artsys teknologi möjliggör tillväxten av hela
konstmarknaden genom att effektivt koppla utbud och efterfrågan i global skala. Med över 3000+
partners i över 90 länder, och med den mest lästa konstpublikationen online, ger Artsy en global
publik tillfällen att lära sig om, upptäcka och samla konst. Artsy startades 2012 och har sitt
huvudkontor i New York, med ytterligare kontor i London, Berlin, Hong Kong och Los Angeles.
Om Market Art Fair
Market Art Fair är Nordens ledande mässa för samtidskonst. Mässan tillkom 2006 genom ett
gemensamt initiativ av Nordens ledande gallerister. Sedan dess har mässan blivit en viktig motor i
den nordiska samtidskonsten. Styrelsen består av Johan Hessius, Lars Nittve, Katarina Swanström,
Frida Westerberg samt styrelseordförande Johan Ericsson. Mässans konstnärliga innehåll styrs av en
uttagningskommitté under Lars Nittves ledning.

Market Art Fair samarbetar med starka partners såsom Goldman Sachs, The Boston Consulting
Group, Roschier, Humlegården Fastigheter och Volvo Cars.
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