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Gjërat i dhurohen shikimit, ashtu si shikimi u 
dhuron gjërave kohën për t'u parë.
Të parët është një takim, një marrëdhënie e 
nevojshme, një veprim shkëmbimi. Është t’i 
besosh tjetrit për një çast, me të gjithë kohën 
dhe gjërat e mundshme.
Kur shohim një vepër arti, vendosim të foku-
sohemi tek ajo, për ta përvijuar me shikim 
profilin e saj, aq shumë sa duket sikur vepra 
zbulohet dhe na ngjan sikur shohim punën 
tonë.
Artisti krijon veprën. Vepra e artistit rikrijohet 
tek ata që e shohin. Të shohësh së bashku 
është një potencial i tretë gjenerues, një 
veprim i përbashkët që ka të bëjë me mikpri-
tjen dhe dhënien e pikëvështrimeve. Kry-
qëzimi i gjurmëve të ndryshme të shikimeve 
krijon një përfaqësim të ri kolektiv: jetësor, 
reciprok, të dobishëm. - Patrizio Raso

Le cose si donano allo sguardo come lo 
sguardo dona alle cose il tempo di 
mostrarsi. La visione è un incontro, una 
necessaria relazione, un’azione di scam-
bio. E’ un affidarsi all’altro per un momento 
con tutto il tempo e le cose. 
Quando guardiamo un’opera d’Arte, deci-
diamo di soffermarci per calcare con lo 
sguardo il suo profilo, sin tanto che l’opera 
sembra svelarsi e ci pare di vederla nostra. 
L’artista crea l’opera. L’opera dell’artista si 
ricrea in chi la guarda. Vedere insieme è 
un terzo potenziale-generativo, un’azione 
comune che presuppone l’accoglienza e 
la donazione di punti di vista. L’incrocio 
delle diverse tracce di sguardi creano una 
nuova rappresentazione collettiva: vitale, 
reciproca, utile. - Patrizio Raso
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Il terzo appuntamento coincide con 
l’esposizione della Biennale del Medi-
terraneo a Tirana, Patrizio ci invita a 
costituirci pubblico delle opere in 
mostra ma attraverso una azione parti-
colare già sperimentata da BAUBAUS.
“Scambio casa con una sedia” è il titolo 
dell’opera che Patrizio Raso ha predi-
sposto con BAUBAUS nel 2016 a Suzza-
ra. Patrizio ha proposto ai cittadini lo 
scambio temporaneo di una sua opera 
per una sedia. Le opere dalla particola-
re forma a casetta costituivano per Pa-
trizio un valore anche affettivo visto che 
su di esse erano rappresentati i luoghi 
della sua esistenza. Lo scambio era 
quindi impari, ma le sedie risultano fon-
damentali per lo svolgimento delle 
azioni che Patrizio aveva pensato per 
Baubaus. A Suzzara si svolge, per il 
noto premio cittadino, la manifestazione  
#NoPlace3 un’esposizione collettiva che 
raduna in un solo giorno ed in un solo 
luogo oltre 600 artisti. Per l’occasione il 
gruppo si è costituito pubblico, le sedie 
donate in cambio delle opere sono 
utilizzate dai BAUBAUS come postazio-
ni di osservazione delle opere in mostra. 
Il gruppo organizza estemporanei labo-
ratori itineranti in cui il pubblico è invita-
to a partecipare. 
Per noi a Tirana, l’azione ha inizio con la 
pubblicazione sulla nostra pagina face-
book della seguente domanda: 
AFFIDERESTI A QUALCUNO CHE NON 
CONOSCI QUALCOSA CHE PER TE E’ 
MOLTO IMPORTANTE? 
Il concetto dello scambio dalla sfera pri-
vata, quella della casa, nel nostro caso 
si sposta in quella pubblica, istituziona-
le: andiamo all’Istituto Italiano di Cultu-
ra. All’appuntamento i membri del 
gruppo dovevano arrivare con un ogget-

