
baubaus 1
2017

- io disegno l’ impossibil ità di spiegare l’altro

- avendo l’altro come specchio

- c’è silenzio ma più comprensione

- Unë vizatoj të pamundurën për të shpjeguar

- duke pasur tjetrin si pasqyrë

- ka qetësi por më shumë kuptim
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Takimi i parë është me të tjerët: njerëzit, 
gjërat, vendet, kushtet, kohën. Largësia mes 
palëve që ballafaqohen vë në dukje lidhjet 
ku ato bashkohen dhe dallojnë. Distancat 
nuk janë kufij të padepërtueshëm apo 
largësi për t’u shkurtuar me çdo kusht, por 
bëhen pjesë e ndërlidhjeve, vende frekuen-
timi të mundshëm. Origjinaliteti i lidhjeve 
përcakton grupin, ndërkohë që grupi matet 
dhe sheh, vëzhgon e zbulon, fiton kohë. Si i 
marrë vullnetarisht peng nga vetvetja, grupi 
reziston dhe nga përplasjet gjeneron dialog, 
nga kufizimet gjeneron skajin. Ai ndërton pa 
pushim forma të paqëndrueshme dhe të 
përkohshme, që shkojnë drejt utopisë së një 
kuptimi të mundshëm. - Patrizio Raso  

Il primo incontro è con l’altro: le persone; le 
cose; i luoghi; le condizioni; il tempo. La 
misura tra le parti che si confrontano rileva 
legami che uniscono e distinguono. Le 
distanze non sono margini impenetrabili, 
misure da accorciare a tutti i costi, ma 
diventano spazi di congiunzione, luoghi di 
possibile frequentazione. L’autenticità dei 
legami definisce il gruppo mentre il gruppo 
si misura e guarda, osserva e rileva, conce-
de tempo. Come volontario ostaggio di se 
stesso il gruppo resiste e genera dallo scon-
tro il dialogo, dal limite il margine. Costrui-
sce instancabilmente forme instabili e tem-
poranee, protese all’utopia di una compren-
sione possibile. - Patrizio Raso 
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Il primo incontro Baubaus al COD di 
Tirana è stato organizzato il 4 aprile del 
2017. In quel periodo, davanti al Palaz-
zo del Primo Ministro era in atto da set-
timane una forte contestazione politica. 
Il Partito Democratico albanese -partito 
di opposizione al governo- da alcune 
settimane, aveva iniziato una protesta 
che sarebbe proseguita  per mesi. Il 
tendone dei manifestanti, davanti la 
porta di ingresso al COD rischiava di 
compromettere il progetto di una mo-
stra/laboratorio a cui lavoravo da 
tempo.

Insieme ad alcuni artisti decido di con-
tinuare comunque il lavoro in modo 
diverso. Avevo la possibilità di organiz-
zare eventi su invito, facendo entrare i 
partecipanti dal retro del palazzo del 
Primo Ministro. 

Ho chiesto agli artisti di inviarmi degli 
esercizi da svolgere insieme ad un 
gruppo (anarchico) con il quale stavo 
già lavorando e ragionando su come 
esplorare lo spazio pubblico, con 
l'obiettivo di capire e creare conoscen-
za degli spazi del COD attraverso dei 
processi artistici. 
Patrizio Raso risponde subito all’invito 
proponendoci un esercizio Baubaus. 

Non avendo mai partecipato al Bau-
baus in Italia, cerco di coglierne l’esse-
nza attraverso le lunghe conversazioni 
Skype con Patrizio. 
Nasce una modalità di lavoro del tutto 
particolare, fatta di racconti e immagi-
nazione. Da una parte io che descrivo 
la realtà del luogo, le persone, le cose, 
dall’altra Patrizio che li immagina e 
risponde con proposte di azione.

Per il primo incontro, ci è stato propo-
sto un lavoro di osservazione del pae-
saggio. Un'azione di disegno da com-
piere all’esterno e in gruppo per rileva-
re una situazione geografica. 

