13-oji Kauno bienalė:
- Kuratorė Josée Drouin-Brisebois (Kanada). Vyresnioji šiuolaikinio meno kuratorė, atsakinga už
Kanados ir tarptautinio šiuolaikinio meno kolekcijas Nacionalinėje Kanados galerijoje (kolekcijoje ir
Lietuvos menininkų darbai). Ji organizavo Kanados dalyvavimą Venecijos bienalėse 2019 m.
(„Isuma“), 2017 m. (Geoffrey Farmer), 2013 m. (Shary Boyle) ir 2011 m. (Steven Shearer). Kuravusi
daugybę parodų, yra prestižinio Kanados „Sobey Art“ apdovanojimo žiuri pirmininkė. [Venecijos
patirtys, Lietuva, Kanada – panašumai ir skirtumai]
- Menininkai žvaigždės: Christian Boltanski, Janet Cardiff and George Bures Miller
- Kanados menininkai:
Shary Boyle. Shary Boyle'as dirba tarpdisciplininio meno srityje: skulptūroje, instaliacijose, tapyboje.
Ji garsėja drąsiais, fantastiškais figūros tyrinėjimais. Boyle atstovavo Kanadai 2013 m. Venecijos
meno bienalėje, jos darbai pristatyti Paryžiuje, Niujorke, Los Andžele. Shary Boyle yra prestižinių
Kanados meno apdovanojimų Hnatyshyn Foundation Award ir Gershon Iskowitz Prize laureatė.
Althea Thauberger. Althea Thauberger yra menininkė ir filmų kūrėja, kurios praktika apima
socialinius dokumentinius tyrimus ir performatyvius procesus. Jos projektai paprastai apima ilgalaikį
bendradarbiavimą su bendruomenėmis, susijusiomis su kūrybos vietomis. Kūriniai pristatyti
Liverpulio bienalėje, įvairiose galerijose Kanadoje, Psichiatrijos ligoninėje Čekijoje, užimtame kino
teatre Belgrade ir kt.
Kapwani Kiwanga. Dirbdama su audio, video, performansu ir objektais, Kapwani Kiwanga remiasi
išsamiais tyrimais, kad istoriniu pasakojimu darytų poveikį politiniam, socialiniam ir bendruomenės
formavimuisi. Personalinės parodos buvo surengtos Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Prancūzijoje,
Ispanijoje ir kt.
Isuma. Inuitų meno kolektyvas. „Isuma“ žinomas dėl savo apdovanojimus pelniusio filmo
„Atanarjuat: greitas bėgikas“, kuris yra pirmasis vaidybinis filmas, parašytas, režisuotas ir vaidintas
inuktitutas kalba. 2019 m. Kanados paviljone Venecijos meno bienalėje „Isuma“ inuitų meną pristatė
filmu „One Day in the Life of Noah Piugattuk”.
Jeremy Shaw. Berlyne įsikūręs menininkas dirba su video ir Kirliano fotografija – technika,
naudojama fiksuoti elektros iškrovas. Personalinės parodos pristatytos Pompidou centre Paryžiuje,
MoMA Niujorke, galerijose Vokietijoje ir Kanadoje.
- Lietuvos menininkai: Kristina Inčiūraitė, Augustas Serapinas, Pakui Hardware (Ugnius and
Neringa), Emilija Škarnulytė, Indrė Šerpytytė

