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Det är med glädje Röda Sten konsthall presenterar förberedelserna inför GIKB 2013 och arbetet
med att stärka biennalen som en av Sveriges största konsthändelser. Planeringsarbetet har inletts
med en förändring i biennalens organisation. Som konstnärliga ledare för biennalen tillträder
curator Stina Edblom (medcurator GIKB 2011) och intendent Edi Muka (curator GIKB 2007).
Mot bakgrund av sina tidigare erfarenheter kommer Stina Edblom och Edi Muka att arbeta med
att utveckla biennalens långsikta tillväxt och förankring i Göteborg och västra Götalandsregionen
liksom nationellt och internationellt. De konstnärliga ledarna kommer att formulera biennalens
övergripande tematiska inriktning. Utifrån tematiken bjuds en rad olika curatorer och konstnärer
in för att curatera ett flertal individuella utställningsplatser. Tillsammans utgör dessa plattformar
Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013. Vernissage planeras till 7 september 2013.
Leisure, Discipline and Punishment (arbetstitel)
Inför GIKB 2013 presenterar Röda Sten konsthall ett samarbete mellan fyra europeiska
biennaler; GIKB, Mechelenbiennalen, Liverpoolbiennalen och Bucharestbiennalen. Samarbetet
innebär att varje biennal kommer att bjuda in två konstnärer att göra helt nya konstverk.
Tillsammans kommer dessa åtta nya konstnärliga produktioner att turnera de olika biennalerna.
Utgångspunkten är att använda sig av olika platser i staden som människor besöker för nöje,
nödvändighet eller av tvång.
För samarbetet har Röda Sten konsthall blivit tilldelat EU-stöd på 35 000 euro.
Stina Edblom
har arbetat som medcurator och producent för Göteborgs Internationella Konstbiennal 2011.
Mellan 2009–2012 arbetade hon som utställningsintendent på Göteborgs Konsthall och har även
verkat som assisterande curator för 29e São Paulo biennalen, 2010. Med fokus på den afrikanska
samtidskonsten arbetade hon 2008 som research- och assisterande curator för 3e Guangzhou
Triennalen med temat Farewell to Postcolonialism. Stina har en Masterexamen i Samtida
konstteori från Goldsmiths College, London.
Edi Muka
är sedan 2009 intendent på Röda Sten konsthall. Han är en av grundarna Tirana International
Contemporary Art Biennale liksom chef och curator för TICA – Tirana Institute of
Contemporary Art. 2007 curerade Edi Muka, tillsammans med curator Joa Ljungberg, den 4e
upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal under titeln Rethinking Dissent. 1999
curerade Edi den första Albanska paviljongen för Venedigbiennalen och 2005 var han
uppdragsgivare för paviljongen.
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