La manifestazione di protesta in atto di 
fronte al Palazzo del Primo Ministro 
genera nuovi confini all’interno dei 
quali si perde la percezione di sicurez-
za, paradossalmente un’area di manife-
stazione pubblica sottratta al pubblico.
L’idea era di prendere delle sedie dal 
COD, portarsi all’esterno del Palazzo 
del Primo Ministro e sedersi a distanza 
-come un accerchiamento alla situazio-
ne- in osservazione dello scenario, 
eseguendo al contempo disegni di pa-
esaggio della zona di protesta. Rientra-
ti al COD avremmo disegnato su una 
mappa, le posizioni da cui ognuno ha 
realizzato il proprio disegno. L’unione 
dei punti avrebbe rilevato sulla mappa 
la forma geografica dell’area che come 
gruppo percepiamo instabile e perico-
losa.

Richiedo quindi in ufficio di poter pren-
dere in prestito le sedie dal COD per 
fare questo esercizio. Mi viene risposto 
immediatamente che questo non era 
possibile a causa di problemi di sicu-
rezza: poteva diventare pericoloso per 
noi avvicinarci al luogo di protesta.
Il lavoro inizia quindi con una negazio-
ne che di fatto compromette l’azione di 
partenza.

Scartata la possibilità di lavorare all'e-
sterno e nelle vicinanze del COD, con 
Patrizio riflettiamo su altre possibilità 
per esplorare comunque questa geo-
grafia di protesta, contestazione, ten-

sione. Pensiamo che l’impossibilità di 
muoversi verso un fuori con un amplia-
mento verso l’esterno disegna comun-
que una dimensione di partenza che, 
se pure ristretta è la nostra stanza al 
COD. Decidiamo quindi di iniziare rima-
nendo all’interno della stanza, incon-
trandoci proprio nell’ora di punta in cui 
la protesta è più forte, verso mezzogior-
no.

Da Patrizio ci sono state proposte tre 
immagini delle performance di Marina 
Abramovic e Ulay, le foto si riferiscono 
ai lavori: AAA-AAA del 1977;  Rest / 
Energy del 1980; The artist is present 
del 2010. Le immagini sono da osserva-
re insieme ed in silenzio per un tempo 
prolungato. L’esercizio poi continua 
con un lavoro di disegno. Disposti fron-
talmente ci viene chiesto di ritrarci 
senza guardare il foglio, come uno 
sguardo che persiste sull’osservazione 
del modello. Durante l’esercizio, pote-
vamo ascoltare la protesta che avveni-
va al di fuori. Noi, da dentro, eravamo 
completamente immerse nelle osserva-
zioni delle immagini e nella pratica del 
disegno, nell’osservazione di noi. 
Nonostante queste fossero molto diret-
te a livello metaforico, alla situazione 
che stava avvenendo all’esterno, du-
rante la pratica non ci siamo soffermati 
sulla realtà esteriore, bensì, abbiamo 
colto tracce della nostra esistenza 
interna e ne abbiamo fatto esperienza 
insieme. 

L’incontro quindi è stato un processo 
condiviso di ricerca attraverso l’umani-
tà degli sguardi.

- Valentina Bonizzi  

Takimi i parë Baubas COD në Tiranë 
është organizuar në datën 4 Prill 
2017. Në këtë periudhë përpara 
Kryeministrisë kishte javë qe po 
zhvillohej një diskutim i fortë  politik.
Partia demokratike shqiptare, partia 
opozitare, kishte nisur një protestë që 
do të zgjaste për muaj.
Tenda e manifestuesëve përpara 
hyrjes së COD rrezikonte të prishte një 
ekspozitë/ laborator që kisha muaj që 
punoja.

Së bashku me disa artistë vendosa 
gjithsesi të vazhdoj të punoj.Kisha 
mundësine të organizoja një eveni-
ment me  ftesë duke i futur  pjesëmarr-
ësit nga mbrapa derës së Kryemini-
strisë.

I kërkova artistëve të më nisnin disa 
ushtrime për t'i punuar sëbashku me 
një grup (anarkik) me të cilët po 
punoja duke u munduar sesi të 
eksploronim një hapësirë publike, me 
qëllimin për të kuptuar dhe krijuar 
njohuri te hapësirave COD përmes 
proceseve artistike.
Patrizio Raso i përgjigjet menjëherë 
ftesës, duke na propozuar një ushtrim 
BAUBAUS . 