to importante che avrebbe aperto la 
possibilità di uno ‘scambio’. L’opera 
d’arte scelta per la nostra azione era 
MIRUPAFSHIM dell’artista italiano Ettore 
Favini, installata sulla facciata dell'Isti-
tuto Italiano di Cultura di Tirana, nello 
stesso palazzo che accoglie anche la 
Biblioteca Nazionale.
L’opera di Favini ha la forma di una vela 
rovesciata formata da indumenti intimi 
di albanesi che vivono in Italia, tinti di 
rosso. L’ironia che si può percepire 
nell’opera come il possibile senso di 
avventura che accompagna l’esperi-
enza migratoria, nel caso di Favini è ben 
ancorata all’evento indimenticabile della 
nave Vlora, che trasportò la prima fase 
migratoria albanese in Italia nel 1990.
Prendiamo quindi come luogo di scam-
bio, al posto della casa privata, l’Istituto 
Italiano di Cultura. Ho chiesto quindi  in 
ufficio se fosse possibile donarmi tem-
poraneamente qualcosa anche da qui.
Ci incontriamo alle 10 del mattino da-
vanti all’Istituto e ci accoglie la Direttri-
ce Adriana Frisenna, che entusiasta 
della riattivazione partecipata di un’ope-
ra che l’Istituto ha contribuito a portare 
in Albania, dispone sul suo tavolo gli og-
getti che portavamo in scambio di 
sedie, che ci sarebbero servite per lo 
svolgimento del nostro esercizio.
Dal Palazzo del Primo Ministro ho porta-
to il Fletore Zyrtare Viti del 1997 conte-
nente tutte le leggi approvate in Albania 
dal governo del 1997.
Personalmente ho portato la copia della 
mia tesi di dottorato che dovevo portare 
al Ministero dell’Educazione per farmi 
riconoscere i diplomi.
Le ragazze di ATA han portato un 
premio ricevuto al centro giovanile.
Natali una collana che ricordava la sua 

infanzia. Prendiamo le sedie e cerchia-
mo un luogo dove poter svolgere la 
nostra osservazione collettiva.
Tutto il territorio che circonda l’Istituto 
Italiano di Cultura era recintato per 
lavori in corso. Cerchiamo una via di 
entrata nel giardino che ci poteva per-
mettere di guardare la facciata sulla 
quale era esposta l’opera in modo fron-
tale. Celik, (primo partecipante maschile 
del gruppo) riesce a parlare con i mura-
tori che ci fanno strada.
Riusciamo quindi a trovare il nostro 
spazio, lasciato aperto a chiunque 
volesse aggiungersi a noi.
Osserviamo insieme, in silenzio. Dopo 
venti minuti di osservazione, prendiamo 
i fogli da disegno e cerchiamo di dise-
gnare l’opera sul foglio. Diversi sono i 
pensieri fuoriusciti, alcuni hanno riporta-
to il gruppo al momento storico della 
nave Vlora. Abbiamo riflettuto al momen-
to dello stadio, quando gli albanesi 
furono spostati in uno di questi in Italia, 
in una situazione di emergenza. Le mu-
tande come una metafora della nascita, 
che segue l’etimologia di Natio – Nazio-
ne – Nazionalità…Al ritorno all’Istituto la 
Direttrice Adriana Frisenna ci ha offerto 
un caffè e dei biscotti, e ci ha parlato del 
suo ricordo della nave Vlora, essendo 
stata già adulta durante gli anni 
dell’accaduto. Si è incorporata una con-
versazione insieme a riflessioni che par-
tivano dall’immagine di una migrazione 
di massa al come permettere a queste 
culture di scambiarsi, creare legami e 
nuovi significati. 
UNA VELA RIBALTATA, UN’AVVENTU-
RA, UNO SCAMBIO, LA FIDUCIA, IL 
SILENZIO, IL RICORDO = LA NOSTRA 
STORIA.
- Valentina Bonizzi

Për ngjarjen e tretë që përkoi me 
ekspozitën e Bienales së Mesdheut në 
Tiranë, Patrizio na ftoi të bëheshim 
publiku i veprave të ekspozuara, por 
përmes një veprimi të veçantë, më 
parë të eksperimentuar me BAUBAUS. 
"Shkëmbej shtëpinë me një karrige" 
ishte titulli i veprës që Patrizio Raso 
përgatiti me BAUBAUS në 2016 në 
Suzzara. Patrizio u propozoi qytetarëve 
shkëmbimin e përkohshëm të një vepre 
të tij, me një karrige. Veprat me formën 
e veçantë të shtëpizave, për Patrizion 
kishin vlerë edhe emocionale, për sa 
kohë përfaqësonin vendet e ekzisten-
cës së tij. Pra, shkëmbimi ishte i 
pabarabartë, por karriget ishin 
thelbësore për zhvillimin e veprimeve 
që Patrizio kishte menduar për 
BAUBAUS.
Në Suzzara u zhvillua ngjarja #NoPla-
ce3, për marrjen e çmimit të njohur të 
qytetit, një ekspozitë kolektive që 
bashkon në një vend dhe në një ditë të 
vetme mbi 600 artistë. Për rastin në 
fjalë, grupi BAUBAUS u bë publik, 
karriget e dhuruara në këmbim të 
veprave u përdorën nga grupi 
BAUBAUS si pozicione vëzhgimi të 
veprave të ekspozuara. Grupi organi-
zoi laboratorë të pakohë lëvizës, ku 
publiku u ftua të marrë pjesë. 
Për ne në Tiranë, veprimi filloi me 
publikimin në faqen tonë në Facebook, 
të pyetjes:
-DO T’IA BESOJE NJË TË PANJOHURI 
DIÇKA QË ËSHTË SHUMË E RËNDËSI-
SHME PËR TY?
Koncepti i shkëmbimit nga sfera 
private, si shtëpia, në rastin tonë u 
zhvendos tek ajo publike, instituciona-
le: shkuam në Institutin Italian të 
Kulturës. Në takim, anëtarët e grupit 

