VD skifte i Market Art Fair och förstärkt ledningsstruktur
Market Art Fair’s VD Saskia Neuman kommer att på egen begäran lämna sin anställning i november. Ny
VD blir Sara Berner Bengtsson som tillträder den 1 oktober. Market Art Fair förstärker även
ledningsstrukturen genom att utse Josephine Van De Walle till Artistic Director.
Sara Berner Bengtsson kommer närmast från Galerie Forsblom där hon varit med från starten i Sverige
2016 och de två senaste åren arbetat som Director. Sara har en kandidatexamen i konstvetenskap och
ekonomi från Lunds universitet och en Master i Art Business från Sotheby’s Institute of Art. Sara har
även engagerat sig starkt i branschen i sitt uppdrag som ordförande för Svenska Galleriförbundet.
”Market har en viktig roll och enorm potential som en nordisk mötesplats för kulturen. Jag lockas av
den kompetens som finns i Market och det visionära arbete som redan påbörjats, och ser fram emot
att genomföra framtida mässor för att skapa kulturella mötesplatser och affärsmöjligheter för gallerier
och för att skapa en aktiv konstmarknad i Norden”, säger Sara Berner Bengtsson, tillträdande VD Market
Art Fair.
“Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att säkerställa kontinuitet, kvalitet och en framgångsrik
utveckling av Market Art Fair tillsammans med Sara. Vår målsättning är att erbjuda den bästa möjliga
mötesplatsen för nordiska gallerier och samtida konstnärer samt en fantastisk upplevelse för samlare,
kuratorer och konstintresserade”, säger Josephine Van De Walle, Artistic Director Market Art Fair.
Market Art Fair och styrelsen tackar Saskia Neuman för hennes arbete. ”Saskia har under sin tid som
VD positionerat Market Art Fair som en viktig scen för den nordiska samtidskonsten. Detta arbete
fortsätter samtidigt som vi önskar Saskia varmt lycka till framöver”, säger Johan Ericsson,
styrelseordförande i Market Art Fair.
Market Art Fair kommer att äga rum 23-25 April 2021 på Liljevalchs i Stockholm.
För ytterligare information:
Johan Ericsson, styrelseordförande Market Art Fair +46 70 544 0000
Sara Berner Bengtsson, Managing Director +46 73 340 73 56
Josephine Van De Walle, Artistic Director +46 70 306 54 47
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