Duke qënë së s'kisha marë pjesë 
kurrë ne një BAUBAUS në Itali, u 
mundova të nxirrja thelbin e saj 
nëpërmjet bisedave të gjata me anë të 
Skype.
Lind kështu një mënyrë shumë e 
vecantë komunikimi e bërë me tregime 
dhe imagjinatë. Nga një anë unë që i 
përshkruaj realitetin e vëndit, perso-
nave , gjërave dhe nga ana tjetër 
Patrizio që i imagjinon dhe përgjigjet 

me veprime.    Për takimin e parë na u 
propozua një punë vëzhguese e 
pejsazhit.
Një veprimtari vizatimi e zhvilluar në 
ambjent të hapur  në grup për të 
evidentuar një situate gjeografike. 

Manifestimi i protestës që po zhvillohej 
përpara Kryeministrisë gjeneroj kufinj 
të rinj brënda së cilës humbet percep-
timi i sigurisë, një zonë manifestimi 
publik që i merret publikut.

Ideja ishte te mernim disa karrige nga 
COD duke i vendosur jashtë Kryemini-
strisë si një rethim i situatës, në vëzhg-
im të skenarit, duke realizuar në të 
njëjtën kohë  vizatime pejsazhi në 
zonën e protestës. 
Me t'u kthyer në COD do të vizatonim 
në një hartë, pozicionet  nga ku secili 
kishte realizuar vizatimin  e tij.

Bashkimi i pikave do të zbulonte në 
hartë formën gjeografike të zonës që si 
grup e perceptonim të paqëndrues-
hme dhe të rrezikshme.
Kështu që kërkoj në zyrë nëse mund të 
më jepnin hua disa karrige nga COD 
për të bërë këtë ushtrim. 
Më kthehet menjëherë përgjigje që kjo 
nuk ishte e mundur për probleme 
sigurie, mund të ishte e rrezikshme për 
ne të afroheshim në zonën e protestës. 

Puna filloi kështu me një mohim 
fillestar që në fakt shkaktoj pengesë 
ne fill imet e saj. Duke përjashtuar 
mundësinë e të punuarit përjashta dhe 
në afersi të COD sëbashku me 
Patrizion fillojmë të mendojmë 
mundësi të tjera për të eksploruar 
gjithsesi zonën gjeografike të prote-

stës, diskutimin, tensionin. 
Menduam se pamundësia për të 
lëvizur përjashta tregon një pikë fill imi, 
që ishte dhoma jonë në COD. 
Pra vendosëm të qëndronim brenda, 
duke u takuar pikërisht në orën kur 
protesta arrinte kulmin e saj,  në 
mesditë. 

Nga Patrizio na u propozuan tre 
imazhe nga puna e Marina Abramovic 
dhe Ulay ( AAA-AAA, 1977 - Rest / 
Energy, 1980; -The artist is present, 
Artisti është i pranishëm  2010) për t’i 
vëzhguar bashkë në heshtje, për një 
kohë të gjatë. 
Ushtrimi pastaj vazhdonte me punë 
vizatimi. 
Të ulur ballë për ballë filluam te 
vizatonim njëri-tjetrin pa parë fletën, si 
një shikim që është i detyruar të vijojë 
vëzhgimin.
Gjatë ushtrimit, mund ta dëgjonim 
protestën që zhvillohej përjashta.

Brenda dhomës së COD, ne,  u zhytëm 
plotësisht në vëzhgimet e imazheve 
dhe në praktikimin e vizatimeve 
bazuar në vëzhgimin tonë. 
Pavarësisht se,  ishim shumë të 
drejtpërdrejtë “në nivel metaforik”, me 
situatën që po ndodhte jashtë, gjatë 
praktikës nuk u ndalëm te realiteti i 
jashtëm, por gjurmuam ekzistencën 
tonë të brëndshme dhe e kthyem atë 
në eksperiencën tonë të përbashkët. 

Takimi ishte një proces i përbashkët 
kërkimi nëpërmjet shikimeve të njerëz-
imit.( l’umanità dello sguardo)

- Valentina Bonizzi 
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