duhej të vinin me një objekt të rëndësi-
shëm që do të krijonte mundësinë e një 
“shkëmbimi”. Vepra e artit e zgjedhur 
për veprimin tonë ishte MIRUPAFSHIM 
e artistit italian Ettore Favini, e vendo-
sur në fasadën e Institutit Italian të 
Kulturës në Tiranë, në të njëjtën ndërt-
esë me Bibliotekën Kombëtare.
Puna e Favinit ka formën e një vele të 
përmbysur, e bërë nga veshjet intime të 
shqiptarëve që jetojnë në Itali, ngjyer 
me të kuqe. Ironia që mund të percep-
tohet në vepër, si ndjesia e mundshme 
e aventurës që shoqëron përvojën 
emigruese, në rastin e Favinit është 
lidhur mirë me historinë e paharruar të 
anijes “Vlora”, që përbënte fazën e 
parë të emigracionit shqiptar në Itali në 
1990.
Pra, si vend të shkëmbimi, në vend të 
shtëpisë private, morëm Institutin 
Italian të Kulturës. Pyeta në zyrë nëse 
do të ishte e mundur të më jepnin diçka 
përkohësisht nga aty. U takuam në orën 
10.00 para Institutit dhe na mirëpreti 
drejtuesja, Adriana Frisenna, që ishte 
entuziaste për riaktivizimin pjesëmarrës 
të një vepre, të cilën Instituti kontribuoi 
për ta sjellë në Shqipëri; mbi tryezën e 
saj ishin objektet që kishim sjellë në 
shkëmbim të karrigeve, që do të shërb-
enin për të zhvilluar ushtrimin tonë.
Nga Kryeministria çova Fletoren Zyrtare 
të vitit 1997, që përmban të gjitha ligjet 
e miratuara në Shqipëri nga Qeveria e 
1997. 
Personalisht çova kopjen e doktora-
turës sime që duhet t’ia dorëzoja 
Ministrisë së Arsimit për t’i njohur 
diplomat e mia.
Vajzat e ATA-s sollën një çmim të marrë 
në qendrën e të rinjve. Natalia një 
gjerdan që i kujtonte fëmijërinë. 

Morëm karriget dhe kërkuam një vend 
ku mund të kryenim vëzhgimin tonë 
kolektiv. I gjithë territori përqark Institu-
tit Italian të Kulturës ishte rrethuar për 
punime. Kërkuam një mënyrë për të 
hyrë në kopsht, që të na lejonte të 
shihnim fasadën mbi të cilën ishte 
ekspozuar vepra, në mënyrë ballore. 
Çeliku, (pjesëtari i parë mashkull i 
grupit) foli me muratorët që na e hapën 
rrugën. 
Arritëm të gjenim hapësirën tonë dhe e 
lamë të hapur për këdo që dëshironte 
të na bashkohej. Vëzhguam së bashku, 
në heshtje. 
Pas njëzet minutash vëzhgim, morëm 
fletët e vizatimit dhe u përpoqëm ta 
vizatonim veprën në fletë. 
Janë të larmishme mendimet e përvij-
uara aty, disa e risollën grupin në 
momentin historik të anijes “Vlora”. 
Reflektuam për kohën në stadium, kur 
shqiptarët u vendosën në një prej tyre 
në Itali, në një situatë emergjente. Të 
brendshmet si metaforë e lindjes, që 
ndjek etimologjinë e lindjes - kombit - 
kombësisë. (Natio – Nazione – Nazio-
nalita…)
Pas kthimit në Institut, drejtuesja Adria-
na Frisenna na ofroi kafe e biskota dhe 
na foli rreth kujtimeve të saj për anijen 
“Vlora”, duke qenë se ishte e rritur 
asokohe. U trupëzua një bisedë, nga 
reflektimet që zunë fill nga imazhi i 
emigracionit masiv deri te mënyra se si 
t'u lejohej këtyre kulturave të shkëmb-
eheshin, të krijonin lidhje e kuptime të 
reja. 
NJË VELË E PËRMBYSUR, NJË AVEN-
TURË, NJË SHKËMBIM, BESIMI, 
HESHTJA, KUJTESA = HISTORIA 
JONË.
- Valentina Bonizzi 
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